
Debrecenben mindenki „gyűjtött és mindhalálig ma 

is gyűjt”. Hogy csak a kirívó példákat említsem, 

alighanem ő volt a legelső, aki Kárpátalján val-

lási néprajzot gyűjtött. Ugyan nem hiszem, csak 

remélem, hogy Свит звичаїв греко-католицьких 

свят könyve (2007) eljutott az érintettekhez, ám 

a csak magyarul olvasók számára is a „magyar” gö-

rög katolikus vallásról számos tanulmányt, átte-

kintést írt, amelyeket érdemes lenne egy kötetbe is 

egybegyűjteni. Még most is szinte „terra incognita” 

a magyar folkloristák számára mindkét Dél-Bá-

nát. Ő ott is az elsők között volt gyűjtőúton: Szé-

kelykevén. Kevesen emlékeznek arra, hogy Békés 

város monográfiájában (1983) Ujváry Zoltánnal 

együtt ő írta a népszokások-fejezetet. A bárándi 

monográfiában (1985) az emberi élet fordulóit írta 

le. Bakonszegről az emberi élet fordulóinak szoká-

sait. Biztos volt konkrét felkérés, tanszéki munka-

megosztás, akad akár egyszerű és gyakorlati fela-

dat is ezek között, utólag mindenképpen imponáló 

ez a változatosság: Bartha Elek mintegy kipróbál-

ta gyűjtéséit és leírásait egyaránt. Nekem kiváló 

professzoraim voltak (nemcsak a néprajz szakon). 

Közülük is kivált Tálasi István, hihetetlenül jó 

érzékkel a szinte didaktikus összegezésre. Ezzel 

akkor szemben volt Gunda Béla szivárványszerű 

néprajza. (Lásd az akadémiai vitát a magyar népi 

építkezés rétegződéséről.) Bartha Elek ösztönösen 

szintétikus – és egyszerre évtizedek gyűjtése, pub-

likálása együtt áll áttekintéseiben. Ha megnézzük 

az akadémiai néprajzi kézikönyv (Magyar néprajz 

VII, 1990) számára írt összegezését a hazai gö-

rög katolikusok „vallási néprajzáról” – nem egy 

terminológiai tohavabohuva, vagy teljesíthetetlen 

perspektívák örvényébe jutunk: hanem annak egy-

szerű és érthető bemutatásáról – már amit erről a 

folklorista megtudott. Még ennél szélesebb körben 

hathatott a Gesztelyi Tamás szerkesztette akadé-

miai kézikönyv (Egyházak és vallások a mai Ma-

gyarországon – 1991 „népi vallásosság” fejezete.
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Köszöntő 
 

 

 

kit ma köszöntve ünneplünk,  

 

életem legszebb időszakának a részéhez tartozik diákéveitől 

napjainkig. Kapcsolatunk több volt, mint tanár – diák kapcsolat. Egymás 

mellett haladtunk a tudományban, kedvelt munkánk bűvkörében. 

Eltűnt a korkülönbség. Az élet és a tudományszakunk szorosra fonta 

a kapcsolatunkat és én lettem a legboldogabb, amikor kiemelkedő tehet-

sége és tudása révén átvette tőlem azt a helyet, amelyen a tudományt to-

vább művelte és művelteti napjainkig. 

Köszönjük neki fáradhatatlan munkásságát, diákjaival való törődését, 

inspirálását a tudományos munkára. 

Tekintsék példaképnek, mind a tudományos, mind a magánéletben 

és emberi magatartásban! 

 

Legyen számára ez a nap boldog nap! Érezze, hogy mind, akik itt va-

gyunk, meleg szívvel kívánunk Neki hosszú életet. 

 

Ujváry Zoltán 

A 



 

 

 

Tanszéki köszöntő 
 

 

 

kit ma köszöntve ünneplünk,  
 

évtizedek óta szerényen, hittelteljes csendes szolgálattal óvja 

tanszékét, kollégáit, hallgatóit, alma mater egyetemét. Védi 

szakmájának a honi tudományos életben elfoglalt helyét, és képviseli a nép-

rajztudomány ügyét a magyar nyelvterület fórumain, nemzetközi színterein. 

Emberi habitusának legfőbb vonása, hogy jelenlétével, nyugodt helyzetérté-

keléseivel szinte észrevétlenül teremti meg a harmonikus alkotói, oktatási, 

tanulási környezetet munkatársai és hallgatói számára.  

Ebben a teremtő légkörben alakult, és vált bensőségessé kapcsolatunk. 

Mert a tanár, aki képes elhitetni egykori hallgatójával, hogy a tudományban 

és a szakmai munkában immár pályatársként tekint rá, végtelenül nagyvona-

lú gesztust tesz.  

Nincs olyan váratlanul érkezett kérés, melyet ne fogadna megértéssel, 

nincs olyan megoldhatatlannak látszó gond, emberi kusza helyzet, melyhez 

ne fordulna segítőkészséggel és higgadt bölcsességgel.   
 

Legyen számára ez a nap boldog nap! Érezze, hogy mind, akik itt va-

gyunk, meleg szívvel kívánunk Neki hosszú életet. 

 

Keményfi Róbert 

A 
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Voigt Vilmos 
 

Egy megnyerő ember – három képben 
 

 

 

Ha a szökőkút csobogását hallgatjuk és a nagyszerű (se nem túl modern, se 

nem túl archaizáló) debreceni bölcsészkari főépület felé tekintünk – rögtön meg-

fog bennünket e sajátos egyetem varázsa. Ha a csakugyan működő többi magyar 

egyetemet vesszük, a több mint három és fél évszázados, egykori nagyszombati 

jezsuita, majd pesti királyi katolikus, ma Eötvös Lorándról elnevezett állami egye-

tem, főként teológiájában és bölcsészeti karában majdnem mindig páratlan és 

mintaadó volt – ezt a kelleténél jobban szokta is érzékeltetni. Már a kolozsvári 

(az első magyarországi világi) egyetem is kihívás volt ez ellen. Szakmánkat tekint-

ve azzal is, hogy 1898-ban itt, és nem Budapesten nevezték ki az igazán nonkon-

formista Hermann Antalt az etnológia előadójává. (Ő majd Trianon után még a 

szegedi egyetemen is folytatta óráit – ha éppen arra járt.) A Tisza István-i debre-

ceni egyetem, ha nem is hangsúlyozottan, ám annál ösztönösebben egy állami és 

kálvinista vetélytárs volt. A két világháború között a népnyelvi kutatás (Csűry Bá-

lint), a sajátos magyaros észjárás (Karácsony Sándor) itt teret kapott (Pesten nem) 

és a tanítványok között voltak valóban néprajzkutatók (Lükő Gábor, Balassa 

Iván). Ugyanakkor a Hankiss János szervezte debreceni nyári egyetem az egész 

világra nyitott francia perspektívát. Szépreményű külföldi „hungarológusok” ge-

nerációi ismerkedtek meg itt. Volt tehát itt igazán sokféle „debreceni néprajzi is-

kola” lehetősége Gunda Béla előtt is – aki Kolozsvárról elűzetvén a romániai 

kommunizmus által, 1949-ben itt építhetett ki egy Néprajzi Intézetet –, akkortól 

kezdve mindmáig hihetetlenül jó anyagi feltételek biztosításával: ami sok száz 

néprajzi szakdolgozathoz, meg ugyanennyi kiadott publikációhoz vezetett. Aki az 

utóbbi fél évszázad magyar néprajzi kiadványait lajstromozza, észreveheti, hogy 

„aránytalanul” sok köztük a debreceni egyetem ihletéséből származik. Gunda ek-

lektikus volt (ez számomra nem szitokszó), tanítványai legfeljebb az ő „földrajzi” 

szemléletet követhették önálló műveikben. Noha ez az átmenet idején aligha lát-

szódott, egy, lényegét tekintve más felfogást képviseltek első „mintatanítványai”: 

Ferenczi Imre, Szabadfalvi József és főként Ujváry Zoltán. Most csak arra utalok, 

hogy Gunda nem volt folklorista, Ujváry és Bartha Elek viszont igen. Hogy ez 

milyen mértékű változás volt, könnyen bizonyíthatom. A legutóbb megszámol-

tam, Ujváry Zoltán hány folklorisztikai témával vagy szöveg elemzésével foglal-

kozott, a 18. századtól napjainkig – ám a százig kiírás után reménytelenül abba is 
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hagytam: túl sok kiváló tényfeltárást kellene elsorolnom. Gunda, elveszítvén a te-

repmunka lehetőségét Erdélyben, a Debrecenhez közel levő Hortobágy meg a 

Hegyköz néprajzi gyűjtéseit vezette. Már Ujváry tette rendszeressé a szabolcs-

szatmári, majd egyre inkább a Gömör-kutatást, és az ő tanítványaik terjesztették 

ki ezt az egész Alföldre, sőt ezen is túl. Mihelyt ez lehetségessé vált, a kárpátaljai 

terepmunka is megkezdődött. Amíg egy időben a centrifugális tendencia volt 

érezhető: Paládi-Kovács Attila, Selmeczi Kovács Attila, Gráfik Imre, Hoppál 

Mihály, Niedermüller Péter és mások nem azt és nem ott folytatták, amit Debre-

cenben megtanultak – később éppen centripetálissá vált a debreceniség: Szabó 

László, Lukács László, Barna Gábor és mások továbbfejlesztették azt. Tematiku-

san a folklorisztika önállóvá vált, megerősödött. Ujváry Zoltán hatalmas 

szövegfolklórgyűjtést hozott létre, és Ferenczi Imrével együtt a dramatikus nép-

szokások kutatását vezette be, majd a néphit és a népi vallásosság került előtérbe. 

Ebben már Bartha Eleknek is irányító szerepe volt. 

Gazdag tudományos és egyetemi közéleti tevékenysége azt bizonyítja: ő az a 

kivételes ember szakmánkban, aki „jókor és jó helyen volt”. Sőt – még „azelőtt” 

is!  

 

* 

 

1956. március 24-én Budapesten született. Mi, idősebbek, csak az utóbbi év-

tizedben vehettük észre, hogy ez az év egy életre predesztinálta szülötteit: már 

nem a múlt bajait, hanem a lehetséges előrelépést értelmezték, és egy idő múlva 

mindig több volt erre a tér. (Amikor 2006-ban ő szervezte meg az 1956 folklór-

jával foglalkozó, máig egyetlen, hazai konferenciát, ez a személyes vonatkozás bi-

zonyára neki is eszébe jutott.) 

Édesanyja, Bede Anna a kiváló népköltési műfordító, maga is költő, művé-

szettörténész, könyvtáros. Másfél évtizeddel fiatalabb féltestvére, Kovács Előd 

kiváló turkológus. Édesanyja sámánverseket, kirgiz hőseposzt, lapp folklórt, 

mordvin eposzt és a nemrég elhunyt vogul költő, Sesztalov verseit fordította. Mi 

lehetett volna más a fiából, mint folklorista? Annál inkább, mivel maga görög ka-

tolikus, e sajátosan összetartó, magyar nyelvű liturgiáját őrző kisebbség szakértő-

je. 

1975-ben kezdte meg tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 

Néprajzos lett, 1980-ban szerzett diplomát. Gunda rögtön a Néprajzi Tanszéken 

alkalmazta, ahol végigjárta a hivatáslétrát: tanársegéd, doktorálása után adjunktus, 

1990-től kandidátus és docens, 1997-ben (már Ujváry utódjaként) tanszékvezető, 

2001-től egyetemi tanár, 2002-től akadémiai doktor. (E sorok írásakor fedeztem 

fel, mennyire azonos a mi „Laufbahn”-unk. Neki is, nekem is egyetlen munkahe-

lyünk volt egész életünk során: egy, különben tisztes szegénységre vezető egye-
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temi tanszék… mégis sok-sok lehetőséggel.) Ám ő az egyetem vezetésében is 

rangos funkciókat kapott: dékánhelyettes, dékán, a habilitációs bizottság elnöke, a 

néprajzi doktori program vezetője, jelenleg oktatási rektorhelyettes. Még leg-

utóbbi látogatásomkor is tanári szobájában ott volt a vállfán a tógája, amit avatá-

sokon, ünnepeken mindig fel kell öltenie.  

A debreceni néprajz külföldi kapcsolatban is egészen új irányultságot képvi-

sel. Ő itt az első anglofon „professzor”: vendégtanár volt Ungváron, két finn 

egyetemen és Kolozsvárt azt elsők között. Bloomingtoni kapcsolatai közismer-

tek. A világ legnevezetesebb folklór tanszéke mindig is képviselte a magyar érde-

keket is. Ezt honorálta a Debreceni Egyetem Dégh Linda díszdoktorrá választá-

sa. A magyar néprajzi életben vezető funkciókat töltött be, a Magyar Néprajzi 

Társaságban csakúgy, mint a Györffy István Néprajzi Társaságban. A szakma ve-

zető folyóiratát az Ethnographiát egy évtizeden át szerkesztette. Az akadémiai 

Néprajzi Bizottság, a szakma „csúcsgrémiuma” elnöke volt. Természetes, hogy 

rengeteg debreceni néprajzi és egyéb publikáció szerkesztője vagy szervezője.  

A magyar és nemzetközi vallástudományi társaságok egyik vezetője, és természe-

tesen tagja a fontos nemzetközi néprajzi társaságoknak is. Több külföldi konfe-

rencián volt szerencsénk együtt (sőt feleségeinkkel is együtt) részt venni, még fe-

ledhetetlen kirándulásokon is. Kollegiális és személyes kapcsolataink több évtize-

de szakadatlanok. Verebélyi Kincsővel együtt könyveink jelentek meg Debrecen-

ben, nekik köszönhetem szakbibliográfiáim megjelentetését. Egyetemi tanköny-

vünkben (A magyar folklór – 1998) Ujváry Zoltánnal ők ketten azok, akik nem ná-

lunk tanítottak, de ide készítették a dráma és dramatikus szokások, meg a néphit 

és népi vallásosság fejezeteket. Egy egyetemi tankönyv pedig bizalmi feladat: 

minden résztvevőnek „ugyanazt” a felfogást illik képviselni. Öndicséret, mégis 

ide írom: magam nem is egy jegyzetet vagy segédkönyvet tehettem közzé a deb-

receni néprajzi intézetben: például nemcsak a praktikus „alapismereti beveze-

tést”, hanem folklorizmus-kutatást és a kultúra szemiotikáját is. (Ennyit a rossz 

nyelvek által „maradinak” minősített debreceni néprajzi oktatásról.) Nekem egy-

általán nincs rossz tapasztalatom (sőt!) a vidéki egyetemeinken dolgozó kollégá-

immal való együttműködésről – mégis kiválik a kapcsolattartás területén Debre-

cen. Ide nem csak akkor kellünk, ha nekik fontos az együttműködés, hanem ak-

kor is, ha erre nekünk van „rögtön és azonnal” szükségünk. Évtizedek óta meg-

szakítatlan ez a kollegialitás, amit ugyancsak évtizedeken át Bartha Elek vezé-

nyelt.  

 

* 

 

Hála az istennek még ma sem a tudománymetria számít egy professzor érté-

kének észrevételében. (Csak kérdőív-küldözgető bürokraták képzelik ezt.) Az 
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egyetemi tanár – oktat és nevel. Persze, ezt akkor tudja megtenni, ha van tudása, 

és ezt elő is tudja adni. És érdekli a hallgatóinak sorsa. Minden néprajzi tanszék 

sok mindenre megtanít: néprajzi gyűjtésre, terepmunkára, múzeumi tevékenység-

re, tanulmányok és könyvek létrehozására, még szerkesztésére is – és ismerete-

inknek a nemzeti kultúrába való méltó beillesztésére. Bartha Elek ideáltípusa 

mindennek. (Egyébként legelőször mi is úgy találkoztunk személyesen, hogy késő 

este terepmunkáról jött, és Szabó László ezt harsány énekben jelentette be: „Meg-

jött már a bartatelek, bartaelek, bartaelek…”) (Örülnék, ha a mai egyetemi hallgató-

inknak is lennének ilyen élményei.) 

Debrecenben mindenki „gyűjtött és mindhalálig ma is gyűjt”. Hogy csak a 

kirívó példákat említsem, alighanem ő volt a legelső, aki Kárpátalján vallási nép-

rajzot gyűjtött. Ugyan nem hiszem, csak remélem, hogy Свит звичаїв греко-

католицьких свят könyve (2007) eljutott az érintettekhez, ám a csak magyarul ol-

vasók számára is a „magyar” görög katolikus vallásról számos tanulmányt, átte-

kintést írt, amelyeket érdemes lenne egy kötetbe is egybegyűjteni. Még most is 

szinte „terra incognita” a magyar folkloristák számára mindkét Dél-Bánát. Ő ott 

is az elsők között volt gyűjtőúton: Székelykevén. Kevesen emlékeznek arra, hogy 

Békés város monográfiájában (1983) Ujváry Zoltánnal együtt ő írta a népszokás-

ok-fejezetet. A bárándi monográfiában (1985) az emberi élet fordulóit írta le. Ba-

konszegről az emberi élet fordulóinak szokásait. Biztos volt konkrét felkérés, 

tanszéki munkamegosztás, akad akár egyszerű és gyakorlati feladat is ezek között, 

utólag mindenképpen imponáló ez a változatosság: Bartha Elek mintegy kipró-

bálta gyűjtéséit és leírásait egyaránt.  

Nekem kiváló professzoraim voltak (nemcsak a néprajz szakon). Közülük is 

kivált Tálasi István, hihetetlenül jó érzékkel a szinte didaktikus összegezésre. Ez-

zel akkor szemben volt Gunda Béla szivárványszerű néprajza. (Lásd az akadémiai 

vitát a magyar népi építkezés rétegződéséről.) Bartha Elek ösztönösen szintétikus 

– és egyszerre évtizedek gyűjtése, publikálása együtt áll áttekintéseiben. Ha meg-

nézzük az akadémiai néprajzi kézikönyv (Magyar néprajz VII, 1990) számára írt 

összegezését a hazai görög katolikusok „vallási néprajzáról” – nem egy termino-

lógiai tohavabohuva, vagy teljesíthetetlen perspektívák örvényébe jutunk: hanem 

annak egyszerű és érthető bemutatásáról – már amit erről a folklorista megtudott. 

Még ennél szélesebb körben hathatott a Gesztelyi Tamás szerkesztette akadémiai 

kézikönyv (Egyházak és vallások a mai Magyarországon – 1991 „népi vallásosság” fe-

jezete. 

Mint aki kezdeményezője voltam, hogy Magyarországon ne csak a ”tudatlan 

nép babonáit” vizsgáljuk, hanem mindazt, amit a „társadalmi tudat” vallásként 

szokott megnevezni, ezt az általa is „vallási néprajz”-nak nevezett kutatási terüle-

tet nemcsak sokszor használt metaforának, hanem igazi értelmezendő kategóriá-

nak tartom – persze, csak akkor, ha ez nem üres szóvirág, hanem tartalommal 
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megtöltött téma. Ehhez kellett Bartha Elek szorgos és sokfelé folytatott terep-

munkája és sok-sok jelenséget egyszerűen leíró munkássága. Azt, hogy a sírgödör 

kiásása előtt valaki beleköp a tenyerébe, vagy a kenyérszegés előtt egy (vagy há-

rom, mint a görög katolikusoknál) keresztet vet – mindezt hogyan is kell észre-

venni – ezt csak évtizedes „vallási néprajzi” vizsgálat révén lehet felismerni. (Mi 

Budán a 61-es villamossal közlekedünk, a következő megálló a „ciszter” temp-

lom. Ha éppen nem újságot olvasok, nézem, ki vet keresztet a templomi megálló 

előtt. Nem is olyan régen odaszólt a mellettem ülő: „Maga is a miénk?” Nyilván ő 

görög katolikus volt, úgy vetett keresztet, én meg (aki nem vagyok görög katoli-

kus – csak folklorista) automatikusan ezt utánoztam. Ha egyetemi órán taníthat-

nám a vallási néprajzot – ezzel a példával kezdeném.  

Múzeumban sosem dolgozott, de Debrecenben ez nem volt sibólet, inkább 

magától értetődő tevékenység. Az egyetemen is oktató Dankó Imre előtt, alatt és 

után a Déri Múzeum pillanatnyi helyzetét és pénzkereső kalandozásait minden 

tanszéki oktató is kiismerte. Egyébként, ha szabad magamat Ujváry Zoltánhoz 

mérni, kiderülhet, hogy azért mi is, nem múzeumi folkloristák néha magunk is 

létrehoztunk kiállításokat (a hazai szaloncukor történetéről az orosz ún. „úti” 

fémikonokig, meg a férfi nemi szervet mutogató kis „népi” (!) faszobrokig is) – 

szerencsére nem fizetéses muzeológusként, hanem a magunk szája íze szerint. 

Nagyszerű feladat és élmény volt! 

Egyébként az a hihetetlenül sok adminisztráció, amit Bartha Eleknek el kel-

lett végeznie – felér tíz muzeológus takarítási évvel. 

Ami az egyetemi oktatást illeti, a tanár az első évben kb. 80%-át adja le an-

nak, amit tud. (Egyesek többet – de ez nem igazi, hanem titkolt xerox-tudás.) Öt 

év múlva ez 60%-ra csökken, mára 10%-ra. Viszont közben sok szemináriumi 

dolgozat, diákköri dolgozat, szakdolgozat, doktori értekezés született, és ezek 

ugyan nem a tanár vele azonos „édes” gyermekei, ám legalábbis „mostoha” 

gyermekei. Van közöttük olyan, ami szó szerint, még a téves nevekkel is, elhang-

zott már az órákon – meg mindig vannak vadzsenik, akik az Egyiptomból kivo-

nuló zsidókról akarnak értekezni – a nyíregyházi Morgó-temető leírása helyett. 

Egy tavalyi összesítésben több száz ilyen, Bartha Elek által irányított dolgozatra 

van utalás, és 27 további készülőről. Nagyszerű szám. Ám néha még mi, az érin-

tett tanárok is, a teljesítés kényszerének csapdája szerint értékeljük mindezt. Pe-

dig a súly másutt van: ez a több száznyi ember életében először (sokan utoljára) 

találkozik azzal: mi is a kanti értelemben vett tiszta tudomány? Mi is a magyar 

népi kultúra? Felbecsülhetetlen azok szerepe, akik ezt segítik. És Debrecenben, 

főként a Néprajzi Intézetben mindig a személyközi kapcsolat uralkodott, tanárok 

és diákok között egyaránt. Amikor 2014-ben a város Csokonai-díjat adott neki, 

ez teljességgel megérdemelt volt közéleti tevékenységét illetően, ám a fentiek ér-
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telmében még inkább megérdemelt. Csak jönne még következő generáció, aki a 

debreceni néprajzi iskolát ilyen magasra értékelné!  

Még egy kevéssé értett paradoxonra is utalnék. Nem az a legjobb egyetemi 

tanár, aki hallgatóit egyetlen fiókrendszerbe dugja. Egészen kiváló (nem magyar) 

kollegám, sőt Hamburgban tanártársam sorra adta ki a disszertációkat a hallga-

tóknak: mordvin–orosz, cseremisz–orosz, votják–orosz, zürjén–orosz, még a 

Szovjetunióban készült, és az iskolákban használt nyelvkönyvekről. Az ilyen dol-

gozatok együtt hihetetlenül érdekesek, nemcsak e kis nyelvek kiszorítása miatt. 

Amikor azonban erről beszélgettünk, ő maga mondta: sosem adnék ki magam-

nak ilyen témát! Bartha Elek nem a fiókba záró, hanem a szabad felfogást képvi-

seli: én megteremtem a hátteret a dolgozathoz, de te azt csinálsz, amit akarsz. Az 

egyetem nem falanszter – teszem hozzá.   

Ha megnézzük a Debrecenben remélhetőleg jobb, vagy legalábbis őszintébb 

Markmyprofessor feleleteket, ezt olvashatjuk: segítőkész, felkészült, nagyon jó tanár, 

nagyon ért a témához… Az adott „érdemjegyek” is magasak. Azért is hiszem el, 

mivel azért azt is beírták: „halkan beszél, alig érteni, mit mond” – „utolérhetetlen, 

sokat van külföldön”. (A hallgató nem fogta fel, hogy professzora ezeken az uta-

kon tanul igazán!) A válaszok a „Vallási néprajz I. és II.” kollégiumokra vonat-

koztak, amely önmagában vonzó tárgy, és a válaszokból is kiderül, hogy nemcsak 

néprajz szakosok ültek be az órákra. Mint aki évtizedeken át tanítottam ezt, pon-

tosabban a néprajz szakos hallgatóknak vallástudományi bevezetést (amely elő-

adásaim alapján két kötetben is megjelent), jól tudom, még leíró szinten sem egy-

szerű a vallási néprajzot áttekinteni. Aki hozzáfér a 2006-ban a HEFOP számára 

készült „Vallási terek szellemi öröksége” című több, mint 200 lapos könyvéhez 

(Letölthető!), alighanem a világ legjobb, tanítható és tanulható vallásnéprajzi átte-

kintését tartja a kezében – amelyet ráadásul még történetileg, szociológiailag, val-

láselméletileg is igazán egyszerű továbbvinni. Ilyen munkát csak az tud írni, aki 

évtizedeken át, szinte magán kísérletezte ki az arányos megoldást. Ez nem köny-

nyű, hiszen e könyvben például 2 oldal jut a cigányok templomaira, 2 oldal a ha-

rangokra, pár sor a „harangok szavára”’ – amely témának pedig Herman Ottótól 

Lukács Lászlóig és én magamig tízszer ennyi nyomtatott lapnyi magyar és sokkal 

gazdagabb nemzetközi szakirodalma van. Ideértve a George Orwell 1984 c. re-

gényében idézett, és legalább 18. századi szöveget a londoni harangok szaváról! 

Hosszú ideig úgy látszott, Gunda Béla meg Scheiber Sándor utolérhetetlenek 

egy-egy „kis téma” tág körű megvilágításában. Ám már régen rájöttem, Ujváry 

Zoltán legalább ilyen invenciózus folklórtörténeti miniatűrjeiben. És most, e mél-

tatás során fel kellett ismernem, Bartha Elek méltóan sokoldalú tudós a maga te-

rületén – a vallási néprajzban.  

Bartha Elek 35 éve publikál, mégpedig egyenletesen (régi szép magyar nyel-

ven: lankadatlanul) és már 1980-ban a saját terepmunkán alapuló áttekintéssel: A 
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hitélet vizsgálata egy zempléni faluban címmel. Áttekintő kötetei azóta is kövezetesen  

jelennek meg, ám egy-egy önálló témát is szívesen választ: sok-sok dolgozata 

ilyen: sírfeliratok (ez később franciául is megjelent), virágszentelés, szentélmé-

nyek, a ház kultikus használata a lakodalomban, építőáldozat, az egyházi év litur-

gikus színei és a népviselet kapcsolata, halottkultusz, szakrális építmények, a bi-

zánci liturgia nyomai a magyarországi néphagyományban, népi imádságok Kalo-

csa környékéről, házi „szellemek”, ünnepi és liturgikus kenyerek, a falvak térszer-

kezetének megváltozása a vallási néprajz szempontjából, szakrális építmények a 

határban (keresztek, szobrok, kápolnák), halotti búcsúztatók, paraszti kántorok, 

halottbúcsúztatók, húsvéti pászkaszentelés, pszaltér-(zsoltár)olvasás, templom-

építés a „kommunista” Magyarországon (ez angolul is megjelent, nem is egyszer), 

templomtitulusok, harangok, Szent Márton kultusza, böjt és böjti ételek, élet a 

görög katolikus házban, Máriapócs népszokásai, (református) templomszéki jo-

gok, a szó szoros értelmében vett kalendáriumi szokások, szakrális migráció, 

Emmaus-járás, út menti keresztek, Santiagoi Szent Jakab, a víz a szentelmények 

között, az „emlékezet helyei” (egy akkoriban rögtön propagálttá vált művelődés-

történeti szlogen), a templomhoz vezető utak és ösvények stb. stb. Az utóbbi év-

tizedben persze egyre nőtt az áttekintő, összegező tanulmányok száma, no meg a 

tanárok és kortársak ünnepi köteteibe készült méltatásoké. Nyilván egyetemi 

funkciói miatt is oktatási írásai is sokasodtak. Tanárait, mestereit, kollégáit az 

ilyen ünnepi alkalmakkal a Debrecenben oly megszokott, ám szakmánkban má-

sutt oly ritka meleg szavakkal méltatta. Ezek ugyan alkalmi írások (magam is tu-

dom: „Nem a való, de annak égi mása” – Arany János) mégis érdemes észreven-

nünk, kiket és miért becsül Bartha Elek. E korszakban, és ez is természetes, hogy 

nő a külföldire fordított áttekintő publikációk száma. És ezzel egyszerre eltűnik 

az ifjúi évek szlovák (sőt szerb) művek recenzeálása – nyilván Gunda ambíciójá-

ból kezdve meg kihalva. Több a külföldre szánt közlemények száma is. Ez az a 

professzori „érettség/szklerózis” jele, és világszerte ugyanígy van. Bartha Elek 

azonban (mint fentebb sorolhattuk), ezen írásaiban nemcsak nyúlfarknyi írásokat 

készített. Érdemes lenne enciklopédia-szerűen, címszavanként is közzé tenni 

ezeket.  

Végül is mi az összetartó erő ezekben a művekben és oktatásban? Termé-

szetesen a már kiemelt „vallási néprajz”, különös tekintettel a csodálatosan gaz-

dag, eleven és egyedülálló „magyar” görög katolikus hagyományra. Annál inkább. 

mivel ezt – sajnos – más országokban külön nem is művelik.   

A főleg az egyetemen dolgozó folkloristák/néprajzkutatók számára a publi-

káció nélkülözhetetlen. Nemcsak a ranglétrán felfelé kúszás miatt. Nem tudunk 

szövegekről beszélni – ha ezek nincsenek előttünk. Azokat a nemzetközi és el-

méleti távlatokat sem tudjuk érzékeltetni, ha ezeket kinyomtatva is nem tudjuk 
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előtárni hallgatóink számára (mi több: kollégáinknak is, bár erről keserű tapaszta-

lataim vannak).  

A hivatalos jegyzékek szerint 10 könyvet, több mint 100 tanulmányt, majd 

200 kisebb írást tett közzé. Ez nemcsak azt jelzi, hogy hányféle felkérésnek tett 

eleget, hanem a publikációk sokasága bizonyítja, mi mindenhez volt odaillő gyűj-

tése, adata, mondanivalója. 

Sokan és sokszor törték azon a fejüket néprajzkutatóink, minek is nevezzék 

a „vallásos népélet” jelenségeit. Ma leginkább a „népi vallásosság” a megszokott 

név, megkülönböztetve a „néphittől” és „népszokásoktól”. Ha előkelőbb a meg-

nevező szándéka, „szakrális néprajzot” mond. Ez jó név, ám nemcsak „szakrális” 

van egy nép vallásában. Bartha Elek leginkább a „vallási néprajz” területén dol-

gozik, azaz néprajzi/folklorisztikai módon vizsgálja az emberek vallási életét. 

Természetesen leginkább a „nép” körében, ám sokszor művelődéstörténeti, föld-

rajzi, legújabban ökológiai szempontból is. Minden dolgozatából érződik a biztos 

háttér: a néprajz. 

Mint minden fontos tanszékvezető, egyetemi tanár esetében így kell lennie: 

három feladata van – elődei művének folytatása – lényeges továbbfejlesztése, új 

irányokba – lezárás, áttekintések, kézikönyvek megfogalmazása (vagy ezekben te-

vékeny részvétel. Bartha Elek mindhárom tantárgyból „jelesen vizsgázott”. Meg-

őrizte a debreceni iskola (főleg folklorisztikai) módszereit. Több ízben méltatta 

elődei és társai eredményeit, a nagyrabecsülés mellett érzékeltetve az újabb fejle-

ményeket is. Éppen jó időben elkezdte és kidolgozta a vallási néprajz egy új kon-

cepcióját, amely más, mint mondjuk Bálint Sándor, Diószegi Vilmos, Pócs Éva, 

Erdélyi Zsuzsanna, Barna Gábor vagy Hoppál Mihály műveiben látható. Saját 

kutatási területet dolgozott ki, saját módszerrel. Ami az áttekintő dolgozatokat il-

leti, Bartha Elek született team-munkás. És nemcsak a legszorosabban vett nép-

rajzi kiadványokban, hanem a rokon tudományok áttekintései között is ott talál-

juk dolgozatait. 

A „vallási terek”, a regionalitás, ehhez kapcsolva a kisebbségek, a soketni-

kumú vidékek (Debrecenhez területileg is közel levő) kutatása természetes, hogy 

műveiben összefügg egymással. Noha a görög katolikusok adják életének tenge-

lyét, azért a reformátusok, cigányok, zsidók vallásait is a maguk helyén mutatja 

be. Előbb már egy kissé fel is soroltam, mi mindennel foglalkozott e nagy kutatá-

si területekhez kapcsolva. 

Jubileumán nemcsak tudjuk, hanem kívánjuk is, gyarapítsa tovább az ő tu-

dásából a mi tudásunkat! 

Biztosan tudja, hogy keresztneve görög és bizánci név, ’védelmező, megőr-

ző’ jelentéssel. Eddig beteljesítette, folytassa ugyanígy!   
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Veikko Anttonen 
 

Mapping the Terrain of Religious Studies as an  
Academic Field 

 

 

 

Lay people – and scholars in other academic fields as well – often inquire 

what the science of religion actually consists of. People are puzzled over the con-

tent of a discipline whose name paradoxically links two concepts that are tradi-

tionally considered polar opposites: religion and science. In the Hungarian lan-

guage, as in many other European languages, the name of the discipline conflates 

two distinct conceptual domains: vallás and tudomány. Unlike in Anglophone 

scholarship, in which science denotes only natural science, Vallástudomány in 

Hungarian (like the German Religionswissenschaft and Finnish Uskontotiede) makes 

no distinction between the natural and the human sciences: all pursuit of know-

ledge and understanding of the social and natural worlds – and humanity at large 

– belongs to the domain of tudomány. All sciences, which people generally regard 

as having authority, value and truth, follow similar methods of obtaining know-

ledge through experiment, disagreement and revision.1 A neuroscientist who 

makes a discovery about the operation of neurons in the brain will be drawing 

from previous research, as well as working in the knowledge that subsequent 

generations of neuroscientists may refute her or his findings or use them as the 

basis for future research.  

But how can religion be studied scientifically? Does science necessarily 

erode religion? Is the academic study of religion a reductionist project? How do 

we, who work as scholars in the field of Religious Studies, define our object of 

study? What, ultimately, does the concept of “religion” consist of? What is the 

semantic history of the term „religion‟ (derived from the Latin religio) in the lex-

icon of various languages in different parts of the world? 

 

 

 
 1  The British scholar of religion Gavin Flood defines the English term „science‟ as “the observa-

tion, the formation of theory, empirical experiment, the accumulation of evidence, and explana-
tory conclusions induced from experiment”. Flood 2012: 154. 
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THE CATEGORY OF RELIGION AND ITS BORDERS 

 

As demonstrated by Professor Bartha Elek, religion has been, and still is to-

day, one of the central signifiers of national and ethnic identity. Devotional acts 

take place on a local level as organic elements of participants‟ ethnic or/and na-

tional culture.2 Let me take Finland, for example. As a word and a classificatory 

concept, religion entered into the lexicon of Finnish language at a particular 

point in history. The Finnish word for religion emerged in the secular public 

sphere of society during the first decades of the 19th century; as a native category, 

the noun uskonto was invented in 1848 as a neologism by Paavo Tikkanen, one of 

the founders of the newspaper Suometar (“The Maiden of Finland”). The need to 

fashion the noun from the verb uskoa („to believe‟) and from the nominative usko 

(„faith‟) arose in the wake of the transition to modernity. While the administrative 

language of the political and cultural élite had been Swedish, the annexation of 

Finland to the Russian empire as an autonomous Grand Duchy in 1809 gave a 

boost to the nationalistic aspirations of the Herderian National-Romantic 

movement. In Protestant Swedish-Finnish society, religion had been inextricably 

intertwined with the notion of citizenship since the time of the Reformation. 

Under the minority policy of King Carl XI in the 17th century, the ideal citizens 

were peasants who did not migrate and who paid taxes, generally conforming to 

the administrative and legal policy of the Swedish Crown. The sense of belong-

ing to the nation was based on the rule of one law, one language and one reli-

gion. For ethnic minorities such as the Sámi, Jews and the Roma, the ideal led to 

serious problems, due to their violation of one or two aspects of the rule. A 

common law, language and religion were juridical necessities.3  

Nationalistic rhetoric has inscribed religion within a historical trajectory and 

created a view according to which present-day cultural representations can be lo-

cated on the same continuum as those from the prehistoric past. Myths, rituals, 

genres of folklore and linguistic expressions – the documentation of which was, 

particularly in the 19th century, motivated by sentiments of national awakening – 

provided an ideological frame for organizing literary and oral data on the prehis-

toric and medieval past. The line distinguishing ideological commitments from 

academic standards of inquiry and methodological requirements has been rather 

thin in the so-called Finnish national sciences. This concerns linguistics, archaeo-

logy and folklore studies, as well as comparative religion. Scholars have not al-

ways been entirely clear about the location of the boundary that sets scientific 

accounts of historic data apart from ideology.  

 
 2  Bartha 1992: 197. 
 3  Pentikäinen–Anttonen 1985: 5. 
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In my own work on prehistoric and medieval religious representations in 

Finland, I have departed from the stipulative definition of religion, which is to 

say that the contents in the data are stipulated as “religion” by a scholar in order 

to serve his/her analytical goals and not by some specific trait in the data. The 

American scholar of religion Jonathan Z. Smith has argued that while “there is a 

staggering amount of data, of phenomena, of human experiences and expres-

sions that might be characterized in one culture or another, by one criterion or 

another, as religious–there is no data for religion”.4 Smith emphasizes that reli-

gion is an imagined category rather than an observable phenomenon: 

For the self-conscious student of religion, no datum possesses intrinsic in-

terest. It is of value only insofar as it can serve as exempli gratia of some funda-

mental issue in the imagination of religion. The student of religion must be able 

to articulate clearly why “this” rather than “that” was chosen as an exemplum. 

(…) This effort at articulate choice is all the more difficult, and hence all the 

more necessary, for the historian of religion who accepts neither the boundaries 

of canon nor of community in constituting his intellectual domain, in providing 

his range of exempla.5  

 

In the prehistoric context, religion needs to be looked at as an etic, unbound 

analytical category, the contents of which are constituted, approached and valo-

rized at an emic level of operation. Since religion is always a symbolic construc-

tion,6 it is methodologically justified to focus on carefully chosen intra-cultural 

categories that enable one to perceive constraints that underlie the formation and 

generation of ideas and behavior with symbolic content. What needs to be kept 

in mind, however, is that the various uses of emic terms, such as words denoting 

„god‟ and „sacred‟ (jumala and pyhä in Finnish language) that appeared in the lex-

icon of prehistoric population in Finland, do not necessarily contain the kind of 

metaphysical claims typical of “religions”, such as Christianity, Islam and other 

world religions.7 Within the history and archaeology of religion, an adequate level 

of accuracy in interpreting the data can be achieved only if one avoids approach-

ing religion from the top down (i.e. from a theological or metaphysical stand-

point) and instead delineates symbolic ways of locating the sacred in the local 

landscape, topography and social life on the basis of linguistic data from the time 

prior to the advent of Christianity. In Finland, there is a high concentration of 

sacred-initial place names – pyhä- and hiisi-initial toponyms – that can be used as 

sources of information on prehistoric religion. These terms are linguistic signifi-

 
 4  Smith 1988: xi. 
 5  Smith 1988: xi. 
 6  see e.g. Geertz 1973. 
 7  Anttonen 2013; see also Tweed 2006: 61. 
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ers which shed light on specific systems of value and the role of spatial distinc-

tions in the formation of a mytho-geographic worldview. Their emic-level under-

standing can be used to explain the intimate relationship between forms of so-

cio-economic activity and symbolic forms of social action. Attributions of sacral-

ity to specific topographical points in the terrain, specific sites and places, as well 

as social events, ways of classifying plants, animals, artifacts and persons, provide 

important information for scholars of religion. On the basis of linguistic and 

ethnographic evidence, I have created a theory of the sacred as a category-

boundary. I insist that it is at the boundary points of temporal, spatial and bodily 

categories that sacred-making characteristics become visible and direct forms of 

human behavior. People create mythical and religious realities by setting apart 

things with non-negotiable value from things whose value is based on conti-

nuous transactions.8  

 

 

RELIGION REINVENTED: THE BIRTH OF WORLD RELIGION  

PARADIGM 

 

During the 19th century, a cluster of world religions, most specifically Ju-

daism, Christianity and Islam, were perceived as prototypical religions. Accor-

dingly, these have shaped our ideas as to the kinds of things that are typical or 

characteristic of a religion. The discipline of Comparative Religion9 was initiated 

in the late 19th century when “religion” was recognized as a discernable, identifi-

able and isolable object of research and a conceptual entity that allowed compar-

ison with other members in the same folk taxon.10 In particular, colonial expe-

rience and the spread of two major world religions, Christianity and Islam, have 

shaped the academic discourse of religion. Religion takes on either positive or 

negative associations, depending on who applies and cultivates the concept. In 

the present-day post-colonial academic world, the universal category of religion 

as a self-sustained and self-evident object of research has been put in question.11 

Cultural traditions and phenomena classified as “religions” and subsumed in the 

category of religion are being critically re-assessed as the disciplinary landscapes 

have become expanded beyond conventional formulations. In the late-modern 

nation states of Europe, the notion of religion, as it was appropriated into the 

 
 8  see Anttonen 2000: 280–281. 
 9  In addition to Comparative Religion, there are several alternative titles for the discipline, de-

pending on schools of thought within a specific scientific community, such as History of Reli-
gions and Religious Studies. 

10  see e.g. Masuzawa 2005: 64–65. 
11  see e.g. Alles 2008; McCutcheon 2013; Taira 2013. 
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academic discourse in the ideological context of 19th century Europe, cannot be 

taken at face value anymore. The politicization of religion has brought with it 

significant shifts in the content of the concept of religion. In today‟s world of in-

ter- and multiculturalism, no single religious tradition has a monopoly of its own 

terrain, separate from others, or its own conceptual content. Diverse cultural 

flo12 have brought disparate cultural forms, both mental and material, into closer 

connection with each other. A science, specifically designed to study a “religion” 

as a genus and “religions” as species,13 does not necessarily correspond with the 

reality that exists in the outside world. I agree with Malory Nye when he writes, 

“It is not necessary to say that religion has any particular essence (or basis), nor 

that it plays any particular role in social, cultural, or psychological life. There is 

no activity, no way of thinking or talking, and no particular type of place or text 

which is intrinsically religious. Instead religion is about a way of talking about the 

world, of perceiving differences and similarities with other types of activities”.14  

 

 

HOW TO STUDY RELIGION? 

 

Religious Studies deals with both religious and secular worldviews, folk be-

liefs and mythologies as inseparable parts of human cultures and societies. While 

the set of traditions and phenomena covered by the concept of religion is both 

immense and constantly shifting, and thus lends itself only with difficulty to pre-

cise conceptual definitions, the discipline nevertheless stands firmly on three 

foundation stones: empiricism, comparability and systematicity. As scholars of 

Religious Studies, we obtain and systematize data on religious traditions and oth-

er religious phenomena by various means: through first-hand ethnographic data, 

using methods of participant observation and interviews, or by close reading and 

textual analysis of secondary data collected by linguists, historians, archaeologists, 

folklorists and cultural geographers. The basic concepts and approaches, and the 

central principles underlying them, have evolved and been shaped in the course 

of the history of Religious Studies as an academic discipline. The discipline com-

prises five traditional areas of study: history of religion, anthropology of religion, 

sociology of religion, psychology of religion and phenomenology of religion. Of 

these five, however, three have been particularly crucial in the evolution of cen-

tral concepts and approaches, and they have provided our field with a strong 

academic identity, specifically as a discipline associated with culture, history and 

 
12  Appadurai 1994. 
13  Masuzawa 2005: 64. 
14  Nye 2003: 17. 
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tradition. Professional skill in Religious Studies is acquired by means of three 

closely interconnected factors: research material, method and theory. Theories 

play a significant role in making sense of religion. They also form a common so-

cial capital for scholars, creating bonds and ways of expressing solidarity among 

those who share common theoretical formulations with each other. As Jonathan 

Z. Smith has argued, it is a shared interest in theory that unites the fragmented 

field (or non-field) of Religious Studies.15  

Traditionally, scholars have been preoccupied with two major methodolo-

gies, one aiming to understand and the other to explain religion. The famous 

Norwegian expatriate to the University of Leiden in the Netherlands, W. Brede 

Kristensen (1867–1953), represented the methodology of understanding. He po-

sited that religion should be understood rather than explained. Kristensen was 

one of the major exponents of the phenomenological inquiry into religious tradi-

tions. Departing from the point of view of a subjectivist paradigm, he argued, “if 

we want to learn to know genuine religion, we are exclusively assigned to the ex-

pressions of the believers. Let us not forget that there exists no other religious 

reality than the faith of the believers”.16 Explanatory methodology, on the other 

hand, is applied by scholars who approach religion either from a cognitive or so-

cial scientific standpoint. The former group aims to explain religion by reducing 

its variegated representations to evolutionarily evolved cognitive properties, 

common to the human species, while the latter group reduces religious forma-

tions to observable social facts, systems of classification, categorical anomalies 

and types of specialness.17 Over the course of history, theoretical approaches in 

the study of religion have been organized around key terms such as origin, myth, 

sacred, ritual, diffusion, pattern, function, structure, text, context, language, sym-

bol, communication, sacrifice, relation and experience. In present-day scholar-

ship, principal preoccupations revolve around questions of meaning, discourse, 

cognition, emotion, mind, brain, mechanism, agency, causality, memory, space, 

place, location, boundary, landscape and topography, materiality and embodi-

ment. A new, discursive or rhetorical school has recently emerged on the scene, 

the proponents of which do not wish to either explain or understand religion, 

but instead explore ways of using the notion of religion in rhetorical games and 

institutional politics.18  

The academic study of religion has given rise to a whole new set of classifi-

catory principles, which allow a more precise mapping of constantly shifting reli-

 
15  cited in Taylor 1999: 52. 
16  Plantinga 1989: 177. 
17  see Anttonen 2002: 29–31; Taves 2009: 35–42; see also Anttonen 1996a, 1996b, 2003, 2005, 

2008. 
18  see Martin 2008: 25–27; McCutcheon 2013: 342; Taira 2013. 
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gious terrains. Scholars tend to view religion in terms of whichever member of 

the total set of categorizations is typical of “religions” and various forms of spiri-

tualities. Religions do not form monolithic wholes: their central characteristics, 

mental maps and dimensions adapt themselves to new cultural habitats. Religions 

split up, divide and branch off into separate movements and trends.  

The British sociologists of religion Linda Woodhead and Paul Heelas have 

used the terms “spiritualization” and “detraditionalization” to describe these 

most recent, chiefly Euro-American developments in the sphere of religion.19 

They have argued that a shift has taken place in forms of religiosity in the west-

ern hemisphere, namely a turn toward emphasis on the centrality of the personal 

experience. At the same time, this has been a turn away from “religion” as such 

and toward spirituality.20 Woodhead and Heelas carried out an empirical study, 

using thematic interviews and semi-structured questionnaires, in the small Eng-

lish town of Kendal with 28,000 inhabitants. They used a variety of approaches 

to explore sources of personal meaning: they interviewed members of various re-

ligious and other groups, as well as ordinary townspeople on the street; examined 

the sales of magazines and books; looked at death notices, obituaries and graves-

tone inscriptions; and observed how people decorated their homes and what 

kinds of books, videos and other similar goods they bought.21  

What they found was that after decades of cultural hybridization, a new 

kind of awareness and activity, marked by a “holistic spirituality,” has appeared 

in the midst of the traditional English Christian landscape. Typical of this new 

spirituality are such ideas, trends and practices as aromatherapy, naturopathy, os-

teopathy, Reiki, the Alexander technique, tai chi, New Age ideas, the body-mind-

spirit triad, yoga, feng shui and the chakras.22 This is in polar opposition to tradi-

tional religiosity, focused on the congregation: central to that, according to res-

pondents, is the idea that life should be guided by the authority of the Church 

and by Christian values.23 The final conclusion of the researchers, however, was 

that the idea of a spiritual revolution has been greatly exaggerated; the number of 

those who practice a holistic lifestyle every week in Great Britain is about 

900,000, while those who practice traditional, congregation-based Christianity 

(Anglican or Roman Catholic) number approximately 4,600,000 (out of a total 

population of nearly 60 million). The holistic lifestyle is nevertheless a growing 

trend, and it is gaining new ground from the traditional Christian values of 

“God, home, country.” Heelas and Woodhead predict that in about forty years, 

 
19  Woodhead–Heelas 2000: 342–347. 
20  Heelas–Woodhead 2005: 2–6. 
21  Woodhead–Heelas 2000: 491; Heelas–Woodhead 2005: 38–40; 151–154. 
22  Heelas–Woodhead 2005: 1, 24. 
23  Heelas–Woodhead 2005: 31–32. 
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the gap between these two groups – those with a holistic approach and those 

with a congregation-oriented one – will have disappeared.24  

While for scholars in Religious Studies the concept of “religion” serves tax-

onomic purposes, the supporters of various spiritual trends and perspectives 

tend to disregard such academic categories. In Finland, too, a few years ago a yo-

ga teacher took a public stand by asking “whether gymnastic exercise is consi-

dered a religion” (Helsingin Sanomat, October 9, 2006). A sociological study had 

polled public opinion and placed yoga as a “religious community” somewhere 

between the Russian Orthodox Church (which in Finland accounts for about 1% 

of the population) and Buddhism. Alongside such conceptual boundary lines, the 

opposite trend in our postmodern world involves the large-scale mobility of dif-

ferent population groups from one country and continent to another. Religious 

diversity has been accelerated due to the impact of an increasing number of 

people living in diaspora as refugees or immigrants. Due to migration and trans-

nationalism, and the influence of new, global social media, religious terrains have 

become hybridized and the boundaries between the sacred and the secular are 

being constantly renegotiated. From the perspective of the ethnography of reli-

gion, recent developments of massive immigration are not actually very new: ter-

rains and landscapes of religion have long been based on syncretism. To quote 

the chemical metaphor suggested by the French cognitive scholar Pascal Boyer: 

religion is an impure compound.25 

 

 

RELIGIOUS STUDIES – CINDERELLA IN THE PRESENT-DAY  

THEOLOGICAL WORLD 

 

The late Scottish historian of religion Ninian Smart (1927–2001), the pro-

fessor of Religious Studies first at Lancaster university and later at the University 

of California in Santa Barbara – described Comparative Studies of Religion as “a 

Cinderella in the present-day theological world”.26 Religious Studies and Chris-

tian theology both operate in the academic world, but while theology has the 

support of the Church, Religious Studies has no social support network other 

than academia. For this reason, in the eyes of society at large the field has never 

been granted a seat at the table among theological institutions, but it has always 

had to crouch, like Cinderella, on the floor by the fireplace. However, the advan-

tage of the study of religion is that it can reveal clusters and networks of relation-

 
24  Heelas–Woodhead 2005: 148–150. 
25  Boyer 1996: 201–213. 
26  Smart 2009: 179. 
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ships which to theological institutions, and to theology as an academic discipline, 

are invisible. After the terrorist attacks on the World Trade Center and the Pen-

tagon on September 11, 2001 the relationship between Religious Studies and 

theology has changed. The American scholar of religion Bruce Lincoln at the 

University of Chicago has reformulated the definition of religion after the at-

tacks. Lincoln raised a question that has now been asked all over again following 

the terrible attacks by ISIS and individual jihadists in Paris, Copenhagen, Califor-

nia and London: what kind of notion of religion is needed in order to understand 

these terrorist actions? Lincoln ultimately arrived at a definition of religion based 

on four basic recurring components: discourse, action, community and institu-

tion.27  

As Lincoln posits,28 academic commentators tend to deplore the religious 

side of political conflicts as a debasement of all that is properly religious: “their 

analyses rest on an understanding of what constitutes religion that is simulta-

neously idealized and impoverished.” Those who tend to think that political con-

flicts have nothing to do with religion unfortunately hold a definition of religion 

that inappropriately privileges belief over the expense of other aspects of reli-

gion, community and institution. This overlooks religious discourse and action, 

as Lincoln writes, “particularly the way communities differentiate themselves 

from others by distinctive practices, symbolic markers, and cultural preferences 

(aesthetic and ethical), all of which have their religious dimensions”.29  

Political conflicts, terrorism and violence have permanently changed our 

notions of institutionalized religions. A religious belief at the individual level can 

certainly still be a major motivating factor to arrive at choices that further ethical-

ly just and globally sustainable development. At the same time, however, on the 

communal level the militant movements of fundamentalism, fanaticism and ji-

hadism have demonstrated that institutionalized religious traditions are a strong 

social and political force, constructing narrow rhetoric-based communities and 

furthering unwelcome divisions and rifts between various national, ethnic, immi-

grant and gender-based groups. Furthermore, along with political factors, and 

partly due to them, conceptions of religion which are primarily individually 

oriented – as opposed to institutionally oriented – are likewise in a process of 

change. The study of religions has long been governed by the notion of the secu-

larization of modern societies, but recently we have been forced to rethink this 

view. Modern consumer societies, guided by the production of material well-

being, have not displayed the anticipated marginalization of religious traditions 

 
27  Lincoln 2003: 1–18. 
28  Lincoln 2003: 73. 
29  Lincoln 2003: 73. 
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and choices; on the contrary, these have become an integral part of the “spiritual 

equipment” of the modern individual. 

As cultures become increasingly hybridized, narrow and local religious into-

lerance is declining. The role of Religious Studies, at both the social and the indi-

vidual level, is becoming increasingly important in helping us to understand reli-

gions, traditions and the factors which underlie individual decisions at various 

life stages and in various life situations. The study of religions is no longer “a 

Cinderella in the present-day theological world,” but a global activity.30 With the 

decline of local religious chauvinism, researchers in Religious Studies have begun 

to recognize and define a global perspective for the discipline. The international 

scholarly community of Religious Studies is abandoning its earlier geographical 

asymmetry and is welcoming scholars from every part of the world. The field has 

benefited from the new visibility of religion in the era of global economy. The 

re-emergence of religion as a social and political force has come to pass and 

raised conversations about the discipline‟s positioning in academia in relation to 

theological scholarship and the natural sciences. 

In everyday expressions of belonging to a nation, as Rogers Brubaker 

writes, profane attitudes toward membership are not enough, and often they are 

even inappropriate. People have to fulfill certain conditions and perform certain 

“sacred acts” in order to express their sense of belonging to the state.31 Ethnic 

and religious identifications have become arenas of symbolic struggle over citi-

zenship and expressing one‟s sense of belonging to a national or sub-national 

community.32 As people are on the move, scholars of comparative religion need 

to rethink the basic concept of the discipline and reconsider what is meant by the 

thing – or things – that we are exploring.33 In the present-day world, academic 

scholars of religion need to sharpen their pens in the face of issues ranging from 

religious or anti-religious rhetoric to fanaticism and fundamentalism. Regarding 

what constitutes the territory of the study of religion, practitioners in the field 

naturally perceive the disciplinary landscape from the vantage point that their so-

cial identifications and academic locations provide.  

 

 

 

 
30  Alles 2008: 2–3. 
31  see Brubaker 1998: 132. 
32  see Migdal 2004: 14–16. 
33  see Nye 2003: 16. 
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Veikko Anttonen 
 

A VALLÁSTUDOMÁNY MINT KUTATÁSI TERÜLET  
MEGHATÁROZÁSA 

 
A tanulmány a vallástudomány kérdésfelvetéseinek főként történeti szempontú feltérké-
pezésére vállalkozik. A szerző részben saját kutatásaira támaszkodva áttekinti a vallás és 
vallásosság fogalmainak lehetséges értelmezéseit. Felvázolja, hogyan változott a külön-
böző korokban és a meghatározó elméletírók munkáiban a tudományterület vizsgálati 
tárgyának meghatározása. A globális világ társadalmi, politikai és gazdasági változásaira 
reflektálva a tanulmány második fele pedig azt a kérdést veti fel, hogy a tágabb érte-
lemben vett, azaz népi hiedelmekkel és mítoszokkal is foglalkozó vallástudomány milyen 
viszonyban áll más tudományterületekkel, például a teológiával vagy a természettudo-
mányokkal és milyen új kihívásokkal kell számolnia napjainkban. 
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Zsoltárok a katolikus népi vallásosságban  
(19–20. század) 

 

 

 

A latin nyelvű zsoltárokat katolikus közösségekben sokáig főleg a klérus és a 

szerzetesek körében használták. A kevés középkori magyar nyelvemlék között 

azonban négy teljes magyar psaltérium-kódex található.1 A zsoltárok magyar 

nyelven történt használata tehát középkori hagyományokból fakadhat.2 A 16. 

század közepi református énekeskönyvekben a magyar nyelvű zsoltárok már 

zsoltárparafrázisként, azaz énekelhető, strófikus vers formában, önálló műfajként 

jelennek meg. A zsoltáréneklés hagyományát, s a református zsoltáréneklés törté-

netét (szöveg és dallam) kiválóan összefoglalta Csomasz Tóth Kálmán.3 Külön 

fejezetben tért ki a zsoltárok 16. századi magyar nyelvű fordítására, Szenczi Mol-

nár Albert munkájára,4 amelyben a fordító Lobwasser Ambrus königsbergi evan-

gélikus jogtudós verseit dolgozta át magyarra francia dallamokkal.5 Csomasz 

Tóth Kálmán már épített Halmy Ferenc elemzéseire a magyar zsoltárformák 

francia előzményeiről mind a szövegek, mind pedig a dallamok vonatkozásában.6 

A zsoltárénekek felekezeti különbség nélkül közkedveltté váltak az egyszerű 

nép körében, s a katolikusoknál is megmaradtak egészen a 18. század végéig, 

vonta le a tanulságot Holl Béla.7 A kor kéziratban fennmaradt énekeskönyveiben 

szövegváltozatok is kialakultak.8 Az 1676-ban megjelent Cantionale Catholicumban 

Szent Dávid soltarai címmel 60 zsoltárparafrázis, közöttük 52 protestáns eredetű 

szöveg található. Ezek evangélikus és református énekeskönyvekben is megtalál-

hatók.9 

 

 
 1  Holl 2000: 47. 
 2  Holl 2000: 47. 
 3  Csomasz Tóth 1951: 204–216. 
 4  Csomasz Tóth 1950: 221–222.  
 5  Friedrich 1944: 83. 
 6  Halmy 1939. 
 7  Holl 2000: 48.  
 8  Holl 2000: 50.  
 9  Holl 2000: 50–51. 
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Halotti énekköltészetünk alkalmi-szertartásos műfajai közé a siratóénekeket, 

a virrasztó énekeket, a halottbúcsúztatókat10 és a sirató vagy búcsúztató balladát 

soroljuk.11 Ezeket a haláleset után, a temetési szertartás különböző időpontjain és 

helyszínein énekelték, használták. S miután a temetés szertartása egyházi/fe-

lekezeti kontroll alatt állt a legutóbbi időkig, ezért e szövegekben erősen érvénye-

sült az egyházi/felekezeti befolyás. De ugyanilyen erős hatást gyakoroltak a világi 

hatóságok is a ravatalozás, a temetés körülményeinek szabályozásával. Mindez 

kihatott a halottvirrasztás szokására is, amelynek keretében a különböző műfajú 

énekeket használták. Itt találjuk a zsoltárokat, zsoltárparafrázisokat is. 

A halottvirrasztóban használt énekanyag összetett, rétegzett, egyes csoport-

jai különböző korból származnak. Egyes szövegtípusai a 15–16. századig nyo-

mon követhetők. Előadásának keretét a halottas ház jelenti, ahol a temetést meg-

előző egy vagy két este a halott ravatala mellett a hozzátartozók, ismerősök imád-

sággal és énekléssel vesznek búcsút az elhunyttól. Ezt hívják virrasztónak, vir-

rasztásnak. Bár ennek tájaként eltérő formái vannak, a virrasztó alapszerkezete 

hasonló: a ravatal mellett a szobában főleg a nők énekelnek és imádkoznak egy 

előénekes vezetésével általában éjfélig, a férfiak addig egy másik helyiségben, pl. a 

konyhában beszélgetnek, kártyáznak, majd éjszaka ők folytatják az éneket és az 

imát. A háziak a településen szokásos módon – ez szintén eltérő tájanként – étel-

lel és itallal kínálják meg őket. A szokást legtöbb településen az szorította vissza 

vagy szűntette meg, amikor az állami hatóságok betiltották a háznál történő rava-

talozást és az 1950–1970-es években a temetőkben kötelezően felépíttették a ra-

vatalozókat. Az énekesek, imádkozók a temetőbe nem mentek ki már a temető-

be, a halottas háznál pedig már nem gyülekeztek. 

A virrasztás minden keresztény felekezetnél (katolikus, lutheránus, reformá-

tus, unitárius) megtalálható közösségi imaalkalom. Énekei és imádságai ezért 

egyházilag szabályozottak és kötöttek, felekezetileg meghatározottak. Az itt el-

hangzó énekek a katolikusoknál azonban más alkalommal is fölhangozhatnak: a 

halál évfordulóján rendezett szertartáson, a halott lelke üdvéért mondott misén, 

halottak napján (november 2.). Sok helyen csak felnőtteknek rendeznek virrasz-

tót, gyermek halottól kevésbé szertartásos formában vesz búcsút a szűkebb csa-

lád és rokonság. Más helyen a gyermek-virrasztóba csak nők mennek. Mindez be-

folyásolja az elhangzó énekek és imádságok tartalmát, jellegét, a virrasztás szer-

tartásának időtartamát is. A virrasztók mindig egy előénekes vezetésével imád-

koznak és énekelnek, ún. diktálás után: az énekes előmondja az énekek egy-egy 

sorát, amit közösen megismételnek. Ezt gyakran akkor is így csinálják, ha közis-

 
10  A halotti költészet e talán legjellemzőbb műfajával, a búcsúztatókkal Bartha Elek is foglalko-

zott. Ezért is köszöntjük Őt a halotti költészet egy másik műfaji csoportjáról, a virrasztóban 
használt zsoltári és halotti énekek elemzésével. Vesd össze: Bartha 1995. 

11  Katona 1982: 133–135. 
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mert szövegről van szó, amit mindannyian fejből tudnak. A diktálással végzett 

éneket ugyanis ünnepélyesebbnek tartják. A virrasztó előénekesei legtöbb helyen 

más alkalommal is énekvezetők: búcsújárásnál, templomi szertartások előtti és 

utáni pap nélküli áhítatokon, magánházakban rendezett imaalkalmakon. Az éne-

kesek saját maguk számára is összegyűjthetik a legkedveltebb, különféle halálese-

tekhez kötődő énekeket, és ezeket kéziratos énekeskönyveikben leírják. Így kelet-

keztek, – és ritkábban máig keletkeznek – helytől és kortól is erősen függő, kü-

lönböző összetételű kéziratos énekeskönyvek.  

A virrasztóénekek tartalma nagyjából azonos, a keresztény egyházak halálról, 

túlvilágról és a föltámadásról szóló tanítását hirdetik. Közös bennük, hogy elmond-

ják a halál elkerülhetetlenségét, a hátrahagyottak nehéz helyzetét, gyászát, ám 

mindezt szembeállítják az örök élet vigaszával, Krisztus feltámadásának örömteli 

eseményével, az elhunytak üdvösségre jutásával. Az éneklésre és az imádkozásra 

hosszú idő áll rendelkezésre, ezért kedveltek a sok versszakos, hosszú énekek. Fi-

gyelemre méltó, hogy ezek között az énekek között számos olyat találunk, amely 

minden keresztény felekezet (katolikus, evangélikus, református, unitárius) közös 

kincse. Ebben a szövegkörnyezetben kerülnek elő a zsoltárok is.12 

A korszak népszerű, sok kiadást megért könyve Illyés István Halotti és Soltári 

énekek című gyűjteménye, amely 169 éneket és 36 kottapéldát tartalmaz. Ennek 

korszakos jelentőségét a katolikus zsoltáréneklésben elismeri a kutatás. Holl Béla 

szerint ez a kiadvány a 17. század folyamán a katolikus templomokban énekelt és 

a nép által jól ismert zsoltárénekeknek összefoglaló gyűjteménye.13 Egy másik ku-

tató, Farmati Anna a könyv jelentőségét kisebbnek tartja, és azt hangsúlyozza, 

hogy a katolikus népnyelvű vallásosságban a magyar nyelvű zsoltáréneklésnek 

kevesebb szerep jutott.14 Illyés István megjegyzéseit a zsoltárok éneklésére vo-

natkozóan én azonban nem a „gyakorlatlanság” jelének tartom, mint Farmati 

Anna írja, hanem Holl Bélával együtt éppen a hagyományok megerősítésének.15 

Illyés István (1650–1711) Bécsben filozófiát, Rómában teológiát tanult. 

Római katolikus lelkipásztor, esztergomi kanonok, nagyprépost, majd címzetes 

püspök. Az 1693-ban megjelent S’oltári és halottas énekek című kottás énekesköny-

ve számtalan kiadást megért. 367 dallammal, 200 éneket tartalmaz. Három fő 

részből áll: zsoltárok, halottas énekek és „készület a jó meghaláshoz”. Könyvé-

nek célját maga fogalmazta meg bevezetőjében:  

 
„E csekély munkámat úgy intéztem, hogy az Anyaszentegyháznak halottas zso-
lozsmáiban és ágendáiban szokott rítusa szerint a betegek tetemei felett mondandó 

 
12  Katona 1982: 137. 
13  Holl 2000: 51. 
14  Farmati 2009: 79–80. 
15  Holl 2000: 51. 
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énekek után, azaz érettük könyörgő verset: Requiemaeternamdonaeis Domine etc. 
magyar rímes versekre fordítván alkalmaztatnám. Hogy így ne csak testi, hanem lel-
ki irgalmasságot is cselekedjünk tetemek felett való éneklésünk által is a mi halotta-
inkkal, kik még talán anélkül szűkölködnek; s mások cselekedjenek velünk holtunk 
után.”16  
 

Célkitűzésének másik fontos része volt, hogy katolikus énekeskönyvet adjon a 

kántortanítók kezébe, hogy abban a katolikus énekköltészet alkotásai dominálja-

nak. E célját azonban úgy vélte elérni, hogy a református zsoltárfordításokon vál-

toztatott, felcserélte a versszakok sorrendjét, hogy így azok református eredete ne 

legyen felismerhető.17 Ezáltal azonban megőrizte a kor hagyományos énekanya-

gát. Énekeinek többsége megvan más korabeli könyvben, közöttük a protestáns 

gyűjteményekben is. Kottái a korabeli élő gyakorlat megbízható lejegyzésének 

tűnnek.18 Az Illyés-könyv új és új kiadásait egészen a 20. századig használták, s a 

belőle származó halottas énekek változatait a közelmúltig meg lehetett találni az 

élő énekes gyakorlatban.19 A könyv 77, jórészt protestáns eredetű zsoltárparafrá-

zist tartalmaz. A könyv végén a napi evangéliumokhoz vagy ünnephez illő zsoltá-

rokról külön mutató táblázatot szerkesztett, hogy a kántorok a templomi alka-

lomhoz illő zsoltárt válasszák.20 

llyés Istvánnak ezen a könyvén alapul egy alföldi magyar falu, Csépa halott 

melletti virrasztás szokása, amelynek énekeit a 19. században kéziratos énekes-

könyvekbe gyűjtötték össze.21 A halottvirrasztás egészen a 20. század közepéig 

élt. Csépa vegyes vallású közösség, a lakosság kb. 95%-a római katolikus, 5%-a 

evangélikus volt. A zsoltározásnak/zsoltárolásnak nevezett szokás nevét azonban 

nem a kis létszámú evangélikustól kapta,22 hanem valószínűleg Illyés István 

könyvének címétől. Előadásom ezt a 20. század közepére megszűnt szokást és 

kéziratos énekeskönyveit elemzi. A csépai társadalom jellemzője volt, hogy a 

község lakosai személyükben nemesek voltak, a falu ún. kuriális település volt.23 

A virrasztás Csépán a temetés előtt két estén át tartott, általában éjfélig. A 

szobát, ahol a halottat felravatalozták, besötétítették, a tükröt fekete kendővel le-

takarták. Csépán a férfiak és a nők együtt zsoltároltak. Az előénekesnél volt a 

könyv, abból válogatott. Diktálás után énekeltek. Az énekesek a temetés napján, 

annak szertartása előtt egy órával ismét összegyűltek a halottas háznál énekelni.24 

 
16  Illyés 1693. 
17  Schram é. n. [1958]: 20–21. 
18  Dobszay 1984: 172–173. 
19  Dobszay é. n. [1995] 20–21. 
20  Holl 2000: 51.  
21  Benczéné Mező 1982: 417–419. 
22  Benczéné Mező 1982: 418.  
23  Botka 1977.  
24  Benczéné Mező 1982: 418. 
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A 20. század elejéig az előénekesek férfiak voltak, szerepüket ettől kezdve azon-

ban mindinkább asszonyok vették át.25 
 

 

1. kép: Rozmis Ferenc zsoltári és halotti énekes könyve, 1848 
 

Az 1970–1980-as évek fordulóján végzett terepkutatás alkalmával Csépán 

még több családnál láttam a halottvirrasztóban használt kéziratos énekeskönyve-

 
25  Barna 1982: 399. 
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ket.26 Most azonban csak kettőt tudok elemezni. Az egyik Óberna László énekes 

ember, előénekes hagyatékából származik. Címoldalának felirata szerint  
 
„Ezen Zsoltári és Halotti énekes könyvet írtam Óberna Lászlónak a’ megholtak 
melletti szolgálatra, hogy légyen az a’ lelkük üdvösségükre vélünk együtt: Ammen. 
IrtaTillerFerentz 1885–1886 Évi Január 19-kén végeztem be Csépán.” (1. kép)  
 

A 19×12 cm méretű könyv 229 számozott oldalt tartalmaz, amihez a „Mutató 

tábla” 6 oldala társul. A könyvből több helyről kitéptek lapokat. Nincs meg a 11–

14, 83–86, 239–242. oldal, így tehát több ének is hiányzik a könyvből. Meglétüket 

a Tartalomjegyzék igazolja. A könyvet író Tiller Ferenc – különösen a könyv elején 

– az énekek közé apró, ám változatos díszítéseket illesztett be mintegy elválasztó 

egységként. A könyv második felében ilyenekkel nem találkozunk. A könyvben 

lévő zsoltárok és énekek kedveltségét, használatának gyakoriságát a lapok sarkai-

nak elpiszkolódása mutatja. A szövegíró minden éneket „Ammen”-nel fejez be. 

A könyv tartalomjegyzéke ABC-rendben tartalmazza a benne található énekeket. 

A mutatótábla utáni két üres oldalra a szentolvasó utáni fölajánlás szövegét, va-

lamint a rózsafüzér egyes titkait írták be ismeretlen kezek ceruzával. Az utolsó 

oldalon pedig valószínűleg egy rózsafüzéres csoport 15 tagjának neve olvasható. 

A másik kéziratos könyv Rozmis Ferencé volt, ez az előbb említettnél negy-

ven évvel régebbi. Címoldalának felirata szerint:  
 
„Ezen Zsoltári És Halotti Énekes Könyvet készítette; ’Nemes Rozmis Ferentz. 
Gortva Imre Által; az egy élő Istennek Ditséretére; az Holtak mellet való 
könyörgéseikkre; Mellyet is kivánom, hogy ezen könyörgéseink haszontalanná ne 
váljanak; hanem tégye Foganatossa – a’ mi Énekeléseinket. az Egek ura; tiszta 
Szivembül kivánom hogy úgy legyen. Ammen. Kedves Barátom hogy ha Ezen 
könyv el találna Tévelyedni; jó szívü Barátom Szolgáltasd kezemhez mert igaz jó-
szágom. Mellyetkészítettettem Az 1848 dik Esztendőben. elvégzódve Februárius 15 
diken. Nemes Curiális Csépa Helségében Lakozó; ’Nemes Rozmis Ferenczé ez A 
könyv.”27 (2. kép)  

 

Ez 23×15 cm nagyságú 208 számozott oldalt tartalmaz, amihez még 3 számozat-

lan oldal után a mutató tábla 4 oldala járul. A lapok elpiszkolódásából következ-

tetve ezt gyakrabban és tovább használhatták, mint Óberna László énekes köny-

vét. Tartalomjegyzéke lapszám szerinti folytatólagossággal mutatja a könyvben 

lévő énekeket. Az előző, kisebb méretű könyvvel összehasonlítva betűi alig na-

gyobbak. Viszont 20 oldallal rövidebb. Minden éneket „Ammen”-nel zár le. En-

 
26  Barna 1982: 399.  
27  Ezt a könyvet Csetényi Mihálynétól kaptam meg betekintésre és elemzésre. A könyv férje csa-

ládjába került még a 20. század elején. 
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nek írója is alkalmaz az egyes énekek között elválasztó díszítéseket, kicsit talán 

kevesebbet, mint Óberna László énekeskönyvét író Tiller Ferenc. 
 

 
2. kép: Óberna László zsoltári és halotti énekes könyve, 1885–1886 

 

A két kéziratos könyv eltérő társadalmi körülmények között született. Az 

1848-ban írott régibb könyv még fontosnak tartotta elmondani, hogy használója 

nemes ember, s maga a falu is kuriális, azaz nemes település. A negyven évvel ké-

sőbbi könyvnél azonban ezek már nem fontos meghatározók. Időközben – ép-

pen 1848-ban – megszűnt a rendi társadalom, a nemes és jobbágy közötti megkü-
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lönböztetés. Ám az is sokat mondó, hogy egy nemes ember nem tartotta rangon 

alulinak, hogy előénekesként temetéseken közreműködjön. A csépai római kato-

likus plébánia és a helyiek kapcsolata, a korábbi állandó konfliktusok után, éppen 

ezekben az években vált harmonikusabbá.28 

 

 
3. kép: Véletlen embernek utolsó órája kezdetű ének Illyés István énekes könyvében (1693) 

 

A két kéziratos könyv nem azonos tartalmú. Különböznek tartalmilag és az 

énekek sorrendje is eltérő. Mindkettőt használták viszont a 20. században is, erre 

mutatnak a könyvek végére beírt újabb énekszövegek, valamint a gyerekfirkálá-

sok. Rozmis Ferenc könyvének legvégén esőért való könyörgés és egy fiatal ha-

lotthoz való ének olvasható. A könyv első oldalára azonosíthatatlan kézírással, 

ceruzával 1881–1887 közötti évek karácsonyi időjárását és a búzavetés karácsonyi 

állapotát jegyezték fel. A 206–208. oldalon lila tintával írták az éneket, majd egé-

szen más, gyakorlatlanabb kézírással még két énekszöveg olvasható, majd pedig 

egy bejegyzést:  

 
28  Fekete 1970.  
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„Ezer nyóczszázkilenczven négy deczemberhúszon ötén karácsony napján és böjt-
jén világos szép idő volt […] irtam Mészáros Julianna,Gortva András”.  
 

 

4. kép: Véletlen embernek utolsó órája kezdetű ének  
Óberna László énekes könyvében (1885–1886), sorok közti dísszel 

 

A könyv öröklés révén a Csetényi családhoz került, ezért szerepel benne több he-

lyen Csetényi László és Csetényi Mihály neve. (Táblázat) 

A kéziratos énekeskönyvekben mindössze 10 olyan éneket találunk, amely 

Illyés Istvántól származó zsoltárparafrázis, más ötvenet azonban, mit Illyés Ist-

ván közöl, nem vettek át. A zsoltárparafrázisok mellett halotti énekek szerepel-

nek nagyobb számban a kéziratos könyvekben. Közülük 72 éneket megtalálunk 

Illyés István Zsoltári és halottas énekeskönyvében is, 77 éneket azonban más 

helyről vettek át a csépai előénekesek.  
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ILLYÉS ISTVÁN, S A CSÉPAI ÓBERNA- ÉS ROZMIS-ÉNEKESKÖNYV 
TARTALMI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
Illyés Istvántól átvett zsoltárparafrázisok 
Illyés Istvántól át nem vett zsoltárok 
Más forrásból, nem Illyéstől átvett halotti énekek 
Illyés Istvántól átvett halotti énekek 
 
sorszám kezdősor/incipit Óberna Rozmis Illyés 

1.  Adj üdvösséges kimúlást    

2.  A jóhitű ember szelíd 139 180 107 

3.  Aki az Istent megismerheti   118 

4.  A koponyák ezt kiáltozzák 89 130  

5.  A Krisztus Jézusnak vérével nyert 73 118 243 

6.  A megfoghatatlan nagy fájdalmi 94   

7.  Adj Uram örök nyugodalmat neki 1   

8.  Álnok világ, gyenge ág 21 74  

9.  A nap feljövén immáron   158 

10.  A nap nagy haragnak napja   216 

11.  A Szent Dávid Istennek hajlékot   43 

12.  A Szent Dávid nagy háboprúságban   7 

13.  A Szent Dávid ötödik énekében   10 

14.  A tenger fövenye ki sok   251 

15.  Az ártatlan bárány, jegyesem 82   

16.  Az halál gyors, sebes nyilával 83 253  

17.  Az Izraelnek népe régenten   129 

18.  Az örök élet mi légyen   321 

19.  Az Úr énnékem őriző pásztorom   36 

20.  Az Úr Isten áll minden bíráknak   105 

21.  Az Úr Isten nékem édes táplálóm   34 

22.  Az Úr Istent magasztalom   100 

23.  Benned bíztam Úr isten   47 

24.  Bizonytalan voltát világ 6 28 212 

25.  Bizonyos, tudjuk, halál 159 203 211 

26.  Boldog az olyan ember az Istenben   1 

27.  Boldog az olyan ember e világon   52 

28.  Boldog az olyan ember ő lelkében   122 

29.  Boldogok azok, akik az Istent félik   132 

30.  Boldogtalan bűnös lelkek 48 93  

31.  Buzgó keresztények, látom hívségteket 59   

32.  Bűnnek az ő zsoldja a halál 175  278 

33.  Csudálkozom, álmélkodom 126 168 298 

34.  Dávid Doég gonoszságát   81 

35.  Dávid prófétának imádkozásából 142 183 45 

36.  Dicsérd Isten te hív   206 

37.  Dicsérd az Istent mostan   139 

38.  Dicsérjétek Istent az ő szenteiben 149 192 146 
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39.  Dicsőült helyeken 147 189 144 

40.  Drága dolgo az Úr Istent dicsérni   140 

41.  Ébredjél fel világ bűneidből   307 

42.  Egek titkos szent csillaga   152 

43.  E világ nagy alkotmányában  21  

44.  El vagyon végezve 201   

45.  Élet adó halál ura 101 143 263 

46.  Életemnek végső napját   264 

47.  Elmegyek a sírba  239  

48.  El vagyon végezve  244  

49.  E világ nagy alkotmányában  21  

50.  Ember, bármire vessed  233  

51.  Ember, emlékezzél a szomorú   203 

52.  Ember, emlékezzél utolsó   179 

53.  Emlékezz én Uram   197 

54.  Emlékezzünk mi keresztény népek 166  177 

55.  Engedelmességben Krisztust  110  

56.  Én is vőlegény vagyok  257  

57.  Én úgy kívánkozok az Úr Istenhez   63 

58.  Erős várunk nekünk az Isten   69 

59.  Felséges Isten, néked jelentjük   103 

60.  Figyelmetes keresztények, kik most 186  287 

61.  Föltették a szűzkoszorút  261  

62.  Frissen lakó dúsgazdagnak   314 

63.  Gyakorta való buzgó könyörgést   32 

64.  Gyarló világ, romlandó ág 117 162 326 

65.  Háborúsága Dávid királynak   76 

66.  Ha gondolod élő ember 155 197 232 

67.  Hagyjátok el hív keresztények   275 

68.  Hajtsd meg füleidet 151   

69.  Halál adósságát én immár 10 2  

70.  Hálát adunk tenéked édes Istenünk  274  

71.  Halandó emberek, kik földön   222 

72.  Harc ember élete   183 

73.  Hitünk szerint a világ 86 24  

74.  
Hogy Jeruzsálemnek drága temp-
lomát 

  97 

75.  Hogy panaszolkodik az hatalmas   72 

76.  Hol vagy én szerelmes  240  

77.  Ide Ádám maradványi 173 246  

78.  Ifiu ember itt nem sokáig 85   

79.  Így fizet az álnok világ  270  

80.  Illik nékünk arról emlékeznünk 162  174 

81.  Ily nagy útra indul ember 113 157 324 

82.  Ím, látjátok, hogy változom 38 19  

83.  Ím, látod a halál mindeneket   205 

84.  Ím, látod világ voltát   253 

85.  Immár gyarló testem 206 227  

86.  Irgalmasságnak atyja 199 220  
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87.  Irgalmasságot és ítéletet   116 

88.  
Irgalmazz Úristen immáron énné-
kem 

137  87 

89.  Jaj, mely gyarló élete embernek 92 135  

90.  Jaj, melly hamar múlik világ dicsősége 16 71 254 

91.  Jaj, siralmas szomorú szó 28 82  

92.  Jer, emlékezzünk keresztény népek   127 

93.  Jer, mi szóljunk 152 194 172 

94.  Jer, örvendezzünk az Úr Istennek   174 

95.  Jerusálem, dicsérjed Istened   142 

96.  Jézus az én reményem  271  

97.  Jézus, Istennek báránya  249  

98.  Jézus Krisztus Isten fia   261 

99.  Jézusomnak kegyelméből 30 89  

100.  Jézus szent vérével  264  

101.  Kaszás e földön az halál 190 211 291 

102.  Kelj föl bűneidből   203 

103.  Kérésünk hallgasd meg 202   

104.  Keresztfán kínt vallott 103 45 248 

105.  Kérésünk hallgasd meg  229  

106.  Keresztények ki e földön   124 

107.  Kérlek keresztények, példát vegyetek 204   

108.  Kérlek és intlek ember tégedet   304 

109.  Kiáltok én nagy mélységből   272 

110.  Ki fontolhatja meg 105 146 318 

111.  Kik az itéletről még keveset   308 

112.  Koporsóba zárjatok  271  

113.  Könyörgő szemekkel síránkozó 200 218  

114.  
Könyörülj Istenem én bűnös lelke-
men 

  155 

115.  Könyörülj, Istenem, a kimúlt híveken 198   

116.  Környül vettek halásnak sérelmi   187 

117.  Krisztus, ki vagy nap és világ   159 

118.  
Krisztushoz készülök, szerelmes szülé-
im 

182 205 284 

119.  Krisztusnak hívei, kik most jelen 178  280 

120.  Krisztusnak hív keresztényi   260 

121.  Lásd meg Uram én ügyemet   65 

122.  Már elmegyek az örömben   296 

123.  Már földbe indultam  51 96  

124.  
Már megszűnjél te ember a gonosz-
tól 

  60 

125.  Megfizettem már én  174 226  

126.  Meg kell halnom, el kell múlnom  262  

127.  Meghallgassad az én imádságomat   91 

128.  Mely igen jó az Úr istent dicsérni   109 

129.  Megszabadultam már én a’ testi 2 27 176 

130.  Ments meg engem, Uram  248  

131.  Mennybéli nagy Istent  hozzád kiál-   149 
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tunk 

132.  Mennynek királynéja, Úrjézus  275  

133.  Midőn az Isten segítségül hívtam   9 

134.  Miért sírtok kedvesim 80 127  

135.  Mi a világ öröme, csupa álom 46 89  

136.  Micsoda érzés vonz e világhoz  232  

137.  Mikor Dávid volna keserűségben   37 

138.  Mikor Dávid nagy búsultában   84 

139.  Mikor Senacherib a Jerusalemeet   66 

140.  Mikor Szent Dávid kegyetleneknek   111 

141.  Minden állat dicsér, Úristen tégedet 144 186 137 

142.  Mindenek meghallják   131 

143.  
Mindenek szemei, uram, benned 
bíznak 

  153 

144.  Mindenkoron áldom az én Uramat   53 

145.  Minden népek örülvén tapsoljanak   71 

146.  Mindnyájan, kik jelen vagytok   276 

147.  Mint a szép híves patakra 35 48 61 

148.  Minthogy testek az híveknek 31 86  

149.  Mit bízik a világ ő álnokságában 56 102 192 

150.  Mit céloz a halál ő mérges   294 

151.  Mondá az Úr az én Uramnak   121 

152.  Mostan hozzád felkiáltok Fölséges   41 

153.  Mostan kik itt jelen vagytok   218 

154.  Nagy öröme adatik az én lelkemnek   125 

155.  Napja Isten haragjának 207 241  

156.  Ne dicsérjétek fel szóval   275 

157.  Ne szállj pörbe énvelem 135 174 79 

158.  Nézd, ember az halálnak 208 247  

159.  Nincs itt állandóság 168   

160.  
Nyomorúság szenvedő hív keresz-
tény 
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161.  Óh, édes Megváltóm 70 11  

162.  Óh, életünk végórája 161   

163.  Óh, ember, sírva készülj az útra 19   

164.  Óh, emberi gyarló nemzetség 36 16  

165.  Óh, emberi gyarlóság 52 16  

166.  Óh, én két szemeim 3  39 

167.  Óh, felséges Isten 195 15  

168.  Óh felséges Isten, ki teljes vagy  217  

169.  Óh, Istenem, végemet elhoztad 90 132  

170.  Óh, kegyelmes nagy Úristen  223  

171.  Óh, keserves jajszó 20 88  

172.  Óh, megfoghatatlan szörnyű 109 151 311 

173.  Óh, mely szép az ártatlanság 194   

174.  Óh, mennybéli atyaisten 196 221  

175.  Óh, siralomnak keserves órája 13 4  

176.  Óh, szomorúságnak napja   256 

177.  Óh, szomorú gyászos napom  237  
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178.  Óh, te meghalandó emberi nemzet   255 

179.  Óh, ti kik a napfényt   301 

180.  Óh, világi gyarlóság 25 77  

181.  
Örök Isten figyelmezzél az én segít-
ségemre 

  96 

182.  Örüljetek az Istenben   115 

183.  Örülj, örvendezz én szívem   123 

184.  Pályafutásomnak végét  33 258 

185.  Paradicsomnak almáját 33   

186.  Rajtam már bétölt a’mi megmondatott 11 6  

187.  Régen ótörvényben   17 

188.  Rettegj ember, mert az halál 32   

189.  Saulusnak a Dávidhoz jó szerelme   89 

190.  Seregeknek szent Istene 99 141 271 

191.  Serkenj fel álmodbul 5 141 250 

192.  Serkenj fel hát s a mély álmot  167  

193.  Serkenj fel már ember nűneidből   181 

194.  Siess nagy Úr Isten én segítségemre   95 

195.  Siralmas nékünk földön életünk 130 50 267 

196.  
Sokan vannak most is olyan embe-
rek 

  28 

197.  Sok emberek vannak ez árnyék   49 

198.  
Sok jótéteményén nagyon 
csudálkozván 

  9 

199.  Sok nyilvánvaló bizonyságoktól   56 

200.  Sok nyomorúsággal élete embernek   185 

201.  Sok rendbeli népek, kik most 64 114 225 

202.  Sok rendbéli próbák vannak   194 

203.  Sokat írtak bölcsek  53 97 200 

204.  
Szabadíts meg és tarts meg Uram 
isten 

  25 

205.  Szállj alá gyarló testem  234  

206.  Szállj be immár gyarló testem  236  

207.  Számkivetésre Dávid megyen   14 

208.  Szegény gyarló ember, jaj, mely   227 

209.  Szent Dávid király bűnei ellen   12 

210.  
Szent Dávid királynak háborúságá-
ban 

  27 

211.  
Szent Dávid próféta második éne-
kében 

  3 

212.  Szent Pál apostolnak írása   237 

213.  
Szerelmes Istenem, ha már el kell men-
nem 

170 64  

214.  Szólít minket Krisztus urunk   207 

215.  Szomorú az halál az embereknek 40 37  

216.  Szomorú az halál az gyarló 76 122 239 

217.  Szomorú gyászos pompa 171 62, 224  

218.  Szörnyű halál, íme, hol áll 121 56 188 

219.  Tarts meg Uram engem   30 
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220.  Te kisded nagy kedvet nyertél 193   

221.  Tehozzád kiáltok Mária, Szűzanyám 209 263  

222.  Tehozzád teljes szívből kiáltok   154 

223.  Tekints rám Istenem nyavalyámban   23 

224.  Teljes Szentháromság isteni 96 66  

225.  Teljes szívemből Tenéked   20 

226.  
Teremtett állatok, minden alkotmá-
nyok 

  148 

227.  Ti keresztények dicsérjétek Istent   136 

228.  Úr Isten kérünk a’ te Szent nevedért 14 69 82 

229.  Úr Jézus, Isten fia 23 8  

230.  Úrnak szolgái, no, dicsérjétek   135 

231.  Valaki éltednek ülsz gyász székében 42 40  

232.  Van egy temetőhely özvegyek számára   255  

233.  Véletlen ember utolsó órája 60 105 220 

234.  Világ büszke fia  230  

235.  Világ kegyes magzatja 18   

236.  Zúgódik, dúl-fúl magában   5 

 

A kéziratos könyveknek Csépán van egy rangos előzménye: 1769-ben Sza-

bados József csépai kántor számára egy szolnoki iskolamester, Kuczora Gáspár 

írt kántorkönyvet, amelynek eredeti kézirata a szegedi Somogyi Könyvtár gyűj-

teményében van meg, gépírásos változata pedig a Néprajzi Múzeum könyvtárá-

ban. A könyv elsősorban az egyházi év nagy ünnepeire szóló énekeket tartalmaz-

za, temetési, illetőleg gyászénekeket nem olvashatunk benne. Mint kéziratos 

könyv azonban mintát jelenthetett mások számára. Nem kizárt, hogy ez a 18. 

századi kéziratos kántorkönyv Kálmány Lajos katolikus pap, a 19. század fontos 

folklórgyűjtője révén, tiszazugi gyűjtőútja során került el Csépáról a Somogyi 

Könyvtárba.  

 

 

ÖSSZEGEZÉS 

 

E kéziratos könyvek a 19. századi helyi, csépai igényt elégítették ki. A zsol-

táréneklés korábbi évszázadok gyakorlatán alapult. Bár a zsoltárparafrázisok, azaz 

a verses és énekelt zsoltárok használata katolikusok körében a 18. század végére 

megszűnt, az általunk vizsgált Csépa községben a 20. század közepéig fennma-

radt. Egy olyan vidéken, ahol a katolikusság kisebbségben van, a hitvédelem mi-

att a katolikus közösségi hagyományokhoz ragaszkodás erősebb, mint más tele-

püléseken. A közösségi éneklés rendjében a 19. század folyamán változás követ-

kezett be. Egy másfajta rend került előtérbe, ami az egyházi év és a szentek ün-

nepeihez kötődött, illetőleg a szentmise részeihez alkalmazkodott. Ez abban segí-

tette a híveket, hogy a latin nyelvű szentmise történéseit a magyar nyelvű énekek-
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kel kövessék. A latin nyelvű liturgiával párhuzamosan egy nemzeti nyelvű ének-

rend alakult ki. Ez fokozatosan visszaszorította az énekelt zsoltárokat. Szentmi-

hályi Mihálynak az 1797-ben megjelent Egyházi énekes könyve ugyan még 43 zsol-

tárparafrázist tartalmaz, de az ugyancsak abban az évben kiadott Bozóki Mihály 

Katólikus karbéli kótás énekeskönyve már egyet sem. Az énekelt, verses zsoltárpara-

frázisok csupán szigetszerűen, a katolikus népi vallásosságban, ott is a halotti kul-

tuszban maradtak fenn, mint ahogy csépai példáink mutatták. 
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Gábor Barna 
 

PSALMS IN CATHOLIC FOLK RELIGIO(US)N(ESS): THE 19TH AND THE 
20TH CENTURIES 

 
In my study, it is my intention to present the Csépa case study of psalm songs and dirges 
performed during wakes. Although Catholics had stopped using psalm paraphrases, i.e. 
metrical and sung psalms, by the end of the 18th century, the practice continued to sur-
vive until the mid-20th century in Csépa, the settlement in the focus of my research. In 
any region where Catholics constitute a minority, adherence to Catholic communal tradi-
tions tends to be stronger than at other locations, mainly for the purposes of protecting 
and saving the faith. During the course of the 19th century, there developed a singing 
routine in the national vernacular parallel with the conventional liturgy in Latin. This 
overshadowed the psalms that were sung and, slowly but steadily, pushed them into the 
background. The chanted and metrical psalm paraphrases survived only in certain pock-
ets of the population within the confines of Catholic folk religion, especially in the realm 
of death cult manifestations, as it is illustrated by the examples coming from Csépa. 

 

 

A máriapócsi kegykép zarándoklatán – Debrecen 
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Ivancsó István 
 

A görög katolikus egyház 
ünnepi prokimenjeinek biblikus háttere 

Az állandó ünnepek  
 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Amikor jelen írásunkban1 meg kívánjuk vizsgálni a magyar görög katolikus 

egyházban használatos ünnepi prokimenek bibliai hátterét, akkor először azt kí-

vánjuk leszögezni, hogy a Szent Liturgiára (vagyis nyugati terminológia szerint a 

szentmisére) összpontosítunk, amely minden ünnep fő szertartását jelenti, illetve 

az ott alkalmazott prokimenre. Második előzetes megállapításunk: az ünnepeket a 

klasszikusnak mondható felosztás szerint vesszük sorra; itt és most az állandó 

ünnepekre előírt prokimeneket vizsgáljuk. Harmadszor még azt is tudatosítani 

kívánjuk – előzetesen is –, hogy az általánosan használt énekeskönyvünk szöve-

gét vesszük alapul: a Dicsérjétek az Urat! című könyvét.2 Ez – amint látni fogjuk – 

a prokimen szerkezetére is vonatkozik. 

 

 

 
 1  Örömmel csatlakoztam Bartha Elek professzor úr születésnapi köszöntéséhez ezzel a tanul-

mánnyal. Görög katolikus fiatalként ő maga is sajátos és személyes tapasztalatot szerezhetett a 
prokimenekről a komlóskai templomunkban. Több nyáron át tartó néprajzos kutató munkája 
során édesanyám szinte a hetedik gyermekének tartotta őt, befogadva a parochiára. Személyes 
ismeretségünk is innen fakad. 

 2  Teljes leírása: „Dicsérjétek az Urat!” Görögszertartású katolikus énekeskönyv – Vasár- és ünnepnapi szent 
szolgálatok és énekei – Megjelent a Görög Katolikus Hittudományi Főiskola kiadásában, 1994 – A kia-
dásért felel: dr. Orosz László – Szerkesztette a Hajdúdorogi Egyházmegyei Főhatóság által kijelölt bizottság – 
A hajdúdorogi püspöktől 1711/1994. szám. Jóváhagyom. Nyíregyháza, 1994. október 17. Szilárd haj-
dúdorogi megyéspüspök, miskolci apostoli adminisztrátor. ISBN: 963 04 4805 x – Minden jog fenntartva, 
beleértve a bárminemű eljárással való utánnyomás jogát is. – Egyetemi Nyomda – 94.3288 Budapest, 1994 – 
Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató. 14,5 x 10 cm 958 lap. (A továbbiakban: Énekeskönyv.) – A 
művel legutóbb a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszéke 
foglalkozott, s publikációja szerkesztésünkben sajtó alatt van: A Dicsérjétek az Úr nevét című 
zsolozsmáskönyvünk 80. évfordulója alkalmából 2014. november 20-án rendezett szimpozion anyaga, 
(Liturgikus Örökségünk XIV.), Nyíregyháza 2014. 
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2. A PROKIMEN 

 

A prokimen szó szerinti jelentése: „elöl álló”, azaz a liturgikus olvasmány előtt 

álló zsoltárvers. Azért is viselheti még ezt az elnevezést, mert az elöl álló verse 

refrénszerűen visszatér éneklése közben.3 A teljes prokimen egy,4 illetve szabály 

szerint két zsoltárversből áll, amit az énekvezető és a nép, illetve a kórus felváltva 

énekel.5 

A Szent Liturgiában a prokimen az apostoli szakasz előtt áll. Azonban nem 

csak ebben a szertartásban, hanem az egyéb nyilvános istentiszteletekben is elő-

fordul.6 A reggeli istentiszteletben az evangélium előtt, az alkonyati istentisztelet-

ben az (általában) ószövetségi olvasmányok (parímiák) előtt éneklik. „Az alko-

nyati zsolozsmában akkor is megvan, ha Szentírást nem olvasnak”.7 Olykor elő-

fordul, hogy több prokimen is van egy szertartásban.8 

A liturgiai prokimenek a Nyolchangú énektár nyolc hangja szerint rendeződnek, 

és az Alleluja-versekkel, valamint az áldozási versekkel a „szabályos” Apostolos 

könyvben kapnak helyet.9 

A prokimen történetéhez tartozik, hogy egy korai bizánci modelljét már a 4. 

századi Apostoli Konstitúciók liturgikus rendelkezéseiben lehet megtalálni. Itt az 

szerepel, hogy a két ószövetségi olvasmány között Dávid-himnuszok (zsoltárok) 

csoportját kell énekelni, melynek záró formuláját (refrénjét) a nép énekli. Pszeudo 

Areopagita Dénes (5–6. század) írásaiban megjelenik, hogy a liturgia olvasmánycso-

portját „szent zsoltározás” előzi meg. Maximosz Hitvalló (†622) „isteni éneklés-

nek” nevezi ezt. Germanosz pátriárka (†733) Müsztagógia című műve végül már a 

„prokimen” elnevezést használja a fogalomra.10 

A prokimen végzési módja meglehetősen változatos. A szláv gyakorlat szerint a 

felolvasó először azt énekli, hogy milyen hangon kell a prokiment énekelni. Ezt 

 
 3  Lásd könyvünkben: Görög katolikus liturgikus kislexikon, Ivancsó 2001: 59. 
 4  A magyar görög katolikus egyház liturgikus gyakorlatában – a parochiális gyakorlatban – régi 

hagyományunk szerint ténylegesen egy vers, amit a nép (és nem a kórus) megismétel. Liturgikus 
kiadványaink között – a papi zsolozsmáskönyvön kívül – nincs is olyan könyv, amely a több zsol-
tárversből álló prokimeneket tartalmazná. 

 5  Vö. Onasch 1981: 312. – Ezt azonban annyiban pontosítani kell, hogy pl. a szombati nagy-
vecsernyében három verse is van a prokimennek.  

 6  Vö. Vaccaro 2011: 137. – A különböző elnevezéseket is megadja. Így a Szent Liturgiában az 
apostoli szakasz felolvasását megelőzi az „apostol prokimenje”, az evangélium felolvasását pe-
dig az „alleluja prokimenje”. Az alkonyati istentiszteletben lévőt „a nap prokimenjének”, illetve 
„esti prokimennek” nevezi. A többi szertartásban lévőről nem szól. Viszont bő szakirodalmat 
közöl. 

 7  Énekeskönyv. 940. 
 8  Vö. Ivancsó 2001: 59. 3. lábjegyzet. 
 9  Vö. Onasch 1981: 312. 5. lábjegyzet. 
10  Lásd könyvünket: Ivancsó: 2013: 147 és Onasch1981: 312. 5. lábjegyzet. 
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követi az első vers, amit megismétel a kórus (vagy a nép). Majd pedig a felolvasó 

énekli a következő verset, amelyre a válasz ismét az első vers, vagyis a refrén. Vé-

gezetül a felolvasó ennek az első felét énekli, amire a nép a második felével felel. 

Egyéb gyakorlat szerint egyszerűen a felolvasó énekli az első verset és a refrént, 

bármiféle ismétlés vagy a kórus közbelépése nélkül.11 A folyamatba jogosan il-

leszthető a magyar görög katolikus egyház parochiális gyakorlata, mely szerint a papi 

(vagy diakónusi) felszólításra a kántor énekli a prokiment, melyet a nép megismé-

tel, és a következő papi (vagy diakónusi) felszólításra azonnal következik az ol-

vasmány, vagy folytatódik a szertartás, ha nincs olvasmány. – A Szent Liturgia 

prokimenjei is ezt a gyakorlatot igazolják az énekeskönyv alapján, hiszen egyik ün-

nep esetében sem található egyetlen vers sem a prokimenekhez. 

 

 

3. AZ ÁLLANDÓ ÜNNEPEK 

 

Az állandó ünnepek alatt – természetesen – azokat az ünnepnapokat értjük, 

amelyek biztos naptári dátumhoz kötődnek, essenek a hétnek bármely napjára. Mi-

vel a bizánci egyházban szeptember 1-jével kezdődik a liturgikus év, az ünnepek 

Szent Liturgiára szóló prokimenjeinek bemutatása is ilyen sorrendben történik. 

 

1/ Szeptember 8. – Szűz Mária születése, Kisboldogasszony 

 

Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben! 

– Lk 1,4612 

 

Szűz Mária születésének ünnepén – és a többi Mária-ünnepünkön is – az 

egész keresztény világban a Magnificat elnevezéssel ismertté vált evangéliumi him-

nusz13 első sora adja a prokiment. Bár nem mindig tulajdonították Máriának a 

magasztaló éneket, mert néhány kéziratban Erzsébet nevével szerepel, mára már 

megszűntek az ezzel kapcsolatos viták.14 Természetesen, túlzás lenne azt állítani, 

hogy Mária személyes alkotásáról van szó. Viszont igaz, hogy kétségkívül Mária 

lelkületét juttatja kifejezésre: azokat az érzéseket, amelyek Jézus fogantatása és 

születése idején eltöltötték őt. De ez nem jelenti azt, hogy a himnusz végső for-

máját is ő fogalmazta volna meg. Sőt, több adat utal arra, hogy nem rögtönzött 

 
11  Vö. Mateos 1971: 128. 
12  Az Énekeskönyv, 496. utal arra, hogy ugyanaz a prokimen, „mint szerdai napon. 94. lap”. – Itt a 

szentírási helyet is közli, mint a többi olyan esetben is, amikor nem az ünnep liturgikus 
szövegében található a prokimen, hanem az utalással jelzett helyen. 

13  A latin fordítása első szava alapján kapta ezt az elnevezést. Vö. Kocsis 1995: 35. 
14  Vö. Da Spinetoli 1996: 79, Thorday 2003: 170. (A továbbiakban: Jeromos Bibliakommentár II.) 



 

63 

énekről van itt szó, ami az Erzsébettel való találkozás alkalmára készült, hanem 

egy Mária szellemében megírt költeményről.15 

Irodalmi szempontból nem is önálló művet jelent, hanem bibliai idézetek és 

szövegek egybeszövését.16 A hálaadó zsoltárok jegyeit viseli magán; leginkább a 

Hetvenes fordítás szövegéhez hasonlít. Nagy hatással lehetett rá Sámuel anyjának, 

Hannának hálaéneke, melyet fiának isteni beavatkozásra történt születése után 

mondott (1Sám 2,1-10).17 Talán a legtalálóbb műfaji meghatározás a következő 

lehet: „személyes jellegű hálaének, himnusz formában elmondva”.18 

A himnusz boldogan magasztalja a messiási üdvösséget, amely elsősorban a 

szegényekhez, a gyengékhez, az üldözöttekhez és a szenvedőkhöz szól. De a kiin-

dulási pont mindenképpen az a messiási öröm, amely elárasztotta Mária lelkét és 

vele együtt mindazokét, akik az üdvösséget várták.19 A himnikus „Mária-evan-

gélium” tehát az istendicséret kitörő örömével kezdődik: Mária azért magasztalja az 

Urat, mert felismerte Isten üdvözítő tevékenységét, amit népe érdekében vitt vég-

be.20 Így tehát Mária szíve mélyét, lelkét és szellemét áthatotta Isten dicsérete és a 

messiási-eszkatologikus öröm. Ezt az eredeti szövegben két külön kifejezés jelzi: 

Mária pszükhéje-je és pneumá-ja21 az, amely „magasztalja” és „örvendezik”. Magyar 

fordításunk szövegében nincs megkülönböztetve a két szó, amint prokimenünkben 

látjuk: mindkétszer a „lelkem” kifejezést olvashatjuk. Mindenesetre, „Mária dicsőíti 

Istent azért, amit az emberekért tesz az ő gyermeke által”.22 

Az Istenszülő Szűz Mária születésének ünnepén a bizánci egyház Mária lelkü-

letével ünnepelheti a prokimenben Isten szabadító, megváltó tettének kezdetét: a 

Megváltó édesanyja érkezett a világba, hogy majd az ő egyszülött Fia végbevigye 

a megváltás művét. Ezért magasztalhatja a hívő közösség tagjainak lelke az Urat, és 

örvendezhet mindenkinek lelke az üdvözítő Istenben. – S ezt egészítheti ki a reggeli 

istentisztelet kánonjában a IX. óda előéneke: „Magasztald, én lelkem, az Isten 

Anyjának dicsőséges születését”.23 

 

 
15  Vö. Kocsis 1995: 36. 13. lábjegyzet. 
16  Vö. Kodell 1993: 19. 
17  Vö. Kodell 1992: 107. 
18  Liptay–Rózsa 1978: 114. 
19  Vö. Da Spinetoli 1996: 80. 14. lábjegyzet. 
20  Vö. Stöger 1975: 33. 
21  Vö. Grundmann 1964: 64. 
22  Jeromos Bibliakommentár II. Thorday 2003: 170. 14. lábjegyzet. 
23  Énekeskönyv, 492. 
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2/ Szeptember 14. – A Szent Kereszt felmagasztalása 

 

Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le lábai zsámolya 

előtt, mert ő szent  

– Zsolt 98,524 

 

„Ez a zsoltár az Úr királyságáról szól, s ezzel fejeződik be a zsoltároknak ez a 

típusa”,25 ezért azt lehet állítani, hogy ez „az utolsó koronázási himnusz”.26  

A zsoltáros mindenkit arra buzdít benne, hogy dicsérje, magasztalja az Urat, ami-

re két oka is van: Isten szent, és irgalmasan meghallgatja népe imádságait.27 Az 

Úr Sionon székel, és minden népen uralkodik (1–2. vers). Őneki szól a dicsőítés, 

„mert ő szent” (3., 5., 9. vers), övé a magasztalás (5. és 9. vers), mert igazságosan 

gyakorolja hatalmát különösképpen az ő népe iránt (4. vers), és mert a kivonulás 

idején türelmesnek mutatkozott, szövetsége őrzőinek megbocsátott. 

A „lábai zsámolya” (hadōm raglayim) kifejezés itt szó szerint a szent hegyet (9. 

vers), Siont jelenti. A Zsolt 132,7-ben viszont a templomban elhelyezett szövet-

ség ládáját szimbolizálja (vö. Krón 28,2).28 A prokimenünk szövegét adó Káldi-

Tárkányi magyar fordítás szintén a szövetség ládájára alkalmazza a kifejezést, sőt 

előképi értelmét is megadja: leborulni „a frigyszekrény előtt, melyen Isten jelen 

volt, s mely a mi oltárszekrényünket előképezte”.29 Az Iz 66,1-ben azonban az Úr 

az eget nevezi az ő trónusának, a földet pedig „lábai zsámolyának”.30 Ez utóbbira 

még a Mt 5,35 is hivatkozik.31 

De mindenekfölött: a zsoltárversben megjelenő – és a zsoltárban még kétszer 

ismétlődő (3. és 9. vers) – „ő szent” kifejezés adja a zsoltár súlypontját, „valószí-

nűleg annak jelentéséül, hogy az Isten szentsége legnyomatékosabb indok az ő 

tiszteletére és a mi megszentelésünkre”.32 Így ez a részlet liturgikus dimenziót 

 
24  Az Énekeskönyv, 509. utal arra, hogy ugyanaz a prokimen, „mint szerdai napokon. 96. lap”. – A 

szentírási hely jelzése csak az utalással megjelölt lapon található. 
25  Vigini–Lorenzin 2000: 226. 
26  Thorday 2002: 831. (A továbbiakban: Jeromos Bibliakommentár I.) 
27  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 319. 
28  Vigini–Lorenzin 2000: 226. 25. lábjegyzet – De a „lábai zsámolya” kifejezés lehet „a szövetség 

ládáját befogadó templom” is. Lásd: Walvoord–Zuck 1999: 319. 26. lábjegyzet. 
29  Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György fordítása 

nyomán, jegyzetekkel átdolgozva, az Apostoli Szék jóváhagyásával, Budapest 1915, II. köt., 401, 10. 
jegyz. (A továbbiakban: Káldi-Tárkányi.) – Már a 2. verset is így értelmezi Sionnal kapcsolatban: 
az Úr fölséges „már a szent szekrény fölötti jelenléte által is a hajlékban Sion hegyén; de még 
fönségesebb valóságos jelenléte által a keresztény egyház oltárszekrényeiben”. Lásd: Káldi-
Tárkányi 1915: 400. 5. jegyz. 

30  „A nagy király lábainak zsámolya elsősorban az egész föld”, Ravasi 1983. II: 1046. Lásd még: 
Vigini–Lorenzin 2000: 226. 25. lábjegyzet. 

31  Lásd Lancelotti 1984: 665. 
32  Káldi-Tárkányi 1915: 401. 7. jegyzet. 
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nyer, az Úr imádására való felszólítást a templomban, ahol ő uralkodik, s ahol fel-

fedi magát az egész földnek – vagy még inkább „urbi et orbi” – eme zsoltár uni-

verzális jellegének szellemében.33 

Íme, a Szent Kereszt felmagasztalásának prokimenjében új értelmezést kaphat 

a zsoltárvers első fontos része. „Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket”. A mi 

Megváltónkat magasztaljuk, mert látjuk a Szent Keresztfán felmagasztalva, amint 

saját maga mondta: „valamint Mózes fölmagasztalta a kígyót a pusztában, úgy 

kell fölmagasztaltatni az emberfiának” (Jn 3,14).34 Ugyanígy, új értelmezést kap-

hat a másik fontos rész is: leborulunk előtte, a keresztfán értünk életét adó előtt, de 

ugyanakkor „megváltásunk drága eszköze” előtt is – amint azt a Szent Kereszt 

ünnepein a „Szent Isten” himnuszt helyettesítő énekünk megfogalmazza: „A te 

kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük”.35 

Harmadik fontos szempontunk: a lábai zsámolya bármelyik értelmezését fogadjuk 

is el, számunkra a Golgota és a Kereszt jelenti az új Siont, ahol az „ó”-t felváltó 

„új” szövetség megköttetett Jézus Krisztus megváltói áldozata révén. – 

Prokimenünk még elmélyültebb értelmezést kaphat az ünnepi magasztaló ének 

révén: „Magasztalunk téged, életadó Krisztus, és tiszteljük a te drága Keresztedet, 

mellyel megszabadítottál bennünket az ellenség fogságából”.36 

 

3/ Október 1. – Szűz Mária oltalma 

 

A prokimen ezen az ünnepen ugyanaz, mint a többi Mária-ünnepen, így csak 

annyi utalás található róla az énekeskönyvünkben, hogy „mint szerdán (94. 

lap)”.37 A „Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő 

Istenemben!” (Lk 1,46) evangéliumi mondat értelmezése is – természetesen – 

ugyanaz. 

Az ünnep értelmének fényét – prokimenként – azonban egy újabb szempont-

tal világítja meg. A hívő közösség azért magasztalhatja az Urat, mert Máriában 

hathatós oltalmazót kapott tőle, aki nem csak a történelmi múltban – a pestisjár-

vány idején és a háborús viszonyok közepette – oltalmazta meg a népét, hanem 

hatékony közbenjárása révén most is ezt teszi. Kiterjeszti védőleplét mindazok 

fölé, akik az egyszülött Fia végrendelkezése (Jn 19,26) folytán elfogadják azt, 

hogy gyermekei legyenek. – Ezt erősíti bennük mintegy a prokimen kiegészítése-

ként a reggeli istentisztelet ünnepi magasztalása: „Magasztald, én lelkem, a 

 
33  Vö. Ravasi 1983: II. 1046. 30. lábjegyzet. 
34  Az Evangéliumos könyvünk ma is használt szövege szerint. 
35  Énekeskönyv, 73. 
36  Énekeskönyv, 504. 
37  Énekeskönyv, 524. 
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mindenkorszűz Istenszülő drága oltalmát!”38 Illetve a történelmi hátteret is fel-

idéző ünnepi magasztaló ének: „Magasztalunk téged, legszentebb Szűz, és tisztel-

jük a te drága védőlepledet, mert téged látott a levegőben Szent András, midőn 

érettünk Krisztushoz imádkoztál”.39 

 

4/ November 8. – Szent Mihály és Gábor főangyalok 

 

Angyalait szélvésszé teszi és szolgáit égető tűzzé  

– Zsolt 103,440 

 
A görög katolikus közösség számára a 103. az egyik legismertebb zsoltár, hi-

szen minden alkonyati istentiszteletben imádkozzuk. A hatnapos teremtéstörté-

net részletes, himnikus kifejtése található benne: a „zsoltár csodálatosan dicséri 

Istent bámulatos teremtményeiért és azokról való gondoskodásáért”.41 Isten a vi-

lág Uraként és Teremtőjeként jelenik meg benne, teljes dicsőségében (1–4. vers). 

A költői leírásban az Úr az őskáosz vizeit is megszelídítette, és harmonikusan be-

leillesztette a teremtésbe (5–9. vers); a világ élete számára termékennyé tette (10–

18. vers); kialakította a nappal és az éjszaka ritmusát, ami az emberek és az állatok 

életét szabályozza (19–23. vers). A zsoltáros ilyen teremtői bölcsesség láttán nem 

is tud mást tenni, mint csodálattal szemlélni az Úr által teremtett világot és az ő 

gondviselői tevékenységét, mellyel fenntartja a világot (24–30. vers). Így a dicsé-

ret himnuszát irányítja Isten felé (31–34. vers), azt kívánva, hogy az Úr dicsőségét 

a teremtett világban ne homályosítsa el az emberek bűne (35. vers).42 

Ez az Úrhoz szóló dicshimnusz egy „költemény-trilógia” első darabja, helyze-

ténél fogva alkalmas arra, hogy a Teremtőhöz címzett himnuszként megelőzzön 

két olyan zsoltárt, amely már a szabadítás történetére irányítja a figyelmet.43 

A prokimenünket adó 4. zsoltárvers a Hetvenes fordítás szövegéhez áll közel. 

Ugyanis itt valóban arról van szó, hogy Isten az „angyalait szelekké változtatja 

át”,44 a Vulgata szövegében pedig arról, hogy „követeiddé (angyalaiddá) teszed a 

szeleket és szolgáddá a perzselő tüzet”. A zsoltáros természeti képeket használ-

hatott utalásként: a sirokkó forró szelét és a vulkánokat. Az „égető tűz” (’ēs lōhēt), 

vagyis a „perzselő lángok” kifejezést „tűzláng” és „tűz és láng” formában is for-

 
38  „A IX. óda előéneke”, in Énekeskönyv, 521. 
39  Énekeskönyv, 520. 
40  Az Énekeskönyv, 540. utal arra, hogy ugyanaz a prokimen, „mint hétfői napon. 92. lap”, s nem 

jelzi a szentírási helyet. 
41  Walvoord–Zuck 1999: 323. 27. lábjegyzet 
42  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 236. 27. lábjegyzet. Lásd még könyvünkben: Ivancsó 2013: 126–

128. 10. lábjegyzet. 
43  Vö. Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 833. 26. lábjegyzet. 
44  Ravasi 1983: III. 110. 30. lábjegyzet. 
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dították.45 Mindenesetre, a héber mondat többféleképpen fordítható: az Úr „úgy 

használja a szeleket, mint követeit”, vagy „angyalait (olyan gyorsakká) teszi, mint 

a szelek”, vagy pedig „ezeket a szellemi lényeket követeinek tartja”. A szöveg fő-

leg az angyal/követ és a szél/lélek kettőssége miatt marad homályos. Mindazon-

által, a párhuzamosság, úgy tűnik, az első értelmezést erősíti. Ezt támasztja alá a 

Zsolt 148,8 (szélvihar, mely parancsát teljesíti), ahol a szél (a többi kozmikus 

elemmel) az Isten által adott küldetést teljesíti.46 Ugyanakkor az is lehetséges, 

hogy a részlet arra utal: „Isten fizikai jelenségekkel ékesíti angyalait (követeit), ha-

sonlóan ahhoz, ahogy ő maga jelent meg sokszor”.47 Egyébként az egész verset 

idézi a Zsid 1,7 – de már a Hetvenes fordítás által értelmezett formában.48 Ez a vál-

tozat egy olyan állítással szolgál a Zsidókhoz írt levél szerzőjének, amely rávilágít 

az angyalok és a Fiú közötti különbségre. A Szeptuaginta szövegének jelentése 

„valószínűleg az, hogy Isten az angyalokat szelekké és tűzzé változtatja át”.49 Te-

hát „az egyetlen értelmezési lehetőség, a világos szövegösszefüggésből kifolyólag, 

a következő: amint a felhők az ő szekerei, úgy a szelek az ő küldöttei”.50 

A mennyei erők ünneplésére szolgáló prokimen értelmezéséhez talán a leg-

jobb segítséget a Káldi-Tárkányi fordítás magyarázata adja: „ki angyalaidnak, kik-

kel parancsaid végrehajtására rendelkezel, szél-gyorsaságot és tűz-erőt adsz”.51 

 

5/ November 21. – Szűz Mária bevezetése a templomba 

 

Ezen az Istenszülő-ünnepen a prokimen ugyanaz, mint szeptember 8-án, illetve 

a többi Mária-ünnepen. Az énekeskönyvünk így csak annyit jelez, hogy azt kell al-

kalmazni, „mint szerdán”.52 Így a szerdai (és ünnepi) prokimenként használt „Ma-

gasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben!” 

(Lk 1,46) evangéliumi mondat értelmezése is – természetesen – ugyanaz. 

 
45  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 236. 25. lábjegyzet. – Ugyanakkor van olyan vélemény is, mely 

megmarad a természeti képek értelmezésének szintjén: a „perzselő tűz: A forró keleti szél, a 
sirokkó költői megfogalmazása”. Lásd: Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 833. 26. 
lábjegyzet. 

46  Vö. Lancelotti 1984: 691–692. 31. lábjegyzet. 
47  Walvoord–Zuck 1999: 324. 27. lábjegyzet. 
48  A zsoltárban lévő összefüggés – amely a természeti erőknek Isten szolgálatába való állítását 

értékeli – azt az értelmezést erősíti, hogy „angyalait szélvésszé teszi és szolgáit égető tűzzé”. 
Lásd: Strack–Billerbeck 1994. III. 68. 

49  Jeromos Bibliakommentár II. Thorday 2003: 522. 14. lábjegyzet. – Ezt tartalmazza az apokrif 
látomás is: „akiknek szolgálatát széllé és tűzzé változtatja át” (4Ezd 8,21–22), Vulgata (1953). 

50  Ravasi 1983: III. 111. 30. lábjegyzet. 
51  Káldi-Tárkányi 1915: 405. 8. jegyzet. – Az újszövetségi kötet pedig a Zsidókhoz írt levél 

idézetének értelmezéseként a következőt adja: „A szél a gyorsaságnak, a tűzláng az ellenáll-
hatatlan erőnek jelképe. Isten szabadon rendelkezik angyalaival” (570. lap). 

52  Énekeskönyv, 551. – A lapszámra való utalást azonban itt nem adja meg, ami valójában a 94. lap. 
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A bizánci egyház híveinek figyelmét szinte a teljes ünnepi liturgikus szöveg ar-

ra a tényre irányítja, hogy az isteni Gondviselés azért választotta ki Máriát, hogy a 

Megváltó édesanyja legyen; azért vezettetett be a templomba, hogy erre a ma-

gasztos hivatására méltóképpen készüljön. Hiszen – gyönyörű párhuzammal – ő 

az élő templom, aki méhébe fogadja az Isten Fiát. Az ünnep fő éneke tömören 

adja ennek összefoglalását: „Üdvözítőnk legtisztább hajléka, drága palota, az iste-

ni dicsőség szent kincstára, ma mutattatik be az Úr házába… kit így énekelnek az 

angyalok: Ez a mennyei palota”.53 Ilyen üdvgondozás láttán a hívek szívvel-

lélekkel magasztalják az Urat az ünnepi prokimenben, Mária lelkületével. 

 

6/ December 6. – Szent Miklós püspök 

 

Az igaz örvendezni fog az Úrban és benne bízni54 

– Zsolt 63,11 

 
A mürai püspök, Szent Miklós tiszteletére szóló prokimennél az énekesköny-

vünk nem jelzi a szentírási helyet, csak a szöveget közli. A zsoltárvers azonban 

beazonosítható. 

A zsoltár „könyörgés segélyért és oltalomért”,55 vagy más megfogalmazás sze-

rint „egyéni panaszdal vagy bizalomzsoltár”.56 Mindenesetre, a zsoltáros azért 

imádkozik benne, hogy Isten ítélje el az igaz ember ellenségeit. Védelmet kér 

azokkal szemben, akik összeesküdtek ellene, majd leleplezi az igazak ellen ki-

agyalt rosszindulatú terveket. Annak a meggyőződésének is hangot ad, hogy Isten 

vissza fogja hárítani ezeket a mesterkedéseket a gonoszokra.57 Három nagy rész 

különböztethető meg a zsoltárban: a védelemért mondott imádság, a gonosz 

mesterkedések és az Isten ítélete. Ezen belül is, a felépítés a következő: A zsoltá-

ros segítséget kér az ellenségekkel szemben (2. és 3. vers); majd leírja a mesterke-

déseiket (4–7. vers). Elmondja, hogy Isten visszafordítja rájuk a gonoszságaikat 

(8–9. vers), megmutatva, hogy ő az igaz Isten (10), akinek az igaz ember dicsére-

tet hoz és kinyilvánítja az iránta való bizalmát (11. vers).58 Prokimenünk szem-

pontjából ez utóbbi a legfontosabb. Ugyanis az igaz embernek – annak láttán, 

hogy Isten ítélete maradandó hatást gyakorol az emberekre – oka lesz arra, hogy 

örvendezzen és megújítsa az Istenbe vetett bizalmát.59 Több esetben fejeződik be 

 
53  „Konták”, in Énekeskönyv, 551. 
54  Énekeskönyv, 568. 
55  A zsoltár felirata. Lásd: Káldi-Tárkányi 1915: 358. 
56  Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 822. 26. lábjegyzet. – Lancelotti 1984: 401. 31. láb-

jegyzet, kifejezetten „egyéni siralomnak” nevezi, amikor megadja az irodalmi műfaját. 
57  Walvoord–Zuck 1999: 282. 27. lábjegyzet. 
58  Vö. Ravasi 1983: II. 298. 30. lábjegyzet, és Vigini–Lorenzin 2000: 140. 25. lábjegyzet. 
59  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 283. 27. lábjegyzet. 
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zsoltár ezen a hagyományos módon (pl. Zsolt 31,11; vö. 7,11; 11,2), amely kap-

csolatba hozza a bűnt a rossz sorssal, viszont az Istenbe vetett bizalmat is az ör-

vendezéssel.60 

Szent Miklós mürai püspökre mindez hatványozottan érvényes. A liturgikus 

ünneplésbe a prokimen szavai így érvényesek rá. Nem csak a zsoltáros, hanem ő 

is igaz ember volt. Ugyanis oltalmazta és védelmezte az igaz hitet: a hagyomány 

szerint még a 325-ös Nikaiai Egyetemes Zsinaton is részt vett, s aláírásával hite-

lesítette az eretnekséget cáfoló zsinati okmányokat. A hívők közössége jogosan 

ünnepli őt a „hitnek szabálya” gyanánt.61 Örvendezhet is, aminek indoklását így 

énekli meg a hívő közösség: „föl is magasztaltattál, mint az isteni malasztnak hat-

hatós kiszolgálója”.62 Az Istenben való bizalom pedig Szent Miklós püspök egész 

életére jellemző volt, hiszen úgy maradt fenn az emlékezete (még a nem vallásos 

közösségben is), hogy ő a jótékonyság szentje, aki mindenét szétosztotta a rászo-

rulóknak. S ezt csak az Istenre való teljes ráhagyatkozás, a benne való bizalom 

révén tudta megtenni. Nyilván, neki is át kellett élnie azt, amit a zsoltárosnak: az 

ellenséges személyek sok-sok támadását. De tudott igaz ember maradni, s így ör-

vendezhet Istenben. A görög katolikus közösség pedig jogosan tisztelheti ezekkel 

a gondolatokkal a zsoltáros szavai alapján. 

 

7/ December 8. – Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

 

Énekeskönyvünkben kezdettől fogva – az első, 1954-es kiadástól63 kezdve – 

így szerepel az ünnep dátuma és címe. Minthogy Istenszülő-ünnepről van szó, 

nem kétséges, hogy az ünnepi prokimen a szokásos: a Mária-ünnepeké. Tehát a 

Magnificat megfelelő evangéliumi mondata: „Magasztalja az én lelkem az Urat, és 

örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben!” (Lk 1,46). 

Az énekeskönyvben itt ismét csak egy utalással találkozunk: a prokimen 

ugyanaz, „mint a 94. lapon”.64 

Az ünnep tartalmát világosan megfogalmazza – többek között – a reggeli is-

tentisztelet IX. ódájának előéneke: „Magasztald, én lelkem, a Krisztuson kívül 

egyedüli szeplőtelen fogantatású Szűz Máriát”, ami kiegészíti a prokimen liturgi-

 
60  Vö. Lancelotti 1984: 233. 31. lábjegyzet; Lancelotti 1984: 403. 
61  Szent Miklós tropárja, in Énekeskönyv, 95. 
62  Szent Miklós kontákja, in Énekeskönyv, 95. 
63  „Dicsérjétek az Urat” görögszertartású katolikus énekes- és imakönyv kivonata – Vasár- és ünnepnapi szent 

szolgálatok és főbb énekei – A hajdudorogi egyházmegye kiadása Nyiregyháza, 1954. A hajdudorogi püs-
pöktől. 619/1954. szám. Jóváhagyom. Nyiregyháza, 1954. március 25. Miklós hajdudorogi megyéspüspök, 
miskolci apostoli adminisztrátor. Felelős kiadó: dr. Dudás Miklós hajdudorogi megyéspüspök – 14884 – 
Egyetemi Nyomda, Budapest – Felelős vezető: Janka Gyula igazgató. 17 x 13 cm 528 lap. – Lásd az 509. 
lapon. A további kiadások ugyanígy tartalmazzák: 1960-ban, 1974-ben, 1984-ben, 1994-ben. 

64  Énekeskönyv, 582. 
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kus szövegét. Az evangéliumi mondat alapján Máriával együtt magasztalhatja a hí-

vő közösség az Urat, mert az Isten befogadására méltó lakást készített a földi 

édesanyának áldott testében. Olyat, amelyet eleve megóvott az áteredő bűn 

szennyétől. S ennek alapján már Mária felé is irányulhat a közösség magasztalása, 

aki ilyen nagy méltóságot kapott, és aki aztán emberi hozzáállása révén a szemé-

lyes bűnöktől is mentes volt. 

 

8/ December 25. – Karácsony, Jézus Krisztus születése 

 

Az egész föld imádjon téged és énekeljen néked; mondjon dicséretet a te nevednek65 

– Zsolt 65,4 

 

A Karácsony ünnepére előírt prokimen szentírási helyét nem jelzi az énekes-

könyvünk, viszont a Zsoltároskönyv alapján beazonosítható. Abból a zsoltárból va-

ló, amely „fölhívás Isten dicséretére”.66 A beazonosítás azért is könnyű, mert a 

húsvéti és a vasárnapi Szent Liturgia első antifónájának harmadik verseként al-

kalmazza a görög katolikus egyház.67 Egyes fordításokban „a föltámadás zsoltár-

éneke” szöveget is tartalmazza az első vers.68 Ez a hálaadó zsoltár feltehetően egy 

ünnepi alkalomra készült, de nem lehet tudni, hogy pontosan melyik ünnepre.69 

Ez a zsoltár két nagy részre oszlik: az egyik dicsérő himnusz (1–12. vers), a 

másik pedig hálaadás (13–20. vers). Ám az első részt is két további egységre lehet 

osztani: egy Istent dicsőítő himnikus szakaszra (1–7. vers), melyet egy közösségi 

hálaadás követ a szabadításért (8–12. vers).70 – Részleteiben pedig: a közösség 

megénekli Isten nagyságát és hatalmát (2–5. vers), amit kinyilvánított a múltban 

(6. vers), és kinyilvánít a jelenben (9. vers). Az elszenvedett gyötrelmek és meg-

aláztatások után a nép végül megszabadult és áldást nyert (10–12. vers). Ezt kö-

veti a zsoltár másik részében a közösség egy tagja71 részéről hozott hálaadó fel-

ajánlás Istennek (13–15. vers), aki meghallgatta őt, segítségére jött. Mindazokkal 

 
65  Énekeskönyv, 628. 
66  A zsoltár felirata, lásd: Káldi-Tárkányi 1915: 359. Illetve: „nyilvános hálaadó zsoltár”, lásd: 

Lancelotti 1984: 412. 31. lábjegyzet. 
67  Énekeskönyv, 67. 
68  Például a Káldi-Tárkányi 1915: 359. – Viszont megmagyarázza, hogy ez a héber szövegben 

nincs meg. „Valószínűleg annak jelentése végett adatott hozzá, hogy e zsoltár magasabb 
értelemben hálaének a Krisztus által ránk árasztott jótéteményekért, melyeknek pecsétje a 
föltámadás. E zsoltár általános hálaének a nyert szabadulásért, s azért üdvére vonatkozólag 
alkalmazhatja a keresztény.” (Káldi-Tárkányi 1915: 1. jegyzet; Káldi-Tárkányi 1915: 359–360.) 

69  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 284. 27. lábjegyzet. 
70  Vö. Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 822. 26. lábjegyzet. 
71  Ez lehet a gyülekezet vezetője is, aki „állatáldozattal és dicsérettel magasztalja Istent”. Lásd: 

Walvoord–Zuck 1999: 284. 27. lábjegyzet. 
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ezt teszi kegyelme révén, akik bűnbánatot tartanak, és hűségesek maradnak hozzá 

(16–20. vers).72 

A 4. zsoltárversre összpontosítva, amely a bizánci egyház liturgikus proki-

menjét is alkotja, látható: a zsoltáros arra bíztatja az egész földet – azaz a föld 

minden lakóját –, hogy „imádja” az Urat, „énekeljen” neki, „dicsérje” az ő nevét, 

azaz őt, magát.73 S ez – immár a keresztény világban – különösen is érvényes a 

Karácsony ünnepére, amikor a hívő keresztény közösség a világ Megváltójának a 

születését ünnepli. A betlehemi pásztorok egyszerűségével, a messzi tájakról ér-

kezett királyok vagy napkeleti bölcsek hódoló lelkületével lehet és kell imádni az 

Urat, aki megváltásunkra érkezett. Mert „úgy szerette Isten a világot, hogy egy-

szülött Fiát adta érte” (Jn 3,16). Zakariás hálaénekéhez társulva lehet és kell éne-

kelni Isten szabadító tettét, mellyel Megváltót küldött az emberiségnek: „Áldott 

legyen az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét” (Lk 1,68). S 

az angyalok dicsőítő énekébe bekapcsolódva lehet és kell dicsérni Istent a megvál-

tás nagy művéért: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó-

akaratú embereknek” (Lk 2,14). Összefoglalóan: „Ma az egész föld leborul (mint 

a Mágusok) és énekel (mint az Angyalok), mert felismeri az Urat, aki eljött, hogy 

megszülessen”.74 

 

9/ December 26. – Szűz Mária emlékezete 

 

A bizánci egyházban szokásos gyakorlat, hogy egy ünnep után az azt követő 

napon egy olyan személyről emlékeznek meg, aki az ünnepelt eseményhez vagy 

személyhez kapcsolódott, de ott liturgikus szempontból nem kapott elég szere-

pet. Ezt nevezik szünaxisznak. Karácsony második napján így a görög katolikus 

egyház az Istenszülő istenanyaságáról emlékezik meg.75 

Mivel ez Mária-ünnep, az ekkor szokásos prokiment írja elő az énekesköny-

vünk.76 A Magnificat evangéliumi mondata tehát az ünnepi prokimen: „Magasztal-

ja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben!” (Lk 

 
72  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 144. 25. lábjegyzet. 
73  Érdemes felfigyelni arra, hogy a zsoltár szerint Isten azonos az ő „nevével”. Az 1. vers meg-

nevezi Istent, a 2. vers szerint „az ő nevének” kell dicséretet mondani, a 4. vers pedig „a te 
nevednek” mondjon dicséretet az egész föld. Vö. Lancelotti 1984: 413. 31. lábjegyzet. – Az 
„egész föld” kifejezés is fontos, mert mindent és mindenkit magába akar foglalni. Isten 
tevékenysége mindenkire kihat: az emberek fiaira (5. vers), nem csak Izraelre, a zsoltár fő 
szereplőire, hanem a népekre (’ammîm), a pogányokra (gôjim), sőt még a lázadókra (sorerîm) is (7. 
vers), és a bűnösökre, lázadókra is (3. vers). Vö. Ravasi 1983: II. 330. 30. lábjegyzet. 

74  Federici 1996: 1341. 
75  Kifejezetten az Istenszülő szünaxiszát tárgyalja, történetét is megadva: Onasch 1981: 346–347. 

5. lábjegyzet. 
76  Énekeskönyv, 634. – Itt nem utalás van, hanem ki is írja a szöveget, ám a szentírási helyet nem 

jelzi. 
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1,46). A hívő közösség ismét azért fordulhat magasztalással Isten felé, mert földi 

édesanyáról gondoskodott egyszülött Fia számára: „Amikor elérkezett az idők 

teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született” (Gal 4,4). 

 

10/ December 27. – Szent István főszerpap első vértanú 

 

A magyar görög katolikus egyházban Karácsony harmadik napja is ünnep, 

amikor Szent István diakónusról, első vértanúról emlékezik meg. Viszont éne-

keskönyvünk – és liturgikus rendünk – nem ír elő külön prokiment az ő tisztele-

tére,77 ugyanis az ünnepkörben az ünnepit kell alkalmazni. Az pedig – amint Ka-

rácsony ünnepénél már szó volt róla – az egész földkerekséget arra buzdítja, hogy 

imádja, énekelje, dicsőítse Istent, mert Megváltót adott az egész emberiségnek.  

A zsoltárból vett prokimen tehát így szól: „Az egész föld imádjon téged és éne-

keljen néked; mondjon dicséretet a te nevednek” (Zsolt 65,4). 

 

11/ Január 1. – Jézus Krisztus körülmetélése, Nagy Szent Bazil főpap 

 

A bizánci egyház január 1-jén egy üdvtörténeti eseményt és egyúttal egy szen-

tet is ünnepel: Jézus Krisztus körülmetélését, a születése utáni nyolcadik napon; 

illetve Nagy Bazil főpapot (†379), mennyei születésnapján. Ezért az énekeskönyv 

két prokiment ír elő erre a napra. 

 

A) Az ünnepnek 

 

Üdvözítsd, Uram, a te népedet, és áldd meg örökségedet78 

– Zsolt 27,9 –  

Az ünnepnek szóló prokimen szövege mellett az énekeskönyv nem közli a 

szentírási helyet, de ezt sem nehéz beazonosítani a zsoltárokból, ugyanis a Szent 

Liturgiában is jelen van ez a szentírási mondat, mégpedig a szentáldozás utáni 

szentségi áldás közben.79 

Ez a zsoltár három részből áll.80 Az első része könyörgés, a második hálaadó 

dicsőítés, a harmadik pedig liturgikus hozzáfűzés (ami éppen a mi prokimenünket 

is alkotja). Ebben az egyéni panaszdalban magát a panaszt hálaadó himnusz köve-

ti.81 Az első részben a zsoltáros segítséget kér Istentől (1. vers), mert ha nem vála-

szol sürgősen, akkor meghal; a templomban talál menedéket a bűnösök elől (2. 

 
77  Énekeskönyv, 642. 
78  Énekeskönyv, 663. 
79  Énekeskönyv, 87. 
80  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 245. 27. lábjegyzet. 
81  Vö. Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 814. 26. lábjegyzet. 
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vers); isteni büntetést kér rájuk (3–5. vers). A második részben a zsoltáros az igaz 

ember örvendezését és hálaadását juttatja kifejezésre, mert könyörgése meghallga-

tásra talált (6–7. vers), így az Úr oltalma alatt nem kell semmi rossztól félnie.  

A harmadik rész, a két utolsó vers (8–9.) későbbi időben történt liturgikus kiegészí-

tés lehet.82 – Mindenesetre, a zsoltáros azért imádkozik, hogy az Úr „mentse meg” 

és „pásztorolja” a népét. Vagy más szavakkal: „adjon szabadulást” Izrael népének, 

„Isten örökségének”,83 amely az ő „tulajdon népe” (MTörv 9,29).84 

Liturgikus szövegünk, az ünnepi prokimen, itt, a zsoltár utolsó versében kap 

helyet. Feltűnik benne a király alakja, mégpedig úgy, hogy a zsoltáros Izrael egyet-

len királyaként és vezéreként hívja segítségül az Urat.85 Természetesen, az ószö-

vetségi zsoltáros még nem tudja az „üdvözítsd” fogalmat használni, ezért a 

„tartsd meg”, „mentsd meg” kifejezéseket alkalmazza. Viszont a liturgikus szö-

veg az egyház értelmezésében már így foghatja fel, s így adhatja az imádkozó kö-

zösség ajkára: „üdvözítsd, Isten, a te népedet”. Igaz, hogy az Üdvözítő az ünnepen 

még csak nyolcnapos csecsemőként jelenik meg; igaz, hogy aláveti magát a tör-

vénynek a körülmetélkedéssel, de azért mégis ő a világ Királya, aki azért jött, 

hogy üdvözítse az elesett emberiséget. Jogosan kérik tehát az imádkozók azt is, 

hogy áldja meg az örökségét, „egyházának teljességét” őrizze meg.86 

 

B) A szentnek 

 

Az én szám bölcsességet szól és szívem elmélkedése okosságot87 

– Zsolt 48,4 –  

 

A Nagy Szent Bazil tiszteletére szóló prokimennek szintén csak a szövegét 

közli az énekeskönyvünk, a hozzá tartozó szentírási helyet nem; a Zsoltárok köny-

véből kell kikeresni azt. 

Ebben a zsoltárban a zsoltáros arra hív minden népet, hogy hallgassa azt a ta-

nítást, „melynél fogva a jámbornak nincs oka nyugtalankodni, ha látja a gonoszok 

szerencséjét, miután ezek sorsa örök halál”.88 Bölcsességzsoltárként azt a témát 

feszegeti, hogy a gonoszok, a zsoltáros ellenségei, élnek és virulnak, míg a halál a 

 
82  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 62. 25. lábjegyzet; Lancelotti 1984: 212. 31. lábjegyzet. 
83  Walvoord–Zuck 1999: 245. 27. lábjegyzet. 
84  Káldi-Tárkányi 1915: 315. 11. jegyz. – A „pásztorolás” egyébként az egész 22. zsoltárnak 

alaptémája, mely a jó pásztorról szól. Vö. Lancelotti 1984: 212. 31. lábjegyzet. 
85  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 62. 25. lábjegyzet. 
86  Énekeskönyv, 89. – Megjegyzendő, hogy az egész zsoltárverset a római liturgia is felvette a nagy 

hálaadó imádságának, a Te Deum-nak a végére. Vö. Lancelotti 1984: 212. 31. lábjegyzet és 
Ravasi 1983: I. 520. 30. lábjegyzet. 

87  Énekeskönyv, 663. 
88  Káldi-Tárkányi 1915: 341. 1. jegyzet. 
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bölcseknek és oktalanoknak egyaránt osztályrésze; és ez Jób könyvének témájá-

hoz viszi közel.89 Részletes tartalma: hosszú és ünnepélyes bevezetővel kezdődik, 

amely felszólítást ad a következőkben előtárt tanítás meghallgatására (2–5. vers). 

Nem szabad félni a gonoszok rosszaságától, nem is szabad irigyelni a jólétüket, 

hiszen az nem szabadítja meg őket a haláltól (6–12. vers). A halál ugyanis korlát-

lan úr, mindenkit elér (11. vers). Aki önmagában (14. vers) és csalóka gazdagsá-

gában bízik (17–20. vers), annak végleges lakóhelye a halál lesz (15. vers). De aki 

az Úrba veti bizalmát, és hagyja, hogy vezesse, az megszabadul a halál hatalmából 

(16. vers).90 

Különösen fontos a 4. versben a „bölcsesség” (ősi formájában nőnemben és 

többes számban: hokmôt), amit a mester úgy ad át a tanítványnak, hogy „mormol-

ja”. Ezt a képet az állatok világából vehette a zsoltáros (olyan, mint a galamb tur-

békolása), hogy kifejezze vele a tipikus keleti meditációt, melyet egész lényükkel 

végeznek a keletiek: szájukkal és szívükkel. Ugyancsak fontos az „okosság” 

(tebûnôt) is, ami a valóság teljes értékű felfogására irányul, hogy abból helyes er-

kölcsi cselekvés fakadjon.91 

Mindezek fényében fontos szerepet kap a 4. zsoltárvers, amely egyben a bi-

zánci egyház liturgikus szövegévé is vált a prokimenben. Közvetlenül előtte a 

zsoltáros az egész világot felhívja, hogy figyeljen rá. Azt akarja, hogy minden em-

ber – gazdag és szegény egyaránt – hallja a bölcs szavait, szívének elmélkedését. 

Közvetlenül utána pedig arról szól, hogy bár tanítása bölcs lesz, de homályos is; 

olyan értelemben hasonlítani fog egy talányhoz, hogy felfogásához józan ítélőké-

pességre és értelemre lesz szükség. Ugyanis az élet sok nehéz területén valóban 

lelki fogékonyság kell ahhoz, hogy az ember ne essen kétségbe.92 

Keresztény értelmezésben immár nem csak a testi halálról, hanem a lélek ha-

lálának elkerüléséről is szó van itt. A zsoltárossal együtt, de magasabb szinten, itt 

már ezért és így lehet imádkozni. A „száj bölcsessége” és a „szív elmélkedése” 

ezt is mondatja a keresztény emberrel. És a január 1-jén ünnepelt szenttel, Nagy 

Szent Bazillal különösképpen is. Rá is érvényes – sőt, őrá különösképpen is –, 

hogy igazi lelkiatyaként, a keleti szerzetesség atyjaként, szája bölcsességet szólt; őrá 

érvényes, hogy szíve elmélkedése okosságot beszélt. A keresztény közösség tagjai így 

ünnepelhetik őt a prokimen liturgikus szövegével.93 

 
89  Vö. Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 818, 26. lábjegyzet; Lancelotti 1984: 329. 31. 

lábjegyzet. 
90  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 110. 25. lábjegyzet. 
91  Ravasi 1983. I. 881. 30. lábjegyzet. 
92  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 267. 27. lábjegyzet. 
93  Egyébként saját maga, Nagy Szent Bazil így kommentálja ezt a zsoltárverset: „Mivel az apostol 

szerint »a szívbeli hit megigazulásra, a szóbeli megvallás pedig üdvösségre szolgál« (Róm 10,10), 
és a tökéletesség e kettőnek együttműködésével érhető el, éppen ezért utalt a zsoltárvers is 
egyszerre mindkettőre: a száj működésére és a szív elmélkedésére. Hiszen ha a jóság nem volna 
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12/ Január 6. – Úrjelenés – Vízkereszt 

 

Áldott, ki az Úr nevében jő. Isten az Úr és megvilágosít minket94 

– Zsolt 117,26-27 

 

A bizánci egyház egyik legnagyobb ünnepén, amikor az Úr Jézus a Jordánhoz 

jön megkeresztelkedni, hogy bemutatkozva a világnak (epifánia), majd elkezdhesse 

nyilvános működését, és amikor az emberek előtt először mutatkozik be a Szent-

háromság (teofánia), a nagy hálaadó zsoltárból való az ünnepi prokimen. Már a 

bemeneti versben is ez a zsoltárszöveg található.95 Az énekeskönyvünk csak a 

szövegét közli, a szentírási helyet nem adja meg hozzá, de a Zsoltárok könyvéből 

nem nehéz kikeresni. 

Tehát hálaadó zsoltárról van szó, amely lezárja a Hallél-énekeknek96 ezt a cso-

portját. Lehet, hogy a sátoros ünnepre készült, de az is lehet, hogy a fogságból 

való hazatérés utáni első ünnep alkalmából. Hátterében mindenképpen Isten 

győzelme áll, aki helyreállította a népét, és diadalmaskodott a nemzetek fölött. 

Egy ünnepi felvonulást ír le, melynek résztvevői a szentélyhez mennek, hogy ál-

dozatot mutassanak be az Úrnak, és hogy dicsérjék őt.97 Mivel ünnepi ének volt, 

az emberek könnyen tudták énekelni a zsoltár kifejezéseit, amikor Jézus a Nagy-

hét kezdetén bevonult Jeruzsálembe, s ami éppen a vízkereszti prokimen egy ré-

szét is adja: „Áldott, ki az Úr nevében jő” (Zsolt 117,26 = Mt 21,9). Lehetséges, 

hogy az Utolsó vacsora után is ezt a hálaadó zsoltárt énekelték (vö. Mt 26,30).98 

A 27. vers második felének fordítása kétféle lehet. A „kötél” (’ābōt) lehet „ág” is:99 

„gallyakat ragadva csatlakozzatok az ünnepi menethez, és járuljatok az oltár szar-

 
már előzőleg is a szívben, ugyan miképpen hozhatná elő a szájával kincsét az, akinek odabent 
elrejtve nincs is meg az? Akinek viszont csak a szívében vannak jó dolgai, szavaival pedig nem 
teszi közzé azokat, annak a következő szentírási szavakat lehet szemére hányni: »Elrejtett 
bölcsesség vagy elrejtett kincs: milyen hasznot hoz egyik is, másik is?« (Sir 20,30). Ezért hát – 
mások javára – hadd szóljon a szánk bölcsességet, szívünk pedig – a saját magunk előrehaladása 
érdekében – elmélkedjen okosságot.” Orosz 1998: 217–218. 

94  Énekeskönyv, 690. 
95  Énekeskönyv, 690. 
96  Ez a 112–177. zsoltárokat foglalja magába. Valójában még három másik ilyen csoport is van: 

Zsolt 104–106; 134–135; 146–150. 
97  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 337–338. 27. lábjegyzet. – A Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 

2002: 837. 26. lábjegyzet, azonban egyszerűen „egyéni hálaének”-nek nevezi, amelyben a király, 
a nép szószólójaként és maga a nép váltakozva végez. A Káldi-Tárkányi 1915: 421. pedig ezt a 
címet adja neki: „Hála nagy győzelemért”. Lancelotti 1984: 792. 31. lábjegyzet, így nevezi: 
„Hálaadás Jahve örökkévaló jóságáért”. 

 98  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 338. 27. lábjegyzet. 
 99  Vö. Ravasi 1983: II. 431. 30. lábjegyzet. – A Lev 23,40 le is írja, a sátoros ünnepen milyen 

ágakat kellett használni. 
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vaihoz” – és ebben az esetben ez a zsoltárrészlet indította az embereket arra, 

hogy Jézus ünnepélyes bevonulásakor gallyakat lengessenek, illetve terítsenek elé-

je a földre (Mt 21,8). És így az előtte álló vers is hasonló értelmezést kap: a „se-

gíts meg”, a „hozsanna” (hošî’ânnaz) kifejezés is majd a tömeg kiáltása lesz a jeru-

zsálemi bevonuláskor.100 

A teljes zsoltárban három nagy részt lehet megkülönböztetni: Isten hűséges 

szeretetének dicséretét; a győzelem méltatását; a győzelem jelentőségét. – Részle-

teiben pedig: az első rész antifónaszerű, melyet a nép tagjai hálaadásként énekel-

hettek. A zsoltáros hálaadásra szólította őket, s ők az Úr dicséretével válaszoltak: 

„Mert örökkévaló az ő irgalmassága” (1–4. vers). Ez a refrén a görög katolikus 

egyház Sokirgalmú énekének visszatérő refrénje is,101 mivel a teljes 135. zsoltár ref-

rénszerűen alkalmazza. A második rész arról szól, hogy a veszedelem napjaiban 

az Úrba vetett bizalom (5–9. vers) megtérül: az Úr győzelemmel fizet, s az ellen-

ség kezéből megszabadult nép immár örvendezve magasztalhatja Istent, hirdetve 

csodás műveit (10–18. vers). A templom kapujához jutott igaz ember is mind-

ezért hálát ad az Úrnak (19–21. vers). A harmadik rész kiemeli a jelentőségét: az 

építők által elvetett kő szegletkővé lett,102 vagyis Izrael jelentősége megnöveke-

dett, de amit majd Jézus magára fog alkalmazni (Mt 21,43), s ami fölött minden-

képpen örvendezni kell (22–25. vers). Utána a zsoltáros népe szabadulásáért és 

jólétéért imádkozik, majd a zsoltár a papi áldással fejeződik be, illetve a nép ré-

széről az Úr iránti hitvallással (26–28. vers).103 A legutolsó vers pedig az elsőnek a 

refrénszerű megismétlése (29. vers). Az első és utolsó vers tehát keretbe foglalja a 

zsoltárt.104 

Vízkereszti prokimenünk szempontjából a zsoltár egészéből kiemelkedik a 

26–27. vers. Természetesen, a liturgiában már keresztény értelmezést kap. 

 
100  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 276. 25. lábjegyzet. – A Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 837. 

26. lábjegyzet pedig így értelmezi a kifejezést: „nyújts segítséget: A héb. ige hošî, amelynek 
rövidített, hoša‘nnā’ formájából származik a »hozsanna«”. Lásd még Lancelotti 1984: 798. 31. 
lábjegyzet. 

101  Énekeskönyv, 26–27. 
102  Valószínűleg ősi közmondás lehetett. Egy olyan kő, amelyet a „szakértők” alkalmatlannak tar-

tottak arra, hogy fontos szerkezeti elem legyen, a legfontosabbá vált. A zsoltárban ez vo-
natkozhat a király hatalomra kerülésére, illetve a győzelmére. És ez segít megértetni az ősegy-
házzal azt, hogy miért vetette el és miért küldte halálba Jézust a saját népe. Lásd: Jeromos 
Bibliakommentár I. Thorday 2002: 837. 26. lábjegyzet. 

103  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 272. 25. lábjegyzet.  – Az „Áldott, ki az Úr nevében jő” áldásként az 
Úr házból érkezik, vagyis a papoktól; arra irányul, aki „az Úr nevében jön”, vagyis hogy „az Úr 
jobbjából” kapott javakért meglegyen a hálaadás. Lásd: Lancelotti 1984: 798. 31. lábjegyzet.  – 
„A papi áldás magától Istentől érkezik, az ő „házából”, vagyis a templomból, kiterjed 
mindazokra, akik processzióval bevonulnak a templom udvaraiba, hogy kifejezzék dicséretüket 
»Jahve nevének«, az üdvtörténetben megnyilvánuló aktív és szabadító személyének (lásd Zsolt 
116,17). Az áldás pecsét az ünneplésre.” Ravasi 1983: II. 430. 30. lábjegyzet. 

104  Vö. Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 837. 26. lábjegyzet. 
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Ugyanakkor azt is fontos tudatosítani, hogy Jézusnak itt még nem a jeruzsálemi 

bevonulására lehet alkalmazni, hanem az epifániájára: ő maga az áldott, aki jön, 

hogy nyilvános működésének előjátékát végbevigye a keresztelkedésével. Az, 

hogy az Úr nevében jön, az Ószövetségben még annyit jelentett, hogy a zsoltáros 

kifejezte az Isten hatalmában való hitét (három versben is ismételve: 11–12. és 

26.), ami a győzelmet biztosítja.105 A Jordánhoz viszont maga Jézus – mégpedig a 

saját nevében – jön, hogy majd elkezdje megváltói művét. Ugyancsak ebből a 

szempontból érvényes a másik zsoltárvers is az Úr teofániájára: megvilágosít min-

ket:106 felderíti az igaz istenismeret világosságát – vagy kegyelmének világosságá-

ba helyez107 – amikor bemutatkozik a teljes Szentháromság. Nem véletlen, hogy a 

Vízkeresztet „a fények ünnepének” is szokás nevezni a bizánci egyházban.108 

 

13/ Január 30. – Három szent főpap 

 

Az egész földre elhat az ő szózatuk és a földkerekség határaira igéjük109  

– Zsolt 18,5 

 

Bár a bizánci egyház külön-külön is ünnepet szentel a három szent főpap – 

Nagy Szent Bazil, Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János – tiszteleté-

re,110 január 30-án közösen is ünnepli őket. Ezen a közös ünnepükön a prokimen 

ugyanaz, mint amit az apostolok tiszteletére ír elő az egyház. Énekeskönyvünk 

közli a zsoltárvers szövegét, de a szentírási utalást nem hozza. Figyelemre méltó, 

hogy bár csütörtökön is ugyanez a prokimen, az énekeskönyv mégsem arra utal 

(mint az előbbi esetekben tette). 

A zsoltár, amelyből az ünnepi prokimen származik, „Isten dicsérete a termé-

szetből és kijelentéseiből”.111 A zsoltárost megindította az a megfigyelés, hogy a 

Nap uralma alatt álló egek Isten keze munkájának tündöklő fényét hirdetik. Az-

tán ezt a hasonlatot felhasználva, bemutatja az Úr törvényének uralmát, mely 

megvilágítja az értelmet. Végül teljes megtisztulásért imádkozik.112 Magának a 

műnek a felosztása is ezt a hármasságot követi. Részleteiben pedig ez a zsoltár – 

 
105  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 276. 24. lábjegyzet és Vigini–Lorenzin 2000:  274. 
106  Ez a Szám 6,22–29 papi áldására utal. „Ragyogtassa rád arcát az Úr s legyen hozzád jóságos! 

Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget!” (Szám 6,25–26). 
107  Káldi-Tárkányi 1915: 423. 16. jegyzet 
108  Ehhez lásd írásunkat: Vízkereszt, Ivancsó 1997: 8–13. Illetve: Katrij 2008: 228–229. 
109  Énekeskönyv, 710. 
110  Nagy Szent Bazilt január 1-jén, Nazianzi Szent Gergelyt január 25-én, Aranyszájú Szent Jánost 

pedig november 13-án, a mennyei születésnapján, illetve január 27-én, ereklyéinek Konstanti-
nápolyba való szállításának napján ünnepli a bizánci egyház. 

111  A Káldi-Tárkányi 1915: 304. ezt a címet adja neki. 
112  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 234. 27. lábjegyzet. 
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amely a teremtő és törvényadó Isten himnusza, s amely „teológiai gazdagsága és 

költészeti magasságai miatt az egyik legszebb zsoltár”113 – az alábbi felosztást 

mutatja. Előbb Isten dicsőségének természeti kijelentéseit tartalmazza, bölcsessé-

gének a természet harmóniájában való megnyilvánulását, amellyel teremtette és 

kormányozza a mindenséget (2–7. vers). Majd Isten törvényének különleges kije-

lentése következik: a zsoltáros bemutatja annak hatékony voltát (8–12. vers). Vé-

gül pedig a zsoltáros imádsága zárja a költeményt,114 amelyben a törvény megtar-

tása révén megvalósuló megtisztulás gyümölcse is látható (13–15. vers).115 

Az ünnep szempontjából a zsoltár 5. verse jelentős, mert abban található a 

prokimen szövege. Az ezt tartalmazó részben még a Teremtőről van szó, ezért a 

héber szöveg az ’Él nevet alkalmazza Istenre.116 A vers eredeti értelmében arról 

van itt szó, hogy bár a teremtett világ nem beszél hallható szavakkal, üzenete – 

szózata – eljut a föld végéig, a földkerekség határaira is. „Az égboltozat és az 

egek szózata, magasabb értelemben, az anyaszentegyházé és az apostoloké”.117 S 

valóban, a Róm 10,18 már ebben az értelemben idézi a Zsolt 18,5-öt,118 vagyis az 

ünnepi prokimen szövegét. Tehát már az apostolok „beszélik Isten dicsőségét” 

és hirdetik „kezei alkotmányát”. – Január 30-án azonban a három szent főpapot 

ünnepli a bizánci egyház, így az ünneplő közösség rájuk alkalmazza a zsoltárver-

set a prokimenben. Jogosan teszi ezt, ugyanis ők – mint püspökök – apostolutó-

dok. S mint „az egész egyház nagy tanítói és püspökei”-nek,119 az egyházon ke-

resztül „az egész földre elhat” a „szózatuk és a földkerekség határaira igéjük”. 

 

 
113  Vigini–Lorenzin 2000: 42. 25. lábjegyzet. 
114  A Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 812. 26. lábjegyzet ezt a záró részt az előzőhöz 

csatolja, mikor a következőt írja: „A zsoltár két, elkülöníthető részből áll: 2–7 (teremtés-
himnusz) és 8–15 (bölcsességhimnusz)”. 

115  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 42. 25. lábjegyzet. 
116  Majd a 8–10. és 15. versben már a Törvényadóról van szó, ezért a héber szöveg a Jahve nevet 

alkalmazza rá. 
117  Káldi-Tárkányi 1915: 304. 5. jegyz. – „A kozmosz szava Krisztus apostolának szavává válik, a 

teremtett világ kérügmája a megváltás kérügmájává alakul át”. Ravasi 1983: I. 10362. 30. 
lábjegyzet. 

118  Vö. Lancelotti 1984: 163. 30. lábjegyzet. 
119  Így említi őket a Szent Liturgia előkészületi szertartásának szövege (lásd: A görög szertartásu 

katholikus egyház szent és isteni liturgiája a legszentebb áldozat bemutatását megelőző imákkal s isteni 
tiszteletekkel kiegészitve, Nyiregyháza 1920, 104.) (a továbbiakban: Liturgikon), illetve a reggeli 
istentiszteletben és a lítiában használt „Üdvözítsd” ekténia is (lásd: Liturgikon, 76.). 
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14/ Február 2. – Jézus Krisztus találkozása Simeonnal 

 

Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben!120 

– Lk 1,46 

 

A görög katolikus énekeskönyv a bizánci egyház hagyományához híven, he-

lyesen írja az ünnep címét, mely Úr-ünnepet jelent: a „Találkozás”, a „Hüpapante” 

ünnepe ez.121 Ennek ellenére az Istenszülő-ünnepekre való prokiment hozza. Va-

lószínűleg a nyugati egyházból származó „Bemutatás” és „Megtisztulás”, illetve a 

magyar katolikus hagyományban jelentkező „Gyertyaszentelő Boldogasszony” 

gondolatköre sugallta ezt. 

Mivel tehát énekeskönyvünk – s vele együtt liturgikus gyakorlatunk is – Má-

ria-ünnepként kezeli az ünnepet, a prokiment is az ilyenkor szokásosként alkal-

mazza. Nem is alaptalanul, hiszen az Istenszülőnek mégiscsak szerepe van az Úr 

Jézus templomban való bemutatásában! Az ünnepi magasztaló ének világosan 

megfogalmazza ezt: „Magasztalunk téged, életadó Krisztus, és tiszteljük a te leg-

tisztább Anyádat, ki a törvény szerint az Úr hajlékába hozott ma téged.”122 – 

Mindenesetre, a hívő közösség Mária lelkületével magasztalhatja az Urat, mert 

egyszülött Fia eleget tett a törvényi előírásnak, hogy minden embernek példát 

mutasson; s amikor találkozott az aggastyánnal, jelezte az ószövetségi várakozás 

beteljesülését és az újszövetségi reménység kezdetét. És a hívő közösség mind-

ezek fölött Mária lelkületével örvendezhet is az üdvözítő Istenben. 

 

15/ Március 25. – Szűz Mária örömhír-vétele, Gyümölcsoltó Boldogasszony 

 

Hirdessétek napról napra a mi Istenünk szabadítását123 

– Zsolt 95,2 

 

Az Örömhírvétel ünnepére énekeskönyvünk nem az Istenszülő-ünnepeken 

szokásos prokiment írja elő. Bár mind a két cím – a Szűz Mária örömhír-vétele és a 

Gyümölcsoltó Boldogasszony is – azt sugallja, hogy mégiscsak Mária-ünnepről van 

szó, amit megerősít a liturgikus szövegek összessége, valamint az a tény is, hogy 

az ikonosztázion ünnep-sorában mindig az Istenszülő-ünnepek között látható az 

evangéliumi jelenet (Lk 1,26-38) ábrázolása. – Az énekeskönyv csak a szöveget 

közli, a szentírási helyet nem, így azt a Zsoltárok könyvéből kell kikeresni. 

 
120  Itt nem utalás van, hanem az Énekeskönyv, 722. ki is írja a szöveget, ám a szentírási helyet nem jelzi. 
121  A Liturgikon, 72. is egyértelműen „az Úr ünnepei” közé sorolja, amikor az elbocsátó imáját ebbe 

a csoportba helyezi. 
122  Énekeskönyv, 715. 
123  Énekeskönyv, 740. 
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Ebben az Isten uralmáról szóló zsoltárban – ami koronázási himnusz is le-

het124 – a zsoltáros felszólítja az összes népet és a természeti elemeket, hogy di-

csérjék Istent,125 mert ő nagyobb minden pogány istennél, s igaz és igazságos 

módon fog uralkodni.126 A szokásos módon, három nagy rész különíthető el a 

zsoltárban. Az elsőben azt a felhívást olvashatjuk, hogy az egész föld – vagyis a 

világon élő minden ember – dicsérje Isten fenségét; a másodikban azt, hogy a 

népeknek el kell ismerniük Isten uralmát; a harmadikban pedig azt, hogy az egész 

természet örvendezzen. Részleteiben pedig: az egész emberiség felszólítást kap, 

hogy adjon dicsőséget Istennek, és hogy hirdesse a szabadítását (1–3. és 7–9. 

vers). Ő az egyedüli Úr, a világmindenség teremtője (5–6. vers), akinek a népek 

áldozatokat hoznak és dicsőítik őt a templomban (8–9. vers), mint ahogy örven-

dezéssel fordul feléje az egész teremtett világ (11–12. vers). Ő a világot igazságo-

san kormányzó király, aki eljön, hogy megítélje a népeket (10. és 13. vers).127 

Szokatlan vonása a zsoltárnak a „missziós” jellege,128 hiszen a népet arra uta-

sítja, hogy hirdesse Isten dicsőségét világszerte: „hirdessétek a nemzetek között” 

(3. vers), „mondjátok a pogányok között” (10. vers). Az ószövetségi szöveg sze-

rint még csak arról van itt szó, hogy a teremtett világ dicsérje az Istent, és hogy 

minden nap hirdesse a szabadítását. A „hirdetés” szó már egészen közel visz az 

ünnephez. Ugyanis a héber baśśerû kifejezést a Hetvenes fordítás az euaggelidzészthe 

szóval adja vissza, ami az „örömhírt hozni” értelmében van jelen. Ez a Deutero-

Izaiás jellegzetes kifejezése is (vö. Iz 40,9; 41,27; 52,7).129 

A prokimen alapján viszont a keresztény közösség már egyértelműen arra 

összpontosíthat, hogy a szabadítás „napról napra való hirdetése” az Örömhírvé-

tel ünnepében gyökerezik. Ugyanis a Megváltó megtestesülése történt ekkor. S ez 

ugyanolyan nagy hír, amit napról napra kell hirdetni, hiszen ez az igazi szabadítás az 

emberiség számára! 

 

 
124  A Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 831. 25. lábjegyzet kifejezetten ezt az elnevezést adja 

neki. A Lancelotti 1984: 650. 30. lábjegyzet viszont az előzőt: „Jahve királyságát hirdető 
zsoltár”. 

125  A Káldi-Tárkányi 1915: 398. ezt a címet adja a zsoltárnak: „Dicsérjétek az Istent”. 
126  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 316. 26. lábjegyzet. 
127  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 220. 24. lábjegyzet. 
128  Vö. Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 831. 25. lábjegyzet és Ravasi 1983: II. 1000–1001. 30. 

lábjegyzet. 
129  Vö. Lancelotti 1984: 651. 31. lábjegyzet. 
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16/ Április 23. – Szent György nagyvértanú 

 

Az igaz örvendezni fog az Úrban és benne bízni130 

– Zsolt 63,11 

 

A Szent György nagyvértanú tiszteletére előírt prokimennek – ami Szent Mik-

lós tiszteletére is ugyanaz131 – csak a szövegét közli az énekeskönyv, a szentírási 

helyét nem, így azt a zsoltárokban kell megkeresni. Abban a zsoltárban található, 

amely lehet egyéni „panaszdal” vagy „bizalomzsoltár”,132 de amit lehet a „kö-

nyörgés segélyért és oltalomért” címmel is illetni.133 

Mindenesetre, a zsoltáros azért imádkozik benne, hogy Isten ítélje el az igazak 

ellenségeit, továbbá védelmet kér azokkal szemben, akik összeesküdtek ellene, 

majd leleplezi az igazak ellen szőtt rosszindulatú terveiket. Kifejezi a meggyőző-

dését, hogy Isten visszahárítja a gonoszokra az ő rossz mesterkedéseiket.134 Így a 

zsoltár három része is ezeket a témákat tárgyalja: védelemért mondott imádság; 

gonosz mesterkedések; Isten ítélete. Részletesen pedig: A zsoltáros kéri az Úr ol-

talmát az ellenségekkel szemben (2–3. vers), leírva a fondorkodásaikat (4–7. 

vers). Isten azonban meghiúsítja a gonoszok terveit (8–9. vers), bemutatva, hogy 

ki a világ igazi ura (10. vers), akinek az igaz ember dicséretet hoz, akiben örven-

dezik, és akibe reményét veti (11. vers).135 

Az ünnepi prokimen szempontjából ennek az utolsó versnek van különös je-

lentősége, hiszen ez tartalmazza a szövegét, igaz, nem a teljes zsoltárverset. Arról 

szól, hogy miután a zsoltáros bemutatta, hogy Isten ítélete maradandó hatást fog 

gyakorolni az emberekre, az igazaknak okuk lesz arra, hogy örüljenek, megújítsák 

Istenbe, az ő oltalmába vetett bizalmukat, és dicséretet mondjanak neki.136 – A ke-

resztény hívők a liturgikus közösségben Szent György nagyvértanúra alkalmazzák 

az ünnepi prokimenben a zsoltár szavait. Számukra ő az igaz ember, aki örvendezhet 

az Úrban és benne bízhat. Valóban „igaz” ember volt, hiszen a császári hadsereg 

magas rangú katonája létére sem tagadta meg Jézus Krisztust, ezért vértanúságá-

ban a földi élete utolsó pillanatáig „bízhatott benne”, most pedig a mennyei di-

csőségben – immár szentként – „örvendhet”. 

 

 
130  Énekeskönyv, 750. 
131  Lásd a 6. pontban. 
132  Lancelotti 1984: 401. 31. lábjegyzet szerint „egyéni panaszdal”, míg a Jeromos Bibliakommentár I. 

Thorday 2002: 822. 26. lábjegyzet szerint „bizalomzsoltár”. 
133  Káldi-Tárkányi 1915: 358. Vigini–Lorenzin 2000: 140. 25. lábjegyzet pedig egyszerűen „kö-

nyörgő zsoltár”-nak nevezi. 
134  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 282. 27. lábjegyzet. 
135  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 140. 25. lábjegyzet. 
136  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 283. 27. lábjegyzet. 
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17/ Június 24. – Keresztelő Szent János születése 

 

Az igaz örvendezni fog az Úrban és benne bízni137 

– Zsolt 63,11 

 

A „tisztes és dicső próféta, előkövet (előhírnök) és keresztelő Jánosnak”138 

születésnapjára ugyanazt a prokiment írja elő a bizánci egyház liturgiája, mint 

Szent Miklós mürai püspök és Szent György nagyvértanú tiszteletére.139 Az éne-

keskönyv itt sem hozza a szentírási helyet, ahonnan származik a liturgikus szöve-

get adó szentírási vers, csupán a prokiment közli. 

Keresztény értelemben a teljes zsoltár gondolatvilága alkalmazható lenne Ke-

resztelő Szent Jánosra, hiszen az ott megjelenő mindhárom gondolatkörben meg-

fogalmazott tények jelen voltak az életében. De pusztán a prokimen liturgikus 

szövegét adó utolsó zsoltárvers gondolatai is teljesen illenek rá. Ha valaki az em-

berek közül igaz volt, akkor ő különösképpen, hiszen a Szentírás kinyilatkoztatott 

tanítása szerint még Heródes is tudta róla, hogy „igaz és szent ember” (Mk 6,20). 

Továbbá, már születése előtt megmondta az angyal az édesapjának, hogy „nagy 

lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem fog inni” (Lk 1,15), valamint azt is, 

hogy „már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni” (uo.). S ha ember igazán 

örvendezhet, akkor azt a legteljesebben a Szentlélekben teheti. János ezt valóban át-

élte, már édesanyja méhében. Mert amikor a szintén magzati állapotban lévő Jé-

zus hozzá érkezett, s édesanyja meghallotta Mária köszöntését, „felujjongott mé-

hében a magzat” (Lk 1,41). A keresztény imádkozó közösség a zsoltáros harma-

dik szempontját is joggal vonatkoztathatja Keresztelő Szent Jánosra, hiszen egész 

életében tudott bízni Istenben. Erről szólt egész aszketikus élete, a pusztában va-

ló nevelkedése, az igazság melletti, végsőkig való kitartása. 

 

18/ Június 29. – Szent Péter és Pál főapostolok 

 

Az egész földre elhat az ő szózatuk és a földkerekség határaira igéjük140 

– Zsolt 18,5 

 

A bizánci egyház az egyetemes egyházzal együtt ünnepli a főapostolok ünne-

pét. Érdekes módon, a görög egyház már a három szent főpap január 30-ai ün-

nepére141 is ugyanazt a prokiment írja elő, mint a főapostolokéra (valamint a vál-

 
137  Énekeskönyv, 762. 
138  Lásd az „Üdvözítsd” ekténiában: Liturgikon, 76. és a keddi elbocsátó imádságban: Liturgikon, 71. 
139  Lásd a 6. és 16. pontban. 
140  Énekeskönyv, 775. 
141  Lásd a 13. pontban. 
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tozó ünnepek közül a Pünkösdére). Az énekeskönyv azonban ezen a helyen sem 

hozza a szentírási helyet, csak magát a zsoltárverset, illetve annak szövegét. 

A prokiment adó, két nagy részből – a „teremtéshimnuszból” és a „Tóra 

himnuszból”142 – álló teljes zsoltár eredeti értelmében arról szól, hogy az egész 

teremtett világ dicsőíti a Teremtőjét. Ezt nem szavakkal teszi, hanem létezésének 

nagyszerűségével. Ezt nyomatékosítja a zsoltár 5. verse, amikor összefoglalja, 

hogy „az egek beszélik” Isten dicsőségét és alkotását „hirdeti az égboltozat”; „a 

nap” erről szól, „az éjszaka” is ezt adja tovább, s így „az egész földre elhat az ő 

szózatuk és a földkerekség határaira igéjük”. Így már jelentős szerepet kap az át-

vitt értelmezés: „Az égboltozat és az egek szózata, magasabb értelemben, az 

anyaszentegyházé és az apostoloké”.143 S valóban, a Róm 10,18 már ebben az ér-

telemben idézi Zsolt 18,5-öt, vagyis az ünnepi prokimen szövegét. Tehát már az 

apostolok „beszélik Isten dicsőségét” és hirdetik „kezei alkotmányát”, ami azt je-

lenti, hogy „az apostoli szó elér mindenüvé”,144 s magát a zsoltárverset Szent Pál 

óta előszeretettel alkalmazza az egyház az apostoli igehirdetésre, főleg a liturgiá-

ban, bár a zsoltárszöveg eredetileg a teremtésre vonatkozott, nem a kinyilatkozta-

tásra. Az eredetiben a zsoltáros a természetről énekel, amely mindenütt hirdeti Is-

ten dicsőségét, Pál apostol azonban az evangélium hirdetésére alkalmazza a sza-

vakat.145 S a keresztény utókor az evangéliumhirdetés egyetemességét és termé-

szetfölötti eredetét látta benne.146 Az apostoli igehirdetés oly hatásos volt, hogy 

Szent János – jó okkal állíthatóan – Tamás apostol prédikálásának hatására állí-

totta össze az evangéliumát.147 

Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén tehát különösen is alkalmas a zsoltár-

vers annak igazolására, hogy az apostolok teljesítették a krisztusi missziós paran-

csot, s valóban elmentek – szavaik által ténylegesen is – „a föld végső határáig”, 

hogy Jézus Krisztus „tanítványaivá” tegyék az embereket (Mt 28,19-20). S így a 

prokimen is „elsődleges” értelmezést kap, nem úgy, mint a későbbi generációk-

ban, például a három szent főpap ünnepén. 

 

 
142  Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 812. 26. lábjegyzet. 
143  Káldi-Tárkány 1915: 304. 5. jegyzet. 
144  Farkasfalvy 1983: 133. 
145  Vö. Jeromos Bibliakommentár II. Thorday 2003: 428. 14. lábjegyzet. 
146  A zsoltárvers használatának elterjedését – amint Farkasfalvy 1983: 133–134. 144. lábjegyzet. 

megállapítja – valószínűleg Szent Ágoston zsoltárkommentárjának köszönheti (Enarrationes in 
Psalmos, Ps 18, sermo 2, CCL 38), amit az apostolok ünnepeire alkotott liturgikus szövegek 
bőségesen használtak. 

147  Vö. Federici 1996: 1115. 74. lábjegyzet. 
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19/ Július 20. – Szent Illés próféta 

 

Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint148 

– Zsolt 109,4 

 

Hogy a bizánci egyház az ószövetségi személyek közül egyedül Szent Illés 

prófétának szentel külön nyilvános ünnepet, talán azzal magyarázható, hogy alak-

ja sokszor jelenik meg az Újszövetségben: az Úrszínváltozásnál (Mt 17,3; Mk 9,4; 

Lk 9,31), amikor Jézus a tanítványok előtt Keresztelő Jánoshoz hasonlítja (Mt 

17,11-13; Mk 9,12-13). De jelen van már Zakariás látomásában is (Lk 1,17), Jézus 

pedig arról szólva is említi, hogy a prófétának nincs becsülete a házában (Lk 

4,24-26). Jakab apostol is említi a levelében (Jak 5,17). 

Az énekeskönyv itt is csak a zsoltárvers szövegét hozza, a szentírási helyet nem. 

Egyértelműen messiási zsoltárról van szó,149 bár egyéb elnevezést is adnak neki.150 

A „zsoltárt Dávid írta, a Szentlélek ihlette, és a zsoltár a Messiásra utal”.151 Dávid 

kijelentést kapott Urának felmagasztaltatásáról, s leírta ennek az egy személyben ki-

rály és pap Messiásnak a szent hadseregét és az összes nép fölött aratott győzelmét. 

A zsoltár részletes tartalma könnyen felvázolható. Egy olyan király dicsőítéséről 

van benne szó, akit Isten uralkodótársává tett (1–2. vers), s aki körülvéve szent 

harcosoktól (3. vers), nem csak király, hanem egyúttal Melkizedek rendje szerinti 

pap is volt (4. vers). Azokat, akik nem akartak meghajolni uralma előtt, melyet a 

szegénységben és háborúságban szerez (7. vers), földre sújtja (5–6. vers).152 „Hogy 

e dicső király a Messiás, a régi zsidók egyhangúlag hitték, mint ez Mt 22,43; Mk 

12,36; Lk 20,42-ből kitűnik”.153 Már a próféta megjövendölte, hogy a Messiás egye-

síteni fogja a papi és a királyi tisztséget (Zak 6,12-13). 

A 4. zsoltárvers a legjelentősebb ebből a szempontból, amely a prokimen 

szövegét tartalmazza. Az Úr (Jahve) esküvel is megerősíti, hogy a Messiás pap 

lesz örökké (lecôlam, in aeternum),154 Melkizedek módján. A Messiás az ő népének 

örökkévaló főpapja lesz. Melkizedek Sálem (Jeruzsálem) királya és a felséges Is-

 
148  Énekeskönyv, 793. 
149  „Valamint Jézus… úgy az apostolok is (ApCsel 2,34.36; 5,31; 1Kor 1,15,25; Ef 1,20; Zsid 7,17), 

nem különben a sz. atyák és az egész anyaszentegyház e zsoltárt kezdettől fogva a Messiásról 
értették”. Lásd: Káldi-Tárkányi 1915: 415. 1. jegyzet. 

150  Vigini–Lorenzin 2000: 262. 25. lábjegyzet, és Lancelotti 1984: 757. 31. lábjegyzet „királyi 
zsoltár”-nak nevezi. A „legkeresztényebb” zsoltár elnevezéssel illeti Gánicz 2009: 11. 

151  Walvoord–Zuck 1999: 331. 27. lábjegyzet. 
152  Vö. Káldi-Tárkányi 1915: 415. 1. jegyz. Más vélemény szerint „szerkezetét a jövendöléseknek az 

1. és 4. versben olvasható bevezetései határozzák meg, ilyenformán: 1–3, 4–7”. Lásd Jeromos 
Bibliakommentár I. Thorday 2002: 835. 26. lábjegyzet. 

153  Káldi-Tárkányi 1915: 415. 1. jegyzet. 
154  Lancelotti 1984: 762. 31. lábjegyzet. Vö. Ravasi 1983: III, 284–288. 30. lábjegyzet. 
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ten papja volt (Ter 14,18; Zsid 7,1). Sok évvel utána Dávid és utódai uralkodtak 

itt. A pap és a király egy személyben megnyilvánuló régi egysége a Messiásban va-

lósul meg ismét, amivel együtt Áron papságának meg kell szűnnie. Jézus papként 

mutatta be életáldozatát (Zsid 7,27-28; 10,10), s mivel nem Árontól származott 

(vö. Zsid 7,11-18), ő az új szövetség (vö. Zsid 8,13; 9,15) örökkévaló főpapja (vö. 

Zsid 7,21-26.28), s mivel ő a megígért dávidi király is, a két tisztséget egyetlen 

személyében egyesíti.155 

Természetesen, Illés próféta esetében nem lehet erről beszélni. De a liturgikus 

közösség a prokiment annyiban alkalmazhatja rá, hogy prófétaként „közvetítő” 

az Isten és ember között, bár ez elsősorban a papságnak a lényege. A zsoltárvers 

kiválasztását lehet, hogy ez motiválta. De az is lehet, hogy az Illés próféta törté-

netében szereplő nagy áldozatbemutatás adhatta az indítékot. S még egy újabb 

szempont: a közösség annak tudatában, hogy Illés próféta tüzes szekéren az égbe 

ragadtatott, nem maradt itt a teste, úgy tekint rá, mint aki mindörökké végzi a köz-

benjárói tevékenységét. S végső értelemben: ahogy a Ter 14-ben bemutatott 

Melkizedek alakjának 110. zsoltárbeli oraculuma a Zsidókhoz írt levélben 

krisztológiai értelmet nyer, úgy Illés próféta – az ünnepi tropár szerint „Krisztus 

második előhírnöke”156 – ünnepén mintegy a próféta szájából hangzik fel az iste-

ni oraculum krisztológiai értelemben: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek 

rendje szerint”.157 

 

20/ Augusztus 6. – Urunk színe-változása 

 

Mely igen fölségesek a te műveid, Uram, mindeneket bölcsességgel cselekedtél158 

– Zsolt 103,24 

 

Az Úrszínváltozás ünnepére a teremtés dicséretéről szóló zsoltárból választot-

ta a bizánci egyház a liturgiai prokiment. „Magasztossága miatt ez a szöveg több-

szörösen is használatban van. A közösség dicséri az Urat csodálatos, számtalan, 

az isteni örök Bölcsesség által végbevitt tettéért.”159 Az énekeskönyv ebben az 

esetben sem közli a szentírási helyet, csupán a zsoltárvers szövegét hozza. 

A zsoltár tartalma, mondanivalója, felépítése a szent angyalok ünnepével kap-

csolatban már látható volt,160 hiszen november 8-án is ebből a zsoltárból való a 

prokimen, a 4. versből. Az Úrszínváltozás ünnepére a zsoltár harmadik részének 

 
155  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 331–332. 27. lábjegyzet. 
156  Énekeskönyv, 792–793. 
157  Vö. Gánicz 2009: 13. 150. lábjegyzet. 
158  Énekeskönyv, 805. 
159  Federici 1996: 1702. 74. lábjegyzet. 
160  Lásd a 4. pontban. 
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kezdetén – mely az Úr uralmának dicséretéről szól – található a prokiment adó 

24. vers. A zsoltáros kitörő lelkesedéssel dicséri az Urat minden teremtményéért, 

melyet nagy bölcsességgel alkotott.161 Minthogy a héber rab szó inkább „számta-

lant” jelent, nem annyira „fölségest”, itt a zsoltáros az Úr művének bőségét és 

sokszínűségét emeli ki.162 Mindenesetre, a vallásos ember számára bensőséges 

örömet jelent felfedezni azt, hogy mindaz, ami él és betölti a földet, Isten te-

remtménye, az ő végtelen bölcsességének alkotása.163 

Az imádkozó liturgikus közösség azonban mégis az Úr fölséges művére össz-

pontosíthat az Úrszínváltozás ünnepén. Hiszen az evangéliumi eseményben ép-

pen Jézus Krisztusnak az egész teremtett világ fölötti magasztos „fönsége” mu-

tatkozik meg, amikor emberségén átsugárzik az istenségének dicsősége (Mt 17,1-

13; Mk 9,2-13; Lk 9,28-36; 2Pét 1,16-18). – Ugyanakkor a keresztények számára a 

zsoltár verse új értelmezést is kaphat azzal, hogy az Úr mindeneket „bölcsesség-

gel” cselekedett. Az isteni üdvgondozás folyamatába illeszkedik be az Úrszínvál-

tozás eseménye, s ezt bölcsességgel cselekedte az Úr: szenvedései előtt be akarta bi-

zonyítani választottainak – s rajtuk keresztül nyilván mindenkinek –, hogy ő nem 

csupán esendő ember, hanem tökéletes Isten is,164 amikor egy személyben két 

természetet visel. Ezért sugározta ki magából a „nem teremtett fényt”, az isteni 

dicsőséget. 

 

21/ Augusztus 15. – Szűz Mária elhunyta és mennybemenetele 

 

Az Istenszülő elhunyta és mennybevétele ünnepére a bizánci egyház – mint 

Mária-ünnepre – természetesen ugyanazt a prokiment írja elő, mint szeptember 8-

ára és a többi ilyen ünnepre. Ezért az énekeskönyv csak annyit jelez, hogy azt kell 

alkalmazni, „mint szerdán”.165 Így a szerdai (és ünnepi) prokimenként használt 

 
161  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 324. 27. lábjegyzet – Azt lehet mondani, hogy a zsoltáros – mintegy 

görög mintára – az elcsodálkozás és elmélkedés szünetét (sztásziszát) illeszti be a nagy dicséreti 
himnuszba. Lásd: Ravasi 1983: III. 111–112. 30. lábjegyzet. 

162  Vö. Vigini–Lorenzin 2000: 238. 25. lábjegyzet. – Érdemes viszont áttekinteni magyar 
fordításainkat, hogy melyik szót alkalmazzák. A Károli-fordítás (1861): „Mely nagyok a te csele-
kedeteid, Uram”; (átdolgozva): „Mily számtalanok a te műveid, Uram”. A Káldi-fordítás (1626): 
„Mely igen fel-magasztaltattak a te cselekedeteid, Uram”. A Káldi-Tárkányi-fordítás (1915): „Mely 
igen fölségesek a te műveid, Uram”. Sík Sándor fordítása (1923): „Mily dicsők, Uram, kezed 
művei”; (1961): „Milyen számosak műveid, Uram”. A Szent István Társulat kiadása (1973): „Mi-
lyen sokrétű a te műved, Uram”. Az Ökumenikus fordítás (1975): „Milyen nagy alkotásaidnak 
száma, Uram”. Farkasfalvy fordítása (1975): „Uram, milyen sokféle a te műved”. A Neovulgáta-
fordítás (1997): „Uram, milyen nagyok a te műveid”. 

163  Vö. Lancelotti 1984: 698. 31. lábjegyzet. 
164  Ezt énekli meg az ünnep egyik fő éneke, a konták is: „hogy amidőn megfeszíttetésedet lá-

tandják, értsék meg, hogy önként szenvedsz, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya 
kisugárzása vagy”. Lásd: Énekeskönyv, 805. 

165  Énekeskönyv, 823. – A lapszámra való utalást azonban itt nem adja meg, ami valójában a 94. lap. 
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„Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenem-

ben!” (Lk 1,46) evangéliumi mondat értelmezése is – természetesen – ugyanaz. 

Az evangéliumi mondat, a Magnificat kezdete, eredetileg Máriától hangzott el 

és az Úrhoz szóló magasztalás volt, a megtestesülés nagy műve fölötti örvende-

zés. A keresztény liturgikus közösség tagjai azonban már az emberi sors Máriá-

ban való beteljesülésén örvendhetnek. Az Istenszülő megkapta egyszülött Fiától 

azt a nagyszerű ajándékot, hogy halála után azonnal a mennybe költözhetett át s 

testestől-lelkestől megdicsőült. A keresztények pedig méltán várhatják azt, hogy 

az ő földi sorsuk beteljesedése is a mennyben valósul meg. Ebben Mária nem csak 

előkép, hanem hathatós segítő is. Az ünnep egyik liturgikus szövege költőien fo-

galmazza meg a témát: „Mennybe vezető lajtorja lett a Szűznek a sírja, az Istenszü-

lőé, ki fölvezeti azon mindazokat, kik őt igaz hittel dicsőítik”.166 A liturgikus közös-

ség a prokimenben ezen az ünnepen tehát azért magasztalja az Urat, mert sorsának 

beteljesedését látja, s éppen ezért örvendezhet is az üdvözítő Istenben. 

 

22/ Augusztus 20. – Szent István, Magyarország első apostoli királya 

 

Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben167 

– Zsolt 39,10 

 

Szent István király ünnepére a magyar görög katolikus egyház ezt a zsoltár-

verset írja elő a Szent Liturgia prokimenjeként.168 Az énekeskönyvben ebben az 

esetben is csupán a zsoltárvers szövege van jelen, a szentírási hely nincs. 

Ez a zsoltár két nagy részből áll: egyéni hálaadásból (2–11. vers) és egyéni pa-

naszdalból (12–18. vers).169 Érdekes, hogy megfordul a szokásos sorrend (pa-

naszt követő hálaadás), de nem egyedülálló módon: ez látható a 27., 44. és 89. 

zsoltár esetében is. Mindenesetre, a zsoltár szerzője az első részben boldogan 

fölajánlja magát áldozatként Istennek, mert az Úr nagy szabadulást szerzett neki. 

A második részben az őt ért nyomorúság fölött kesereg, és szabadításért imádko-

zik.170 A magyarázók szerint Dávid ezt a zsoltárt az Absalom általi üldöztetése 

után írta. Amikor „azonban Dávid e zsoltárban könyörög, könyörgése kevésbé 

önmagáé, mint inkább a Messiásé, kinek ő előképe volt; mert e fölséges hála- és 

 
166  Utóünnepi előverses sztihira, in Énekeskönyv, 826. 
167  Énekeskönyv, 836. 
168  A 2000-re elkészült ortodox szöveg – amikor Szent István királyunkat Hierotheosz missziós 

püspökkel együtt az ortodox egyház is a szentjei sorába iktatta – nem tartalmaz a Szent Liturgiára 
szóló prokiment. A teljes liturgikus szöveg fordítását Orosz Atanáz készítette. Lásd: „Augusztus 
20.”, in Athanasiana 17 (2003) 9–17. és „Augusztus 20.”, in Athanasiana 18 (2004) 73–88. 

169  Vö. Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 816. 26. lábjegyzet; Lancelotti 1984: 276. 31. 
lábjegyzet. 

170  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 258. 27. lábjegyzet. 
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könyörgő imádság szavainak teljes ereje inkább illik Jézus Krisztusra”, mint ezt 

egyik részről a Zsidókhoz írt levél szerzője tanítja (Zsid 10,5-8), és mint e zsoltár 

egész tartalma mutatja.171 A prokiment adó zsoltárverset éppen az a három vers 

előzi meg, amit ez az újszövetségi levél idéz. A szerző Krisztus tökéletes enge-

delmességét az ószövetségi áldozatok elégtelenségével állítja szembe, s Krisztus 

megtestesülésére alkalmazza a zsoltár szavait. Krisztus így teljesítette Isten rá vo-

natkozó tervét, melyet a könyvtekercs tartalmazott.172 A dicséret is hozzátartozik 

az Úr akaratához, ezért a zsoltáros a 10. versben kijelenti, hogy szívesen beszél az 

Úr számos tulajdonságáról, így az igazságáról is. 

Az igazság (sedeq), amelyről tehát a prokiment adó zsoltárversben szó van, va-

lamint az azt követő 11.-ben (şedāqâ) nem annyira a törvények és parancsok kodi-

fikációját jelenti, mint inkább azokat a tényleges tetteket, melyeket az Úr a segítő 

és üdvözítő tevékenysége folyamán végbevitt. Ez az igazi tartalma az igazságnak, 

amit a zsoltáros „hirdetett” (itt is a görög euaggelló igéről van szó) a közösségben, 

a nagy gyülekezetben „örömhír”-ként (biśśēr). S a zsoltárvers második részét is ide 

véve az látszik, hogy a zsoltáros igyekezete, hogy ne takarékoskodjék az Úr dicsé-

retével (szó szerint „ne tartsa vissza ajkát”173) indokolja azt a kérését (12. vers), 

hogy az Úr se vonja vissza az irgalmát tőle.174 A „nagy gyülekezetben” (qahal), 

melyet maga Isten gyűjtött egybe, történik az igazság hirdetése. Mint mindig, az 

egyén hálaadása átvált a kórusra: „a megadományozott a hálaadás apostolává lesz 

testvérei felé, jól tudva, hogy velük együtt kötődik Istenhez a szövetség köteléké-

vel”.175 

Mindeme zsoltári háttér mellett mindazonáltal lehetséges, hogy az „antióchiai 

típusú” Szentírás-értelmezés késői megvalósulásáról van szó Szent István király 

liturgikus tiszteletének esetében. Vagyis, hogy a prokimenként választott zsoltár-

verset úgy alkalmazza rá az egyház imádkozó liturgikus közössége, hogy Magyar-

ország első apostoli királyaként ténylegesen hirdette az Isten igazságát a nagy gyüleke-

zetben, amikor az egyháznak szervezeti keretet adott. 

 

 
171  Káldi-Tárkányi 1915: 330-331. 1. jegyzet. 
172  Vö. Walvoord–Zuck 1999: 258. 27. lábjegyzet. 
173  A Káldi-Tárkányi 1915: 331. éppen így hozza. 
174  Vö. Jeromos Bibliakommentár I. Thorday 2002: 817. 26. lábjegyzet és Ravasi 1983: I. 725–726. 30. 

lábjegyzet. 
175  Ravasi 1983: I. 736. 30. lábjegyzet. 
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23/ Augusztus 29. – Keresztelő Szent János fejevétele 

 

Az igaz örvendezni fog az Úrban és benne bízni176 

– Zsolt 63,11 

 

A bizánci egyház liturgikus évének utolsó nagy ünnepe Keresztelő Szent Já-

nos mennyei születésnapja (ő az, akinek Jézus Krisztuson és az Istenszülőn kívül 

a földi születésnapját is megtartja templomi ünnepként), vagyis a fejvételéről való 

liturgikus megemlékezés. Erre a napra az egyház ugyanazt a prokiment írja elő, 

mint Szent Miklós püspök és Szent György nagyvértanú ünnepére, valamint Ke-

resztelő Szent János születésnapjára.177 Az énekeskönyv közli a prokimenként 

használt zsoltárvers szövegét, de a szentírási helyet itt sem adja meg. 

A keresztények ebben az esetben is alkalmazhatnák a teljes zsoltárt Keresztelő 

Szent János személyére. A liturgikus közösség imájában azonban ismét csak az 

utolsó zsoltárversre irányul a figyelem, hiszen az adja a prokimen szövegét. Hogy 

Keresztelő Szent János igaz ember volt, azt legjobban Jézus evangéliumi szavai 

támasztják alá, aki a legnagyobbnak178 nevezi őt: „Bizony, mondom nektek: asz-

szonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál” (Mt 11,11; 

vö. Lk 7,28). S hogy „igaz” létére „az Úrban” örvendezett, azt az egész élete bizo-

nyítja, amiben nem múlandó, emberi szempontok, hanem a legmagasabb eszmé-

nyek irányították, amely az erőszakos halálig, fejvételéhez vezette őt. Így tudott 

bízni az Úrban. 

 

 

4. ÖSSZEGZÉS 

 

Ebben a tanulmányunkban a görög katolikus egyház állandó ünnepeinek 

prokimenjeit, illetve azok bibliai hátterét vizsgáltuk meg. Magának a prokimen 

fogalmának vizsgálatánál láttuk, hogy a végzési módjában nagy változatosság lé-

tezik a különböző keleti egyházak keretén belül. Utaltunk arra is, hogy sok szer-

tartásban van prokimen. De most csak a Szent Liturgiában használt proki-

meneket vizsgáltuk; ott is csak az állandó ünnepeké fért bele a jelen keretekbe. 

Leszögeztük, hogy a magyar görög katolikus egyházban használatos énekeskönyv 

alapján vizsgáltuk a prokimeneket. Ez két dolgot jelent. Egyrészt: a szöveg stabi-

litását, mert 1954 óta nem változtatott egyházunk, ugyanabból a Szentírás-

 
176  Énekeskönyv, 845. 
177  A teljes zsoltár bemutatását lásd ott, a 6. és 16. pontban. 
178  „Próféta, de ennél több is: Isten küldöttje (Mal 3,1; Kiv 23,20), és a legnagyobb az emberek 

között (minden magyarázat nélkül)”. – Lásd Jeromos Bibliakommentár II. Thorday 2003: 129. 14. 
lábjegyzet. 
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fordításból (Káldi-Tárkányi) veszi át az énekeskönyvbe nem csak a prokimenek, 

hanem egyáltalán, a szentírási részletek szövegét. Másrészt: stabil a struktúra is. A 

magyar görög katolikus egyházban kialakult és máig őrzött hagyomány alapján a 

prokiment úgy énekeljük az énekeskönyvből (mert az ott lévő szöveg alapján 

nem is tehetünk mást), hogy a kántor elénekli az egyetlen zsoltárverset, ezt a nép 

(és nem a kórus) megismétli, anélkül, hogy bármi több is ismétlődnék, vagy to-

vábbi zsoltárversek kerülnének hozzá. 

Az ünnepi prokimenek szövege a Zsoltárok könyvéből való, kivéve az Istenszü-

lő-ünnepeket, mert akkor a Szent Lukács szerinti Evangéliumból való a szöveg 

(Lk 1,46). Ezeknek a bibliai hátterét és liturgikus alkalmazását kívántuk bemutat-

ni itt és most.179 
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István Ivancsó 
 

THE BIBLICAL BACKGROUND OF THE FESTIVE PROKEIMENA OF THE 
GREEK CATHOLIC CHURCH: THE HOLIDAYS 

 
This study contains an examination of the prokeimena of the holidays of the Greek 
Catholic Church that are observed the same day every year, as well as an assessment of 
their biblical background. While investigating the concept of prokeimenon itself, it has 
become clear that there is a huge variety concerning their performance among the  
different churches of eastern Christianity. We have also referred to the fact that there are 
a lot of religious rites that contain prokeimena. However, this time, only the prokeimena 
used in the Holy Liturgy have been examined; and even there, the examination has been 
restricted to the ones related to holidays whose celebration occurs on the same day every 
year. 

 
 

 
Útmenti kereszt – Máriapócs 
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Hoppál Mihály 
 

Képek és jelentések a sziklarajzokon 
 

 

 

Ennek az írásnak az a feltevés áll a középpontjában, hogy a sziklarajzok által 

valamit ki akartak fejezni készítőik, valamit talán kommunikálni akartak, vagyis a 

képek jelentenek valamit. Az első kérdés, ami ilyenkor felvetődik, hogy mely ké-

pek tartoznak ebbe a csoportba, mert az is nyilvánvaló, hogy nem minden jel je-

lentéshordozó a sziklákon. 

 

 

1. kép: Vadászmágia (Lascaux, Franciaország) 

 

Úgy tűnik, vannak olyan jelenségek – hasonlóan a nyelvhez –, amelyek a vi-

lág más-más pontjain lakó népeket éppúgy jellemezték, mint elődeinket, a szikla-

vésetek készítőit. Ilyen a vadászmágia jelensége, amelyben éppen a jelhasználat vi-

lágos kifejeződését tartjuk igen fontos kultúrtörténeti dokumentumnak. Egész 

egyszerűen arról van szó, hogy vadászat előtt lerajzolták az állatot, majd a testére 

a fegyver (a dárda vagy a nyíl) jelét. A két jel montázsa úgy értelmezhető, mint 

egy képpel tett állítás – még pontosabban egy kérés vagy óhajtás („cselekvésé-

nek”) „elvégzése” a képek nyelvén.1 Példaként idézhetjük a Lascaux-i barlang fa-

lán a vadlovakat és a bölényt, amelyeken jól láthatók a nyilak. Ezek tizenöt-

húszezer évesnél régebbi festmények (1. kép), így azokban az időkben feltehetően 

„… a kép még sokkal tágabb értelemben helyettesítette a beszédet, mint ma” – 

állapította meg László Gyula2 még annak ide, de helytállóan (2. kép).  

 

 
 1  Vö. Austin 1962. 
 2  László 1968: 77. 
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2. kép: Az ún. Fekete Szalon/terem faláról a Niaux-i barlangban 

 

A kép felrajzolása, pontosabban a szikla fáradságos kivésése, a feladat ábrázo-

lása felfogható varázsló cselekvésként, de ugyanakkor megvolt az a köznapi funk-

ciója is, hogy a fiatalabb nemzedék számára gyakorlati tapasztalatokat közvetítsen a 

vadászatról. Ez leggyakrabban vizuális utasítások formájában történt:  
 
„…akár vadászati módokról, akár a kovakő megmunkálásáról volt szó, rendkívül fon-
tos volt a hagyomány szerepe a rituális-folklór szemantikával telített anyagi termelés-
ben…”3  
 

Ezekből a vizuális utasításokból alakultak aztán ki a vadászatot megelőző és befeje-

ző rítusok. 

A Szibériai sziklarajzok egy fejezetében a „tajga ura” címűben Szibéria neolit 

kori sziklarajzainak létrejöttét – legalábbis egy részüknek keletkezését – az orosz 

szerzők a vadászmágiával magyarázzák. Ezek a képek feltehetően vadászjelenete-

ket ábrázolnak. Különösen érdekes az, amelyiken legfelül egy férfi – ez a fallosz 

 
 3  Csernyecov 1975: 95. 
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ábrázolásából nyilvánvaló – áll szemben két jávortehénnel. Az egyiknek a testébe 

belekarcolták a dárda hegyét – jeléül annak, hogy megsebesült. A jól ismert ma-

gyarázat szerint, ha az ábrázolt állat testébe belerajzolják a halált okozó fegyvert, 

akkor ezzel mintegy előre vetítik a vadászat eredményét (3. kép). Így tehát a tajgai 

vadászok biztosítottnak vélték a zsákmányt, az életadó húst. Ez a varázseljárás is-

mert volt szerte a világon. Leo Frobenius afrikai törzseknél látta és írta le a jelensé-

get. László Gyula4 hosszan idézte a neves Afrika-kutató leírását. A vadászmágiának 

ugyanezt a formáját néhány évtizeddel ezelőtt a Frobeniusnál leírt formában meg-

találta és élő gyakorlatként filmre vette egy olasz néprajzi dokumentumfilm-

készítő, Folco Quilici. A vadászmágia feltételezett megléte a szibériai erdőlakó 

vadászok hitvilágának azonban csak az egyik fejezete volt. 

 

 

3. kép: Megsebzett jávorszarvasok képe Szibériából, a Tom folyó melléki sziklákról 

 

A sziklarajzokat felfoghatjuk úgy is, mint a korabeli mítoszok illusztrációit, 

más szavakkal, mint a hiedelemrendszer képekben való megfogalmazását. Külö-

nösen jó példa ennek illusztrálására a holtakat szállító ladikoknak a rajzos sziklá-

kon való megjelenése. Ezek a ladikok vitték át – a kutatók feltételezése szerint – 

a halottak lelkét a másvilágon lévő birodalomba. A ladik, benne az emberekkel, 

együtt fordul elő a sziklarajzokon a hatalmas jávorszarvas alakjával, amely egyes 

szibériai népek elbeszéléseiben a túlvilág, a holtak országának megtestesítőjeként 

szerepel. Így válik érthetővé a jelek montázsa a sziklákon. A mítosz, a kép és a 

szöveg elválaszthatatlanok, mert ugyanannak a kulturális jelrendszernek a részei.5 

(4. kép) 

Egy svéd kutató véleménye szerint a skandináv sziklarajzoknak a szimbólu-

mok használatán alapuló rendszere fontos történeti forrás, amely képet adhat az 

akkori társadalom „koncepcionális” világáról. Felhívta a figyelmet annak lehető-

 
 4  László 1968: 76. 
 5  Hoppál 1975, 1978. 
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ségére, hogy az egymással ellentétben álló világmagyarázatok már az emberiség 

fejlődésének korai korszakaiban is éppen úgy élhettek egymás mellett, mint aho-

gyan az ma is lehetséges. Ugyanakkor kritikusan kell szemlélnünk minden olyan-

fajta kísérletet, amely mai szemléletünket, elképzeléseinket vetíti rá az akkori em-

berek világképére.6 (5–7. kép)  

 

 

 

4. kép: A csónakok jelei 5. kép: Maszkok és csónakok 

 

Így például ma már idejétmúlt szemléletre vall az az állítás, hogy a vallás ke-

letkezésének oka a világ torz tükrözése. Nem kell szembeállítani a realista ábrázo-

lást mint értékeset az elvontabb, de egyáltalán nem irracionalista jelképszerű áb-

rázolással. Az általános kultúraelméleti és etnoszemiotikai kutatások fényében he-

lyesebb az a megközelítés, hogy az utóbbi – az absztraháló eljárás – ugyanúgy 

természetes velejárója a társadalom művészi tevékenységformáinak, mint a 

mimetikus (az utánzó) és így a valóságot hívebben ábrázoló „realista” – nevezzük 

inkább ikonikus – művészet. Hibás az a szemlélet, amely feltételezi, az agy az 

egyik pillanatban helyesen, a másikban torzan tükröz.  

Helyesebb volna talán az egész kulturális jelenségcsoportot a szimbólumte-

remtő viselkedés körébe sorolni, mert ily módon lehet az egyes jelképek értelmét 

megérteni, hiszen ezekben sűrűsödik a mítosz jelentése. 

 

 
 6  Nordbladh 1975: 2. Vö. még Rosvall 1978. 
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6. kép: Emberek és csónakok 7. kép: Asperberget, Bohuslän-i (Svédország) hajók, 
csónakok, feltehetően egy temetés képe a bronzkorból 

 

Természetesnek tűnik, hogy néhány jól azonosítható jel, mint például az 

emberalak, vagy a csónak, illetve bárka, mint képjel ikonikus jelként funkcionált, 

mert hasonlított ahhoz a tárgyhoz, ami helyett állt. Így ezeknek a jelentéséhez 

nem férhet kétség, tehát az összetett képek megértéséhez ezek jól felhasználható-

ak. 

Ismertek azok a népszokások, különösen Európa északi részén, amelyek 

szerint a halottakat csónakok vitték ki a temetkezés helyére, és a rokonság, illetve 

az egész közösség csónakokon kísérték az elhunytat. Mint ahogy az a hiedelem is 

jól ismert, hogy azért állítottak oszlopot a halott fejéhez, a sírhoz, mert a 

fát/oszlopot, mint ösvényt, a túlvilágra vezető utat képzelték el,7 amely elvezette 

a lelket a túlvilágra. Az Uszuri folyó menti neolit kori sziklarajzok maszkábrázo-

lásaihoz fűzött magyarázataiban Okladnyikov megemlíti, hogy a sziklára vésett 

maszkok a beavatási rítus kellékei lehettek s az átváltozást segítették, de az is le-

 
 7  Hoppál 1992, lásd a fejfa fejezetet. 
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hetséges, hogy egyszerűen a sámán temetési szertartásának a kellékei voltak.8 (8. 

kép)  

A „szent madaraknak” a Tom menti sziklákon való megjelenését például a 

világkeletkezés-mítoszok egyik változatával magyarázhatjuk. E változat, amely 

szerint a világ tojásból keletkezett, éppen Szibéria egyes népeinek szájhagyomá-

nyában.9 (9. kép)  

 

 

 

8. kép: Neolit kori sziklarajzok az Omega-tónál 9. kép: Mitikus madár ábrázolások az Urál 
vidékéről 

 

Arra a kérdésre, hogy miért éppen sziklára vésték a rajzokat – ellentétben a 

dél-európai barlangfestészettel –, a néprajzi anyag alapján az a felelet adható, 

hogy a különleges formájú kövek és sziklák tisztelete mindig is fontos helyet fog-

lalt el Szibéria és Észak-Európa népeinek hiedelemvilágában. A finnugor népek 

mitológiai képzeteinek közös tárházában is minden bizonnyal megtalálható volt a 

sziklatisztelet, amint ezt a délre néző sziklarajzok napábrázolásai bizonyíthatják. 

Olyan áldozati helyek voltak ugyanis ezek,10 amelyeket a napforduló idején láto-

gattak, s valószínű, hogy a vadászmágiával az élelmet, a termékenységrítussal pe-

dig az állatok szaporaságát és a nemzetség asszonyainak termékenységét biztosí-

tották. A termékenységi és vadászmágia szorosan összefonódott a napkultusszal, 

 
 8  Okladnyikov 1971: 134. 18. ábra. 
 9  Napolskikh 1989, 1992. 
10  Siikala 1984. 
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s ez a mitológiai képzetek későbbi fejlődését tekintve rendkívül fontos momen-

tum a Tom-völgyétől az Urálig terjedő területek népességének körében.11 

 

 

 

10. kép: Termékenységvarázslat 11. kép: Szarvasok nemzedékei 

 

A sziklarajzok megfejtéséhez – az orosz szakirodalomban bevett módon – 

Okladnyikovék is a 19. század végi és a 20. század eleji szibériai népek rítusait és 

mítoszait használják fel magyarázatul. Különösen jó és szemléletes az A. F. 

Anyiszimovtól idézett evenki szokás a bugudinál, vagyis a nemzetségi „világkő”-

nél, amely hegy vagy fa is lehet más népek hagyományában.12 Nem hangsúlyozták 

viszont eléggé a termékenységvarázsló jelleget, amire pedig az Írott sziklán látha-

tó erotikus jellegű rajzok nyilvánvalóan lehetőséget adnak. Véleményük szerint a 

neolitikum derekán, amikor Észak-Eurázsia területén a jelképek használata a 

sziklarajzokon mind gyakoribbá vált, az emberek gondolkodását meghatározta a 

termékenység képzete és a hozzá fűződő mágikus rítusok gyakorlata. A vadász-

mágiához tehát az állatok szaporításának eszméje is társult. Okladnyikovék érve-

lése ezen a ponton még egy adalékkal, a Bajkál-tó környéki sziklarajzok példáival 

is kiegészíthető (10. kép) hiszen a sziklán látható sok-sok jávortehén rajza a meg-

sokszorosítás gondolatát fejezhette ki a lehető legegyszerűbb módon. Hasonló ez 

 
11  Csernyecov 1975. 
12  Anyiszimov 1953; valamint Hoppál 1978. 
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az eljárás ahhoz, mint ahogyan egyes afrikai nyelvekben a többes számot az ere-

deti szó megkettőzésével képzik. A sokasítást, szaporítást tehát a legegyszerűb-

ben a sok állat képével tudták kifejezni. Helyesen utalnak a szerzők a tavasz = 

termékenység (jávorszarvasborjak születése) (11. kép) univerzálék valószínű fel-

használására a régi szibériai vadászkultúrákban. Az időjárási és biológiai 

univerzálék (mint például tavasz–tél, nappal–éj, nap–hold, hím–nő) megléte ter-

mészetes volt az emberek számára, és áthatotta nemcsak a mitikus gondolkodást, 

de a mindennapok cselekvéseit is (12a–d. kép).  

 

 
 

 

 

12a–d. kép: Erotikus jelenet 

 

Visszatérve a szarvas és a nap mitológiai kapcsolatára, megállapítható, hogy 

az aranyos napszarvas motívuma minden valószínűség szerint fontos volt a korai 
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nomádok körében, de a sziklarajzok néhány adata még azt is bizonyíthatja, hogy 

bár e jelkép születésének, formálódásának gyökere a neolit kori Szibéria kultúrá-

jába nyúlik vissza, kiteljesedése a bronzkor terméke. A szerzők úgy látják, hogy a 

neolitikum embere még nem személyesítette meg a napot13 – hiszen a sziklaraj-

zokon a napkarikák és jávorok többnyire még külön vannak –, bár egy esetben – 

az idézett sámándobos rajzon éppen – a nap jele a jávortehén hátán tűnik fel (vö. 

13. kép). 

Korábban csak egy rövid utalás erejéig érinthetjük a síelő férfi alakját (14. 

kép), pedig valószínű, hogy a kultúrhistóriai érdekességen kívül (a síhasználat ada-

tolása a neolitikumból) a mitológiakutatás számára is érdekes ábrázolás, mert az 

obi-ugorok (és más, Szibériában őshonos népek: jakutok, tunguzok) körében fel-

jegyzett mítoszok a kozmikus nap-szarvast sítalpon üldöző hősről beszélnek. A 

tejút csillagkép neve az obi-ugoroknál a „szarvasüldöző férfi nyoma” vagy „sí-

talpnyom”. A vogul mítoszban a vadüldöző férfi a szárnyas pasker (rozsomák – 

Gulo gulo L.) alakjában jelenik meg, és a vad mindig a jávorszarvas, amely mene-

külése közben – a Felső-Ég-Atya segítségével – csillaggá, pontosabban a Göncöl 

csillagképpé (Ursa maior) változik. Az obi-ugorok a Göncöl-szekeret jávorszarvas-

nak nevezik. Az uráli sziklarajzoknak és mítoszoknak, valamint a csillagképeknek 

a megfeleltetésére több kísérlet született14 – mindenesetre csoda számba menne, 

ha éppen a finnugor népek mítoszaiból hiányoznának az egykori asztrál-

mitológia képzeletvilágának a nyomai. Az időszámításunk kezdete előtti évezre-

dekben élt emberek meglepően fejlett csillagászati tudásáról ugyanis egyre több 

és egyre meggyőzőbb magyarázattal rendelkezünk. 

A nap-szarvas – legyen az jávor vagy rén – gyakori eleme volt és maradt a 

szibériai mitológiának. Ábrázolása megtalálható a Tom folyó menti sziklán – 

méghozzá monumentális kivitelben, mint a földi világ és az égi mechanizmus 

egymásra vetítése a szarvas alakjában. A szibériai tagar kultúra bronz (és aranyo-

zott) szarvasaival jól lehet datálni ezt a hatalmas sziklarajzot az i. e. 5–4. század-

ra.15 Ez már az az időszak, amikor a magyarok ősei is megjelentek Szibéria déli 

sztyeppéin a lovas nomád népek sorában. Bármennyire keveset tudunk is őseink 

szállás- és lakóhelyeiről azokban a századokban, a Tom melléki sziklarajzok, 

együtt a tagar kultúra tárgyi emlékeivel, becses emlékei az obi-ugor és általában a 

szibériai mitológiának, fontos építőelemek a rekonstrukció munkájában. Jeles fel-

adata lesz a következő évtizedeknek egy nyelvcsaládokon felülemelkedő szibériai 

– areális – mitológiarendszer rekonstrukciója, amelyhez távolabbi területek (pl. a 

régi Irán) vallási képzeteit is fel lehet használni. 

 
13  Okladnyikov–Martinov 1972: 226. 
14  Lükő 1962: 434; Jankovics 1978: 204–211. 
15  Hoppál 1978, 2000. 
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13. kép: Sámán a szibériai sziklarajzokon. Novoromanovo, a Tom folyónál, i. e. 2000 körül  
(Okladnyikov, A. P. – Martinov, A. I. 1972: 133.) 

 

 

14. kép: Sámán vagy a mitikus (égi) vadász. Az Írottkő 5. sziklája, i. e. 2000 k. 
(Okladnyikov, A. P. – Martinov, A. I. 1983: 66.) 
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15. kép: Termékenységvarázslat és gyermekszülés-ábrázolás a mindennapi élet képeivel 

 

A sziklarajzokat készítő emberek világképének rekonstruálásában fontos se-

gítséget nyújtanak Szibéria ma még élő őslakos népeinek hiedelemvilága, mítoszai 

és mondái. Kutatók sora dolgozta ki annak a módszertanát, hogyan lehetséges 

írásbeliséggel nem rendelkező népek történetének és szellemi hagyományai ere-

detének rekonstruálása. E módszer és gyakorlat mögött az a feltételezés áll, hogy 

a szellemi hagyományok évszázadok, sőt évezredek alatt is aránylag lassan vál-

toznak, s ezért ezek a mitológiai emlékrögök szigorú kritikával jól felhasználha-

tók (15. kép). 

Teljesen természetes, hogy az itt elősorolt ikonikus ábrázolások erőteljes 

üzeneteket közvetítenek (illetve közvetítettek az ősi időkben, már csak azért is-
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mert mindenki számára nyilvánvaló volt a jelentésük, és mert egybeesett azzal, 

amit a mindennapi életben tapasztaltak.  
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Mihály Hoppál 
 

IMAGES AND MEANINGS IN CAVE PAINTINGS 
 
The hypothesis in the focus of this study is that creators of rock carvings must have been 
intent on expressing, maybe communicating something, which is to say that these images 
carry some meaning. The first question that arises at this point is which images belong to 
this group, since it is also quite evident that not all signs on cave rock surfaces would 
indeed carry some meaning. It seems that there are certain phenomena, just like in the 
case of language, which might have been characteristic of peoples located at various 
points of the world the same way as our ancestors, the creators of rock art. One example 
for that would be the phenomenon of hunting magic, in which we consider exactly the 
clear expression of using signs as a very significant document of cultural history. In the 
process of reconstructing the world-view of people(s) responsible for rock art, a very 
important tool is provided by the beliefs, myths, and legends of the indigenous peoples 
of Siberia who are still extant to us.  
 

 

Máriapócsi bazilika ikonosztázionja – Máriapócs 
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Selmeczi Kovács Attila 
 

Szűz Mária alakja mint nemzeti jelkép  
a tárgyalkotó népművészetben 

 

 

 

Az európai kereszténység Mária-kultuszában kiemelkedő hely illeti meg a 

magyarságot. Ebben alapvető szerepet játszik, hogy államalapító Szent István ki-

rályunk uralkodása kezdetétől szorgalmazta a magyar Mária-tisztelet meghonoso-

dását, ennek érdekében a Magyarok Nagyasszonyának szentelte a székesfehérvári 

székesegyházat, és elrendelte Nagyboldogasszony napjának megünneplését, va-

lamint halálakor Szűz Mária oltalmába ajánlotta országát, népét és egyházát. Az-

óta Máriát a Magyarok Nagyasszonya, a Magyarok Patrónája névvel illették, Magyar-

ország legfőbb védelmezőjeként ünnepelték. Szent László a Mária-kultuszt a lo-

vagi eszmény jegyében továbbfejlesztette, majd különösen a ferencesek működ-

tek közre annak megerősödésében.1 A későbbi évszázadokban Szűz Mária tiszte-

letére építették a legtöbb templomot, égi gondoskodására bízták a legtöbb kegy-

helyet. A Mária-kultusz jelentőségét mutatja, hogy a középkori Magyarországot 

Mária országának, Boldogasszony virágoskertjének nevezték.2 A Mária-tisztelet alapoz-

ta meg a Regnum Marianum eszmeiségét a magyar szentek kultuszával együtt. 

Majsai Mór szerint a 14–15. században a Nagyasszony tisztelete az egész 

nép, nemzet jellegzetes tulajdonsága, a magyar népet éltető eleme és erőforrása. 

Annyira általános lett ez időben a Boldogasszony tisztelete és szeretete, hogy 

szinte minden várban és kastélyban volt Szűz Mária tiszteltére szentelt kápolna.3 

Ez időben a Szűzanya védasszonyként, a magyarok királynőjeként való tisztelete sze-

mélyét a török ellenes harcok szakrális-mágikus jelképévé emelte.4 Hunyadi János 

pór hadai Szűz Mária nevével, Mária segítségével győzték le a sokszoros túlerő-

ben lévő törököket Nándorfehérvárnál. Hunyadi János harci lobogóira került föl 

elsőként a Boldogasszony Mária képe.5 Mátyás király tizennyolcféle aranygul-

denjéből tizenötötön szerepelt a Madonna, eleinte lepellel a fején, majd (1482-

től) koronával.6 Ettől kezdve egészen az 1849-es világosi fegyverletételig nemzeti 

 
 1  Erdélyi 2015: 930–931. 
 2  P. Majsai 1970: 31; Bartók 2005. 
 3  P. Majsai 1970: 49. 
 4  Vö. Szilárdfy 2003: 147–156. 
 5  Falvay 2001: 218. 
 6  Ladocsai 2003: 23. 
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pénzérméinken megszakítás nélkül látható volt a Patrona Hungariae alakja. 

Ezeknek kisebb értékű krajcárosai kapták a nép körében a „máriás” megnevezést 

(1. kép).  

 

 
1. kép: Máriás, rézpoltúra (félgaras), 1707 

 

A hadizászlókon is láthatták Szűz Mária alakját az egyszerű nép fiai, főkép-

pen a Rákóczi-szabadságharc idején. A Nagyságos Fejedelem zászlainak egyik ol-

dalát a magyar országcímer, a másikat a kisdedet ölében tartó Mária alakja ékesí-

tette, fején koronával. Ezeket a jelképeket mutatták II. Rákóczi Ferenc pénzér-

méi is, sajátos módon egyszerű nyitott koronával a címerpajzs fölött.7 Tulajdon-

képpen ez időtől mind gyakrabban szerepelt együtt az ország címere és patrónája 

pénzeken, zászlókon, egyesületi jelvényeken, emléktárgyakon. Különösen a re-

formkor nemesi mozgalmának hatására éledt fel és terjedt el a nemzettudat erő-

södése, majd az 1848–49-es forradalom és szabadságharc juttatta el a legszéle-

sebb néprétegekhez a nemzeti jelképeket, a nemzeti színt, a koronás országcímert 

és a magyarságot oltalmazó Szűz Mária ábrázolását. 

Szilárdffy Zoltán gazdag tárházát adja közre annak a jobbára 18. századi 

egyházi ábrázolásmódnak, amelynek középponti témája az országot oltalmazó 

Szűz Mária alakja, valamint Szent István koronafelajánlása.8 Ezeken a képeken 

számos esetben fordul elő a magyar országcímer, mintegy a nemzeti jelleg nyo-

matékosításaként. Hasonlóan gyakori ez a téma például a rábaközi katolikus 

templomok 18–19. századi oltárképein és freskóin.9 A Magyarok Nagyasszonyá-

 
 7  Laszlovszky 1989: 23–24. 
 8  Szilárdffy 1984: 24.  
 9  Szalontay (szerk.) 2003: 40.  

 



108 

nak barokk kori jellegzetes képi megfogalmazását az 1742-ből datált dubnici 

(Trencsén m.) kegykép reprezentálja, melynek korabeli leírása szerint  
 
„ez a’ kép a’ bóldogságos Szűzet, koronás fővel, jobb kezén királyi páltzát, bal kar-
ján pedig a’ kisded koronás Jézust tartván ábrázolja, alatta pedig Magyar Országnak 
tzimere látszatik”10 (2. kép). 

 

 
2. kép: A dubnici kegykép, 1742.  

Trencsén m. Jordánszky 1836. nyomán 
 

A barokk kori katolikus világ által jogi tényként megformált Regnum Maria-

num eszméje, amely szerint a Magyar Szent Korona felajánlásával Szűz Mária az 

ország valóságos királynője, a magyar korona birtokosa lett, jogot nyert a magyar-

ság minden ügyének intézésére, az ország kormányzására, még a király személyének 

megválasztására is. Ezáltal mintegy az általános nemzeti jelkép szerepét nyert el. 

A Mária-kultusznak ezzel a rendi társadalmi megnyilvánulásaival a magyar 

parasztság lépten-nyomon találkozhatott, elsősorban vallási életének keretében. 

 
10  Jordánszky 1836: 40. 
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Azonban a jobbágyság a rendi állam irányításában nem vehetett részt, ahhoz 

minden jogot nélkülözött, nem foglalhatott helyet a barokk Regnum Marianum 

közjogi tényezői között. Amint Limbacher Gábor szemléletesen megfogalmazta:  
 

„máriás országunk eszmevilágába a vallá-
sos népi lélek tudta magát igazán beleélni a 
maga hívő, egyszerű, archaikus Mária-
kultuszával. Ezt – részben etnikus irányban 
is – inspirálta a török elnyomás, a járvá-
nyok időről-időre föllépő pusztítása, a népi 
pasztorációval foglalkozó ferencrendiek 
munkája, a rózsafüzér imádsága, a lorettói 
litánia széleskörű elterjedése. Ide tartozik 
az egyik legkedveltebb Mária-tiszteleti for-
ma, a búcsújárás barokk virágkora.”11  
 

Tehát a nép körében a Regnum Maria-

num eszmekörében kibontakozó ba-

rokk műveltség hatása elsősorban a 

templom világán keresztül érvényesült. A 

barokk oltárok gyakran jelenítették 

meg a magyar múltat és a mennyei 

pártfogást nemzeti szentjeink és a Ma-

gyarok Nagyasszonya ábrázolásai ré-

vén. Ennek legegyszerűbb tárgyiasult 

megnyilvánulásai az apró szentképek, 

melyek nagy számban és változatos 

formában kerültek a paraszti és polgári 

háztartásokba (3. kép).  

A palócok máig megőrzött jelen-

tős Mária-kultuszáról tanúskodik, hogy a lakóház középső oszlopát Boldoganya, 

Boldogasszony fája névvel illeték és tisztelték.  
 

„Szűz Mária a palócok Máriácskája, akiben az archetípussá vált Madonna-kép meg-
határozó szerepe figyelhető meg, és akiben egyfajta inkarnációs misztérium révén a 
Szűzanya itt és most megtestesülését, eleven jelenlétét érzékelték.”12  
 

Erről a csaknem minden házban meglévő öltöztetős Mária-szobor gondozása és 

tisztelete bizonykodik. Éppen a palócok jelentős Mária-kultusza veti fel azt a 

kérdést, hogy a magyar katolikus parasztság körében Szűz Mária rendelkezik-e 

 
11  Limbacher 2002: 159. 
12  Lengyel–Limbacher 1997: 209. 

 
3. kép: Szentkép imakönyvbe, 20. század eleje 

(Néprajzi Múzeum, ltsz. 84.42.55) 
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egyáltalán nemzeti jelkép szerepkörrel? Ugyanis ahol minden településnek, sőt 

olykor utcarésznek vagy egyes családnak megvan a saját „Mária-káponkája”, 

templomukban az öltöztetős Mária-szobor, mellyel személyes kapcsolatban áll-

nak és sajátjuknak tartják, mintegy családtagként gondozzák, a lokális Mária-

tisztelet, „a mi Máriánk” tudat, lelki viszonyulás, ha nem is kizárja, de lényegesen 

befolyásolja körükben az elvonatkoztatott, általános érvényű nemzetiszimbólum-

képet.  

 

 
 

4. kép: Tükörkép, Mariazelli Madonna,  
18. század vége. Szeged, Csongrád m.  
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 70.10.1) 

5. kép: Tükörkép, Gyűdi Mária, 19. század. Mözs, 
Tolna m. (Néprajzi Múzeum, ltsz. 74.118.5) 

 

A továbbiakban lássuk, hogy a tárgyalkotó népművészet a 19. század köze-

pétől kibontakozó új stílusa a nemzeti jelképek sorában milyen mértékben szere-

pelteti Szűz Máriát? A Néprajzi Múzeum gyűjteményeinek és a vidéki múzeumok 

tárgyinak áttekintése során meglehetősen szerény számú ábrázolást sikerült fel-

lelni. Az áttekintett tárgyi anyagban legjelentősebb területet a vallási néprajzi tár-

gyak képviselnek, ezen belül is az üvegképek és a Mária-szobrok. A Néprajzi Mú-

zeum több mint félezer üvegképéből kereken száz az, amelyik Szűz Mária álló 

alakját, karján a kisdeddel mutatja, leginkább Madonna és Segítő Mária címszóval. 

Ezek az egyszerű ábrázolások megfelelnek a barokk oltárképek és a közkézen 

forgó apró szentképek Mária alakjának. Nagy számban fordulnak elő a mariazelli 

és a gyűdi Mária-ábrázolások, valamint a délcseh, szlovák, erdélyi és máramarosi 
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műhelyekben készült üveg- és tükörképek különböző változatai13 (4–5. kép). 

Ezeken az üvegképeken azonban nem fordulnak elő az egyházi ábrázolásokra jel-

lemező közkeletű nemzeti jelképek (országcímer, magyar korona), jobbára Ma-

donna-ábrázolások, viszont minden esetben koronás fővel szerepel Mária és a kis 

Jézus alakja. Ugyanakkor nem ritka, hogy a képek ismeretlen alkotói Szűz Mária 

kezébe szimbolikus uralkodói jogart illesztenek (6. kép). Ezzel szemben a vallá-

sos társulatok és iparos céhek körmeneti zászlóin a kis Jézust karjában tartó Szűz 

Mária kezében vagy a fején egyértelműen a magyar korona szerepel, olykor „Ma-

gyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk” felirat kíséretében.14  

 

A múzeumi gyűjtemények tanú-

sága szerint a többnyire a fából fara-

gott és rendszerint festett Mária-

szobrok részben a közösségi, részben 

a magánájtatosság tárgyaiként szere-

peltek a 18. századvégétől a 20. szá-

zad közepéig. Köznépi használatban 

legnagyobb arányban a Kisjézust kar-

ján tartó Mária-szobrok fordultak elő, 

azoknak is az un. „Kiskunsági Ma-

donna” változata.15 Észak-Magyaror-

szágon és a Dunántúlon pedig külö-

nösen az öltöztető Mária-szobrok 

hódítottak teret a népi ájtatosságban. 

A Szűz Máriát ábrázoló üvegképek és 

szobrok egykor nélkülözhetetlen dí-

szei voltak a hagyományos lakáskul-

túrának, egyben bizonyítékai a Mária-

kultusz népi jelentőségének.  
 

„A hordozható Mária-képek és -szobrok konkrét ikonográfiai jelzés nélkül is meg-
testesítették népünk számára a Magyarok Nagyasszonya alakját, mint ahogy sokfelé 
végeztek a Patrona Hungariae-nak szóló ájtatosságokat általánosnak mondható áb-
rázolások előtt is.”16 
 

 
13  Szacsvay 1996: 47–63. 
14  Vö. Lengyel–Limbacher 2000: 131–132. 
15  Vö. Szacsvay 2011: 162; Sümegi 2006: 13. 
16  Limbacher 2002: 177. 

 
6. kép: Üvegkép, Mariazelli Mária, 19. század 

Mözs, Tolna m. 
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 62.181.10) 
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A Mária-kultusz népi gyakorlatához az elmúlt két évszázadban jelentős mér-

tékben hozzájárult a lakótér szakrális részének, a szentsaroknak általános használa-

ta és a néphitben betöltött szerepe. Amint Bartha Elek rámutatott  
 

„az európai kultúrában a szentsarok volt a helye a búcsúkról hozott szentképeknek, 
kegytárgyaknak, az ima- és énekeskönyveknek. A görögkeletiek ide helyezték a házi 
ikonjaikat, a protestánsoknál ugyanitt bibliai tárgyú metszeteket, rajzokat történelmi 
jeleneteket ábrázoló olajnyomatokat találunk. Ezek a képek, szobrok, a szentsarok-
ba kerülő Mária-házak és az ugyancsak többségükben itt tartott szentelmények nem 
voltak egyszerű dísztárgyak. Oltalmazták, megszentelték a házat és a benne lakókat, 
akik ügyes-bajos dolgaikkal az ábrázolt szentekhez fordultak segítségért.”17  

 

A 19. század második felében 

különösen az ország nyugati terüle-

tének katolikus lakossága körében 

széles teret hódított a polgárosodó 

parasztság tisztaszobáinak szent sar-

kát díszítő Mária-ház divatja. A Má-

ria-házba a leggyakrabban látogatott 

búcsújáróhely szobrának másolatai 

kerültek. A Dunántúlon a vörösre és 

kékre festett szobrokat többnyire fe-

rences képfaragók vagy asztalosok 

készítették a zelli Mária ülő alakos 

szobrának mintájára. A felvidéki 

kegyhelyekről a Dunántúlra került 

darabok a legkedveltebb búcsújáró-

hely, Sárvár kegyképének másolatai 

voltak, de Mariazell közvetítésével el-

terjedt Svata-Hora álló alakos Ma-

donnája is.18 Miután a Mária-ház a 

házi oltár szerepét töltötte be, az üveges szekrénykébe helyezett szobrot színes 

selyem-, batiszt- vagy bársonyruhába öltöztették, berendezését is igyekeztek ol-

társzerűen kialakítani rendkívül gazdag és változatos díszítéssel.19 Ennek a tárgy-

kultúrának egyik szép példáját képviseli az 1890-es években készült kapuvári 

(Sopron m.) Mária-ház. A kisdedet karján tartó koronás Mária festett faszobra 

üvegajtós szekrénykében áll. A szobrot arany-ezüstfonállal átszőtt fehér selyem-

köpenybe öltöztették, mellé tették a menyasszonyi koszorú művirágait, körbe pe-

 
17  Bartha 1992: 63. 
18  Szacsvay 1994: 24. 
19  Részletesebben Verebélyi 2002: 80. Vö. még Bartha 1984: 104–105. 

 
7. kép: Mária-ház, 19. század második fele 

Kapuvár, Sopron m. 
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 64.94.41) 
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dig a lakodalmas bokrétákat és fújtüveg gyöngysorokat. A rendkívül színes és 

gazdag látványt nyújtó kompozíció hangsúlyos tartozéka a nemzeti színű bokréta, 

valamint a Mária-szobor alakját átfonó nemzeti színű szalag20 (7. kép).  

 

A Szent István személyével kap-

csolatos – meglehetősen szerény szá-

mú – népművészeti tárgyi emlék-

anyagban döntő mértékben az ellenre-

formáció által felelevenített Regnum 

Marianum gondolatiság képi megfo-

galmazása szerepel, miszerint Szent 

István felajánlja a koronát Szűz Máriá-

nak, ezzel országát és népét a Boldog-

anya oltalmába helyezi. Az utóbbi évek 

folklórkutatásai egész sorát vették 

számba azoknak a templomi és egyéb 

szakrális ábrázolásoknak, amelyek ezt a 

jelenetet mutatják.21 Egységes jellem-

zőjük, hogy Szűz Mária ölében a Kisjé-

zussal a felhők között trónol, a térdre 

ereszkedett szent király pedig feléje 

nyújtja egy díszes párnán a magyar ko-

ronát többnyire a jogar, az országalma és a kard kíséretében, valamint a képek 

többségén szerepel a magyar országcímer is. A 18–19. században nagy számban 

Szent Istvánnak dedikált templomok falfestményein, oltárképein hasonlóképpen 

ábrázolták a koronafelajánlást.22 Az egyházi ábrázolásmóddal teljes mértékben 

megegyeznek a Szent Istvánt védőszentként tisztelő céhek 19. századi zászlóinak 

képei, mint például a nagyoroszi Csizmadia Céh 1850-ből származó templomi 

zászlajának képe, amelyen a korabeli nemesi viseletben és palástban térdeplő gló-

riás István király a koronát, országalmát és jogart nyújtja a felhők között ülő, a 

Kisjézust ölében tartó Szűz Máriának, akinek fején szintén a magyar korona 

van.23 Hasonló jelenetet láthatunk a Néprajzi Múzeum gyűjteményében őrzött 

18. századi nemesi irattartó szekrény ajtófestményén, amelyen az ismeretlen festő 

Szent Istvánt a szokásostól eltérően, álló pózban ábrázolta, amint mindkét kezé-

vel a vörös selyempárnára helyezett koronát, valamint kardot és jogart kínálja fel 

 
20  Vö. Hofer–Fél 1994: 65; Selmeczi Kovács–Szacsvay 1997: 21–22. 
21  Szilárdfy 1984. 
22  Vö. Szalontay (szerk.) 2003. 
23  Limbacher 2002: 129. Teljesen hasonló képpel rendelkezik a veszprémi csizmadiacéh 1851-ből 

származó zászlaja. Nagybákay 1971: 136. 

 
8. kép: Nemesi irattartószekrény festett ajtaja,  

18. század vége. Magyarország  
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 108976) 
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a kép bal felső sarkában trónoló koronás Szűz Máriának. A magyar király a 18. 

század közepi főnemesi öltözetben és palástban látható (8. kép). 

Ezt a kompozíciós hagyományt 

mutatja egy, ugyancsak a Néprajzi Mú-

zeum műtárgyállományába tartozó 19. 

század végi hímzett falikép, amely a 

kolostormunkák stílusában készült, és 

teljesen az egyházi ábrázolásnak meg-

felelő formában jeleníti meg a korona-

felajánlását. A blondel keretbe foglalt, 

selyem alapon festett és hímzett színes 

kép bal felső sarkában Szűz Mária lát-

ható a kisdeddel, a Kisjézus kezében 

van az országalma. A kép központi fe-

lületét a térdeplő Szent István király 

alakja tölti ki, amint kezével az előtte 

álló barokkos asztalra helyezett vörös 

plüsspárnán lévő koronát és koronázá-

si jelvényeket kínálja föl Szűz Máriá-

nak. A király öltözéke ez esetben is fő-

nemesi viselet és uralkodói palást. A 

kompozíció barokkos jellegét növeli a király háta mögötti függöny (9. kép). 

Szent István koronafelajánlásának az egyházi tradicionális formától eltérő 

korai ábrázolását képviseli a Néprajzi Múzeum gyűjteményében egy 1760 körül 

készült, barokkos keretbe foglalt szentkép, amely a papírkivágás felső harmadába 

helyezett miniatűr festményen mutatja Szent István királyt Szűz Máriával. A ki-

rály hermelin palástos félalakos képe szembenéz, mögötte a kisdedet karján tartó 

Szűz Mária. A miniatűr jelenete nem a barokk megszokott felajánlás-motívumát 

ábrázolja. Az ovális medálba foglalt kép a papírkivágásos virágtő középső kelyhé-

re van helyezve, ezen belül jellegzetes oltárkompozícióban, két oldalán cserépben 

álló színes virágcsokor, felül Isten-szem látható. A papírkivágásos virágtövet alul 

tartó szalag felirata: „S. Stephanus Rex Ungariae” egyértelműen a magyarok kirá-

lyára utal (10. kép). A kép a 18. századi augsburgi készítésű szentképekkel mutat 

rokonságot. Ebben az időben ugyanis a rokokó miniatúrákon, apácamunkákon 

kedvelt volt a festett képnek virágkehelyre való helyezése.24 Ugyanakkor a kétol-

dalt elhelyezett virágcsokor, mint jellegzetes díszítőelem a népi ízlésnek teljes 

mértékben megfelelt, alkalmazása díszítőelemként a későbbi idők üvegképein 

hódított teret. 

 
24  Szacsvay 2001: 25. 

 
9. kép: Hímzett kép, 19. század vége. Budapest 

(Néprajzi Múzeum, ltsz. 69.152.4) 
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10. kép: Szentkép, 1760 körül. Németpróna,  
Nyitra m. (Néprajzi Múzeum, ltsz. 72.83.1) 

11. kép: Üvegkép, 19. század vége. Esztergom m. 
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 38969) 

 

A népi használatban különösen kedvelt Szent Istvánt ábrázoló üvegképek, 

melyek a 19. század közepétől mindinkább tartozékai lettek a paraszti reprezen-

tációt megtestesítő tisztaszobának, már sokkal inkább a király-szent alakjára he-

lyezték a hangsúlyt a koronafelajánlás jelenetének rovására, amint ezt egy 19. szá-

zad végi Esztergom megyei üvegkép reprezentálja (11. kép). A Szűz Mária alakját 

nélkülöző képen csupán az asztalra helyezett korona és olvasó, valamint a felkí-

nálás mozdulata látható, a jelenetet kétfelől nagyméretű piros virágtövek veszik 

közre. Az olvasó nyilvánvalóan a vallásos érzületet jelképezi, egyértelműen utalva 

a király szent mivoltára.25 Szacsvay Éva szerint ezek az osztrák–cseh (Sandl-

Buchers) műhelykörbe tartozó üvegképek sajátosan egyéni Szent István ábrázo-

lást valósítottak meg, és alapvetően a népi ízléshez igazodtak, a leegyszerűsített 

kompozíció virágdíszítése kapcsolta a műhelyek munkáit a parasztok virágozott 

bútoraihoz és dísztányérjaihoz, a tisztaszoba jellegzetes stílusához.26 Ugyanakkor 

a részletek elhagyásával az előállító műhelyek az üvegképszériák termelését is je-

lentősen fokozni tudták, kielégítve az elmúlt évszázadok ilyen irányú népi repre-

zentációs igényét.  

 
25  Szacsvay 1996: 276. 
26  Szacsvay 2001: 25. 
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A kisdedet karján tartó Szűz Má-

ria-ábrázolás előfordul a mézeskalács 

ütőfákon is, mégpedig következetesen 

koronás fővel és kezében jogarral vagy 

országalmával ábrázolva. A Néprajzi 

Múzeum mesterség gyűjteményében a 

több száz ütőfa között féltucatnyi tár-

gyon fordul elő a Mária-ábrázolás, ezek 

a tárgyak kivétel nélkül a 19. században 

készültek. A legkorábbi példány 1820-

ra datált, Szigetvárról (Somogy m.) ke-

rült a múzeumba. A körtefából gondo-

san faragott nagyméretű szív közepén 

aprólékosan díszített palástban koronás 

fővel ül Szűz Mária, egyik kezében a kis 

Jézussal, a másikban az uralkodást jel-

képező jogarral, kétoldalt angyalok vi-

rágot tartanak, a hátteret drapéria díszíti 

(12. kép). 

Ugyancsak a koronás Máriát a kis-

deddel ábrázolja két dunántúli spanyo-

lozott borotvatok fedele. Az egyiken 

(Nagygeresd, Vas m.) a fedél felső ne-

gyedét foglalja el szív alakból kiinduló 

leveles ágak közé helyezve, 1857-es év-

számmal lezárva, alatta száras tulipánvi-

rág mintájával.27 Ehhez hasonló kom-

pozíciót mutat a néhány évvel későbbi 

datálású másik műtárgy, mely 1869-ben 

készült a Sopron megyei Nagylózson. 

Fedelének felső harmadát levélmintás 

baldachin alatt álló koronás Madonna 

alakja tölti ki, kezében uralkodói jogar-

ral, az alatta lévő teret két gyertya közé 

helyezett szentségtartó karcolt és spa-

nyolozott ábrája díszíti (13. kép). 

A Nógrád megyei palóc falvakban a 20. század első felében mind gyakorib-

bá váltak a hímzett ünnepi abroszok között azok, amelyek felirata a Magyarok 

 
27  Szelestey 1996: 626.  

 
12. kép: Mézeskalács mintafa, 1820. Szigetvár,  
Somogy m. (Néprajzi Múzeum, ltsz. 125398) 

 
13. kép: Borotvatok, 1869. Nagylózs, Sopron m. 

(Néprajzi Múzeum, ltsz. 84802) 
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Nagyasszonyához szólt, mint pl. „Magyarok Királynéja könyörögj érettünk” vagy 

„Béke királynéja vagy, hazánknak is békét adj”, és amelyek virághímzésein a 

nemzeti színek is nagy számban előfordultak, többnyire csokorra kötött nemzeti 

színű szalagként.28 Ezeket általában Mária ünnepek alkalmával terítették a szoba 

asztalára. Limbacher Gábor szerint  

 

  
14. kép: Borotvatok alsó lapja, 1851. Zalaapáti,  

Zala m. (Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg) 
15. kép: Borotvatok felső lapja, 1851.  

Zalaapáti, Zala m.  
(Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg) 

 

„A tárgytípus terjedése a Mária-kultusz etnikaivá válását jelzi. Mintha a 19. század 
végén létesített önálló Magyarok Nagyasszonya ünnep folklorizálódását és bensővé 
válását látnánk a népi kultuszban, másrészt előtérbe került a megcsonkított ország 
traumájában segítő Szűz Magyarok Nagyasszonyaként való tisztelete. A megújuló 
Magyarok Nagyasszonya kultuszt példázza az 1990-es évekből egy magyarnándori 
dísztörülköző, rajta »Mária könyörögj érettünk« felirat, alatta két angyaltól övezett 
koronás magyar címer, valamint csokorra kötött nemzetiszín szalag a felirat és a cí-
mer közé hímezve.”29 

 

A nemzeti zászlóval szoros kapcsolatban álló Mária-ábrázolást mutat egy 

dunántúli spanyolozott borotvatok. A hosszúkás faragott tok alját nemzeti színű 

zsinórdíszítés keretezi, melynek domináns ábrája a felső harmadban megformált 

 
28  Limbacher 2002: 180–181. 
29  Limbacher 2002: 182. 
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nemzeti trikolór. A borotvatok fedelének felső részén a mariazelli Madonna ka-

pott helyet 1851-es évszám kíséretében. A pirossal színezett koronás Mária alakja 

a kisdeddel gyertyatartók és rozmaringvirágok közé van helyezve. A szentkép 

alatt vázából kinövő színes virágtő tölti ki a felületet.30 A kétoldalas kompozíció 

sajátossága, hogy Mária alakja és a zászló képe egymással átellenben, a tárgy felső, 

domináns harmadára esik, összetartozásukat egyértelműen jelezve (14–15. kép).  
 

 
 

16. kép: Tükrös fedele Mária ábrázolással, 1885. 
Vas m. (Néprajzi Múzeum, ltsz. 134290) 

17. kép: Tükrös másik oldala országcímerrel, 1885. 
Vas m. (Néprajzi Múzeum, ltsz. 134290) 

 

 

18. kép: Mángorló, 1868. Hövej, Sopron m.  
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 84802) 

 

 
30  Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, ltsz. 1960.113.2. Zalaapáti, 1851. Marx Mária leírása. 
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A pásztorművészet közkedvelt tárgyféleségein, a tükrösökön is feltűnik Szűz 

Mária alakja a kisdeddel, főképpen a dunántúli spanyolozott darabokon.31 Ezek 

sorában különös figyelmet érdemel az a Vas megyei tükrös, melynek az egyik ol-

dalán vázából kinövő virágtövek között látható a koronás Szűz Mária alakja a 

Kisjézussal, alatta 1885-ös évszám, a másik oldalán pedig hasonlóan virágos ágak 

közé illesztve a magyar országcímer egyéni megformálású, de heraldikailag azo-

nosítható ábrázolása.32 Ez a kettős kép egyértelműen az országot óvó Mária alak-

ját jeleníti meg (16–17. kép). 

A Magyarok Nagyasszonya képi megformálásának legszebb és egyben leg-

szimbolikusabb példáját egy höveji (Sopron m.) mángorló képviseli, melynek 

művészi színvonalú spanyolozott virágmotívumos és emberalakos díszítményei 

fölött leveles ágak közé az országcímer vésett sziluettjét formálta ismeretlen alko-

tója, mégpedig olyan módon, hogy a címerpajzs fölött a korona helyén a Szűz-

anya alakja látható, levélkoszorúból formált baldachin alatt (18. kép). Ez a szim-

bolikus megformálás egyedülálló módon érvényesíti a Regnum Marianum barokk 

felfogását, tárgyszerűen azonosítja a Szent Koronát a Magyarok Nagyasszonyá-

val. S ha mindehhez fi gyelembe vesszük az alkotás évét, a kiegyezést követő 

1868-as esztendőt, a különös jelképben a nemzetféltés, az oltalomra szorulás, a 

Magyarok Nagyasszonyába vetett hit megnyilvánulása érzékelhető.33 Ez a párat-

lan képi megfogalmazás szemléletesen illeszkedik II. János Pál pápa magyaror-

szági látogatása alkalmával tett pécsi beszédének befejező fohászához: „Magya-

rok Nagyasszonya, a magyarok és Magyarország Királynéja, mentsd meg ezt a 

népet, mely rád hagyatkozik!”34 
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THE FIGURE OF THE VIRGIN MARY AS A NATIONAL SYMBOL  
IN HANDMADE HUNGARIAN FOLK ART 

 
In the context of the cult of the Virgin Mary within European Christianity, Hungarian 
believers occupy a prominent position. A crucial part of this is due to the facts that, right 
from the beginning of his reign, our state founder Saint Stephen I urged the establish-
ment of the veneration of the Holy Virgin in Hungary, in the interest of which he conse-
crated the cathedral in Székesfehérvár to the “Great Lady of the Hungarians” (Magyarok 
Nagyasszonya), and ordered the commemoration of the day of assumption of the Virgin 
Mary into heaven (Nagyboldogasszony napja), as well as he offered his country, his people, 
and his church to the patronage of the Virgin Mary when he died. Since that time, reve-
rence and devotion to Mary, the “Great Lady of the Hungarians” (Magyarok Nagyasszonya) 
and the “Patroness of the Hungarians” (Magyarok Patrónája), old Hungarian titles for a 
leading woman of great dignity, have been typical characteristic traits of the Hungarian 
Catholic people. This paper focuses primarily on the extent to which the Virgin Mary is 
portrayed among national symbols within the new style developing in handmade Hunga-
rian folk art from the middle of the 19th century onwards.  
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Témaváltozatok: a szent sarok 
 

 

 

Mindazok a tárgyak, amelyek a ’népművészeti’ tárgyak csoportjaihoz soro-

lódtak a szakkutatás megközelítésében általában az anyag–technika–funkció hár-

masságába helyeződnek. A funkció jobbára egyetlen alapvető rendeltetést tart 

szem előtt: pl. tároló bútor, lakástextília stb. A megnevezések hol szűkebben, hol 

tágabban értelmezik az adott tárgy funkcióját és jobbára átfogó jelentésű fogal-

mat szándékoznak használni, amelybe többféle tárgytípus is beletartozhat. A ’la-

káskultúra’ kifejezés évtizedek óta elterjedt – jól tükrözve ezt a törekvést. Ugyan-

akkor a címzés ellenére nem igen látszik a tanulmányok többségéből, hogy a la-

kótér adottságainak a felmérése a házban folytatott tevékenységeket és kielégítés-

re váró szükségleteket szolgáló berendezések egymással összefüggnek. A pa-

rasztházak – a népi építészet objektumai – a kutatására specializálódott szakem-

berek feladata, az általuk kialakított és alkalmazott fogalmi apparátus, a szemlé-

letmód a kutatás tárgyának megfelelően az építészeti szempontokat veszi figye-

lembe: építőanyag, alapozás, tetőszerkezet, tetőfedés, térbeosztás, nyílások, tüze-

lőberendezések, méretek és hasonlók.1 A ház, illetve házak elhelyezésének a fel-

tételeit, a településszerkezeteket jobbára a településvizsgálatok jellemzik. A lakó-

tér használatát, azaz a megfelelő tárgyakkal való berendezését azután rendszerint 

tárgytípusonként szokás bemutatni. 

A magyar parasztház történetéről, táji változatairól gazdag szakirodalom 

alapján tájékozódhatunk. A kutatás megállapította, hogy a 16–18. századra kiala-

kult a két helységből álló lakóház, amelyben a bejárat egy belépő, illetve konyha 

funkciójú helyégbe vezet, ahonnan nyílik a lakóhelység. Azok a változatok is is-

mertek, amelyek esetében minden helység külön bejárattal rendelkezik. A 18. 

század folyamán megoldódik az Alföldön a lakótér fűtése oly módon, hogy a füs-

töt elvezetik. A füsttelenítés megoldásai különböző ütemben valósulnak meg a 

különböző tájakon. A 19. század elejétől kezdve egyre pontosabbak az ismerete-

ink a házak bővüléséről. Ez azt jelentette, hogy általában az utcára merőlegesen 

épített lakóépületet, amint lehetségessé vált a térbeli terjeszkedés, az udvar felé 

megnyújtották: kamrát, illetve még egy lakószobát és esetleg a család nagyságának 

megfelelő további ún. hálókamrákat is építettek.2 Az első szoba, azaz a minden-

 
 1  Kramer 1964; Györffy 1983; Hoffmann 2005; Takács 2001. 
 2  Balassa M. 1989; Cseri 1989; Novák–Selmeczi 1989; Zólyomi 1974; Zentai 1999; Kramer 1964. 



123 

kori tisztaszoba megtartotta a tárolás, őrzés funkcióit, a korábbinál határozottab-

ban biztosított teret a társadalmiság kifejezésének. Ez magába foglalta azt, hogy a 

tisztaszoba a társas érintkezés, ünnepi szokások a szó tág értelmébe véve a repre-

zentáció „színpada” lett. Olykor még ebben a szobában is sor kerülhetett némi 

házimunkára. A lakótér használatáról a 18. századtól kezdve lesznek pontosab-

bak az ismereteink, mivel részletesebb leírásokat is találunk már ebből az idő-

szakból, mint az előző időkből. A korábbi források pl. hagyatéki rendelkezések, 

kárrendezést szolgáló leltárak, kézművesek árszabásai, utazók leírásai stb. külön-

féle részletességűek és a tárgyak felsorolásának alapján azok elhelyezésére csupán 

némi biztonsággal lehet következtetni.3 

 

 
1. kép: Csángó szoba a 20. század elején Néprajzi Múzeum, Győrffy István felvétele 

 

A lakótér tüzelőberendezésének a megállapítása az emberi civilizáció kiala-

kulása szempontjából is alapvető fontosságú kérdés, természetes tehát az, hogy 

az európai, illetve a magyar ház kialakulása, fejlődése, tagolódása esetében is az.  

A tüzelő- és fűtőberendezés kérdésköre szinte áttekinthetetlenül gazdag, mond-

hatni a honfoglalás kora óta jól dokumentáltan feltárt.4 Minden ergonómiai okfej-

 
 3  Zólyomi 1974. 
 4  Kiss 1958; Sabján 2002. 
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tés nélkül is nyilvánvaló, hogy a tüzelő helye a házban végzett tevékenységek kö-

zül az ételkészítés (munka) és az időjárás viszontagságai elleni védelem (pihenés) 

és a világítás. Ezért állt az európai házkutatás középpontjában is ez a téma, oly-

annyira, hogy háztipológiák épültek a tüzelőberendezés típusaira. Helyenként 

nem könnyű a házépítés történetét az ókortól napjainkig konkrét épületeken ta-

nulmányozni. Ám ugyancsak bonyolult feladat annak a mentális folyamatnak a 

feltárása, amelynek során a tüzelő- és fűtőberendezés térrészének szimbolikus je-

lentése kialakult és a közhiedelmek szintjén rögzült. A 20. század elejének szak-

irodalmában a tűzhely Európa számos területén a ház középpontjaként határo-

zódott meg, amelyet az ókortól kezdve bizonyítottnak láttak.5 A ház időbeli és tá-

ji változatainak a dokumentálása nem mindig járt együtt a ház használatához fű-

ződő szimbolikus gondolkodás számbavételével. Kitűnő példák erre a házépítés-

sel (is) foglalkozó kézikönyvek, enciklopédiák, szótárak.6 Bartha Elek Házkultusz 

című könyve, amely ma is alapműnek számít, igen gazdagon dokumentálta a ház 

különböző részeihez kapcsolódó kultikus-mágikus hiedelmeket és szokásokat. Az 

általa használt terminológia a magyar szaknyelvnek felelt meg.7 

Jóllehet a polgári társadalmakban népszerűvé vált az a felfogás, miszerint a 

„házi tűzhely” gondozása egyértelműen a női feladatkörhöz kapcsolódik, 

mindennek már nem sok köze volt a mindennapi élet szervezéséhez. A „ház asz-

szonya” sztereotípiához nem annyira konkrét feladatok, inkább jelképes szere-

pek, illemszabályok és erkölcsi elvárások kapcsolódtak. Tisztázásra vár mindezzel 

kapcsolatban még az, hogy a néprajzi gondolkodásban milyen adatokra támasz-

kodva, mikor is alakult ki az a felfogás, miszerint a kemence, kályha környéke 

egyértelműen női tér, illetve a munka tere.8 A délnémet katolikus települések há-

zait illetően állapította meg a kutatás az ún. Herrgottswinkelnek a szokásokban be-

töltött szerepét, amelyet másutt a tűzhely és környéke töltött be. Nálunk a palóc 

ház Boldogasszony nevű oszlopa kapcsán először fogalmazódott meg az a gondolat, 

amely szerint a ház bizonyos értelembe véve a világ leképzése.9 Szó szerint átütő 

nemzetközi sikert aratott G. Ränk 1949-ben kiadott északkelet-európai és az 

 
 5  Hestia (görög), Vesta (latin) istennő a házi tűzhely (tág értelemben vett) istennője, akinek kultu-

sza konkrét és átvitt értelemben is a „tűzhely”-hez mint a gyakorlati és társadalmi élet központ-
jához kapcsolódott. A római birodalom széthullása után a tűzhely közvetlen kultikus jelentősé-
ge megszűnt, csupán a hiedelemanyagban és a szokáshagyományban maradtak nyomai a tűzhely 
szimbolikus jelentőségének helyenként változó intenzitással. Lásd „Herd” címszó Beitl 1974: 
352.  

 6  Bedal 2002. 
 7  Bartha 1984. 
 8  Möser 1943: 106–109. 
 9  Vajda 1951; Gunda 1961, 1968. Lásd még: Takács 2001. 
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észak-ázsiai népek házkultuszáról írott könyve.10 Az európai recepciót illetően – 

főleg a finn és német néprajzi eredményeket szemmel tartó terülteken – a megje-

lenést követő évtizedekben kritikátlanul átvették a kutatók azt a gondolatot, mi-

szerint a parasztház szobájában a tűzhellyel szemben lévő sarok az ún. „szentsa-

rok.” A dél-nyugat európai területeken, ahol a lakóház típusai is mások, mint Ke-

let- és Közép-Európában a lakószoba tűzhely–asztal, munkatér–kultikus tér op-

pozíció kérdése nem igen került elő. Az asztalnak a tárgytörténete egyébként is 

megkérdőjelezi, hogy különösebben mélyen gyökerező kultikus hátteret kapcsol-

junk hozzá, mivel a használata későbbi, mint a tárgy megjelenése.11 

 

 
2. kép: Gyimesi parasztszoba Fischer F. felvétele, 1930 körül, magántulajdon 

 

A lakószoba berendezésének az alapján leolvasható térbeosztás szimbolikus 

jelentését szilárd és változatlan érvényességgel nemigen lehet meghatározni.  

A ház a lakói számára elsősorban a mindennapi életvitel szempontjából alapvető 

tevékenységek számára biztosít tereket. A terek szerveződése építészeti és ergo-

nómiai adottságokhoz és szükségletekhez, mondhatni anyagi és technikai feltéte-

lekhez igazodik. A ház egészének védelme, beleértve a lakók mindenféle tevé-

 
10  G. Ränk nem az európai lakóház fejlődésével foglalkozott nevezett publikációjában, nem is 

gondolta megállapításait ilyen irányba értelmezhetőnek. Voigt Vilmos szíves szóbeli közlése, 
amely a szerzővel személyesen folytatott eszmecserén alapul. Ränk 1949. 

11  Erdélyi példa szerint „Az ácsolt »menyasszonyi ládát« ez az asztal szorítja ki az ablakos sarokból 
a másik sarokba.” Kós 1972: 108, 1974. 
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kenységét, adott kornak megfelelő rituális-szakrális műveletek elvégzésével törté-

nik a ház alapozásától az építkezés befejezéséig. A háznak tulajdonított szentség 

a többféle helyen, többféle módon fejeződhet ki a gyakorlatban. A ház tereinek a 

felosztása a bennük végzendő, különféle funkciókat betöltő tevékenységek sze-

rint történetileg egyre differenciáltabbá válik, ami azt is maga után vonja, hogy az 

egykor talán valóságos mágikus cselekvések hiedelemelbeszélésekben jelenjenek 

már csak meg, miközben a konkrét gyakorlat a hiedelmek, a szimbolikus gondol-

kodás struktúráját is átrendezik. 

A népi építészet kutatása az építkezés anyagairól, folyamatairól, tér-

beosztásáról történeti „folyamatábrát” tud adni. A ház használatáról, a házban 

folytatott életvitelről a 20. századot megelőző időre vonatkozóan mozaikszerű 

ismeretekkel rendelkezünk, elszórt adatok alapján igyekezünk rekonstruálni ma-

gát a tevékenységeket, és az egykori cselekvők hozzájuk fűződő elgondolásait il-

letve értelmezéseit. A lakótér részeinek és berendezési tárgyainak a használata 

hosszú történeti folyamat, amelynek során azok gyakorlati alapjai megszilárdul-

tak, idővel azonban át is alakulhattak.12 A gyakorlatra épülő jelentésrétegek meg-

állapítására igazán nincsenek megbízható, koherensen összefüggő adatok. A hie-

delmek tartalma nem dokumentum értékű, a hiedelem alapú cselekvések túlnyo-

mó részé is vagy elmondásból, vagy viszonylag késői, 19–20. századi leírásból 

származik. 

A berendezési tárgyak száma, minősége, ára, funkciója, bizonyos mértékig 

még elhelyezésük módja is elemezhető az írott források alapján. A lakótér részei-

hez és berendezési tárgyaihoz kapcsolódó szimbolikus cselekvések számbavétele 

sokkal nehezebb, hiszen a hozzájuk kapcsolódó hiedelmek lejegyzése túlnyomó 

részt 20. századi, és a hiedelmek nem feltétlenül párosultak cselekvésekkel. Pócs 

Éva több tanulmányában is a szentsarok és a tűzhely értelmezésével a hazai szak-

irodalmat is figyelembe véve.13 

Mivel arra nincs megbízható adat, hogy a parasztszoba kemencével szembe-

ni sarka nem keresztény kultikus gyakorlat helye lett volna, a „szentsarok” meg-

nevezés is csak a katolikus vallásúaknak a szentképek házaikban való elhelyezésé-

re vonatkozhat.14 Ezt a kérdést pedig a kegyesség gyakorlásának és a szentképek 

tömeges előállításának története felől lehet megközelíteni. Walter Hartinger a né-

pi vallásosság történetével foglalkozó könyvében egyebek mellett még arra is fel-

hívja a figyelmet, hogy csak a barokk kor folyamán alakult ki az a berendezési 

mód, hogy az asztal sarkánál a sarokpadok összeilleszkedésénél kis házi oltárokat 

 
12  „A fejlődés folyamán az emelkedő életszínvonal, az egyre szaporodó ingóságok és az újabb sajátos igények szá-

mára azonban már nem elégésesek a különböző sarkok: külön rendeltetésű helységek, vagy éppen külön épüle-
tek – szerek, házak – jönnek létre sajátos szerepüknek megfelelő berendezéssel.” Kós 1972: 98. 

13  Pócs 2001, 2007. 
14  Lackovits 1994, 2012; Szacsvay 2010; Szojka 1994.  
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rendeztek be, ami minden ebben a helységben folytatott tevékenység jelentőségét 

a hétköznapi fölé emelhette.15 

A parasztszoba általában egy előtérből közelíthető meg.16 A bejárati ajtó a 

kemence felőli oldalra esik, az ablak elhelyezésével, ennek a jelentőségével pedig 

a szakirodalom nem igazán foglakozott. Pedig szerkezeti okai vannak annak, 

hogy a bejárati ajtóval szemben lévő sarokba kerültek az ablakok: egy az utca és 

egy az udvar felé nyílott.17 Újabb építési technikák következtében vált lehetséges-

sé, hogy az utca felőli falra két ablak kerüljön.18 Néhány kutató említi meg azt, 

hogy az 1830-as évek táján kezd kötelezővé (?) válni az, hogy az utca felüli olda-

lon két ablaka legyen a szobának, ami mintegy magával hozza a korábbi diagoná-

lis berendezésnek párhuzamossá való átalakítását.19  

A ház/szoba berendezésének kutatói általában figyelembe vették a tüzelő-

berendezés, füstelevezetés állapotát, de nem mindig érzékeltették világosan, hogy 

az első házról van-e szó, létezik-e adott esetben hátsó szoba is, egészen pontosan 

hogyan is használják, a ház lakói az ún. tisztaszobát és a hátsó szobát például 

több nemzedék együttélése esetén. Figyelemre méltó Kós Károly nézete, amelyet 

vizsgálatainál következetesen képviselt. 
 
„Mind az alaprajzi beosztásban, mind az egyes helyiségek berendezési módjában döntő sze-

repe van a tüzelőnek. Valójában a lakásfejlődés a tüzelő fejlődését követi: a legutóbbi időkig 
olyan fontos életszükségleteket elégített ki, mint az alvás, pihenés, melegedés, sütés, főzés, étkezés, 
élelem- és ruhaszárítás és raktározás, de – mint fényforrás – bizonyos munkák és társas összejö-
vetelek színtere is. A lakás többi fő berendezési tárgyának (pad, ágy stb. ugyancsak a tüzelő a 
szülőanyja, amelytől aztán ezek fokozatosan elszakadnak és tovahelyeződnek. Ezekkel szemben 
a tüzelő, földhöz rögzítettsége és súlyossága folytán is (építik, mint a házat), még sokáig a ház 
legállandóbb berendezési tárgya marad.”20 

 

Meg kell említenünk itt V. Frolec elméletét, aki a merániai parasztház fejlő-

désmenetét követve azt állapította meg, hogy a füsttelenített tüzelőberendezéssel 

ellátott lakószobában adott helyen a 13–15. század folyamán játszódott le az a fo-

lyamat, melynek során a bejárattal szemben lévő asztallal kapcsolatban alakultak 

ki hiedelmek, hiedelem alapú cselekvések, ünnepi szokások. Ezek közül néme-

 
15  Hartinger 1992: 82. 
16  Beszédes 1995; K. Csilléry 1982, 1985, 1991; Égető 1978; Fél–Hofer 1997. 
17  Bóna 2005. 
18  Kós 1972. 
19  Bereczki–Őrsi 1987; id. mű 75–76. „A szerkezeti változást az is megkövetelte, hogy a házak ut-

cai homlokzatára – egy 1828. évi rendelet hatására – egyre gyakrabban két ablak került. A fal ta-
golása szinte kínálta a párhuzamos elrendezést…” Sajnos, nem derül ki, hogy helyi vagy általá-
nos építési rendeletről van-e szó. Itt köszönöm meg a kérdéssel kapcsolatban Balassa M. Iván 
és Zentai Tünde szóban kifejtett véleményét, ők sem tudnak ilyen általános szabályról. 

20  Kós 1972: 97. 
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lyek korábban a tűzhelyhez kapcsolódóak közül származtak, mások történetileg 

újabb szokásrétegeket képviseltek.21 Nyilvánvaló, hogy a füsttelenítés megváltoz-

tatta a szoba berendezését, a bútorok elhelyezését, és többek között szükségessé 

tette a világítás megteremtését is 

Az mérvadó nézet, miszerint a tisztaszoba létrejötte döntően befolyásolta az 

abban elhelyezett tárgyak helyét. A tisztaszoba sok tényező együtthatásaként ala-

kulhatott ki, közel sem egy időben, tájanként változó ütemben és intenzitással. 

Nyilvánvalóan mások a ház/szoba méretei és a lakberendezés módja, az építő-

anyag, az alkalmazott technológia, a vagyoni ráfordítás, a minőség, a környezet-

ben gyakorolt szokások, esetleg helyi előírások, követni vágyott divat stb. hatása-

ként. Az áttekintést még az is bonyolítja, hogy a ház használata akár évszakok-

hoz, akár a család méreteihez is igazodhatott.  
 
„Egyébként télen a szobában alusznak mind, ahol hajdan tíz család is aludt. Az ágyak, 

»kulupok« sorban állnak a fal mellett: az ágyak előtt kis padok, székek, néhány kép és »tiker« 
az egész bútorzatuk. Itt-ott a falon tányéros és fali szekrény. A gerendákról a »szárító lóg« le. 
Almárium, dívány vagy újabb módi bútordarab talán egy-két háznál van mindössze Ez külön-
ben főleg csak az egészen szegény földmunkások házaira vonatkozik, a módosabb gazdák egy-
traktusos házai magasak, szélesek, hosszúak, és többnyire fehérre meszeltek, levegősek, naposak 
és ezért kifogástalanok, még ha padozatlanok is. Sokkal jobbak, mint a városi proletárok és 
kispolgárok lakásai. A szegény parasztok, de különösen a gazdasági cselédek lakásai egy pár ki-
vételtől eltekintve, már nem is lakások, hanem búvóhelyek. Rosszabbak a sátornál… A fehérre 
meszelt, egyenes tetejű vagy szlávosan csapottvégű parasztházak között idétlen kastély- és villa-
utánzatok szerencsétlen és költséges Faksz-házak gangoskodnak, amelyekben már nincs kemence 
és katlan, épen ezért fűthetetlenek és hidegek, mert a tüzelő árát a parasztok nem bírják. De nem 
bírják a karbantartást sem. Az ősi paraszti házakat az asszonyok maguk tapasztották és me-
szelték, csinosak, tiszták voltak. Ezeknek az új házaknak a malterozási és festési költségeit sem 
bírják és így elhanyagolódnak és züllött külsőt mutatnak. Az osztálytársadalomra annyira jel-
lemző szolgaias kultúrsznobizmus ezen a téren érvényesült leginkább. Vannak helységek, ame-
lyekben épen ez a paraszti életkörülményekhez nem illő házépítési mánia adósította el a parasz-
tokat. …” 22 

 

Az etnikai, vallási, tényezők is tükröződhettek a ház külső megjelenési for-

máján és belsőberendezésén is.23 Bizonyos mentális beállítódások fontosságára is 

felfigyelt például Filep Antal: 
 
Nem merészség, ha állítjuk, hogy a népi műveltségnek a 19. és 20. században megismert 

regionalis típusai elég következetesen fedik az egykori megyék jobbágypolitikájában megmutatko-
zó eltéréseinek elkülönülést mutató, területi tömbjeit.24 

 
21  Frolec 1972. Összehasonlításként lásd: Schmidt 1975; Stahl 1967, 2006; Valonen 1963. Zinn 

2006. 
22  Veres 1936. Lásd még Bárth 2009. 
23  Bél 1984: 150; Barna 1987; Bálint 1995; Juhász 1997; Deli 1989. 
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3. kép: Olvasás az ablak előtt. Néprajzi Múzeum, F101352 

 

Az a berendezési mód, amellyel a néprajzi közleményekben találkozunk álta-

lában soros elrendezésű, háromosztatú lakóházról szól, amelyben az első helység 

az ún. tisztaszoba, majd a belépő/konyha, a hátsó szoba, illetve kamra követke-

zik az utcára merőleges az udvar felé növekvő épületben.25 A továbbiakban mo-

dellként mi is erre az ismert formára hivatkozunk. Mivel a fűtőberendezés helye 

kötött, mérete elég terjedelmes, így szükségszerűen következik, hogy a sarokpad 

és az asztal a vele átellenben lévő sarokba kerüljön, mivel ott van ehhez a legtöbb 

hely és a legtöbb fény. A bejárattal szemben lévő sarokba kerül a felvetett ágy, 

amit a belépő azonnal megpillanthat. A vetett ágy pályafutása során végéig meg-

őrzi tároló és reprezentatív funkcióit, amelyek már abból is kitűnnek, hogy a 

menyasszony hagyományosan egy ágyat kap hozományba.26 Az asztal használatá-

 
24  Filep 1993. 
25  Hölbling Miksa szlavóniai magyarok házánál írja le például a „kamra” és a benne lévő „ólak” 

rendeltetését és, elhelyezését. Hölbling 1973.  
26  A szlavóniai Szentlászlón már a 19. sz. elején a „Hozomány sublót és vánkosok” szövegrész 

vonatkozik a menyasszonnyal adott tárgyakra. Hölbling 1973: 74. Zólyomi József pedig arról 
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ra jobbára ünnepi alkalommal kerül sor, de munkavégzés sem kizárt. A nem-

mindennapi használatra lehet következtetni azoknak a két háború között készült 

fényképeknek a sorából, amelyeken mintegy tipikus helyzetben az asztal mellett 

olvasó ember szerepel.  

 

 
4. kép: Felvetett ágy és képek. Néprajzi Múzeum, F 60075 

 

Amíg a berendezés alapdarabjai e szerint a diagonális rendező elv szerint 

foglalják el a helyüket, addig a további bútorok a fennmaradó térrészeket foglal-

hatják csak el: a fűtőberendezés és az ágy, az ágy és a sarokpad utca felőli vége, a 

sarokpad ajtó felé eső vége és az ajtó közötti részeket. Ezekre a helyekre kerül-

hetnek ládák, egyszerűbb ágyak, a falakra polcfélék, a gerendáról lóghatnak táro-

lást szolgáló tartórudak. Az idők folyamán a láda helyét elfoglalja a sublód, a sa-

rokpad helyébe a kanapé lép. A székek száma is szaporodik a padok rovására. 

Mezővárosokban általában 1820 körül a korábbi szegényes bútorzatot egyre in-

kább felváltja a polgáriasabb berendezés: megjelenik például a pohárszék, szek-

rény stb. azaz egyes bútordarabok funkciói specializálódnak, együttesük járul 

hozzá magának a tisztaszobának a reprezentációs funkciójához. Csilléry Klára a 

kanapé megjelenésének tulajdonít nagy jelentőséget a paraszti lakberendezés tör-

 
számol be, hogy Nógrád megyében az 1930-as évektől kezdve már nem vetették fel a menyasz-
szony ágyát, a II. világháború után pedig a lakodalomból az ágyvitel mozzanata már el is ma-
radt. Zólyomi 1998: 57. 
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ténetében. A presztízsfunkciót lényegében sokféle módon lehetett betölteni, bi-

zonyos újítások gyors átvételével vagy lokálisan kialakult divatok követésével.27 

Érdekes, hogy míg a tűzhely és az ún. szentsarok különösen érdekelte a ku-

tatókat, például a bejárati ajtó szakrális védelme alig érdemel figyelmet, pedig a 

szenteltvíz tartó vagy kereszt gyakran éppen ide került. Mint kitüntetett tér-

részről beszélhetnénk a ház középső részéről is, amely számos ünnepi szokásnak 

színhelye. A szerémségi lakodalom kapcsán olvashatjuk: 
 
Mikor hazaérnek, a szenes ház előtt várja őket a vőlegény apja: lesegíti őket a kocsiról, be-

vezeti őket a szenes házba. Ott a tűzhely mellett várja a napa, kezében a kanállal. A kanalat a 
menyecske kezébe adja, ez megkeveri vele az ételt: meg is kóstolja. [...] E közben felnéz az „ak-
nába”, hogy jó gazdasszony váljék belőle. Innen bevezetik őket a szobába, de csak az ajtó mögé: 
ott egy padra tesznek egy furót meg egy sarlót: leterítik zsákkal. Erre ráültetik őket. A sarló azt 
jelenti, hogy az asszony jó arató, jó marokszedő legyen. De a fúróról nem mondják meg mit jelent. 
Ez a vőlegénynek szól. Itt ülnek a fiatalok, itt vacsoráznak…” [...] Később az új menyecskét a 
szoba közepébe vezetik, megtáncoltatják, hogy lássa mindenki, nem sánta-e? 28  

 

A lakótér közepének ismerjük más rendeltetését is: például ez a halott rava-

talának a helye,29 a keresztelőről hazahozott újszülöttet a küszöbre vagy a szoba 

földjére helyezték. Vannak adatok arra is, hogy az újszülöttet megkerítik az asz-

tallábbal, vagy beteszik az asztal alá.30 A példákat lehet tovább sorolni, a hiedel-

mek, hiedelem alapú cselekvések, ünnepi szokások heterogén halmazából válto-

zatosan lehet példasorokat összeállítani. Éppen a menyasszony, az újszülött ház-

hoz való befogadását illető szokások mutatják jól, hogy adott funkciót milyen 

változatos módon lehet megjeleníteni.31 Logikus tehát az a következtetés, hogy a 

házban az a szent hely, ahol szent, azaz rituális cselekvéseket végeznek, ahova 

szakrális jellegű tárgyakat helyeznek el. Mindez pedig változik az időben. 

Rituális cselekvéseket a legkevésbé végeztek az ún. szent sarokban. A ’szent’ 

jelző azért tapadt rá az ajtóval szembeni szobaszegletre, mert ide kerültek a vallá-

si tárgyak. Ezek megjelenése azonban nem túl régi. 

Amennyiben követjük a szoba funkcióinak – többek között a ’tárolás’ funk-

ciójának az alakulását, úgy az elérhető adatok alapján is megállapítható, hogy az 

változtatta a helyét. A mennyezetre akasztott rúd, az ágy, a padok szeglete voltak 

a tárolás helyei addig, amíg a textilfélék (ruhanemű is) a család gazdagságát képvi-

 
27   Penavin 1972; Kós 1974. 
28  Penavin 1981. 
29  Deák 2009: 76–77; Balázs 1995. 
30  Seres 1984. 
31  Külön elemzést érdemelne annak az áttekintése, hogy a menyasszonynak a vőlegényes háznál 

való befogadása, leültetése milyen helyszíneken történt. Fogadhatták a ház előtt, a pitvarban, le-
ültethették a vőlegénytől külön, mindkettőjüket az ajtó mögé, az asztalfőre stb. Nyilvánvaló, 
hogy a befogadás helyszíne a fiatal pár családon belüli/társadalmi státuszától függött.  
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selte. Nemcsak tárolni, hanem szemlére is kellett bocsájtani a gazdagságot.  

A ’felvetett ágy’ napjainkig ezt a reprezentációs funkciót őrzi, más értelemben, 

mint akkor, amikor valódi szerepe volt a házassági stratégiák felépítésében. A val-

lási gyakorlat terjedése, a vallásosságot képviselő ajándék- és emléktárgyak megje-

lenése hozta létre azt a szükségletet, hogy ezeket a házban el kell helyezni. A lá-

dák mellett megjelenő fiókos kasztnik, később szekrények a ruhaneműk és textil-

félék tárolását oldották meg, a reprezentációs célokat a falakra akasztott dísztár-

gyak – tányérok, bokályok – szolgálták. Jól látható hely a két ablak által megvilá-

gított sarok: ide kerülhettek a vallásosságot (is) reprezentáló képek és tárgyak. A 

hely és a tárgyak kötődésének lazaságát mutatja az, hogy a használatot követő 

párhuzamos szobaberendezéssel a vitrinfunkció a két utcai ablak közé helyezett 

sublód teteje lesz. A falak még sokáig megőrzik a tárolás helyébe lépő, a látvá-

nyosságot és reprezentációt képviselő tárgyak elhelyezésének szolgálatát. 

A ház és részeinek az értelmezését nem lehet a ’ház életétől’ elválasztani.32  

A mindennapi szükségletek kielégítésére szolgáló építmény, a ház használata kü-

lönböző az időben, különböző az egész család, a nők, férfiak, gyermekek eseté-

ben, a különböző életszakaszokban és események alkalmával. Az egysejtű majd a 

kétsejtű ház, a melléképületek, a rendelkezésre álló szabad terek, változóan és vál-

tozatos módon elégítették ki az igényeket. A lakószoba is lehet munkatér, háló-

szoba, bármilyen vallási esemény és ünnepi szokás színhelye, táncterem, ravatalo-

zó: egészben és részeiben is változó jelentéseket hordozva.  
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Kincső Verebélyi 
 

THEME AND VARIATIONS: THE “HOLY” CORNER 
 
All the objects that have been identified as belonging to the group of “folk art” items by 
the relevant specific field of research can be generally related to the material-technique-
function trinity. The majority of the studies completed within the scope of interior de-
sign/decoration however do not recognize the close connection between the activities 
taking place in the home and the appliances available for satisfying the needs that might 
arise. The interpretation and understanding of the home and its parts cannot be sepa-
rated from the “life of the home.” The use of the home as the building for satisfying the 
everyday needs varies in the course of time, the same way as it does in the case of the en-
tire family in various lifetime periods for adults and for children, as well as it might also 
be different on notable occasions. Thus, the living room can also serve as a designated 
work space, a bedroom, a venue for any religious or festive event, a dance hall or even a 
funeral parlor: bearing a variety of significances in its entirety and in its constituent parts.      
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A 12–13. SZÁZADI NŐI SZENTSÉG KIBONTAKOZÁSA 

 

A 13. század második felében és a 14. században szinte divattá vált a vallá-

sos életnek azon formája, amelynek lényege, hogy a nagy vagyonnal és közvetett 

politikai hatalommal bíró leány vagy asszony az életszentség megvalósítását vá-

lasztja céljául.1 A szent életű hercegnőként viselkedés különösképpen Európa kö-

zépső területein volt igen gyakori,2 kialakulása pedig távoli előzményekre vezet-

hető vissza. E folyamatnak lényeges állomása, jóllehet nem kezdőpontja Szent 

Erzsébet élettörténete. A vagyonról és hatalomról való lemondás, az elesettek, 

nyomorultak, betegek segítésért vállalt önsanyargatás szélsőséges formái, illetve 

az ezen az alapon az egyház működésére vonatkozó kritika megfogalmazása a 12. 

században még az eretnek gondolatok közé tartozott. Az új század elején az ön-

kéntes szegénység vállalása, az evangéliumi életrend megvalósítása ugyan még 

szokatlannak számított, de a koldulórendek jelentkezésével, illetve III. Ince pápa 

reformjaival a vallásos gondolkodás változásnak indult e téren. Ez az időszak 

Szent Erzsébet életének kora. 

III. Ince pápasága (1198–1216) idején az egyháznak szembe kellett néznie 

az egyre erősödő feudális hatalmakkal,3 illetve az egyházat az eretnekmozgalmak 

részéről érő igen komoly kihívásokkal.4 A megerősödő eretnekség természetesen 

szoros összefüggésben állt a városok fejlődésével és a polgárság megerősödésé-

nek kezdetével. A városi nyomor terjedése, illetve a falvakban jelentkező szociális 

feszültségek olyan mozgalmak megjelenését eredményezték, amelyek egyrészt 

megkérdőjelezték a feudális társadalom létjogosultságát, másrészt a szigorú evan-

géliumi élet, illetve az apostoli életmód megvalósítását hirdették.5 Mindezekre III. 

 
 1  A tanulmány elkészítését az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport támogatta.  
 2  Klaniczay 2000: 169.  
 3  Lásd Gergely 1982: 116–120. 
 4  Wies 1998: 188–200; Gergely 1982: 120–124; Klaniczay 2004a: 318–320, 2004b: 9; Duby 1998: 

113–11. 
 5  Vö. Manselli 1984: 208–210. 
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Ince válasza az eretnekek elleni keresztes háború meghirdetése, illetve az inkvizí-

ció felállítása volt. Ekkor jelent meg a pápa színe előtt a rongyokba öltözött Assi-

si Ferenc.6 A találkozás – akár a spirituális, akár a politikai hatását domborítjuk is 

ki – egy új megoldás lehetőségét vetette fel, amely nagyban hozzájárult a kanoni-

zált vallásos gondolkodás megváltozásához. III. Ince ugyanis immáron arra töre-

kedett, hogy az egyház keretein belül – ezáltal ellenőrzés alatt és működésüket 

szabályozva – tartsa azokat a szegénymozgalmakat, amelyek szerepet játszhattak 

az egyház szellemi megújításában.7 Ez a feladat várt a ferencesekre, a domonko-

sokra, részben a humiliátusokra és bizonyos női szegénymozgalmakra is.  

A szegénymozgalmak történetében, illetve ezáltal a vallásos gondolkodás 

12–13. századi átalakulásában kiemelt szerepet játszottak a nőmozgalmak. Az 

érett középkor szakaszában a nők számára a társadalmi (és nem a politikai) aktivi-

tás elsőrendűen a vallás keretein belül volt elérhető.8 Már a 12. századtól megfi-

gyelhetjük vallásos nők közösségalapítási kísérleteit. A II. lateráni zsinat ugyanak-

kor 1139-ben még megbélyegezte azokat a kegyes asszonyok által létrehozott val-

lási csoportokat, amelyek a lakóhelyen maradva egyfajta szerzetesi életformát va-

lósítottak meg.9 A nők egyházilag elfogadott vallásos közösséget csak szerzetes-

rendekhez kapcsolódva, az apátok felügyelete alatt hozhattak létre. A 12. század-

ban különösen a premontreiekhez és a ciszterciekhez csatlakoztak nagy számban 

apácaközösségek. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy a korszakban egyre inkább tár-

sadalmi igénnyé vált a nők önálló vallási közösségeinek megalkotása. Ennek egyik 

első sikere Robert de Arbrissel Frontrevault-i kettős kolostora volt, amelynek 

élén a 12. században sok esetben a francia királyi házból származó apátnők áll-

tak.10 Úgy tűnik tehát, hogy a nők vallási közösségi szerepvállalása a legmagasabb 

társadalmi körökben is igényként fogalmazódott meg. Ezt igazolja az is, hogy a 

12–13. századi adatok szerint a női kolostorok túlzsúfoltak voltak, vagyis hatal-

mas volt a társadalmi igény az ilyen intézmények és az ilyen életforma iránt.11 

A vallásos női közösségek nem minden esetben fogadták el az egyház 

gyámokádását és igyekeztek áttörni a rendelkezésre álló hivatalos kereteket. A 

Németalföldről elterjedő begina-mozgalom kifejezetten női jellegű volt. Olyan 

nők csoportjáról van szó, akik szegénységi és szüzességi fogadalmat tettek, lakó-

közösséget hoztak létre, melyben vagyonközösségben éltek. A közös lakás egyéb-

iránt nem volt egyértelmű kritérium, voltak olyan beginák, akik fogadalmukat 

 
 6  A találkozásról lásd Le Goff 2002: 58–59. A szegénység ferenci értelmezéséről lásd Ruh 2006: 

432–451; Duby 1998: 117–118. 
 7  Lásd Duby 1998: 114–115. 
 8  Vö. Klaniczay 2004a: 319. 
 9  Le Goff 2002: 25; Vö. Duby 1998: 114. 
10  Klaniczay 2004a: 319. 
11  Vö. Wies 1998: 207–209.  
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családjuk körében maradva gyakorolták.12 Főként vagyonos családból származtak 

és karitatív tevékenységet folytattak, sokszor vagyonukról lemondva. A kolostor-

ba vonulás tehát nem volt jellemző a beginákra, nem alkottak szerzetesi közössé-

get. A mozgalom alappillérei (és nem fogadalmai!) a szüzesség, a szegénység, az 

alázat és a jótékonyság voltak.13 A begina közösségek kialakulásában a háborúk 

miatti – a nők számára igen kedvezőtlen – demográfiai viszonyok mellett a kü-

lönböző eretnekmozgalmak, különösen az albigensek házasságot elítélő nézetei-

nek viszonylagos népszerűsége is szerepet játszott. Nők vallásos csoportjai 

ugyanakkor jelentős számban csatlakoztak a 12. századi kathar és valdens eret-

nekmozgalmakhoz is.14Az imént bemutatott vallásos női bázisra a 13. századtól a 

ferencesek és a domonkosok is nagyban építettek,15 így Szent Klára meglepően 

sikeres rendalapítása16 semmiképpen sem előzmény nélküli, hanem egy erős tár-

sadalmi igény kielégítésének egyik első lépése. Az a 12. századi hagyomány pedig, 

amely lehetővé tette, hogy vallásos nők ne csak kolostori keretek között gyako-

rolhassák ájtatosságukat, a 13. században a laikus harmadrendek megalapítását és 

elismerését eredményezte.  

A városiasodás 12. századi előrehaladásával, a polgárság számának növeke-

désével és erősödésével az egyháznak új erkölcsi és magatartásformákat kellett 

kidolgoznia. A laikus vallásosság fent bemutatott terjedése olyan szabadgondol-

kodók feltűnését eredményezte, akik sajátos módon kezdték értelmezni a Szent-

írást és az egyház gazdagságát a városi és paraszti tömegek romló életkörülmé-

nyeivel állították éles kontrasztba. E gondolatok komoly veszélyt jelentettek az 

egyházra nézve, ugyanakkor a laikus tömegeket nem lehetett egyik napról a má-

sikra beterelni a kolostorokba. Az egyház számára egyre fontosabbá vált a példa-

adás, amelynek egyik lehetséges módja az egyház által elismert, de a laikus közös-

ségek (laici religiosi) számára is elfogadható szentek kultuszának kiépítése volt. A 

12. századig szinte feltétele volt a szentségnek a kolostorba lépés, így a szerzetes 

volt a társadalmi eszmény, amely azonban már nem mindenben felelt meg a tár-

sadalmi elvárásoknak. A szerzetes szent a saját lelkét tökéletesítette a kolostorok 

magányában – miközben a közösségért imádkozott –, és ez semmivel sem volt 

szentebb életvitel a laikusok számára azon személyeknél, akik testük sanyargatá-

sát a betegek, elesettek, szegények támogatásának érdekében vállalták. Szükséges-

sé vált tehát a szentek társadalmi körének bővítése.17 Ennek tökéletes bizonyítéka 

 
12  Részletesen lásd Abbott 2009: 120–124. Vö. Ruh 2006: 95–100. 
13  Abbott 2009: 122.  
14  Vö. Le Goff 2002: 25–26; Reber 2009: 104–105. 
15  Klaniczay 2000: 173.  
16  Vö. Le Goff 2002: 62–63. 
17  Sz. Jónás 1997: 41. 
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az volt, amikor III. Ince pápa 1199-ben szentté avatta a laikus kereskedőt, 

Homobonus de Cremonát.  

E folyamatba jól beilleszthetőek voltak a laikus női közösségek is. A nők 

szerepének vallásos felértékelése az egyház számára ugyan okozott dogmatikai 

problémákat, mégis sikeresnek mondható. E tekintetben az igazi áttörés a 12. 

század második felétől figyelhető meg. A Mária-kultusz elterjesztése,18 a lovagi 

szerelem műfajának megjelenése, a korábban végletesen negatívnak tartott női 

nemi tulajdonságok végletesen pozitívokkal helyettesítése (Krisztus jegyesei)19, az 

érzékenység és részben az érzékiség legitimálása és a vallási életbe való beemelése 

(amor sanctus) olyan mentalitástörténeti változások sorát jelentik, amelyek alapot 

képeztek a 13. századi női szentkultuszok népszerűvé válásához és elterjedésé-

hez.  

Az eredendően morálisan alacsonyabb rendűnek tartott nőiség szakrális fel-

emelkedése tehát nem rövid folyamat eredménye. Szent életű nők a 13. század 

előtt is éltek, ők szolgálhattak modellként a középkor későbbi századaiban kiala-

kuló női szentség attribútumainak kialakításakor.20 

 

 

A TÖRTÉNETI SZENT ERZSÉBET ALAKJA 

 

Szent Erzsébet a katolikus egyház számára minden idők egyik legnépsze-

rűbb szentje, az éltéről szóló munkákat kezdettől átszövi az életszentséget bizo-

nyítandó csodás események kusza hálója.21 Épp ezért nem könnyű Erzsébet éle-

tének objektív rekonstruálása.  

II. András és Meráni Gertrúd 1207-ben született lányát négy évesen jegyez-

ték el I. Hermann türingiai birodalmi gróf elsőszülött fiával, Hermannal.22 A tü-

ringiai udvar ekkor kezdett a német lovagi kultúra egyik központjává válni, jelez-

ve Hermann nagyszabású terveit a dinasztiájával. Ebbe a sorba illeszkedett a ma-

gyar király lányának eljegyzése és Türingiába költöztetése. Erzsébet életének első 

 
18  Lásd Le Goff 2002: 174–175. 
19  Klaniczay 2000: 172–173. 
20  Klaniczay 2000: 170–171; Vö. Sz. Jónás 1997: 89–90. 
21  Ez mind a kortársak, mind az Erzsébet-hagiográfia későbbi feldolgozóinak írásaira igaz. A leg-

fontosabbak: Marburgi Konrádtól a pápának írt Epistola, illetve a Summa Vitae; Erzsébet társ-
nőinek elbeszélései, vagyis a Libellus de dictis quattor ancillarum; Caesarius von Heisterbach 
életrajza, a ferences szempontokat érvényesítő, nem teljes kétség nélkül Celanói Tamásnak tu-
lajdonított Vas admirabile, Rutebeuf francia költő La vie de saint Elysabel c. munkája, a domi-
nikánus Jacobus de Voragine Legenda Aurea-ja, Dietrich von Apolda életrajza, illetve az első 
magyarországi feldolgozások Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát és a Karthauzi Névtelen tollából. 

22  A jegyességről és a hozományról, valamint a hercegnő kíséretének tagjairól lásd Sz. Jónás 1997: 
24–27; Wies 1998: 48–51. 
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válságos időszaka édesanyja magyarországi meggyilkolása volt 1213-ban. Vélhe-

tően ekkor merült fel először Erzsébet hazaküldésének gondolata, hiszen egy 

Andechs-Meráni hercegnő, királyné meggyilkolása komoly erkölcsi és politikai di-

lemmákat vethetett fel. A gyermekkorban történő eljegyzés felbontása egyébiránt 

nem volt lehetetlen és már a magyar történelemben is akadt rá példa.23 Az újabb 

sorcsapás 1216-ban következett be, amikor meghalt a kijelölt trónörökös, Her-

mann, 1217-ben pedig a tartománygróf is követte a sírba. Nem kizárt, hogy Er-

zsébet hazaküldésének gondolata csak a jegyes halálával merült fel – egyes néze-

tek szerint Erzsébetet eleve Lajossal jegyezték el –, de ez a kérdés máig sem 

megoldott.24 A jegyesség felbontásának lehetséges indokaként felmerülhetett II. 

András belpolitikai és anyagi helyzetének romlása Magyarországon, de az is, hogy 

az eredeti nemzetközi politikai konstelláció, amely a jegyességet eredményezte – 

erről a következő fejezetben szó esik –, már aktualitását vesztette. Tény viszont, 

hogy a jegyességet végül nem bontották fel – ebben vélhetően szerepet játszott 

az is, hogy a hozományt a türingiai udvar nem tudta volna visszafizetni Magyar-

országnak, illetve tartani lehetett II. András és a pápa bosszújától,25 amely a zava-

ros Stauf-Welf konfliktus közepette mindenképpen kerülendő volt –, sőt azt az 

elhunyt trónörökös öccse, Lajos vállalta át.26 

1221-ben Lajos feleségül vette a tizennégy éves Erzsébetet, az özvegy tar-

tománygrófné, Zsófia pedig bevonult az eisenachi Szent Katalin ciszterci kolos-

torba. A Reinhardsbrunni Krónika tudósítása szerint a házaspár 1222-ben Ma-

gyarországra látogatott, az utazásra azonban egyéb forrásokban nem találunk uta-

lást.27 Erzsébetnek és Lajosnak három gyermeke született.  

Lajos tartománygrófként részt vett a Német-római Császárság belpolitikai 

küzdelmeiben, illetve az invesztitúra harcban is. 1224-től készült az újabb keresz-

tes hadjáratban való részvételre – vélhetően Marburgi Konrád közbenjárására,28 

míg végül 1227-ben, útban a Szentföld felé életét vesztette.  

 
23  III. Konrád német király fiát, Henriket 1139-ben jegyezték el II. Béla magyar király Zsófia ne-

vezetű leányával. Az 1140-es évek elején a jegyességet felbontották. A szokatlan diplomáciai el-
járást és a durva bánásmódot követően Zsófia az admonti apácakolostorba vonult vissza. Rész-
letesen lásd Kavecsánszki 2014: 258–259.  

24  Vö. Sz. Jónás 1997: 47–48. 
25  Vö. Sz. Jónás 1997: 49. Ernst W. Wies azt is hangsúlyozza, hogy I. Hermann elmeállapotának 

épsége 1216-ban megkérdőjelezhető volt, így a döntés meghozatalára ő semmiképpen sem volt 
alkalmas. Wies 1998: 55–56. 

26  Ahogyan már utaltam rá, nem teljesen lezárt kérdés, hogy Hermann vagy Lajos volt-e az idő-
sebb testvér és a kijelölt örökös, az viszont tény, hogy Erzsébet jegyességét mindenképpen az 
örökössel érvényesítették. A vitáról lásd Sz. Jónás 1997: 20–21.  

27  Sz. Jónás 1997: 26. 
28  Sz. Jónás 1997: 70. Konrád 1215-ben, majd 1220-ban kapott pápai megbízást a keresztes hadjá-

rat hirdetésére egyes német tartományokban. 
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A tartománygróf halálát követően testvérei, Konrád és Heinrich Raspe társ-

uralkodói rangot kaptak Erzsébet fia, az ifjú II. Hermann mellett. Heinrich Raspe 

a kiskorú gyermek gyámjaként a tartomány régense lett, majd II. Hermann tizen-

kilenc éves korában bekövetkező gyermektelen halálakor örökölte a tartományt. 

Heinrich, akit a legendákkal szemben a források igen vallásos uralkodóként fes-

tenek le, mindvégig maga mellett tartotta unokaöccsét.29 

Férje halálát követően Erzsébet szinte teljes figyelmével a vallásos élet felé 

fordult, ebben segítségére volt lelki vezetője, Marburgi Konrád. Erzsébet döntése 

nem volt teljesen szokatlan a korszakban, hiszen anyósa, Zsófia ugyanezt tette 

férje halála után – jóllehet jóval idősebb korában, mint Erzsébet. Zsófia, aki Er-

zsébet nevelője is volt egyben, igen vallásos asszony hírében állt, a legendákban 

szereplő gonosz anyós képe inkább jellegzetes folklórmotívumnak tekinthető.30 

Nem teljesen egyértelmű, hogy pontosan mi történt ekkor Wartburgban. 

Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy Erzsébetnek Wartburgból valóban olyan 

drámai körülmények között kellett volna távoznia, mint ahogyan azt a legendák 

leírják,31 és hogy távozása után koldulásra kényszerült volna. Ne feledjük, hogy ő 

a tartomány jogos örökösének édesanyja, ráadásul a továbbra is regnáló II. And-

rás magyar király lánya. Az esetleges kiűzés politikai következményeitől – mint 

korábban a jegyesség felbontásánál – most is tartani lehetett. Már a Libellus is 

utalt rá, hogy Erzsébet önszántából távozott az udvarból.32 Mindettől függetlenül 

1227–1228 tele, amelyet minden jel szerint a ferenceseknél töltött, Erzsébet szá-

mára valóban válságos lehetett.33 Anyai rokonsága 1228-ban sietett segítségére. 

Nagynénje, Mechtild kitzingeni (Benedek rendi) apátnő nyújtott támaszt neki és a 

kicsi Gertrúdnak, akiket Bambergbe vitte testvéréhez – Erzsébet nagybátyjához – 

Eckbert püspökhöz. A főpap új házasságot tervezett Erzsébet számára. Jóllehet 

Erzsébet már Lajos életében önmegtartóztatási fogadalmat tett a férje esetleges 

halálát követő időszakra vonatkozóan, a korszakban az uralkodó dinasztiák fiatal 

özvegyeinek újraházasodása megszokott dolog volt, ezzel számolt Ekbert püspök 

is. Annak a legendákban szereplő hagyománynak ugyanakkor semmilyen hiteles 

nyoma nincs, hogy maga II. Frigyes császár kezdeményezte volna a házasságot 

Erzsébettel. Ez azért lehetetlen, mert a császár ekkor nős volt.34 Erzsébet egyéb-

iránt is határozottan visszautasította az újraházasodás gondolatát, azzal fenyege-

 
29  Sz. Jónás 1997: 73. Ezzel szemben Vö. Reber 2009: 136–137. 
30  Sz. Jónás 1997: 46; Wies 1998: 52. 
31  Elsőként Apoldai Theoderik életrajza említi Erzsébet elűzését. Az üldözött nő jellegzetes motí-

vumáról a középkori irodalomban vö. Magyar 2007: 73–76. 
32  Ennek valószínű okáról és az özvegyi járandóság jogi státuszáról vö. Sz. Jónás 1997: 73–75. Ez-

zel ellentétes véleményt fogalmaz meg – szintén a Libellus alapján – Ernst W. Wies 1998: 121–
122. Lásd még Reber 2009: 138–139. 

33  Reber 2009: 139. 
34  A császári frigy legendájáról lásd Reber 2009: 157. Vö. Fischer-Fabian 1985: 367–370. 
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tőzve, hogy levágja az orrát.35 A legendák tanúsága szerint II. András követséget 

küldött lányához, hogy hazahívja, de Erzsébet ezt a lehetőséget is elutasította.36 

Rövid pottensteini tartózkodást követően Erzsébet – a férje maradványait 

szállító, Szentföldről hazatérő keresztes lovagok védelme alatt – visszatért Türin-

giába (1228), hogy részt vegyen Lajos temetésén. 

Az életrajzokból nem derül ki világosan, hogy Erzsébet bambergi és 

pottesheimi tartózkodása alatt pontosan hol volt Marburgi Konrád és hogy mi-

lyen szerepet játszott a fenti eseményekben. Konrádnak házfőnökként, vizi-

torként és a keresztes hadjárat szervezésével, illetve eretnekügyekkel foglalatos-

kodó pápai megbízottként sokat kellett utaznia,37 így a lelki vezetés nem jelentett 

állandó fizikai felügyeletet védence felett. Erzsébet Türingiába történő visszatéré-

sét követően ugyanakkor Marburgi Konradtól tudjuk, hogy a fiatal özvegy, lelki 

vezetője tanácsai ellenére nem kívánt sem visszatérni Wartburgba, sem pedig 

anyósa példáját követve kolostorba vonulni, amely elfogadható lett volna a kor 

társadalma számára és rangja okán hamarosan apátnő lehetett volna. Erzsébet – 

Konrád legnagyobb megdöbbenésére – koldulásból kívánt élni. Életrajzának e 

mozzanata azért elgondolkodtató, mert a koldulás a 12. század e korai szakaszá-

ban még egyáltalán nem tartozott az alázatosság kinyilvánításának bevett formái 

közé.38 Marburgi Konrád e lépést – amely a legendákban emlegetett hajlevágás 

motívumával együtt a későbbi klarissza rend sajátosságai közé sorolható – azért 

ellenezte, mert az a jövedelemről és birtokokról, vagyis az özvegyi juttatásokról 

való lemondást vonta volna maga után. Ezért tiltotta ezt meg Konrád, amivel 

egyébként saját pozícióját is megőrizte Erzsébet mellett, hiszen annak laikusként 

továbbra is szüksége volt lelki vezetőre.  

Mielőtt kezdetét vette volna Erzsébet élettörténetének utolsó szakasza, az 

özvegy mindent megtett gyermekei helyzetének stabilizálása érdekében. Az ifjú 

Hermann hivatalosan is örökös lett, Zsófia nevű lányát hamarosan eljegyezték a 

brabanti herceggel, a posztumusz született Gertrúd pedig az altenbergi premont-

rei kolostorba került. Erzsébet – Konrád erőteljes és határozott közbenjárásával, 

 
35  Az orrlevágás értelmezéséhez lásd Reber 2009: 156. 
36  Karthauzi [2000]: 31. A jegyesét vesztett leány hazahívásának is van történeti előzménye: Ko-

rábban már említettem, hogy II. Béla lányának, Zsófiának is felbomlott a jegyessége az 1140-es 
években. Miután Zsófia bevonult az admonti apácakolostorba, testvére, az új király, II. Géza 
követséget menesztett érte és hazatérésre buzdította. Lásd részletesen Kavecsánszki 2014: 258–
260. Vasvári Pál Szent Erzsébetről szóló történelmi esszéjében részletesen kifejti a követküldés 
körülményeit, ahol jellegzetesen romantikus, reformkori magyarázatokkal illeti az eseményeket 
– többek között azzal, hogy anyja meggyilkolása miatti félelmében sem kívánt hazatérni Ma-
gyarországra. Lásd Szigethy 2000: 70. 

37  Konrád három pápával is igen bizalmas hivatali kapcsolatot tartott fenn, inkvizitori hatalma pe-
dig szinte egész Németországra kiterjedt. Vö. Wies 1998: 82–83, 178–184; Reber 2009: 13. 

38  Vö. Le Goff 2002: 196. 
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illetve ennek köszönhetően a pápa támogatásával – megkapta özvegyi juttatásait, 

tartózkodási helyéül pedig sógorai Marburgot39 (Hessen központját) – pontosab-

ban egy városon kívüli területet – jelöltek ki.40 

A valóban nagy nehézségek árán megszerzett özvegyi örökségből Erzsébet 

1228-ban kórházat alapított Marburgban. Minthogy ebben az évben avatták 

szentté Assisi Ferencet, az új kórház az ő patrociniuma alá került.41 Jóllehet Er-

zsébet továbbra is Konrád felügyelete alatt élt, viselkedése – erről alább részlete-

sen is lesz szó – számos ponton önálló akaratról tanúskodik. Minden jel szerint 

Erzsébet egyre közelebb került a ferences gondolatokhoz – vélhetően egy ideig 

maga Konrád is a ferencesek közé tartozhatott. A ferenceseknek minden jel sze-

rint 1225 óta volt rendházuk Eisenachban és Erzsébet Marburgba költözésével 

Hessenben is megjelentek.42 Erzsébet a kórházi közösség vezetőjeként talán a fe-

rences világi rend tagjává válhatott, beöltöztetésére 1228-ban, örök fogadalomté-

telére 1229-ben kerülhetett sor.43 Ekkortól kezdve Konrád – aki túlzásnak tart-

hatta Erzsébet életvitelét – egyre kisebb szerepet játszott Erzsébet életének hátra-

lévő szakaszában és életszentségének beteljesítésében.44 Erzsébetet 1231-ben hu-

szonnégy évesen érte a halál.  

 

 

HABITUS ÉS ÉRZÉKENYSÉG 

 

Erzsébet életszentségének vizsgálatakor ugyanazzal a nehézséggel találjuk 

magunkat szemben, mint a valós biográfiai események tisztázásakor: Le kell vá-

lasztanunk a hagiográfiák, szentéletrajzok toposzszerűen visszatérő elemeit és 

Erzsébet ájtatos és karitatív tevékenységét ezek nélkül kell értelmeznünk.  

A 12–13. század fejlődő gazdasági viszonyai közepette45 az emberek élvezni 

kezdték az életet, újra megjelent az életöröm, amely ugyanakkor élesen ellentétes 

életérzés volt az akkori egyházi erkölccsel. Az élet szeretete persze erősítette az 

élet végétől, vagyis a haláltól való félelmet is. Mindenesetre az érzelmesség általá-

 
39  Marburg város és a vár nem tartozott Erzsébet özvegyi juttatásai közé, így lakhatási joga sem 

volt ott. Marburg jogi státuszáról és fejlődéséről lásd Reber 2009: 162–163. 
40  A Wartburgból történő távozás után a marburgi megtelepedésig az események időrendje zava-

ros. A lehetséges megoldásról lásd Jaksche 2011: 82–84. Vö. Reber 2009: 136–142. 
41  Elképzelhető, hogy a kórház Szent Ferenc patrocíniumát maga a pápa javasolta. Reber 2009: 

12–13. 
42  A marburgi ferences rendház alapításának körülményeiről lásd Jaksche 2011: 93–97. Az eisena-

chi ferences templomról lásd Reber 2009: 93; illetve Reber 2009: 170.  
43  Konrád vélhetően ekkor már nem volt a ferences rend tagja. Vö. Jaksche 2011: 109–110. 

Ortruder Reber cáfolja, hogy Erzsébet a ferences harmadrend tagja lett volna, lásd Reber 2009: 
168–169. Az események pontos időrendje körüli problémákról lásd Wies 1998: 132–133.  

44  Vö. Wies 1998: 146–147. 
45  Vö. Le Goff 2002: 15–18, 166–171. 
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nos fokozódása a laikus társadalomban új igényeket fogalmazott meg a vallási 

élettel szemben is: az egyháznak is empatikusabbá és érzékenyebbé kellett vál-

nia.46 

A gazdaság fejlődése tovább növelte a szakadékot a gazdagok és a szegé-

nyek között. A város a hihetetlen gazdagság és az elképesztő nyomor tere lett, a 

középkor e szakasza pedig a társadalom jelentős csoportjai számára az éhezés vi-

lága volt. Az éhségérzet a társadalom kollektív élményévé vált, amelyet kompen-

zálni akart, ezáltal téve azt pszichikailag elfogadhatóbbá. E sorba illeszkedik az 

orális folklór műfajokban megjelenő bőség- és gazdagságmotívum (kivált a me-

sékben), de ide tartozik a szentek önkéntes böjtölésének példázata vagy akár a fa-

lánkság főbűnné tétele. Nem véletlen az sem, hogy amiképp Sz. Jónás Ilona meg-

jegyezte, a kor szentjei mind gyógyítók és táplálók voltak.47 A szegénységben 

végzett karitász a 12. századtól jelent meg a hagiográfiákban. Ekkor vált megbe-

csültté a fizikai munka is (mint a bűnös tétlenség ellenszere).48 A karitász és a fi-

zikai munka összekapcsolódása és együttesen a szerzetesi élet ideáljává válása fő-

ként a ferenceseknek köszönhető. Ugyanakkor ők kezdték hirdetni az élet örö-

meit, szépségét is. A szerzetest – a korábbi passzivitással szemben – aktív cselek-

vőként képzelték el, aki örömmel munkálkodik másokért. A karitatív tevékenység 

így lassan nem csak bevett, hanem elvárt erénnyé vált.  

Hogyan illeszthető ebbe a folyamatba a női életszentség? Szent életet lehe-

tett élni lovagkirályként, vagy szerzetesként, de nőként hogyan? Természetesen a 

nő felmagasztosulásának lehetőségei a meglévő mintákat követték: lehetett apáca, 

mártír, uralkodónő, apátnő, kolostoralapító. Úgy tűnik, hogy a karriermodellben 

nem történt változás – e tekintetben Erzsébet élete sem mondható különleges-

nek. A böjt, a cilicium, az önkorbácsolás, a test sanyargatásának szokása bevett és 

korántsem szokatlan jelenség. Az igazán döbbenetes újdonság a viselkedés átala-

kulása volt, és ez az, ami Szent Erzsébet esetében is forradalmi változás: a jóté-

konyság, a szegények támogatása, vagyis a saját lélek tökéletesítésének magányos 

formája helyett a cselekvő, aktív, karitatív élet választása. Nemes hölgyek koráb-

ban is alapítottak kórházakat, de nem ők maguk ápolták benne a betegeket.  

Erzsébet életszentsége, amely viselkedéséből és mentalitásából származott a 

korhangulat hű lenyomata. Ahogyan már az első fejezetből is kiderült, Erzsébet 

vallásos buzgósága semmiképpen sem tekinthető új jelenségnek, mértéke és for-

mája azonban mindenképpen szokatlan, karitatív jellege pedig számos kérdést vet 

fel. Nincs okunk kételkedni a legendák beszámolóiban, miszerint Erzsébet vallá-

sos odaadásának már kisgyermekkorában egyértelmű jelei voltak. A gyermekko-

 
46  Vö. Sz. Jónás 1997: 103–104. 
47  Sz. Jónás 1997: 106–107.  
48  Sz. Jónás 1997: 109–110. 
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ráról Türingiában nagyon keveset tudunk, a hagiográfia és a források természete-

sen mély vallásosságát emelik ki, de hogy vonzódott-e már ekkor az aszketikus 

életmódhoz, bizonnyal nem tudhatjuk. Az önfegyelme viszont nyilvánvaló. Korai 

érzelmeiről is keveset árulnak el a források, nem tudjuk például, hogy miként fo-

gadta édesanyja meggyilkolásának hírét.  

A szegények, elesettek és betegek iránt tanúsított érzékenysége házasságának 

korai szakaszában nyilvánultak meg először egyértelműen. Kérdéses, hogy gon-

dolkodását és viselkedését mennyiben befolyásolta az egyre terjedő ferences 

eszmeiség. A ferencesek első rendje 1209-ben, a klarissza második rend 1212-

ben, a világi harmadrend pedig 1221-ben létesült. Az igen világias wartburgi ud-

varban 1224-ben jelentek meg, 1225-ben pedig – Erzsébet támogatásával – ká-

polnát létesítettek Eisenachban.49 Erzsébettel a ferences lelkiséget Rodeger test-

vér ismertette meg.50 Nem okoz különösebb gondot annak belátása, hogy a fe-

rencesek életcéljai miért gyakoroltak akkora hatást Erzsébetre, és az is egyértel-

mű, hogy a tartománygrófné igen nyitottnak bizonyult a kor szellemi irányzatai  

felé. A ferencesek gyakorlatilag társadalmi igényként megjelenő célokat fogalmaz-

tak meg, amelyeket a gyakorlatban is megvalósítottak. Olyan elvek voltak ezek, 

amelyek mind a laikus vallásos közösségekben, mind pedig Erzsébet korábbi te-

vékenységében jelen voltak.  

Ugyanakkor ez az az időszak, amikor Marburgi Konrád is meghatározóvá 

válik Erzsébet életében, jóllehet IV. Lajos és Konrád már 1220-ban kapcsolatba 

kerülhetett egymással.51 Korábban már utaltam rá, hogy Konrádnak szintén lehe-

tett kapcsolata a ferences renddel – amellett, hogy a ciszterci és premontrei esz-

mékkel is szimpatizált – sőt egyes feltevések szerint egy ideig maga is a ferences 

rend tagja volt.52 Nem teljesen világos, hogy a lelki gondozást Konrád milyen kö-

rülmények között vette át a ferences Rodegertől, a források tanúsága szerint 

azonban Erzsébet választotta ki Konrádot.53 

Minden jel szerint Konrád tudatosan törekedett arra, hogy Erzsébet, sőt La-

jos és ezen keresztül a teljes wartburgi dinasztia lelki vezetője legyen, ekképpen 

elősegítse a kor divatos liturgikus eszméjének, a mennyei udvar földi másának megva-

 
49  Jaksche 2011: 70–71; Hegedűs Kovácsevics 2007: 41–53. 
50  A Szent Ferenc által 1221-ben Németországba elindított misszióról, illetve Rodeger csatlakozá-

sáról és szerepéről lásd Wies 1998: 107. 
51  Wies 1998: 85–86. 
52  Konrád ferences múltját Gerhard Jaksche kutatásai alapján igazoltnak tekinthetjük. Valószínű-

síthető az is, hogy a ferences rendet az inkvizitori felkérés miatt hagyta el. Jaksche 2011: 97–
100, 104. Konrád rekonstruált biográfiáját lásd Reber 2009: 19–22. Konrád alakjának és tevé-
kenységének árnyaltabb megközelítését lásd Sz. Jónás 1997: 92–103. 

53  A lehetséges magyarázatokat lásd Wies 1998: 87–88. Wies ugyanakkor éppen azt hangsúlyozza, 
hogy Konrád ekkor nem volt ferences, vagyis alkalmasabb volt arra, hogy Erzsébetet lebeszélje 
minden vagyona eladományozásáról. 
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lósulását.54 A férj Konrádra akár egyfajta riválisként is tekinthetett, jóllehet az 

életrajzi irodalom szerint Lajos jobbára támogatta felesége lépéseit. A legendák 

egyes utalásai szerint ugyanakkor Lajos eredendően nem értett egyet felesége túl-

zottnak vélt karitatív tevékenységével,55 sőt a wartburgi udvarban attól is óvták, 

hogy feleségül vegyen „egy beginát”56, jóllehet meglehetősen nehéz feltételez-

nünk egy tíz éves gyermekről, hogy begina életmódot folytatott volna. Később 

Lajos a szentéletű asszony hatására megváltozott: a legendák tanúsága szerint Er-

zsébet vette rá Lajost a szentföldi háborúban való részvételre is, ugyanakkor en-

nek nincs valóságalapja.57 Különösen elképzelhetetlen ez akkor, ha figyelembe 

vesszük, hogy Erzsébet azzal a ferences eszmeiséggel szimpatizált, amelyik heve-

sen ellenezte a keresztes hadjáratokat és az erőszakos eretneküldözést. Igen érde-

kes persze az is, hogy miképpen vélekedhetett Erzsébet Konrád inkvizitori kine-

vezéséről. Tény, hogy az Erzsébet-hagiográfia nem következetes Lajos szerepét 

illetően: hol támogatja felesége tevékenységét, hol pedig ellenzi. Példaként meg-

említhető a rózsacsoda, jóllehet pont a következetlenség okán a Karhauzi Névte-

len a történetet Erzsébet gyermekkorára, a magyar királyi udvarba helyezi.58 

Ahogy említettem, Erzsébet vonzódása a szegénységhez eredendően nem a 

ferences eszmeiséggel, hanem a korszellemmel hozható összefüggésbe. Erzsébet 

kora a kiközösítések kora volt, amire Szent Ferenc azt a választ adta, hogy Isten 

minden teremtményében jelen van, ezzel alapozva meg a szolidaritás kultúráját.59 

Ezt az elvet követte Erzsébet is: Lényeges hangsúlyozni, hogy Erzsébet nem 

önmagában a szegénységet, a nincstelenség állapotát szerette, hanem magukat a 

szegényeket. Minthogy a szenvedő Krisztust látta bennük, érthetővé válik a talán 

Erzsébet mottójaként is értelmezhető kijelentése: „Milyen jó nekünk, hogy megfürdet-

hetjük és betakarhatjuk az Urat!” E mondattal világossá válik számunka Erzsébet 

elképesztő igénytelensége is, amely leginkább élete utolsó, kórházi éveiben válik 

döbbenetesen nyilvánvalóvá.  

 
54  A mennyei udvarok földi másának 13. századi képzetéről lásd Klaniczay 2000: 202–204. 
55  „[...] nagy haraggal béüté az ajtót, hogy mind az poklost megöllye, mind az szent asszont levágja. [...]” Kar-

thauzi [2000]: 25. 
56  Vö. Sz. Jónás 1997: 48. 
57  Sz. Jónás 1997: 10; Reber 2009: 123–135. Lajos korábban pénzt kért II. Frigyestől a hadjáratban 

való részvételért, vagyis nem feltétlenül a jámbor keresztényi elhivatottság vitte rá. Wies 1998: 
9; Reber 2009: 123–135. 

58  Karthauzi [2000]: 17. Amennyiben elfogadjuk Lajos támogató szeretetét Erzsébet és cselekede-
tei iránt, a rózsacsodának vajmi kevés értelme van. Vö. Sz. Jónás 1997: 26–27. Itt hozzá kell 
tenni, hogy a rózsatörténet csak jóval később, vélhetően Itáliában került be az Erzsébet legen-
dák közé, feltehetően a 13. század végén. Innentől kezdve viszont több későbbi női szent élet-
rajzába is átvándorol. Vö. Sz. Jónás 1997: 143–144; Magyar 2007: 56, 63–65; Bálint 1977: 476; 
Timár 1910: 269–271. Az Aragónai Szent Erzsébet legendáiban szereplő rózsacsodákkal törté-
nő összevetést lásd Rákóczi 1999: 378–381.  

59  Le Goff 2002: 28, 171. A lateráni zsinat kiközösítő intézkedéseiről lásd Duby 1998: 114.  
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Fontos hangsúlyozni e helyen, hogy a wartburgi udvar, maga Türingia a kor-

szak általános viszonyainak hű tükörképe volt. Erzsébet itt megtapasztalhatta 

mindazokat a társadalmi, gazdasági és szociális viszonyokat, amelyek korábban az 

eretnekmozgalmakat vagy akár a vallásos nőmozgalmakat (mulieres religiosae) életre 

hívták Európa különböző pontjain. A wartburgi udvar pompája – épp Erzsébet 

és Lajos korában zajlott a vár kibővítése, palotává alakítása –60 és a város (Eise-

nach, Gotha, majd Marburg) nyomora kiáltó ellentét volt Erzsébet számára, mint 

ahogyan azok a feudális háborúk is, amelyeket újdonsült rokonai szítottak és 

amelyek Türingia többszöri feldúlását eredményezték. Külön kiemelendő Erzsé-

bet viselkedése az 1226. évi nagy türingiai éhínség idején.61 A tartománygrófné – 

férje távollétében, tehát Türingia kormányzó vezetőjeként – nem csak megnyitot-

ta a magtárakat, hanem részletes utasítást adott a fejadagok beállításáról, a szét-

osztás módjáról, az új termés betakarításáról. A hagyomány szerint a távollévő 

férj utólag helyeselte felesége cselekedetét, de elképzelhető, hogy mit szóltak 

hozzá Erzsébet sógorai, akik a családi vagyon elherdálásaként értelmezhették az 

eseményeket. 

Erzsébet viselkedése feleségként sem érdektelen, hiszen számos olyan jel-

legzetességet mutat, amely a korszak mentalitásának változására utal. Egy keresz-

tény uralkodónőnek és feleségnek az egyház által támasztott elvárás szerint aláza-

tosnak és szűziesnek kellett lennie, aki engedelmeskedik férjének, jó anya, szere-

tettel viseltet családja iránt, törekszik az aszketikus élet megvalósítására, rendsze-

resen imádkozik, gondoskodik a kolostorok, templomok felszereléséről, özvegy-

ségében is hűséges marad férjéhez, és ha kell, őérte vezekel hátralévő életében. 

Tulajdonképpen ennek az ideálnak felet meg tökéletesen Erzsébet anyósa, Zsó-

fia. Erzsébet számára tehát volt egy közvetlen példakép, akit követve teljesíthette 

az egyház elvárásait. Nem ezek a cselekedetek újszerűek tehát, hanem a hozzájuk 

kapcsolódó érzelmek. Minden jel szerint ugyanis – számolva a források esetleges 

túlzásaival is – Erzsébet szerelmes volt a férjébe. A hagiográfiákban a szentek ál-

tal érzett szerelem leírása csak nagyon rövid történelmi korszakban, éppen a 13. 

század első felében van jelen, vélhetően szoros összefüggésben a lovagi költészet 

 
60  A kutatások szerint a wartburgi vár építési munkálatai csak Erzsébet második gyermekének szü-

letésének idejére fejeződtek be, így életét addig az eisenachi rezidencián és más várakban töltöt-
te. Vö. Jaksche 2011: 61–63. Lásd még Reber 2009: 52. Az udvari élet és a várak 12–13. századi 
fejlődéséről lásd Le Goff 2012: 82–83. Lásd még Kavecsánszki 2008: 73. 

61  A nyugat-európai népesség dinamikus növekedésével párhuzamosan zajlott a mezőgazdasági 
technika intenzív fejlődése. A folyamattal együtt járó városokba áramlás ugyanakkor a városi 
nyomor fokozódásához járult hozzá. 1224-ben Franciaországban gabona- és állatvész vette 
kezdetét, amely különösen súlyosan érintette a városi lakosságot. Ez a kór terjedt át a biroda-
lom területére és jelent meg 1226-ban Türingiában is.  
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virágzásával.62 A Lajos iránt tanúsított érzelmekről árulkodik az is, hogy Erzsébet 

férje jelenlétében, az ő kedvéért részt vett az udvari életben, ott volt a táncalkal-

makon, sőt díszes öltözékben jelent meg. Gondoljunk a köpenycsodára,63 aminek 

egyik lehetséges értelmezése éppen az, hogy nem akart a férjére szégyent hozni 

az idegenből – a későbbi legendák szerint Magyarországról – jött vendég előtt. 

Úgy tűnik, a szerelem erényként jelenik meg Erzsébet életében.64 A legendák pél-

dául igen szemléletesen, drámainak írják le az a jelenetet, amikor Erzsébet hírt 

kapott férje haláláról. Más női szenteknél nem olvashatunk a férj iránt érzett sze-

relemről.65 A házastársi szerelem eme megnyilvánulása igazán szokatlan lehetett 

egy olyan korban, amely a házasságot érdekköteléknek tartotta.66 Gondoljunk 

csak arra, hogy amikor 1226-ban Erzsébet Marburgi Konrádnak engedelmességet 

fogadott, ezt azzal a kitétellel tette meg, hogy fogadalma nem sértheti férje jogait. 

Erzsébet egyébiránt ekkor arra is esküt tett a Szent Katalin kolostorban (tehát 

nem a ferencesek kápolnájában! – itt élt apácaként anyósa), hogy férje halála után 

önmegtartóztató életet fog élni, vagyis nem házasodik újra.67 Nem lehet vitás, 

hogy Zsófia visszavonulása egyfajta példát jelenthetett Erzsébet számára, jóllehet 

a fiatal feleség ekkor még nincs húsz éves sem.  

Az önmegtartóztatás és a szűzies élet kérdése nem kis problémát okozott a 

házasság szentségének egyházi értelmezésében a középkorban. A házasság az 

egyház számára szentség, amelynek célja az utódnemzés és hitközösség létreho-

zása a másik féllel. A házastárs iránt érzett szerelem egyházi megítélése attól füg-

gött, hogy azt mennyiben tekintették a testi vágy megnyilvánulásának.68 Pál apos-

tol szerint a szüzesség és a házasság is Isten kegyelmi ajándéka, a nemi vágy pedig 

bocsánatos bűn. Világos, hogy Erzsébet a szűzi életet nem tarthatta fenn, hiszen 

három gyermeknek adott életet (megjegyezve, hogy a 13. században volt példája a 

házasság mindkét fél részéről történő szűzies megélésének). Rendkívül érdekesek 

Ortrud Reber számításai, miszerint Lajos és Erzsébet gyermekeinek születési ide-

jét figyelembe véve betarthatták a nemi érintkezés egyház által meghatározott 

éves tilalmi időszakait.69 Mindenesetre túlzás lenne azt feltételezni, hogy Erzsébet 

a virágzó skolasztika házassággal kapcsolatos legújabb elmélkedései szerint élt 

házas életet férjével. Egyszerűen szerette Lajost és betartotta a korszak legalapve-

 
62  Vö. Sz. Jónás 1997: 53. Nem kizárt, hogy ez a szerelem szolgált mintájául Eschenbach hasonló 

témájú művéhez, de a fordított hatás sem elképzelhetetlen. Lásd ehhez Reber 2009: 82–83. Vö. 
Hegedűs Kovácsevics 2007: 41–53. 

63  A köntöscsoda értelmezéséhez lásd Magyar 2007: 69–72. 
64  Sz. Jónás 1997: 56. Vö. Wies 1998: 60–64. 
65  Magyar 2007: 14.  
66  Vö. Bloch 2002: 336–337. 
67  Az engedelmesség feltételeiről, Konrád nézeteiről lásd Sz. Jónás 1997: 98–99. 
68  Vö. Bloch 2002: 336–337. 
69  Reber 2009: 78–79; Abbott 2009: 154–155. 



150 

tőbb szabályait – amellyel nyilván Zsófia, majd később az udvari papok, Rodeger, 

esetleg Konrád ismertette meg. A Lajos iránt érzett szerelem mellett ugyanakkor 

a legendák azt is megemlítik, hogy özvegységében Erzsébet már bánta, hogy le 

kellett mondani a szüzességről.70 A változó vallási gondolkodást és változó men-

talitást láthatjuk ebben is: egyrészről a szűzies élet ideálja, másrészről a férj iránt 

érzett szerelem erénye kerül szembe egymással,71 és ezt a problémát az Erzsébet-

hagiográfia nem tudta következetesen feloldani. Erzsébet a fogadalomtételekor 

még a férje jogaira hivatkozott, később pedig már a házasságát is bánta, hiszen ez 

megfosztotta a szűziesség dicsőségétől. Innentől kezdve egyre gyakoribbá vált a 

korban az udvari szerelem mintáit követő krisztusi jegyességre (sponsa Christi) va-

ló hivatkozás,72 amely Erzsébet halálának leírásakor is megjelenik. 

Erzsébet gyermekeihez fűződő viszonya is a korszakban bekövetkező men-

talitásváltozásra utal. Nincs nyoma annak, hogy gyermekei nevelését dajkára bízta 

volna. A kisgyermekét dajka nélkül nevelő anya ideálja a korszakban kezdett diva-

tossá válni, jóllehet Erzsébet számára a szegény asszonyok is modellt nyújthattak, 

akik nem engedhették meg maguknak a segítséget gyermekük ellátásában.73 Igen 

szokatlan ugyanakkor a gyermekeiről való lemondás férje halálát követően, noha 

anya és gyermeke elválása – például eljegyzés okán – a korszakban nem volt 

rendkívüli, sőt magának Erzsébetnek is keresztül kellett ezen esnie. A legendák 

nem véletlenül említik több alkalommal is, hogy Gertrúd királyné többször is 

megjelent Erzsébet álmaiban, arra kérve lányát, hogy imádkozzon lelki üdvéért. 

Ne feledjük, hogy Erzsébet csak akkor mondott le gyermekeiről 1229-ben, ami-

kor jövőjüket már megnyugtatóan elrendezte. Bizonyára komoly megpróbáltatást 

jelenthetett számára az alig két éves Gertrúdtól való elválás, de a kisgyermeket 

már csak a fertőzésveszély miatt sem volt célszerű anyja mellett tartani a 

marburgi kórházban. Ez lényegi szempont, jóllehet egyes vélekedések szerint a 

kicsi Gertrúd eltávolítása Konrád mesterkedésének köszönhető, akinek ekkor 

már feltett szándéka volt, hogy Erzsébetből szentet csinál.74 Nem hagyható ter-

mészetesen figyelmen kívül, hogy Erzsébet – vagy rajta keresztül Konrád – meg-

indokolja a tettet. Erzsébet hangoztatja, hogy azért hagyja el gyermekeit, nehogy 

azokat jobban szeresse, mint más gyermekeket. Emellett pedig hivatkozhatott a 

ferencesek által is nagy becsben tartott passzusra a Szentírásból: „Aki nevemért el-

hagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit 

 
70  Vö. Magyar 2007: 16. 
71  „Minthogy férjét mély szerelemmel szerette, sajnálta, hogy nem érdemelhette ki a szűziesség dicsőségét.” Apoldai 

Theoderik sorait idézi Sz. Jónás 1997: 55.   
72  Klaniczay 2000: 221. 
73  Reber 2009: 75–76. 
74  Jaksche 2011: 86–87. 
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kap, s az örök élet lesz az öröksége.” (Mt.19.) Az önzetlen szeretet szokatlan, példát-

lan megnyilvánulása ez.  

A fentiekben Erzsébet feleségként és anyaként gyakorolt erényeit láthattuk, 

ugyanakkor kétségkívül rendelkezett olyan – eredetileg – szerzetesi erényekkel is, 

amelyek részben hagyományos, részben a ferencesek hatásával magyarázható 

modern elemekből tevődtek össze. A türelem, a szerénység és az alázatosság a 

tradicionális erények sorába tartozik. Amikor nem lépett be koronában abba a 

templomba, ahol Krisztus töviskoronát viselt, vagy amikor ott a legszegényebbek 

között foglalt helyet, az alázatosság erényéből adott példát. Éjjeli imádságai – 

amihez a hitvesi ágyat kellett otthagynia – igen régi hagyományokra visszavezet-

hető szerzetesi motívum. A férj iránti engedelmesség szintén klasszikus elvárás, 

ugyanakkor a Konrádnak – vagyis az egyháznak – tett engedelmességi fogadalom 

már inkább ferences hatást tükröz. Ne feledjük, hogy Konrád igencsak brutálisan 

bánik Erzsébettel, elegendő csak az altenbergi korbácsolás esetét megemlíteni. 

Lajos halálát követően minden jel szerint Konrád igen keményen bánik vele, a 

források tanúsága szerint Erzsébet félt lelki vezetőjétől. Marburgi kórházi évei 

alatt a mester minden lelki támaszától megfosztotta Erzsébetet és egyre inkább 

az inclusa vallási életforma felé terelte, jóllehet maguk a ferencesek elutasították 

az aszkézis szélsőséges, életveszélyes formát.75 

Izgalmas következtetésekre juthatunk Erzsébet aszketikus viselkedésének 

elemzésekor is. Az aszkézis természetesen szintén a klasszikus szerzetesi erények 

közé sorolható, ugyanakkor Erzsébet esetében mintha megváltoznának a motivá-

ciók. Eleget téve a társadalmi kötelezettségeinek Erzsébet jelen volt a lakomákon, 

de Konrád utasításainak megfelelően csak akkor vett az ételből, ha az nem az 

egyháztól jogtalanul eltulajdonított javakból származott. Férje távollétében öz-

vegyként öltözködött, de Lajos jelenlétében tartománygrófnéként. Jóllehet a le-

gendák tanúsága szerint – újfent némi következetlenséggel – női vendégeit a di-

vatos ruhadarabok és hajviselet elhagyására biztatta. Erzsébet aszkézise nem a 

hagyományos értelemben vett önsanyargatás. Ugyanis nem öncélú. Erzsébet asz-

kézisének középpontjában a másokért végzett hasznos munka ferences eszméje 

állt. Ez különösen jellemző volt élete utolsó, a marburgi kórházban töltött szaka-

szára. Ez lényegi különbség a hozzá hasonló sorsú női szentekhez képest. Már 

Sz. Jónás Ilona is felhívta a figyelmet arra, hogy Erzsébet a szó klasszikus értel-

mében valójában nem volt aszkéta, hiszen tudott örülni világi dolgoknak, tudta 

szeretni férjét, tudta élvezni a lakomát, ha nem jogtalan forrásból származott (jól-

lehet főleg utazások alkalmával ez komoly kellemetlenséget okozott, nem külön-

ben provokációt a vendéglátó nemesek felé). Erzsébet tehát inkább eltűrte, mint 

 
75  Lásd erről Klaniczay 2000: 207, 216–217. 
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sem élvezte a szenvedést.76 Élete utolsó éveiben is mértéket tartott az aszkézis-

ben, hogy éppen elegendő ereje legyen kórházi munkájának ellátásához. Hiszen a 

betegek segítése elsőbbséget élvezett az önsanyargatás tökéletességével szemben. 

A szegények segítése, az aktív szentség merőben más a korábbi kolostori passzi-

vitás általi szentséghez képest. E felfogás egyértelműen ferences gyökerű, jóllehet 

maga Konrád szigorú aszkéta volt. Persze, nem is helyeselte minden esetben Er-

zsébet magatartását, esztelen karitativitását igyekezett visszafogni. Erzsébet életé-

vel a szent ferenci karitász hármas fokozatát valósította meg: bőkezűség, munka, 

együttérzés. Erzsébet nem oltárterítőt hímzett, hanem halotti vásznat és ruhát. A 

szegények és betegek támogatása nem passzív segítség, hanem aktív jelenlét volt 

a részéről. Részt vett a betegek mosdatásában, otthonukban kereste fel a szegé-

nyeket, megcsókolta a leprások sebeit,77 megszegve ezzel a rájuk vonatkozó érin-

tési tilalmat.78 

Erzsébet a karitászt és az ezzel járó proaktív aszkézist a ferences életesz-

mény jegyében örömmel vállalta. Örömmel segített, örömmel dolgozott és 

örömmel szenvedett, sőt, örömtől sugárzó arccal könnyezett.79 Még meghalni is 

örömmel tudott huszonnégy éves korában. Mindezekkel a középkorban igazán 

szokatlan életérzésről tanúskodott: Erzsébet boldog volt! 

 

 

A SZAKRÁLIS ERZSÉBET – HAGIOGRÁFIA  

ÉS NÉPHAGYOMÁNY 

 

Erzsébet életszentségének vizsgálata a hagiográfiák segítségével lehetséges, 

ugyanakkor a hagiográfia, mint ahogyan a szentté válás kritériumrendszere is az 

adott kor vallási és erkölcsi elvárásainak kordokumentuma. Emellett viszont a 

kanonizáció feltételeinek minden eljárásban résztvevőt meg kellett feleltetni, kö-

vetkezésképp a hagiográfiák sematikussá és egymáshoz igen hasonlókká váltak. 

Ebből következően az Erzsébet-hagiográfiák súlypontjai annak megfelelően vál-

toznak, hogy melyik történelmi korszakban keletkeztek.  

 
76  Sz. Jónás 1997: 84–85.  
77  A szent és a leprás története a ferences legendák kedvelt eleme, ugyanakkor a motívum már Er-

zsébet kora előtt is létezett. A Krisztussá változó leprás csodájának adaptációiról lásd Magyar 
2007: 65–69. A motívum bekerüléséről Szent Erzsébet legendáriumába lásd Timár 1910: 195–
196. A ferencesek különösen vonzódtak a társadalom kitaszítottjaihoz, így a leprásokhoz is.  

78  Egy 1179-es zsinati végzés értelmében a gennyes betegségben szenvedőket minden más tisztá-
talan és démon által megszállt lénnyel egyetemben be kellett zárni a bélpoklosok menhelyére. 
Duby 1998: 114. 

79  Az örömtől ragyogó arc könnyezésének misztikai értelmezéséről és hagiográfiai hagyományairól 
lásd Reber 2009: 94–95. 
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Ahogyan már több alkalommal is utaltam rá, Erzsébet olyan korban élt, 

amely a vallásos gondolkodás terén komoly változásokat mutatott. Ez nem csak 

Erzsébet személyes életére, mentalitására volt kihatással, hanem természetesen 

életszentségének korabeli, közvetlenül halála utáni értelmezésére is. Erzsébet 

modern női szent – életszentsége gyermekkorától jellemző, vagyis nem megtérés 

eredménye –, akinek hagiográfiájában keverednek a klasszikus és a modern 

szentség jellegzetességei. Az Erzsébethez fűződő csodák nem csak halála után, 

misztikus helyeken és misztikus körülmények között nyugvó csontjainál történ-

tek meg,80 hanem már életében is, hasonlóan Szent Ferenchez.81 A modern szen-

tek természetfeletti hatalma már életükben megnyilvánult. A hagiográfiák nem 

véletlenül hangsúlyozzák, hogy Erzsébet imáinak azonnali hatása volt. Amikor 

Erzsébet egy feltűnő viseletű férfi lelki üdvéért imádkozott, a férfi elviselhetetlen 

meleget kezdett érezni, és könyörgött a szent életű asszonynak az ima abbaha-

gyásáért.82 E gyakorlat szinte a néphit paraliturgikus hagyományvilágát, a ráimád-

kozás gyakorlatát idézi. Az ilyen csodák lejegyzése és értelmezése természetesen a 

felügyeletüket végző gyóntatók feladata volt, akik életük céljának tekintették a re-

ájuk bízott nők vallásos ájtatosságának elmélyítését. A szent férfi és a szent nő 

mintegy párt alkottak,83 így Marburgi Konrád szerepe Erzsébet szentségének ki-

teljesítésében nélkülözhetetlen volt.  

Nincs okunk kételkedni abban, hogy az Erzsébet életszentségével kapcsola-

tos elbeszélések vagy „pletykák” már életében szárnyra kaptak. Ezt igazolja az is, 

hogy temetése gyakorlatilag azonnal zarándoklattá vált, a jelenlévők pedig – talán 

nem túlzás – szinte darabokra szaggatták a holttestet.84 Mindez azt igazolja, hogy 

Erzsébet már életében is rendelkezhetett egyfajta szakrális hatalommal, ami talán 

igen nyomasztó is lehetett sógorai számára, hiszen a középkor eme szakaszában a 

szakrális hatalom könnyen konvergálhatott a politikaival. 

Erzsébet halálát követően Marburgi Konrád azonnal hozzálátott a 

kanonizációhoz szükséges adatok (fama sanctitatis) összegyűjtéséhez. Ebben min-

den bizonnyal támaszkodhatott a már Erzsébet életében kialakuló alapnarratívára 

(vagyis pletykára), amely talán már ekkor illeszkedhetett az életszentség folklór-

ban is létező sematikus történeti kereteibe.85 Hiszen az első – mintegy hatvan té-

 
80  Vö. Klaniczay 2004c: 67–69. 
81  Vö. Le Goff 2002: 63–65. 
82  Erről lásd Reber 2009: 183–184. 
83  Klaniczay 2000: 229–230. Konrád szerepének értelmezése természetesen megint csak korfüggő, 

jóllehet a rosszindulatú pletykákat már a kortársak is megfogalmazták, sőt azokról Erzsébet is 
értesült.  

84  Klaniczay 2000: 231–232. Vö. Magyar 2007: 24. 
85  Vö. Gurevics 1987: 93. 
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telből álló – csodalista alig kilenc hónap alatt készült el.86 Ez a csodajegyzék, a 

Konrád által készített Summa vitae (Epistola Conradi) jelenti a legendárium alapját, 

amelyekkel a mester már 1232-ben kezdeményezte a kanonizációt a pápánál. Az 

első szerkesztett legendagyűjtemény a Libellus (Dicta) lett, amely Erzsébet közvet-

len társainak visszaemlékezésén alapult. Dietrich von Apolda a már meglévő for-

rásokat általa idős emberektől gyűjtött orális hagyományokkal egészítette ki. Ez-

zel természetesen nem tette pontosabbá az életrajzot, munkája azt bizonyítja 

számunka, hogy a csodatörténetek elevenen éltek a helyi folklórban. Erzsébet bár 

modern szent volt, vagyis az életszentségre esett a fő hangsúly, halála után a népi 

kultusza még inkább a korábbi századok mentalitását tükrözte. A nép nem olvas-

gatta Szent Ferencet, nem ismerte a modern szentség kritériumait és ragaszko-

dott hozzá, hogy ha már szent, legyenek csodái és tiszteljék ereklyéit.87  

A leendő hős vagy szent születésének csodás megjövendölése például klasz-

szikus folklór elem, mint ahogyan a jós – Klingsor varázsló88 – személye is. Az 

1206/1207. évi wartburgi dalnokverseny is az egykor fényes és ellentmondások-

kal teli udvari élet89 megnemesedett és kiszínezett képe a szájhagyományban. 

Klasszikus folklórtörténet az angyalok által hozott ruha is (köntöscsoda), amely 

szintén nem véletlenül Apolda munkájában jelent meg először.90 A kicsi Erzsébet 

hozományának türingiaiakat elképesztő gazdagsága nem csak a magyar király ha-

talmának és ezáltal az eljegyzés fontosságának hangsúlyozását szolgálja, hanem 

jól illeszkedik a folklórjelenségeknél megfigyelhető „rituális megfordítás” eszkö-

zéhez is: a kezdeti gazdagság a későbbi szegénységgel, a tisztaság a nyomor ko-

szosságával kerül ellentétbe.91 Az ártatlanul üldözött nő elterjedt mesei motívum, 

amely egész Európában szerepel a legendaballadákban is,92 jóllehet Erzsébet élet-

történetéhez ez a motívum egyébként is igazán jól illeszkedett.93 

Sajátos elemként szerepelnek az Erzsébet legendákban a víziók, látomások. 

Az édesanya szerepéről már korábban esett szó, de különösen a haláljelenetnél 

figyelhető meg az Erzsébet és Krisztus-jegyese közötti párbeszéd. E jelenet, illet-

ve, hogy a látomásokról Erzsébet nem kívánt részletesen beszámolni a környeze-

 
86  Vö. Magyar 2007: 53, 135. Szent Erzsébet csodáinak értelmezéséről lásd Klaniczay 2004c: 70–

73. 
87  Vö. Gurevics 1987: 82–84. 
88  Klingsor alakját vélhetően Wolfram von Eschenbach teremtette meg és Dietrich von Apolda 

emelte be a legendáriumba. Vö. Klaniczay 2000: 205. Vö. Kuklay 2011: 10–11. A varázsló em-
lékéről a türingiai folklórban lásd Bechstein 2001: 87–89. 

89  Wies 1998: 41–43; Vö Reber 2009: 56; a dalnokversenyt a türingiai folklórban lásd Bechstein 
2001: 86.  

90  Vö. Magyar 2007: 69–70. 
91  Klaniczay 2000: 223. 
92  Magyar 2007: 74. 
93  Ernst Wies álláspontja szerint Erzsébetet valóban elűzték a sógorai Wartburgból. Wies 1998: 

120–126. 
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tében lévőknek („Queibividi, non expediunt revelari…”),94 már a középkori misztika 

jelentkezését jelzi a legendáriumban, hiszen ellentétben más, korábbi példákkal, 

Erzsébet nem használta fel ezeket a víziókat kinyilatkoztatások alátámasztására, 

illetve egyéb spirituális vagy akár világi célok elérésére.95 

Erzsébet halálának bemutatása szintén számos toposzszerű motívumot tar-

talmaz. Közelgő halálának hírnökei daloló madarak, akik a temetésen is feltűn-

nek. Az égi jel az elhunyt életszentségének évezredekre visszanyúló. klasszikus 

bizonyítéka.96 Hasonlóan hagyományosan jelen van a szentéletrajzokban a halott 

test jó illatának és épségben maradásának hangsúlyozása. Ugyanakkor ferences 

hatást mutat a túlvilági szépségtől ragyogó, a szenvedés nyomaitól mentes halotti 

arc megjelenítése a legendákban.97 

Ahogyan már korábban is utaltam rá, az Erzsébet-legendákból mindig az 

adott kor mentalitásának és hangulatának megfelelő elemeket hangsúlyozták. A 

középkorban és a kora újkorban (barokk) az impozáns csodatételei voltak lénye-

gesek. A 18. századtól kezdve már nem annyira a csodatételek, mint inkább az 

életszentség, az élet minősége kapott hangsúlyt a Szent Erzsébet-

hagyományban,98 így egyfajta erkölcsi példaként állították a hívek elé. Vasvári Pál 

a romantika korában pedig már így ír:  
 
„Erzsébet a gyanus dicsőségű keresztes háborúk erkölcsmételyező korszakában a hölgyerények 
magasztos példánya volt, s ezáltal nyerte meg a korabeliek tiszteletét. [...] Ő a középkor 
legfenségesb jellemű személyeinek egyike; a vallásszeretettel, nagyravágyás és fitogtatás nélküli jóté-
konysággal, mindenrőli önkénytes lemondással és balsorsban csüggedni nem tudó lélekkel pároso-
dott gyöngéd hölgyi érzelmek eszménye.”99  
 

Hasonló változásokat figyelhetünk meg Erzsébet képzőművészeti ábrázolásainál 

is. Akár ironikusnak is tekinthetjük, hogy Erzsébetet életében nem tartották kü-

lönösebben szépnek, hiszen az édesapjától örökölt sötét bőrszín nem felelt meg a 

korabeli német szépségideálnak,100 mint ahogyan a szenttel szemben támasztott 

külső elvárásoknak sem. Ahogyan az alacsony és sötét bőrű, fekete hajú Assisi 

Szent Ferenc is magas, szőke férfiként jelent meg a képzőművészeti alkotásokon, 

Erzsébetre is ez a sors várt. Sőt, még díszes ruhákat és gyöngykoszorút is kapott, 

olyan tárgyakat, amelyeket annyira megvetett életében. Ernst Wies igen találóan 

 
94  Részletesen Reber 2009: 148, 234. 
95  Vö. például Hildegard von Bingen vízióinak hatalmával. Lásd Somfai 1999: 93–103. Lásd még 

Ruh 2006: 73–94. 
96  A jelenség értelmezéséről lásd Sz. Jónás 1997: 33–34. 
97  Sz. Jónás 1997: 35. 
98  Szigethy 2000: 50–51.  
99  Vasvári Pál Erzsébet c. esszéjét idézi Szigethy 2000: 75. 
100  Wies 1998: 57. 
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jegyezte meg: „Az emberiség ritkán bánt egy ember szellemi örökségével olyan cinikusan, 

mint Erzsébetével.”101 

A hivatalos hagiográfián kívül számos olyan Erzsébethez kötődő csodát is-

merünk, amelyek a helyi folklórban éltek tovább (például a marburgi dóm alapí-

tási mondája,102 a schröcki kút vízének gyógyító hatása, az Erzsébet-lábnyom 

mondája). Érthető, hogy a hesseni és türingiai néphagyomány mondái gazdagab-

bak és színesebbek, mint a magyarországiak.103 A magyar néphagyományban, 

folklórban Erzsébet alakja halványabban él.104 Minthogy Erzsébet magyarországi 

ereklyéi elenyésző számúak, a búcsújárás hagyományrendszerébe sem tudott tel-

jes mértékben beépülni. Ezen nem változtatott az a tény, hogy alakja a templomi 

prédikációkból és az egyházművészeti alkotásokból – biblia pauperum – ismerős 

volt a magyarországi hívek előtt is.105  

 

 

TÜRINGIA ÉS MAGYARORSZÁG KAPCSOLATA  

A 13. SZÁZAD HAJNALÁN106 

 

A Türingia történelmét a 11–13. században meghatározó Ludowing dinasz-

tiát I. (Szakállas) Lajos alapította a 11. század közepén.107 A Német-római Csá-

szárság belpolitikai életét felforgató és Európa nemzetközi életére jelentős kiha-

tással bíró Stauf-Welf háborúkban a türingiai hercegek a 12. század folyamán a 

császárt támogatták. E küzdelmek során kezdődött meg a hercegség felemelkedé-

se, jelentős regionális hatalommá erősödése. II. (Vas) Lajos megszerezte a tarto-

mányi főhűbérúri (Landgraf) címet, emellett feleségül vette I. (Barbarossa) Fri-

gyes féltestvérét, Juttát. Fiuk, III. (Jámbor) Lajos folytatta a családi hagyományt 

és a Welf Oroszlán Henrik ellen harcolt,108 majd elkísérte az idős Frigyes császárt 

a keresztes hadjáratba, ahonnan egyikük sem tért vissza. 

III. Lajos örököse öccse, I. Hermann lett, aki elődeivel szemben már nem 

volt következetesen Stauf-párti. Ebben szerepet játszott VI. Henrik császár köz-

 
101  Wies 1998: 216. 
102  Vö. Bálint 1977: 478. 
103  Erzsébet alakjáról a türingiai folklórban lásd Bechstein 2001: 81–102. Lásd még Kavecsánszki 

2008: 71–89. Erzsébet alakjáról a magyar folklórban lásd Bálint 1977: 482–483. 
104  Vö. Magyar 2007: 139. 
105  A valamikor létező magyarországi Szent Erzsébet-kultusz rekonstruálásáról – melynek nyomai a 

20. századig megfigyelhetők voltak a folklórban (pl. a pünkösdi királynőválasztás, minthogy Er-
zsébet translatiója pünkösdkor történt, illetve a pünkösdi rózsa) – Magyar Zoltán értekezik. 
Magyar 2007: 150–157. Az Erzsébet legendák motívumindexét lásd Magyar 2007: 81–95. 

106  Wies 1998: 15–43; Reber 2009: 50–57. 
107  Részletesen Wies 1998: 28–34. 
108  Wies 1998: 32–33. 
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pontosító törekvése, melynek célja a birodalom örökletes monarchiává alakítása 

volt. Ehhez azonban a fejedelmek és tartománygrófok erejét kellett csökkentenie, 

amiképp akadályozni próbálta I. Hermann öröklését bátyja után és megpróbálta 

visszavenni a Ludowing-hűbérbirtokokat.109 VI. Henrik és I. Hermann kapcsola-

ta tehát nem volt zökkenőmentes, a tartománygróf ugyanakkor 1197-ben a csá-

szár oldalán részt vett az újabb keresztes hadjáratban.  

Hermann 1198-ban még a Szentföldön esküt tett az új császárra, II. Frigyes-

re, de később meghajlott szándékában és egy ideig a Welf Braunschweigi Ottót 

támogatta a kiújuló Stauf-Welf küzdelemben. 1198-ban részt vett a Német Lo-

vagrend megalapításában.110 1199-ben már ismét a Staufok oldalán találjuk. Mi-

kor azonban a pápa 1201-ben Ottót ismerte el, Hermann ismét pártot váltott, 

egyébként unokatestvérével, Ottokár cseh királlyal egyetemben. Ezért a Stauf 

Sváb Fülöp megtámadta Türingiát. Hermann segítséget kért Ottokártól, aki be-

vonta sógorát, Imre magyar királyt is, így cseh–magyar segédcsapatok érkeztek 

Türingiába.111 1204-ben megszületett a megállapodás Hermann és Fülöp között, 

így Türingia ismét a Staufok oldalára állt. 1208-ban Sváb Fülöpöt meggyilkolták. 

Még ugyanezen évben sor került Hermann és Ottó kiegyezésére is (a pápa kéré-

sére), de mivel Hermannt nem találjuk meg Ottó császárkoronázó római kísére-

tében, arra következtethetünk, hogy inkább a gyermek II. Frigyes uralkodását 

támogatta volna szívesebben. Ezt bizonyítja, hogy Hermannt hamarosan ismét az 

Ottó elleni szervezkedők között találjuk Ottokár cseh király, és II. Fülöp Ágost 

francia király oldalán. 1211-ben Hermann, Ottokár és Lipót osztrák herceg léptek 

szövetségre Ottó ellen és II. Frigyes jogainak védelmében.112 

Ebben az évben került sor II. András magyar király lányának és a türingiai 

trónörökösnek az eljegyzésére is. Ebben a magyar király dinasztikus kapcsolatai 

és Magyarország európai politikai pozíciója is szerepet játszott. II. András akkor 

vette feleségül Meráni Gertrúdot (1200 és 1202 között), amikor még bátyja, Imre 

volt a király. Éppen visszafoglalta Horvátországot és Dalmáciát, aminek követ-

keztében szomszédja lett Andechs-Meráni IV. Berthold isztriai hercegnek. Az 

Andechs grófok a korszakban Tirol, Bajorország és Isztria térségét uralták, 1180-

tól IV. Berthold Barbarossa Frigyestől megkapta a Meránia hercege címet is. 

Gyermekei nem akármilyen karriert futottak be: Ottó a cím örököse lett, Henrik 

Isztria őrgrófja, Eckbert Bamberg püspöke, Berthold Gertrúd magyarországi kí-

séretének tagja, később dalmát-horvát bán és erdélyi vajda,113 Gertrúd II. András 

magyar király felesége, Ágnes II. Fülöp Ágost francia király felesége, a későbbi 

 
109  Wies 1998: 35–37. Vö. Pósán 2003: 133.  
110  Vö. Pósán 2003: 197–200. 
111  Sz. Jónás 1997: 18–21. 
112  Pósán 2003: 138. 
113  Kristó 2003: 201. 
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Szent Hedvig Szakállas Henrik sziléziai és lengyel herceg felesége, Mechtild pedig 

a kitzingeni zárda főnökasszonyaként fejezte be az életét.114 Jól látható tehát, 

hogy II. András komoly politikai pozíciókkal és jövővel bíró családba nősült be.  

András házasságkötésének szerepe volt a Stauf-Welf viszályban is, ugyanis 

Imre király IV. (Welf) Ottót támogatta, míg a merániak és a házasság révén And-

rás is a Staufokat (Fülöpöt). A későbbiekben, már András királysága idején ennek 

a politikának a folytatását láthatjuk, amikor Erzsébetet abba a türingiai dinasztiá-

ba házasítják be, amely rokoni kapcsolatban állt a Staufokkal. A házassági terv 

közvetítésében – a Sváb Fülöp meggyilkolása után Magyarországra menekült 

Eckbert bambergi püspök mellett – nagy valószínűséggel szerepet vállalt Ottokár 

is,115 akinek anyja II. Lajos nővére volt, és aki egyúttal a néhai Imre magyar király 

sógora. I. Hermann számára pedig a magyar király hasznos szövetségesnek bizo-

nyult már korábban is. Az eljegyzés 1211-ben történhetett, amikor Eckbert püs-

pök a Sváb Fülöp meggyilkolása körüli botrány miatti magyarországi száműzeté-

séből hazatérhetett a birodalomba.116 Szintúgy ebben az évben telepítette le II. 

András a jórészt türingiaiakból álló Német Lovagrendet Erdélyben. Az újra ki-

bontakozó háborús konfliktusban a Welfek ismét betörtek Türingiába. 1212-ben 

végül a frankfurti birodalmi gyűlésen –, amelyen jelen volt I. Hermann is – a fe-

jedelmek megválasztották II. Frigyest. 

I. Hermann a trónon elsőszülött fia halála miatt második fia, IV. Lajos kö-

vette, aki elhunyt bátyja jegyességét átvéve feleségül vette Árpád-házi Erzsébetet. 

Lajos – a legendákkal és a Vita Ludovici részletes leírásaival szemben – apja har-

cias politikájának követője volt. Élete végéig II. Frigyes híve maradt. Hűbéri vi-

szályok okán többször is konfliktusba került szomszédaival, olykor egyházi ha-

talmakkal is, mint például II. Siegfried mainzi érsekkel,117 aki kiközösítette, és 

akivel háborúra kényszerült. Így érthetjük majd meg a későbbiekben bemutatásra 

kerülő Erzsébet-hagiográfia egy-egy elemét, többek között Marburgi Konrád ti-

lalmát Erzsébet számára, miszerint tartózkodnia kellett az olyan ételek elfogyasz-

tásától, melyeket az egyháztól tulajdonítottak el. 

Lajos a Szentföldre vezető út során életét vesztette. Az Erzsébettől született 

egyetlen fiú örököse, II. Hermann nagybátyjai – Konrád és Heinrich Raspe – ré-

genssége alá került. Konrad folytatta bátyja, Lajos politikáját, ami miatt 1232-ben 

ő is háborús konfliktusba keveredett a mainzi érsekkel. Mivel az érsek kiközösí-

 
114  Sz. Jónás 1997: 23. Az Andechs–Meráni-ház történetéhez részletesen lásd Reber 2009: 47–50. 
115  Vö. Reber 2009: 45–47. 
116  A királygyilkosság és az eljegyzés közötti összefüggésekről lásd Reber 2009: 59–63; Friese 2000: 

7. Az eljegyzés emlékét, a türingiai küldöttség tagjainak nevét a folklór is megőrizte. Lásd 
Bechstein 2001: 89–90. 

117  Türingia területe egyházi és világi birtokok által széttagolt grófság volt a Karolingok korától 
kezdve. Vö. Wies 1998: 21–24. Lásd még Wies 1998: 62–63; Sz. Jónás 1997: 61–62. 
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tette, Rómába kellett mennie vezekelni. Vélhetően ekkor határozta el – láthatóan 

nem teljesen önző érdektől mentesen –, hogy kezdeményezni fogja a nem sokkal 

korábban elhunyt Erzsébet kanonizációját. Erzsébet szentté válása erős ütőkártya 

volt a család kezében a mainzi érsekkel szemben is.118 A Ludowing-dinasztia csil-

laga Erzsébet szentté avatásával igen magasra emelkedett, sőt 1246-ban, II. Fri-

gyes újbóli kiátkozása után Heinrich Raspét választották meg német ellenkirály-

nak, amivel természetesen a pápa oldalára állt a Staufokkal szemben. 1247-ben 

Ulm ostrománál fejezte be életét, ezzel kihalt a Ludowing-dinasztia.  

Láthattuk, hogy Árpád-házi Erzsébet házassága miképpen illett a közép-

európai dinasztikus politikába. Az élettörténetből világosan kiderül, hogy Erzsé-

bet életében mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen a dinasztikus po-

litika játékszere, még ha az első ütést (a házasságot) nem is tudta kivédeni gyer-

mekként. Halála után azonban már semmit nem tehetett ez ellen. Erzsébet nem 

csak szent, hanem a dinasztikus nemzetközi politika eszköze, ütőkártyája lett. 

 

 

KULTUSZ ÉS DIPLOMÁCIA 

 

Szent Erzsébet életszentségének hatása kettős. Egyrészt modellt teremt spi-

rituális értelemben, másrészt kultuszának kiépítése politikai és diplomáciai célokat 

szolgált.  

Az egyház részéről Erzsébet mielőbbi szentté avatásának támogatása az 

eretnekség és a nem legalizált szegénymozgalmak elleni küzdelemben lényegi 

fontossággal bírt. Ahogyan már korábban is utaltam rá, III. Ince, majd IX. Ger-

gely igyekeztek felkarolni azokat a szegénymozgalmakat, amelyekre az egyház 

megreformálásánál támaszkodhattak, ezzel is csökkentve az eretnekké váló egyéb 

mozgalmak tömegtámogatását. Az Erzsébet-féle laikus szegénységi és karitász 

modell jól beilleszthető volt a ferences elképzelésekbe, és ezáltal alkalmas volt a 

példaadásra. Már Marburgi Konrád is ezt hangsúlyozta, amikor a pápánál kezde-

ményezte Erzsébet kanonizációs eljárásának megindítását:  
 
„Kérjük Fenségedet, hogy miután elolvassa mindezt, az egyház egészének támogatása és az eret-
nekek gonoszságának leküzdése céljából, tartsa méltónak Erzsébetet arra, hogy felvétessék a szen-
tek sorába.”119 

 

Az egyházpolitikai érdekeken kívül természetesen a világi diplomácia is jól 

hasznosíthatta Erzsébet szentté avatását. A középkori szentek többségében arisz-

tokrata származásúak voltak, ez önmagában a diplomáciai szándék lehetőségét 

 
118  Vö. Sz. Jónás 1997: 124–129. 
119  Reber 2009: 21, 218.  
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rejtette magában. A családban megtalálható szent a diplomáciai alkuk sajátos tár-

gyalási pozícióját (karizmát) biztosította a középkorban. Az, hogy Erzsébet és 

Hedvig kanonizációja elképesztő gyorsasággal, haláluk után pár évvel végbe 

ment, a közép-európai dinasztiák diplomáciai stratégiáinak köszönhető.  

A Ludowingok nem csak a szentté avatás előmozdításában, hanem a kultusz 

minél gyorsabb terjesztésében is fontos szerepet játszottak. Az Erzsébetet állító-

lag elűző sógorok, Konrád és Heinrich Raspe már tanúkként szerepeltek az 

1232-es Marburgi Konrád-féle csodajegyzéken.120 A politikai érdekek működésé-

nek mechanizmusát semmi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy az Erzsébet 

életét korábban megkeserítő sógor, Konrád volt az, aki az 1235. évi perugiai pá-

pai publicatio (szentté avatás kihirdetése) alkalmából rendezett ünnepséget finan-

szírozta.121 Konrád egyébiránt lemondott társuralkodói posztjáról és belépett a 

Német Lovagrendbe, amelynek nagymestere lett 1239-ben. Így válhatott Erzsé-

bet hamarosan Szűz Mária mellett a Német Lovagrend – vagyis egy nem vissza-

húzódó, elmélkedő, hanem egy cselekvő szerzetesrend – védőszentjévé.122  

A Ludowingok birodalmon belüli tekintélyének igen jót tett a Szent Erzsébettől 

származás. Heinrich Raspe főként e rokonságnak köszönhette, hogy 1246-ban az 

invesztitúra háború folyományaként – ahogy erről korábban már szó esett – a 

pápapárti püspökök ellenkirállyá választották II. Frigyessel szemben. Erzsébet lá-

nya, Zsófia brabanti hercegnő a fia, Henrik számára az anyja érdemeire (és a ma-

gával cipelt bordacsontra) hivatkozva próbálta megszerezni Türingiát. Ezzel Zsó-

fia csak az eredeti családi birtokok nyugati részét, Hessent tudta birtokba venni 

fia számára. Az így megszülető hesseni birodalmi grófi dinasztia a 15. századig 

használta titulusai között az Erzsébettől származás tényét.123 

Itt nem mellékes természetesen az sem, hogy a szentséget a 13. századtól 

kezdve a családon belül örökölhető tulajdonságként képzelték el, nem véletlenül 

terjedt el ekkortól a Szent Család, vagy Szűz Mária és Szent Anna kultusza.  

A szent nemzetség (beata stirps) egyik legismertebb európai példája éppen az Ár-

pád-ház – a „szentek bölcsője” volt. Türingiában ennek közvetlen előképe volt 

II. Henrik és felesége, Kunigunda, a szent házaspár. Kunigunda szentté avatására 

1200-ban került sor. Ennek köszönhetően Szent Erzsébet mellett a férjét is szak-

rális sajátosságokkal kezdték felruházni, már 1233-tól.124 Lajos reinhardsbrunni 

sírja is kezdett zarándokhellyé válni.125 Sőt, hamarosan a társuralkodásról lemon-

dó, a Német Lovagrendbe belépő Konrádra is átragadt a szentség. Tudjuk, hogy 

 
120  Klaniczay 2000: 182. 
121  Sz. Jónás 1997: 120; Wies 1998: 172–177. 
122  Vö. Szigethy 2000: 42. 
123  Klaniczay 2000: 182–183. 
124  Klaniczay 2000: 188. 
125  Vö. Bartha 2008: 101–113. 



161 

Erzsébet kisebbik lánya, Gertrúd – aki az altenbergi kolostor apátnőjeként fejezte 

be életét – sírja szintén zarándokhellyé vált és Gertrúdot 1348-ban boldoggá 

avatták.  

Az Erzsébet-kultusz felkarolásában II. Frigyes is hathatós szerepet vállalt.  

A császár személyesen jelent meg 1236-ban a marburgi elevatión és translatión, 

ahol a hagyomány szerint koronát helyezett az elhunyt szent fejére. A Hohen-

stauf uralkodó igyekezte hangsúlyozni a magyar dinasztiával való kapcsolatát, il-

letve tevékenyen kívánt részt venni a szentté avatási szertartás ceremóniáiban. Itt 

meg kell persze említeni, hogy a pápai kiátkozás, majd visszafogadás után 1236-

ban a császár a lombard városok elleni háborút tervezgette. Így a marburgi 

elevatión való megjelenés hitbéli buzgóságát volt hivatva reprezentálni a pápa ér-

dekeit sértő háború megindítása előtt.126 Klaniczay egyébként kiemeli, hogy II. 

Frigyes a nagyapja által szentté avattatott Nagy Károly csontjainak áthelyezésénél 

is buzgólkodott 1215-ben.127 

Nem világos, hogy a szentté avatáson megjelenő magyar küldöttségben az 

uralkodó dinasztia – ekkor már IV. Béla a király – képviseltette-e magát.128 

Ugyanakkor a ferencesek – IX. Gergely a szentté avatási beszédében a ferences 

életeszmény megtestesítőjének nevezi Erzsébetet,129 így a kultusz terjesztésében a 

ferencesek játszották a legnagyobb szerepet ekkor – győri templomukat a szentté 

avatás után azonnal Szent Erzsébetnek szentelték, így ez lett a ferencesek első 

Szent Erzsébet temploma a világon.130 Ugyanezt tették kápolnájukkal az 1239-

ben Nagyszombaton megjelenő klarisszák is. Az Erzsébet-kultusz így Magyaror-

szágon a ferencesek, domonkosok, johanniták, klarisszák, illetve a szászok köré-

ben kezdett terjedni. Legkorábbi hazai életrajzai egyébként csak a 15–16. század-

ból maradtak fenn – természetesen nem lehet kérdéses, hogy korábban is léteznie 

kellett ilyennek – (Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát munkái).131 Kassán a kul-

tusz első nyomaira 1238-ban bukkanunk.132 A szász és türingiai lakosságú Kés-

márk Erzsébetet 1251-ben temploma védőszentjéül választotta. Az Erzsébet kul-

tusz magyarországi terjedését, illetve az uralkodócsalád általi európai terjesztését 

a tatárjárás időlegesen megakasztotta, de IV. Béla döntése Margit sorsa felől egy-

értelműen bizonyítja, hogy az Erzsébet-féle modell követése tudatos uralkodói 

 
126  Reber 2009: 29–30. 
127  Klaniczay 2000: 181; Bálint 1977: 479. 
128  Vö. Magyar 2007: 29. 
129  A pápa Szent Ferenc női megnyilvánulását látta Erzsébetben, akit ezért tűntetett ki különös fi-

gyelmével, támogatta és levelezés útján bíztatta. Reber 2009: 12–13. 
130  Klaniczay 2000: 183. 
131  Vö. Magyar 2007: 58. 
132  Klaniczay 2000: 184. 
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döntés volt. IV. Béla egyébként mindenben támogatta szentéletű testvére ma-

gyarországi kultuszának meghonosodását.133 

A vita vere apostolica ferences eszméje ugyan minden bizonnyal Itáliában szü-

letett meg, mégis Közép-Európa dinasztiáinál vált igazán divattá. Klaniczay Gá-

bor behatóan foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a kolduló rendek életmodellje 

hogyan illeszkedett be a dinasztikus szentkultuszok hagyományába és mi volt eb-

ben a szerepe a nőknek. Klaniczay megállapításai szerint a 13. század új jelensége, 

hogy a dinasztiák szakrális hatalmáért már nem a férfiak (szentéletű lovagkirá-

lyok), hanem a nők lesznek felelősek.134 Mivel a 13. századtól a kanonizáció kizá-

rólag a pápaság hatáskörébe ment át,135 ráadásul a kúria szigorú kritériumrend-

szert állított fel ezen a téren, ugyanakkor a szentté avatás az életideál megvalósu-

lásával elérhetővé vélt (nem feltétlenül volt szükség az ereklyékhez kapcsolódó 

csodákra), a szentség gyakorlatilag tanulhatóvá vált, így az uralkodók, arisztokra-

ták törekedtek is rá, hogy egy-egy gyermekük ezt az életutat fussa be. A minta 

Közép-Európában Szent Erzsébet lett, így a 13. századi élettörténetek igen ha-

sonlóak. Itt olyan szent életű asszonyok említhetők meg, mint például Erzsébet 

anyai nagynénje, Sziléziai Szent Hedvig (1174/1178–1243), aki ugyan Erzsébet-

nél korábban kezdte meg életének szent korszakát, de jóval túlélte unokahúgát, 

akinek példája és szentté avatása nyilvánvalóan hatással volt rá is.136 Meg kell em-

líteni I. Premysl Ottokár és Árpád-házi Konstancia lányait, Csehországi Szent 

Ágnest (1205–1282) és Annát (1203–1265). Ágnes Párágában, Anna Boroszlóban 

alapított klarissza kolostort. Természetesen e felsorolásba illeszkedik Árpád-házi 

Szent Margit (1242–1270). Margit testvérei, Kinga és Jolánta lengyelországi kla-

rissza kolostorok alapítói voltak. IV. Béla öccsének, Kálmánnak az özvegye, 

Salome (1211–1267) arról vált híressé, hogy a házasságon belül is megőrizte szü-

zességét.137 Erzsébet élettörténete bizonnyal hatással volt Aragóniai Szent Erzsé-

bet (1271–1336) életére, aki egyébiránt II. András második házasságából szárma-

zó lánya, Jolanta unokája volt.138 Erzsébet élettörténete nagy hatással volt Kasztí-

liai Blankára (1188–1252), Szent Lajos francia király édesanyjára is. Kasztíliai 

Blanka 1241-ben személyesen is találkozott Erzsébet fiával, Hermannal.139 Lajos 

húga, Izabella (1223–1269) is az erzsébeti életmodellt követte, illetve ezt tette La-

jos Izabella nevű lánya (1242–1271) is. A felsorolás III. András és Fennena len-

gyel hercegnő lányával, Tössi Boldog Erzsébettel (1292–1338) zárulhat. 

 
133  Erről részletesen Magyar 2007: 39. 
134  Klaniczay 2000: 170.  
135  Vö. Reber 2009: 17. 
136  Klaniczay 2000: 199. 
137  Vö. Klaniczay 2000: 176–177.  
138  Lásd Rákóczi 1999: 376–378. 
139  A bemutatott dinasztikus szentekről részletesen Klaniczay 2000: 193–199. 
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Az említett példákon kívül a 13. század folyamán a hasonló életvitel – ha 

nem is olyan tökéletes formában, mint előbbiek esetében – valóban divatnak te-

kinthető az uralkodói udvarokban. Természetesen a dinasztikus női szentek alak-

ját egyrészt maguk a királyi udvarok, másrészt a szent biográfiákat fogyasztó, 

megrendelő vallásos közösségek is a maguk képére formálták.140 Szent Erzsébet 

évszázadokon keresztül Türingia szentje volt, jóllehet a modern korokban – sok-

szor napjainkban is – kizárólagosan magyar származását hangsúlyozzák, megfe-

ledkezve az édesanyáról, illetve szent életű anyai rokonairól. A 13. század máso-

dik felétől és még inkább a 14. századtól, főként az Anjou uralkodóknak köszön-

hetően, Erzsébet genealógiájában a magyar származás és az Árpád-házhoz tarto-

zó szentek hangsúlyozása került előtérbe.  

Függetlenül tehát attól, hogy Árpád-házi Erzsébet életszentségének valós 

vagy szakrális, pszichológiai vagy spirituális elemeit emeljük ki, mindenképpen 

olyan életnívóról beszélhetünk, amely évszázadokon keresztül hatással volt mind 

a katolikus egyház szellemiségére, mind pedig a nemzetközi kapcsolatok történe-

tére. 
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Máté Kavecsánszki 
 

MULIER GRACIOSA: SACRAMENT, MYSTIQUE, AND DIPLOMACY IN THE 
CULT OF SAINT ELIZABETH OF THE ÁRPÁD DYNASTY 

 
In the second half of the 13th century, as well as in the entire 14th century, it became al-
most fashionable for girls or women of great wealth and political influence to take the 
choice of leading a holy lifestyle. The behavior pattern of acting as a holy princess was 
especially frequent in the middle parts of Europe, while its establishment dates back to 
distant precedents. Although not the starting point but still a significant stage in this 
process is the life-story of Saint Elizabeth. Declining from wealth and power, the ex-
treme forms of self-afflicted suffering in order to help the needy, the miserable, or the 
sick, as well as the expression of criticism towards the operation of the church on this 
same basis, were still considered to be acts of heresy in the 12th century. Even at the be-
ginning of the 13th century, the voluntary choice of poverty and the accomplishment of 
the evangelical way of leading one’s life were unusual practices; however, with the estab-
lishment of mendicant religious orders and the reforms of Pope Innocent III, there ap-
peared some shifts and changes in this area of religious life, too. My study investigates 
how the holy life of Saint Elizabeth of the Árpád Dynasty featured as an organic part of 
this process.  
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L. Juhász Ilona 
 

Két pártpolitikus szimbolikus temetése Csehszlovákia 
falvaiban a személyi kultusz idején 

(Joszif Visszarionovics Sztálin és Klement Gottwald) 
 

 

 

Az államfők, vezető politikusok, halálát és temetését a 20. század folyamán 

(is) általában országosan elrendelt gyász kísérte, és a sajtóban is kiemelt szerepet 

kapott az elhunytak méltatása. A korabeli sajtónak köszönhetően pontos képet 

kaphattunk például Ferenc József osztrák császár és magyar király 1916-ban be-

következett halálát követő eseményekről. A Magyar Királyság területén megjelent 

magyar nyelvű újságok és különféle hirdetmények révén a lakosság széles rétegé-

hez eljutott a halálhír. Ezek az újsághírek az utókor kutatói számára fontos for-

ráscsoportot képeznek. Az uralkodó méltatása, majd a temetésről szóló beszámo-

lók, a műkedvelő versírók alkalmi költeményei egyaránt megjelentek a lapokban. 

A regionális sajtóban többek között arról is tájékoztatták az olvasókat, hogy az 

adott megyét kik képviselték a temetésen, közzétették a hivatalos küldöttség név-

sorát. Valamennyi felekezet templomában istentiszteleteket, miséket tartottak az 

uralkodó emlékére. A temetést követően részletes beszámolókat közöltek a teme-

tés lefolyásáról. Annak ellenére tehát, hogy a rádió ekkor még nem volt a háztar-

tásokban, lakosság kisebb-nagyobb mértékben közvetve vagy közvetlenül részese 

lett az országos gyásznak és az uralkodó temetésének részleteit is megismerhette. 

A rádió elterjedésével a nemzeti gyász új dimenziókat kapott. Tanulmá-

nyomban a személyi kultusz virágzása idején ugyanabban az évben és hónapban, 

és csupán néhány nap eltéréssel, 1953 márciusában elhunyt két kommunista 

pártpolitikus, Joszif Visszarionovics Sztálin és Klement Gottwald, halálával és 

temetésével foglalkozom. Célom annak bemutatása, hogyan, milyen formában je-

lent meg a nemzeti gyász Csehszlovákia magyarlakta falvaiban, illetve mit őrzött 

meg az utókor emlékezete. Tanulmányomban a korabeli szlovákiai magyar sajtó 

híranyagán túlmenően elsősorban egy gömöri faluban, Rudnán, valamint a 

mátyusföldi Alsó- és Felsőszeliben végzett kutatásaim eredményeire, illetve az 

1953-ban megjelent korabeli csehszlovákiai magyar sajtóra támaszkodom. 
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JOSZIF VISSZARIONICS SZTÁLIN (1879–1953) 

 

A hivatalos jelentés szerint Joszif Visszarionovics Sztálin, a Szovjetunió Mi-

nisztertanácsának elnöke és a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott-

ságának főtitkára l953. március 5-én hunyt el. A hivatalos orvosi jelentés szerint 

halálát agyvérzés okozta. Adatközlőim zöme azonban úgy vélte, hogy „eltették 

láb alól”, s nem március 5-én, hanem korábban hunyt el, csak nem akarták nyil-

vánosságra hozni: 
 
Sztalint megmérgezték, azért halt meg, mert már sok ellensége volt neki, már nem akarták, 

hogy ő legyen a vezető, hát eltették láb alól.1 
Sztalint megölték, mer már más akart a helyére ülni, ezér csak későb monták be a hírt, 

hogy megbeszéljék, ki veszi át a helyét. Előre ki vót minden tervelve.2 
Úgy halotam, Sztalint el keletet teni láb alól, ki keletet nyírni, mer már sok elensége vót, 

oszt azok mérgezték meg3 
 

 
Gyászszertartás Klement Gottwald temetése napján, 1953. március 19-én Felsőszeliben  

(Oros László gyűjteményéből) 

 

 
 1  Saját gyűjtés 2006, Felsőszeli, 62 éves férfi. 
 2  Saját gyűjtés 1999, Rudna, 70 éves nő. 
 3  Saját gyűjtés 1999, Rudna, 65 éves férfi. 
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A HIVATALOS TEMETÉS ÉS GYÁSZ CSEHSZLOVÁKIÁBAN 

 

A szocialista tábor más országaihoz hasonlóan a temetésig Csehszlovákiá-

ban is országos gyászt rendeltek el. A korabeli lapok tanúsága szerint a pártszer-

vek utasítására a gyász rövid időn belül a külsőségekben is megnyilvánult. Az 

épületeket az alkalomnak megfelelően kidíszítették, a középületeken a fekete 

gyászlobogókon túl Sztálin gyászkeretes fényképe is megjelent. Feldíszítették az 

elesett szovjet katonák emlékműveit is, illetve az ország területén abban az idő-

ben található Sztálin-szobrokat is. Az országos gyász idején tilos volta zenés ösz-

szejövetelek szervezése, beleértve a lakodalmakat is, sőt a színházi előadásokat, 

filmvetítéseket és más kulturális eseményeket sem tarthattak meg. A rádióban el-

sősorban Sztálinnal kapcsolatos műsorokat közvetítettek, amelyben pótolhatatlan 

szerepét és nagyságát méltatták.  

A munkahelyeken és az oktatási intézményekben is nagygyűléseket tartottak, 

s Sztálin érdemeinek méltatásán túl fontos pontja volt ezeknek a részvétnyilvání-

tás írásbeli kifejezése, azaz a részvétnyilvánítási ívek aláírása is. Később a járási 

pártbizottság összegyűjtette az íveket és emlékkönyveket, majd Csehszlovákia 

Kommunista Pártja Központi Bizottságához juttatták el, ahonnan a hírek tanúsá-

ga szerint Moszkvába küldték tovább ezeket. 

Sztálin halála természetesen a Csehszlovákiában megjelenő magyar nyelvű 

sajtóban is központi téma volt, s többek között Csehszlovákia Kommunista Párt-

ja Központi Bizottságának magyar nyelvű napilapja, az Új Szó, valamint a Cse-

madok4 Központi Bizottsága által kiadott Fáklya című kultúrpolitikai lap is külön 

Sztálin-számot jelentetett meg. A különszámok tartalma nagyjából megegyezett.5 

 
 4  A Csemadokot 1949-ben alapították Pozsonyban Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregye-

sülete néven, 1968-tól Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége, 1990-től 
Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége, majd az önálló Szlovákia megalakulását 
követően 1993-tól Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség néven működik. 

 5  A Sztálin temetését követően megjelent lap tartalma: 1. A Szovjetunió Kommunista Pártja 
Központi Bizottságától, a Szovjetunió Minisztertanácsától és a Szovjetunió Legfelső Ta-
nácsának Elnökségétől [A párt valamennyi tagjához, a Szovjetunió valamennyi dolgozójához in-
tézett közleménye], 2. Búcsúzunk tőled Tanítónk és vezérünk, drága barátunk, szeretett Sztálin 
elvtárs! G. M. Malenkov gyászbeszéde, 3. L. P. Berija két és fél oldalas beszéde, 4. V. M. Molo-
tov beszéde, 5. Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Csehszlovák Köz-
társaság kormányának és a Nemzeti Arcvonal Központi Akcióbizottságának felhívása, 6. Cseh-
szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának és a Csehszlovák Köztársaság kormá-
nyának részvéttávirata a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságához, a Szovjet-
unió Minisztertanácsához és a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségéhez [Klement Gottwald 
és Antonín Zápotocký nevében], 7. Lenin és Sztálin zászlaja alatt haladunk tovább a szocializ-
mus felépítése felé. Klement Gottwald elvtárs rádióbeszéde 1953. március 7-én, 8. Csehszlová-
kia dolgozó népének hűségesküje Sztálin elvtárs emlékének, 9. V. Široký 1953. március 9-én 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1949
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
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A magyar nyelvű lapokban is megjelentek Sztálin kimagasló érdemeit és 

nagyságát méltató különféle műfajú írások és versek, mint például Gály Olga: A 

szíve itt marad, Dénes György: Örökké él6 című alkalmi versei. Az Új Szó című na-

pilapban a temetést követően jelent meg a többi között Dénes György költő tol-

lából a gömöri bányavárosból és járási székhelyről, Rozsnyó dolgozóit még egységesebbé 

kovácsolják ezek a nehéznapok címmel7 egy propaganda céljából készült „helyzetje-

lentés”arról, mit jelentett a dolgozó nép számára Sztálin és az általa képviselt 

eszme, s milyen fájdalommal tölti el a lakosságot e pártvezető halála. A sajtóban 

különféle „spontán” olvasói levelek is megjelentek, ezek szerzői mélysajnálatukat 

fejezték ki Sztálin halála miatt, azonban elsősorban „elévülhetetlen érdemeit” 

méltatták, illetve kifejezték a kommunista párt győzelmébe vetett hitüket és a 

pártiránti elkötelezettségüket. E „spontán”, a propaganda, a párthűség bizonyítá-

sára szolgáló levelek valójában felsőbb utasításra születtek.8 

 

 

JELKÉPES TEMETÉS CSEHSZLOVÁKIÁBAN 

 

Március 9-én a csehszlovák fővárosban, Prágában tartották a központi 

gyászünnepséget, ezt egyenes adásban közvetítették rádióállomások. Ez alatt az 

idő alatt mindenhol szünetelt a munka. Országszerte ugyanebben az időpontban 

rendezték meg valamennyi településen a jelképes temetést, vagy a települések 

központi helyein vagy a kultúrházban, esetleg más, nagyobb számú közönség be-

fogadására alkalmas középületben. Az iskolákban is gyászünnepséget tartottak, 

falvak esetében pedig általában kivezényelték a gyerekeket a település központjá-

ba. 

A ravatalon elhelyezett jelképes koporsó körül helyezték el a gyászko-

szorúkat, illetve a fekete textíliával bevont falon, vagy állványon helyezték el Sztá-

lin gyászkeretes fényképét is. A gyárak, bányák és különféle üzemek fegyveres 

alakulata, a Népi Milícia9 tagjai is részt vettek a gyászünnepségen egyenruhában 

és fegyverrel a kezükben. Az ifjúsági szervezetek tagjai is egyenruhát viseltek, 

akár az iskolában, akár a település központjában vettek részt az ünnepségen. A 

Népi Milícia tagjai és az úttörők (Csehszlovákiában: pionírok) vagy Csehszlovák 

Szocialista Ifjúsági Szövetség tagjai általában díszőrséget álltak a koporsó mellett. 

A gyászszertartás ideje alatt leállt a munka, bezártak az üzletek, vendéglők stb., 

 
Prágában elmondott beszéde. A különszám végén több oldalon képekben mutatták be Sztálin 
életét, illetve a temetésről készült felvételeket. 

 6  Alkotó Ifjúság 1953/március, 22. p. 
 7  Új Szó, 1953. március 18., 5. p. 
 8  Két ilyen „spontán” levél szövegét lásd a Mellékletben. 
 9  A magyar munkásőrök megfelelői. 
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majd a befejezését követően egy percre országszerte leállt a közlekedés is és min-

denhol megállt a munka is,10 majd felzúgtak a szirénák, a mozdonyok fütyültek 

stb.  

 

 

KLEMENT GOTTWALD (1896–1953. MÁRCIUS 14.) 

 

Klement Gottwald az első csehszlovák munkáselnök, illetve Csehszlovákia 

Kommunista Pártjának elnöke Sztálin halálát követően 9 nappal hunyt el. A halál 

okaként tüdőgyulladást állapítottak meg. Ezt többek között azzal magyarázták, 

hogy megfázott Sztálin temetésén Moszkvában. A köztudatban azonban az a vé-

lekedés terjedt el, hogy Sztálin temetésén megmérgezték, s ez a lassan ható méreg 

okozta halálát. Adatközlőim egy része is így vélekedett:  
 
Úgy halotam, hogy Gottwaldot az oroszok teték el láb alól, őt is meg Sztalint is. Ő olyan 

mérget kapot, amitől későb let roszabul, hogy senki se gyanakogyon az oroszokra, pedig ők vótak 
a tetesek. Hiába is írták az újságok, úgyis mindenki tuta, hogy mér halt meg, csak nem vót sza-
bad beszélni róla, de úgyis tuta mindenki, mer hát mér halt vóna meg olyan hamar. Igen furcsa 
dolog vót ez, de hát nem lehetet elenet eni, ki tugya mér em vót jó az oroszoknak Gottwald? Hát 
így vót ez bizony, Gottwaldot bizony megmérgezték, ez az igaság…11 

 

Halála után Csehszlovákiában a gyász és a jelképes temetés körülményei 

szinte ugyanolyanok voltak mint Sztálin halálát követően. Az épületeket feldíszí-

tették, felkerült rájuk Klement Gottwald gyászkeretes képe, a sajtó ugyanúgy rea-

gált, mint Sztálin halálának idején, külön Klement Gottwald lapszámok jelentek 

meg.12 Közölték a betegsége lefolyásáról szóló orvosi jelentést is. A magyar nyel-

ven megjelent sajtóban ezúttal sem hiányoztak az alkalmi versek és a „spontán” 

levelek sem. Ezek szerzői szinte ugyanazok voltak, mint Sztálin halála esetében, 

sőt a „spontán” levélírók között is akadt ismerős név, mint például a gútai (talán 

 
10  Új Szó, 1953. március 14. 1.  
11  Saját gyűjtés 2001, Rudna, 67 éves nő. 
12  A Fáklya Gottwald-számának tartalma: Csehszlovákia Dolgozó népéhez! (Csehszlovákia 

Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Csehszlovák Köztársaság Kormánya, a Nemzeti 
Akcióvonal Központi Akcióbizottsága), A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi 
Bizottságának és a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének távirata Csehszlovákia 
Kommunista Pártja Központi Bizottságához, a Csehszlovák Köztársaság Kormányához és a 
Csehszlovák Köztársaság Nemzetgyűléséhez (a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi 
Bizottsága, a Szovjetunió Minisztertanácsa, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége), 
Klement Gottwald temetésén elmondott beszédek a prágai vár Spanyol-termében és a Vencel-
téren tartott gyásznagygyűlésen (Viliam Široký, Jan Drda, Antonín Zápotocký, N. A. 
Bulganyin). 
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nem is létező) Molnár Gézáé.13 Az elhunytat dicsőítő versek sem hiányoztak, lásd 

például Dénes György: Szívünkben hordjuk tanításod című költeményét.14 

A jelképes temetés alkalmával a díszítőelemek között Klement Gottwald 

gyászkeretes képe mellé odakerült Sztáliné is, s az őt méltató beszédekben Sztá-

lint is megemlítették, kiemelve az óriási veszteséget, amely e két politikus halálá-

val érte a népet.  

Fontos megjegyezni, hogy adatközlőim egy része Klement Gottwaldot a 

csehszlovákiai magyarok jótevőjének tekintette, mivel véleményük szerint neki 

köszönhető, hogy a Csehországba munkára deportált szlovákiai magyarok 1948 

után hazatérhettek lakóhelyükre. Hiszik ezt annak ellenére, hogy maga Klement 

Gottwald is egyike volt a magyarok kitelepítését és deportálását szorgalmazó na-

cionalista csehszlovák politikusoknak.15 

A részvétnyilvánítási íveket ugyanúgy összeszedték, mint Sztálin esetében, 

azonban ezek célállomása ezúttal Prága volt. 

 

 

A LAKOSSÁG EMLÉKEZETE 

 

A községi krónikában a három település közül csupán Felsőszeliben találtam 

bejegyzést16 Gottwald és Sztálin halálára vonatkozóan. Mint más üzemek, szö-

vetkezetek vagy települések esetében, Felsőszeliből is küldöttség utazott Prágába, 

hogy a Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága utasítására sze-

mélyesen és koszorúkkal is kifejezzék részvétüket a település lakossága nevében. 

Sztálin és Gottwald halálával kapcsolatban a felsőszeli krónikában az alábbi 

sorok olvashatók: 
 
1953. március 5-én 9 óra 50 perckor nehéz betegség után elhunyt a Jozef Visszarionovics 

Sztálin, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége minisztertanácsának elnöke, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára. 

A világ dolgozói személyével elveszítették védelmezőjüket. A polgárok és a helyi iskolák 
tanulói méltó ünnepséggel emlékeztek meg az elhunyt J. V. Sztáliról. Az elhunyt nagy Sztálin 
temetése 1953 március 9-én volt. Felsőszeliben a temetési gyászünnep a falu főterén valósult meg. A 
jelenlévők meghallgatták a rádióban a Moszkvából közvetített adást, amelyet J, V. Sztálin 
temetése alkalmából közvetítettek. A halál napjától az egész ország területén állami gyász volt 
elrendelve. 

 

 
13  A Gottwald halálára írt „spontán” levelet lásd a mellékletben. 
14  Alkotó Ifjúság 1953. április. 31.  
15  Vö. Vadkerty 2001. 
16  A községi krónikát ebben az időben szlovák nyelven írták, a szöveg magyarra fordítását a szer-

ző, L. J. Ilona végezte. 
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...Még el sem múlt a világ dolgozóinak J.V. Sztálin miatt érzett gyásza, s már egy másik 
szomorú hírről szereztünk tudomást. A Pravda [Csehszlovákia Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának lapja] március 15-én megjelent számában a következő hírjelent meg: 
„Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága a legmélyebb gyásszal tudatja a 
csehszlovák néppel, hogy 1953. március 14-én délelőtt 11.00 órakor Klement Gottwald, a 
Csehszlovák Köztársaság és Csehszlovákia Kommunista Pártjának elnöke rövid, de nehéz betegség 
után elhunyt.” 

A felsőszeili Helyi Nemzeti Bizottság17 gyásztermében katafalkot állítottak fel, amelyen 
részvét nyilvánító könyvet helyeztek el. A sok koszorú és virágcsokor amellyel elhalmozták, a 
lakosság Klement Gottwald, csehszlovák köztársaság személye iránti nagy szeretetéről tanúskodott. 

1953. március 17-én egy delegáció koszorúkat vitt a prágai várba, ahol elbúcsúztak a nagy 
halottól. A delegáció tagjai voltak: Pavel Divica, az EFSZ18 elnöke, Nagy Sándor, Szlovákia 
Kommunista Pártja helyi szervezetének elnöke és Kertész Rudolf, a felsőszeli EFSZ legkiválóbb 
dolgozója. 

1953. március 19-én 13.00 órától volt a Csehszlovák Köztársaság enökének, Klement 
Gottwaldnak a temetése. Felsőszeliben a főtéren az EFSZ előtt volt felállítva a katafald az 
elhunyt köztársasági elnök, Klement Gottwald mellszobrával. A háttérrben a prágai várról készült 
festmény volt látható. 

A festést Lachata Milan, az asztalosi munkát pedig Fečkovič Štefan és Bočkay Adam vé-
gezte. Sztálin és Gottwald elvtárs gyászünnepségén több mint 2000 személy vett részt. A gyászün-
nepségen Pavol Divičan, Nagy Sándor és Hegedűs József mondott beszédet.19 

 

A sajtóban megjelent hírek és beszámolók nagy jelentőséggel bírnak a kuta-

tás szempontjából, ugyanis mind Sztálin, mind pedig Gottwald halálára, illetve a 

jelképes temetésekre mindhárom településen csupán az idős korosztály képvise-

lőinek kis része emlékezett, többen közülük csak egy-egy mozzanatra. Egy rudnai 

adatközlő aránylag részletes beszámolt az akkori eseményekről: 
 
Hát én nem igen emlékszek pontosan, de vótak olyan könyvek, vagy mik, olyan papírok oszt 

azt keletet mindenkinek aláírni, osztan elviték ezeket az oroszoknak, talán egész Moszkvába 
viték, olyan stafétával vagy mivel, mind május kilencedikekor szokták it nálunk régeben... A teme-
tésen it a faluba vót valami ravatal, osztan a katafaldon20 ot vót a képe Sztalinak, meg olyan őrség-
féle is vót, a milicisták inen a bányából vótak felőtözveaba az egyenruhájokba, ami nekik van, meg a 
puskájok is velek vót, apám is ot vót, mer ő is milicista vót it a bányán. Oszt a népnek meg az isko-
lásoknak is ki keletet gyöni oda, oszt mindha rendes temetésen letek vóna, apám szokta emlegetni, 
hogy leveték a kalapot is az emberek, meg rendesen fekete ruhájok vót, mink meg talán pionyír ru-
hába vagy mibe vótunk, mer úgy keletet meni, oszt mink is ot gyászoltunk. Meg a mikrofonból21 le-
hetet halani a temetést, oszt adigot keletet leni. De oszt, hogy hova kerűlt a koporsó, nem tudom, az 

 
17  A mai polgármesteri hivatal megfelelője. 
18  Egységes Földműves Szövetkezet. 
19  Felsőszeli községi krónika. é. n.: 37–39.  
20  Katafaldon (= katafalk) az adatközlő szóhasználatában a fekete textíliával bevont deszkafalat jelenti, 

amelyre temetések alkalmával az elhunyt fényképét erősítik fel, illetve a születési és elhalálozási dá-
tum kerül rá. 

21  A helyi hangosbeszélőt nevezik a helyiek mikrofonnak. 
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is lehet, hogy csak kőcsönbe vót Rozsnyóról oszt, későb temetek bene valakit. Már nem emlékszek 
ezekre pontosan, már régen vót, meg gyerek vótam, de emlegeték az öregebek, monták valóba, vótak 
akik még könyeztek is, biztos pártból vótak, komunisták vótak, oszt úgy keletet nekik csinálni, 
vagy maguktól könyeztek vóna, oszt az is lehet, hogy sajnálták Sztalint, ki tugya… Hát így vót ez 
a Sztalin temetése, hogy gyászolni keletet, gyászolták a faluba, mer így keletet, akor ez így vót. Én 
még fiatal vótam, iskolába jártam ide Rudnára. Hát én töbet eről nem tudok mondani, mer régen 
vót, oszt nem emlékszek mindenre, pedig apám szokta emlegetni, hogy mi vót akor, milyen cécó…  

Osztan Gottwald temetése is így vót, mind a Sztaliné, de az a kultúrházba vót, oszt a szín-
padon vót a ravatal, vagy csak katafald, már nem is igen emlékszek. Ara emlékszek, hogy kép is 
vót akor is, a Gottwaldnak is ot vót a képe a Sztalinével együt. Azt mongyák, hogy az oroszok 
teték el őtet láb alól, valami méregfélét itatak meg vele otan, Moszkvába, mikor a Sztalin temetésén 
vót. Oszt azért halt meg ő is olyan hamar. Hát neki is ilyen cécót rendeztek, mer hát ő is fontos em-
ber vót, mint Sztalin, csak ő nem vót orosz, ő iteni elnök vót, hát úgy ilet, hogy neki is ilyen temetése 
legyen, nem csak Sztalinak, igaz-e?22 

 

Alsószeli egyik adatközlőm a következőképpen emlékezett: 

 
Sztálin halálakor, vagy amikor Gottwald meghalt, már nem is tudom, volt megemlékezés 

meg temetés, kint tartották, a rádióból hallgatta mindenki a temetést, mert közvetítették. Volt 
rendes ravatal meg koszorúk is, no meg talán, ha jól tudom, üres koporsó is, de ebben nem vagyok 
biztos. Úgy tudom, addig ott kellett lenni, amíg vége nem volt a közvetítésnek. Van is fénykép 
még róla valahol, de már nem tudom megmondani, kinél láttam. Lehet, hogy a polgármesternél 
még megvan. Ki kellett vonulni az egész falunak, meg alá is kellett írni a könyvet.   

 

Kérdésemre, hogy mi lett a könyv sorsa, az adatközlő nem tudott pontos 

választ adni. Egy másik alsószeli adatközlő a szülei elbeszéléséből szerzett tudo-

mást a jelképes temetésekről, azonban nem emlékszik az elbeszélés minden moz-

zanatára:  
 
Emlékszek rá, mer hallottam anyáméktól, ők szokták emlegetni, hogy nagy ünnepség volt, 

amikor meghaltak, Sztálin is és Gottwald is, mert mindenkinek el kellett menni, mert ravatalt is 
felállítottak, meg még koszorúk is voltak, rendesen, mint a temetéseken… Nem tudom, utána 
hova tették a koszorúkat. Én nem emlékszek rá, hogy koporsóról beszéltek volna, úgy tudom 
szobrot tettek ki, meg a képét, neki is meg Gottwaldnak is. Az lehet, hogy még talán meg is van 
valahol. Meg arra is emlékszek, hogy nem volt szabad addig se lagzit, se más mulatságot rendezni 
addig, míg meg nem volt a temetés. És a szirénák is szóltak, meg talán a vonatok is fütyültek, 
amikor a temetés volt. Már nem emlékszek mindenre, amit akkor hallottam, elfelejtettem sok 
mindent már. Pedig valamikor anyáméktól mindent tudtam. Meg nem is tudom pontosan, hogy 
más volt-e Sztalin temetése, mint a Gottwaldé. Lehet, hogy egyforma, mert egymás után haltak 
meg, talán Gottwald egy évvel később. Már nem tudom pontosan.23 

 

Felsőszeli adatközlőm is csak töredékesen emlékezett a két temetésre: 

 
22  Saját gyűjtés 2001, Rudna, 68 éves férfi. 
23  Saját gyűjtés 2006, Felsőszeli, 70 éves nő. 
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Igen, volt temetése Gottwaldnak meg Sztálinnak itt nálunk, Szeliben is. Egyszerre haltak 

meg, ugyanabban az évben. Rendes temetést rendeztek nekik, mint mikor valaki meghal. Volt 
ravatal, meg koszorrúk is. Onnan tudom, hogy van róla kép is, nemrég nézegettem. Gondolom, 
máshol is voltak ilyen temetések. Itt Szeliben ki kellett menni a faluba a főtérre és ott hallgatta 
meg mindenki a rádióból a temetést, a beszédeket. Talán itt nálunk volt beszéd is, de erre már 
nem emlékszek, nem tudom pontosan.24 

 

A díszítésként elhelyezett zászlók kapcsán egyik – Krasznahorka váraljáról 

Rudnára férjezett – adatközlőm egy olyan történetet mesélt, amikor gyerekként a 

magyar zászlót is ki akarták tenni díszítésként:  
 
Amikor Sztalin meghalt, ara van nekem egy emlékem, majdnem kikaptam othon Sztalinér. 

Tudod, csinaltak olyan ravatalt a kultúrházba, kidíszíteték, meg minden. Ez egy vasárnap délután 
vót. Oszt vót egy fiú, aki gyakran eljárt hozánk míg inaska vót, egy csöpet szegényeb vót, igen szerete 
apát, meg ő is szerete, mintha csak egy rokon gyerek letvóna. Ökrökel kijárt apával, meg szeretet vele 
szántani, szeretet nálunk járni. Elég az hozá, hogy későb oszt komunista let, de mindig kitartot az 
apámnál, akor is, amikor mások elene fordultak. Akor még legény vót amikor Sztalin meghalt. Sé-
táltunk mink jányok ot a mauzóleom fele. Oszt kereset. Monta, hogy már öszejárta az egész falut 
miatam. Kérdeztem, hogy mér kereset, hát monta, hogy agyam oda neki a magyar zászlót, mer tuta, 
hogy nekünk van othon magyar zászlónk. Azt mongya, ad ide a magyar zászlót, mer kel Sztalinak 
a temetéséhez dísznek, mer cseszlovák zászló van, de magyar nincs. Én nem tutam, hogy az még bűn 
is lehet, hogy odadom. Hát persze hogy odatam, ot vót a komódba a zászló, fogtam, odatam neki, 
oszt ő elvite a kultúrházba dísznek. 

No, de oszt amit utána halgatam! Apám jól megszidot, hogy hogy csinalhatam ilyet, hogy 
adhatam ide a magyar zászlót. Még jó, hogy nem let bajunk miata.25 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A személyi kultusz két pregnáns képviselőjének temetése erősen kikopott a 

lakosság emlékezetéből, nagyon nehéz volt olyan adatközlőket találni, akik arány-

lag részletesen beszámoltak volna az akkori eseményekről. Közülük páran ezért 

emlékeznek jobban, mert a szüleik később szóba hozták. Nehéz megállapítani, 

hogy valóban volt-e koporsó Sztálin vagy Gottwald jelképes temetésén, mivel 

gyűjtéseim során ez idáig nem sikerült konkrét bizonyítékot, se fényképet, sem 

pedig megbízható írott forrást találni. Elképzelhető, hogy adatközlőim a ravatal 

miatt asszociáltak a koporsóra. A téma további kutatása ezért kívánatos lenne. 

Az adatközlők által elmondottak alapján feltételezhető, a hiányos emlékezet 

oka, hogy a két elhunythoz nem volt személyes kötődésük, haláluk nem rázta 

 
24  Saját gyűjtés 2006, Felsőszeli, 61 éves férfi. 
25  Saját gyűjtés 2000, Rudna, 64 éves nő. 
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meg őket, mint egy hozzátartozóé, vagy pedig személyes ismerősé, nem hagytak 

mély nyomot bennük. A temetkezési és temetőkultúra kutatása során magam is 

tapasztaltam, hogy a közvetlen hozzátartozó, vagy pedig a tragikusan elhunyt fia-

talok temetéséről sokkal részletesebben számoltak be, mint az ugyanabban az 

időszakban elhunyt Sztálin és Gottwald esetében. 
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SYMBOLIC FUNERALS OF TWO PARTY POLITICIANS IN THE VILLAGES OF 

CZECHOSLOVAKIA DURING THE ERA OF THE CULT OF PERSONALITY 
(YOSIF VISSARIONOVICH STALIN AND KLEMENT GOTTWALD) 

 
The deaths and funeral ceremonies of heads of states and leading politicians in the 20th 
century (too) were generally accompanied by nationwide mourning and the appraisal of 
the deceased in the print media. With the advent of radio broadcasting, the nature of 
national mourning acquired new dimensions. My paper focuses on the deaths and funeral 
ceremonies of two Communist Party politicians, Yosif Vissarionovich Stalin and 
Klement Gottwald, who died almost at the same time, in March 1953, during the “high 
tide” of the cult of personality. My goal is to present what forms the specific national 
mourning sessions took in the Hungarian villages of Czechoslovakia and what has been 
left behind of this in the memory of posterity. Apart from the news articles that appeared 
in the contemporary Hungarian press in Slovakia, my paper also comprises the findings 
of my research primarily conducted in a village in the Gömör region (Rudna) as well as in 
the settlements Alsószeli and Felsőszeli, located in the region called Mátyusföld.  
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MELLÉKLET 
 
(…) A lakosság mindenhol már pénteken reggel elkezdte J. V. Sztálin emlékének tisz-

teletét azzal, hogy J. V. Sztálin szobrait, a szovjet hadsereg hőseinek emlékműveit, az épüle-
teket, ablakokat, hivatalokat stb. gyászt kifejezően díszítette. Rögtön a gyászhír vétele után 
összegyűltek a munkahelyeken a dolgozók, hogy kifejezzék végtelen fájdalmukat és gyászu-
kat, amelyet a szeretett J. V. Sztálin elvtárs elhalálozása okozott. Ezekről a gyűlésekről rész-
vétíveket és táviratokat küldtek a CSKP [Csehszlovákia Kommunista Pártja] Központi Bi-
zottságának. A csehszlovák kormányhoz tízezrével érkeztek a táviratok és leveleket, ame-
lyeket tovább küldtek Moszkvába. 

(…) Március 9-án a temetés napján délelőtt Csehszlovákia minden városában és köz-
ségében sok millió polgár jelenlétében gyászünnepséget tartottak, amelyen a csehszlovák 
rádió is közvetítette a gyászünnepség műsorát. Ezeket az ünnepségeket az internacionáléval 
fejezték be, amelynek felhangzásakor ágyúsortűz hangzott el, fölzúgtak a gyárak szirénái, fü-
tyültek a lokomotívok és a hajók és minden forgalom megállott. A gyászünnepség alatt 
minden üzemben, hivatalban, üzletben és más munkahelyeken szünetelt a munka. Az ün-
nepségeken részt vettek az összes fegyveres alakulatok tagjai is. Az egész köztársaság min-
den iskolájában ugyanakkor szintén gyászünnepségeket tartottak. 

J. V. Sztálin elvtárs halála a temetése napján minden színház- és filmelőadás, hangver-
seny és egyéb kultúrrendezés szünetelt… 

(Új Szó, 1953. március. 14. 1.) 
 

Még jobban összetartunk. 
 
Nagy szomorúság  érte a világ dolgozó népét. Minden békeszerető ember figyelme 

Moszkva felé irányul, ahol eltemették legjobb barátunkat.  
Községünk dolgozói is mély gyászt éreznek szívükben. Könnyes szemű emberek, fia-

talok és idősebbek, nők és férfiak állnak Sztálin elvtárs emléke előtt. Koszorúkat helyeznek 
el azon ember képénél, aki mindannyiunk őszinte barátja volt. 

Ha a családban meghal az édesapa, akkor minden családtag szíve együtt dobban és 
összeforr. Így van ez Sztálin elvtárs halálánál is. Sztálin az egész világ dolgozóinak édesatyja 
volt. Ezért most még jobban összetartunk, még határozottabban harcolunk Sztálin elvtárs 
ügyéért. Még jobban magunkévá tesszük Sztálin bölcs tanítását. Kiépítjük hazánkban a szo-
cializmust, és megtörhetetlen védelmezői leszünk a békének.  

Sütti József – Perbete 
(Szabad Földműves, 1953. 3. 15. 6.) 

 
Sztálinunk velünk marad. 

 
Március hatodikán reggel rettenetes hírt hozott a rádió. Meghalt Sztálin elvtárs, a mi 

drága édesapánk, a mi vezető csillagunk. Ki volt Sztálin? Miért olyan drága az Ő neve a vi-
lág dolgozói számára? Azért szeretjük Sztálin elvtársat olyan kimondhatatlanul, mert egész 
életét a dogozók ügyének szentelte. Sztálin elvtárs értünk dolgozott. Győzelmesen vitte elő-
re Lenin zászlaját. Sztálin a béke. Mindig kiállt a béke mellett, mert nem gyilkolást, hanem 
boldog életet akart a világ dolgozói számára. Sztálin elvtárs nagy hadvezér. Saját barlangjuk-
ban fojtotta meg a hitleri fasizmus szolgáit, azokat a fenevadakat, akik a Szovjetunió és más 
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béke és szabadságszerető nép életére törtek, Sztálin hatalmas tanítónk. Úgy tanított, hogy 
azt mindenki megértette. Írásait megértette az egyszerű paraszt ember is, akinek csak két 
elemije volt. Megértette Őt a munkás, a fiatal, az öreg egyaránt. Sztálin a mi nyelvünkön be-
szélt. De megértették szavait a kapitalisták is. Tudják, hogy Sztálin elvtárs az ő általuk ki-
zsákmányolt népek szabadságáért is küzdött. Ezért rettegtek tőle. 

Sztálin elvtárs eltávozott tőlünk. Eltávozott, de mégis él. Él a hatalmas kommunista 
pártban, amelyet a maga formájára kovácsolt, és a szovjet haza óriási sikereiben, él a szovjet 
katonákban, él az egész világ összes békeszerető emberének szívében. 

Mély gyász van szívünkben. De nem csüggedünk. Hűen és elszántan haladunk Sztálin 
útján. Még jobban ragaszkodunk pártunkhoz és még határozottabban harcolunk a békéért. 
Erre szent esküt teszünk drága édesapánk ravatalánál.  

Molnár Géza 
Gúta 

(Szabad Földműves, 1953. 3. 15. 6.) 
 

„Mi magyar dolgozók mindig Benne bíztunk” 
 
Kimondhatatlan mély fájdalom van a szívünkben. Meghalt Gottwald elvtársunk, 

hőn szeretett vezérünk és tanítónk, Gyászunk annál inkább is nagy, mert hiszen Sztálin 
elvtárs halála okozta seb még be sem gyógyult. 

Ki volt Gottwald elvtárs a dolgozók számára és ki volt számunkra, hazánk magyar 
dolgozói számra? 

Gottwald elvtárs bátran vezetett bennünket a szocializmus építésében. Megmutatta, 
hogyan kell eltiporni az ellenséget, és hogyan kell erősítenünk, szilárdítanunk pártunk so-
rait. A magyar dolgozók számára Gottwald elvtárs különösen drága. Mikor a benesi, majd 
a Szlánszky és Huszák féle burzsoánacionalizmus a legjobban tombolt, akkor is Gottwald 
elvtársra irányult tekintetünk. Ezekben a nehéz időkben is tudtuk, hogy a reakció szarva 
le lesz törve, mert pártunkban bízhatunk, amelynek élén a mi drága Gottwald elvtársunk 
állt. Reményünk valóra vált. 1948 dicsőséges februárjában Gottwald elvtárs vezetése alatt 
legyűrtük a reakciót. A dolgozók saját maguk vették kezükbe sorsuk irányítását. Ekkor 
hazánk magyar dolgozói számra is új élet kezdődött. Teljes egyenjogúságot kaptunk. Ezt 
Gottwald elvtársnak köszönhetjük. Azóta minden út nyitva számunkra. Vannak magyar 
iskoláink és fejleszthetjük tudásunkat, mely tartalmában szocialista, de formájában nem-
zeti. Ezért szeretjük ennyire Gottwald elvtársat.  

Az ő nagy nevét visszhangozzák szocialista építkezéseink, a bányák, a kohók, az ő 
nevét dicsőíti minden, ami hazánkban szép. Gottwald elvtárs vezetett be bennünket a bé-
keszerető népek nagy családjába és Ő mutatta meg, hogyan kell a békéért harcolni. 

Neki köszönhetjük, hogy falvainkban új életet élhetünk, hogy nem kell többé a ku-
lákokra és más kizsákmányolókra dolgoznunk éhbérért. Ezért felejthetetlen számunkra 
Gottwald elvtárs és ezért teszünk erős fogadalmat, hogy az általa kijelölt úton tovább ha-
ladunk és győzelemre visszük zászlaját. Még szorosabban tömörülünk pártunk körül, 
melyben Gottwald elvtárs szelleme örökké él. 

Molnár Géza 
Gúta 

 (Szabad Földműves, 1953. 3. 28. 2.). 
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Szívünkben hordjuk tanításod 
 
Mint sziklatömb, ha lezúdul a hegyről, 
oly váratlanul érte szívünket a hír: 
Gottwald elvtárs beteg, nagyon beteg, 
talán a reggelt sem éri meg, 
s könnyes lett szemünk és az újságpapír. 
 
Késő éjig ültünk a rádiónál, 
némán  vártuk az újabb híreket, 
s az éteren át csak szállt az üzenet: 
eszméletét vesztette a beteg, 
szíve már alig, már alig dobog. 
 
És jött, és jött a legszörnyűbb híradás, 
Szemünk előtt elsötétült az ég. 
Apánk örökre lezárta a szemét. 
nem mosolyog már életünkre, 
üdvözlésre nem nyújtja kezét. 
 
Elment tőlünk leghívebb vezérünk, 
a szabadságnak dicső bajnoka, 
akit nem tudunk feledni soha, 
aki keménnyé edzette Pártunk 
s kivívta drága szabadságunk. 
 
Nem, nem feledünk el téged soha: 
életünk fényes csillaga! 
Tovább élsz népünk erejében, 
a tavaszi zöld vetésben 
s a gyárak, bányák robajában. 
 
Tovább élsz szemünk sugarában, 
Népünk győzelmi dalában. 
Szívünkben hordjuk tanításod 
a követjük, óvjuk azt a Pártot, 
amely győzött és győzni fog! 

 
Dénes György 

(Alkotó Ifjúság, 1953. április. 31.) 
 
 



179 

 

Mikus Sándor: Két nagy temetés és az emberek 
(részletek) 

 
(…) A faluban a falu embereivel együtt hallgattam a temetést a rádión keresztül, 

együtt vettem részt velük a gyászünnepségükön. A kultúrteremben jelképes ravatalt állítot-
tak fel Sztálin mellszobrával. Előtte való napon különös gonddal szerelték be a rádiót ebbe 
a terembe. Reggel nyolc órára az egész falu összegyűlt… Megható volt látni a tisztesen feke-
tébe öltözött parasztokat, öregasszonyokat… Nem egyszerű haláleset volt számukra Sztálin 
elhúnyta… Az öregasszonyok könnyeztek, az öreg parasztok meg hallgattak lehajtott fej-
jel… ültek és hallgatták a rádió gyászzenéjét… és a búcsúbeszédeket. 

(…) napokkal később, amikor egy újabb szomorú hír terjedt el, hogy meghalt Kle-
ment Gottwald elvtárs… A faluban a nemzeti bizottság irodájában egy emlékkönyvbe írta 
be a falu népe a nemzeti gyász napjaiban gyásza kifejezését. „Sok szeretettel küldöm tiszte-
letemet Gottwad elvtárs halálára, fájdalmasan értesültünk elnökünk haláláról. Béke hamvai-
ra” – jöttek ki a sorok az öreg hetvenéves paraszt keze alól.  

(…) Így viselkednek az emberek, a falusi dolgozók Sztálin és Gottwald halálakor. 
Ezek az emberek egyre jobban feszítik le magukról a paraszt elnevezést, az évszázados név 
burkát, de egyúttal gondolkodásmódjának régi formáját is… S ez a parasztság, – amely meg 
tudja különböztetni a múltat a jelentől azzal, hogy életét napól-napra új módon rendezi be, 
amely ma belép a szövetkezetbe, részt vállal  közös dolgaink irányításában… ez a parasztság 
Sztálin halálát veszteségnek érzi, s a nehézségeket már az új paraszt gondolkodásával és ér-
zésével viseli, ez a parasztság egyre jobban azon az úton van, hogy az új gondolkodás, a vi-
lághoz való új viszonya teljesen eltöltse a lelkét. 

(In Új Hajtások. Fiatal szlovákiai magyar írók és költők antológiája. 
 Bratislava, 1953. 28-33.) 
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Körösparti Péter 
 

Sárréti mirákulumtörténet a 21. században 
 

 

 

A mirákulumtörténetek hazai kutatása a népi vallásosság vonatkozásában 

fontos szerepet kaphat, ha tágabb vizsgálati szemszögből közelítünk1 a közös-

ségben megélt, örökített és szélesebb körben is továbbadott történetekhez. A tör-

téneti szemléletű megközelítések2 mellett az adott vallási és lelki közösségben 

megélt tapasztalat hatásvizsgálata, tágabb ökológiai szemléletű bemutatása feltárja 

a 21. században hangsúlyossá váló vallási gyakorlatok és hitbéli elemek lokális 

változatait. A füzesgyarmati római katolikus egyházközségben tapasztalt többszö-

ri odor sanctitatis3 transzcendens élménye, Jézus Szíve szobrának illatozása és a 

betegségből való szabadulás személyes tanúságtételekkel való hitelesítése lehető-

séget teremt a jelenség kulturális értelmezésre.4 
 
(...) Sok helyen történnek napjainkban is különféle imameghallgatások, csodák, gyógyulá-

sok vagy szabadulások, akárcsak nálunk. Ez a Jézus Szíve szobor több alkalommal illatozott 
is. Imádság közben ugyanis a hívek különleges illatot éreztek több alkalommal, ami valós vallási 
tapasztalat. Sok szentnek az élettörténetében is olvashatunk ilyesmit. Bár mi nem vagyunk szen-
tek, de az Úr itt is ad csodát. (...)5 

 

 
 1  „A népi vallásosság fogalma ugyanis – bármilyen meghatározása mellett is kötelezzük el ma-

gunkat – rendszerint többet foglal magában, mint a búcsújárás, a szenttisztelet vagy a kultusz 
társadalmi környezete.” Bartha 2002: 167. 

 2  Tüskés–Knapp 1982. 
 3  Az „odor sanctitatis” (szentség illata) bibliai szimbólum, melynek alapja az Énekek Éneke 1,12: 

„Dum esset rex in accubitu suo nardus mea dedit odorem suum”. (Miközben a király nyugvó-
helyén pihen, nárdusom illatát árasztja. Vö. Bibliorum Sacrorum Nova Editio, 1951. Vatican. A 
„szent illat” szellemi értelemben Isten és az ő népe közötti misztikus szeretetkapcsolat élmény-
szerű, hitbeli megtapasztalása. Az Újszövetségben pedig Krisztus szeretete, mely az ő keresztál-
dozatában nyilvánult meg – amit szeretetből ajánlott fel Istennek az emberiség üdvösségéért –, 
valamint mindazok Istennek felajánlott életáldozata, akik a hit és a szeretet által Krisztushoz 
tartoznak. Vö. 2Kor 2,14–16. 

 4  Az „odor sanctitatis” ugyanakkor empirikus (érzékszervekkel érzékelhető) tapasztalat is. Vö.: 
Tanqrey, A Tökéletes Élet, Aszketika és Misztika című kötetében olvasható megfogalmazással. 

Néha a szentek testéből ‒ akár életükben, akár haláluk után ‒ illatok fakadnak, melyek szépen 
jelképezik az „erényvirágok” illatát. Így pl. Assisi Szent Ferenc sebhelyeiből vagy szent Teréz 
sírjából is titokzatos illat áradt ki. Sok hasonló esetet lehet olvasni más szentek életében is. 
Tanqrey 1932: 1520. fejezet. 

 5  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
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A csodálatos események értelmezése és örökítése a vallásos közösségekben 

az adott egyházközség tagjai számára sokféle viszonyulási lehetőséget teremtenek 

meg a közösség önbemutatásában és önértelmezésében, ezen lehetőségek közül a 

mirákulumtörténetek kiemelt fontosságúak lehetnek, hiszen a hagyományos for-

mai jellegzetességek évszázados ereje, a történet örökítésének ismétlődése, a je-

lenség aktualizálása és interpretálása erősíthetik a lokális vallási identitást. 

A mirákulumtörténetek pontos felidézése és rögzítettsége személyhez vagy 

csoporthoz, helyhez vagy útvonalhoz, eseményhez vagy állapothoz, fogadalom-

hoz vagy spontán történéshez kötődik,6 ezáltal a történeti hitelességet a vissza-

emlékezők, akik egyben a történet örökítői is lehetnek, a folyamat során saját 

személyükhöz kapcsolják. A személyesség nem jelenti feltétlenül a vallási intéz-

ményrendszerektől való elhatárolódást, – inkább a nagy egyházi történetekhez 

való adaptív viszony megélésének és beteljesítésének igényét, a helyi vallási cso-

port öntudatának erősítését. 

A mirákulumtörténetek többszöri eseményei mellett szükséges  a sárréten 

fekvő Füzesgyarmat város térbeli sajátosságainak elemzése: a kulturális egymásra 

hatás következtében kialakult szent hely, az egykori Blankenstein-kápolna és a 

körülötte elterülő liget és a gyógyvíz szinergiájának bemutatása. Békés megyében 

a Szeghalmi járásban a huszadik század második felétől, 1965-től kezdte el tuda-

tosan kialakítani termálvízre épített fejlesztési stratégiáját és turisztikai útvonalra 

kerülésének célként való meghatározását. A vallási terek speciális szakralitás kör-

nyezetet teremtő hatása – a miliőmorfológia7 értelmezési metódusának csapásán 

haladva – formálisan leképezhető az egykori Blanckenstein családi kápolna és az 

egykori kastélyhoz tartozó parkban létesített gyógyvizes termálfürdő kulturális és 

szakrális összecsengése. 

Füzesgyarmat – a városban végzett szénhidrogén-kutatások következtében 

létrejött iparfejlesztésnek és a 20. század második felében országosan is kiemelten 

sikeres termelőszövetkezetnek köszönhetően – sokáig a térség jelentős népes-

ségmegtartó települése volt. Jelenleg termálfürdője miatt a járásból is jelentős 

számú gyógyulni vágyó keresi fel, az országos és nemzetközi turizmus vonatko-

zásában pedig a sárréti programturizmus elemeit kínálják az érdeklődőknek. 

A vallásosság tere az egykori kúriaépület parkjában épített családi sírkápolna 

felújított szent terében szerveződik. A település a vallás működési modelljének 

külső keretét biztosítva Füzesgyarmaton az egykori református és unitárius egy-

házközségek és a római katolikus nagybirtokosok szakrális célú építkezéseihez 

igazodott; ma is kötődik meghatározó szempontú jelenlétükhöz és egyben vallási 

különbözőségükhöz a csaknem homogén protestáns felekezeti többségben.  

A római katolikus vallást jobbára csak az uradalmi majorságban dolgozó munká-

 
 6  Knapp 1986: 129. 
 7  Bartha 2006: 47.  
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sok képviselték valamint missziós szándékkal létrehozott iskolában dolgozó isko-

lanővérek tartoztak az egyházközséghez. A füzesgyarmati térszerkezet sajátja még 

a 21. században is a település közigazgatási centruma és az egykori uradalmi, ma 

már turisztikai és gyógyászati centrumának elkülönülése. A római katolikus temp-

lom voltaképpen sírkápolna a település peremén a hűbérúr kúriájához tartozott, a 

település egykori szerkezetébe nem illeszkedett, szervesen nem integrálódott. Fü-

zesgyarmaton a szakrális térszerkezetben egy sajátos tengely keletkezett, a több-

ségi református és unitárius közösség birtokolja a település történeti részét, amely 

a jelenkorban is a szimbolikus ünnepi aktusok központi jelentőségű helyeit jelen-

ti. Ezzel egy időben a lerombolt történeti örökség színhelyén a kastély volt terüle-

tén a rekreáció és a turizmus kiemelt és elkülönített válságövezetének határpont-

ján húzódik meg a római katolikus kápolna. 

Amint a hívő ember a saját vallása által megrajzolt mentális térkép szerint 

tájékozódik8, úgy a turistának és a kívülálló látogatónak a történeti valóság rejtett 

szálainak ismerete nélkül kell utat találnia, a tér statikus elemei alapján adódik el-

igazodási lehetősége. A vallásos ember számára a tér egyes elemei vallását idézik 

fel és vallásos megnyilvánulásra késztetik, addig a külső szemlélő számára a vallá-

si jelképek térelválasztó, térkijelölő funkcióval bírnak. A vallási szimbólumokkal, 

épületekkel, építményekkel megjelölt tér a település és a közösség reprezentációs 

eszközeként is működik, ilyen építmény Füzesgyarmaton az egykori plébániai 

épület kerítésébe beépített korpusz és a harangláb is, más településeken pedig 

templomok, szobrok, képoszlopok, kápolnák vagy éppen az utca és térnevek is.9 

A füzesgyarmati római katolikusok szinte elenyésző számú hívet számlálnak, 

aminek következtében nincs önálló plébániájuk, Szeghalom plébánosa heti rend-

szerességgel tart szentmisét és imaalkalmat a 2014-ben megújult kápolnában. 

Emellett a barokk kor vallásosságában megújuló, megerősödő és máig ható társu-

lati formák egyik kiváló példája, a rózsafüzér társulat itt is sikeresen és híven mű-

ködik. A társulat tagjai a meghatározott vállalások és a kialakult rend szerint vég-

zik egyéni és közösségi felajánlásaikat, ennek megfelelően hetenként találkoznak 

a templomban, hogy közösen imádkozzanak, és havonta rózsafüzér titkot cserél-

jenek. A rózsafüzér társulat közösségi felajánlása azonban nem merült ki csupán 

az imádkozásban, mert pl. önkéntes adományaikból a Blankenstein család által 

adományozott több ízben is illatozó Jézus Szíve szobrot ők újíttatták fel.  
 
(...) Ez a szobor különösen is fontos számunkra, melyet a rózsafüzér társulat újíttatott fel. 

12 tagja van a gyarmati rózsafüzér társulatnak. Vezetője Árva Istvánné Piroska néni, akit 
»bokoranyának« vagy »koszorúfőnek« is nevezünk.  

 

 
 8  Bartha 2006: 26. 
 9  Vö. Bartha 2006. 
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A vallás társadalmi funkciói szerint itt is meghatározó a lokális identitásra 

ható szerepe, Füzesgyarmat esetében a hívek és a lelki vezető szerint kiemelkedő 

szerepe van az identitásalakító tényezőknek10, a templomnak, a sírkamrának, az 

itt megtörtént csodáknak.  

A mirákulumtörténetek személyességében rejlő meggyőzőerő érverejének 

felhasználása a közösség számára nem csak a laikus közösség, de azegyházi veze-

tők által is igazolt gyakorlat. A Sárrét periferiálisnak számon tartott kis lélekszá-

mú római katolikus egyházközségeit szakrális történésekkel és elbeszélésekkel is 

erősíteni szeretnék, amelynek példamondata: „...de az Úr itt is ad csodát…”11 A tör-

ténetek természetfeletti jelenségeihez való hivatalos egyházi viszony formális tar-

tózkodó jellege nem csak erre az egyházi közösségre jellemző12 szkeptikus távol-

ságtartást feltételez, de a csodák megmagyarázhatatlan fizikai jellegzetességeivel 

szembenéző hétköznapi véleményalkotás is meglehetősen távolságtartó. A 

füzesgyarmati egyházközségi gyakorlatban II. János Pál pápának tulajdonított ér-

telmezési viszonyt alkalmazzák, amikor a természetfeletti csodát a közösség 

funkcionális vallási életének felpezsdülésében mérik inkább és nem az esemény 

egyszeri vagy eseti szenzációját hangoztatják.13 A természetfeletti egyéni megta-

pasztalásához a hagyományos és újabb imaformák közül onnan vesznek át szíve-

sen újat, ahol a Szentlélek közösségépítő ereje is dolgozik:  
 
(...) A régi hagyományos ájtatosságokat mi is rendszeresen elimádkozzuk a Jézus Szíve 

szobor előtt. Ezek mindenekelőtt a Jézus Szíve – és a Jézus szent Vérének litániája. A prágai 
kis Jézus tiszteletét az előző plébános vezette be. Ezenkívül újabb imádságokat is végzünk. Főleg 
kötött imákat mondunk, de nem tiltott a saját szavakkal mondott imádkozás sem. A szent he-
lyek közül Fatima az egyik nevezetes kegyhelünk, és a Szentlélek sugallatára a »fatimai« imád-
ságot is beillesztette az Egyház a hagyományos rózsafüzér imába (Ó, Jézusom, bocsásd meg bűne-
inket ...). Hasonlóképpen a »medjugorjei« imádságokat is végezzük, de az ősi imádságokat is 
fontosnak tartjuk megtartani.14 

 

Fontosabb különbségtételként jelenik meg a csoda tisztaságának értelmezési 

kényszere, a babonaságtól elkülönítés:  
 

 
10  Bartha 2006: 31. 
11  H.J. római katolikus plébános. 2015. 
12  Jádi–Tüskés 1986: 538. 
13  II. János Pál szavai a medjugorjei jelenések hitelességét firtatóknak szóltak, akik számára a gyó-

nások és kiengesztelődések növekedését hozta példának. Dénes Zoltán római katolikus plébá-
nos szóbeli közlése. Valamint A Magyar Kurír 2011. május 25-i cikke hivatkozik bizonyos XVI. 
Benedek pápa által közzétett „titkos dokumentumokra”, melyek megerősítik, hogy az olasz Pió 

atyát is ‒ akit II. János Pál pápa 2002. június 16-án avatott szentté ‒ gyakran különlegesen erős 

‒ ibolyához vagy rózsához hasonló ‒ illat vett körül. Köztudott, hogy Pió atya szent Ferenchez 
hasonlóan Jézus Krisztus stigmáit (szent sebeit) viselte. Vö. http://www.magyarku-
rir.hu/hirek/vatikani-titkos-aktak-meglepo-tenyek-pio-atyarol). 

14  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
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(...) Sajnos jelen vannak még ma is a különféle babonák, babonás cselekedetek. A tiszta 
népi vallásosság azonban teljesen elkülönül a babonaságtól. A rózsafüzér szent tárgy, bár gyak-
ran válhat valamely okkult tevékenység segédeszköze. Szent tárgynak nevezzük azt, amit az Úr-
nak adunk oda, odaszentelünk, ill. a helyes istentiszteletre használunk fel.15  

 

A sárrét települései közül Füzesgyarmat nem elsősorban római katolikus 

vallási közösségéről, sokkal inkább református és unitárius közösségeiről ismert. 

A település történetéből fakadóan a vallási sokszínűség mai arculatát, szakrális 

térképét a török dúlás utáni visszatelepítés tulajdonviszonyai jelentősen meghatá-

rozták. Füzesgyarmat szakrális jelentőségű épített örökségei közül időrendben el-

sőként az 1803-ban épített új református templom emelkedett ki16, eredeti első 

templomukat a nagy számú református közösség kinőtte, ezért Fischer Ágoston 

kecskeméti kőműves mester tervei alapján építettek maguknak copf stílusjegyű 

templomot.17 A kiváló helytörténész, Borbíró Lajos alapos feltáró tanulmányai-

ban a települést birtokló nemes családok felsorolásával – a Harruckern (1720– ), 

a Wenckheim (1798– ) majd a Blankenstein család (1817– ) településformáló és 

közösségépítő tevékenységén keresztül – mutatta be Füzesgyarmat fejlődését és 

vallási életének gazdagodását.18 A Blankenstein család Füzesgyarmat lakosságá-

nak körében mindmáig pozitív társadalmi megítélés alá esik19, személyes jelenlét-

ük szimbolikus ugyan, mégis állandó, hiszen a család néhány tagja római katoli-

kus templom alagsorában nyugszik. 

A Blankenstein család településformáló hatása mára jobbára egyetlen épített 

örökségelemben érhető tetten, de a közösségi emlékezet és a település alapstruk-

túrája mégis kimutathatóan őrzi a grófi család építtetéseinek táj és környezetfor-

máló emlékét. Az egykori családi kastéllyal szemben kápolna található, amely 

egykor a birtokból kiszakított 4 katasztrális hold területen terült el.20 A kápolnát, 

amelyre templomként is hivatkoznak 1821-re készítették el. Az épület falán em-

léktábla örökíti meg az alapító és az építtető személyét:  

 

 
15  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
16  Pengő–Szabó 2003: 5. „1817-től báró Blankenstein a falu gazdája.” „1803-ban új református 

templomot építettek, mely Bonyhai Sándor nevéhez fűződött.” 
17  Pengő–Szabó 2003: 6. 
18  Borbíró 1994: 7. „Füzesgyarmaton 1720-ban Harruckern György a birtokos. A Rákóczi-féle 

szabadságharc után 1798-ban báró Wenckheim, majd 1817-től a Blankenstein család a falu gaz-
dája. A família eredetét Conradus miles de Blankensteinek 1313-ra vezetik vissza.” 

19  Borbíró 1994: 9. „A család krónikájához tartozik, hogy a II. világháború után az »igazolások« 
során nem találták őket népellenségnek, senkit sem ítéltek el... A faluban a famíliát szerették!” 

20  Borbíró 1994: 9. Vö. Az egykori Wenckheim-kastély mintegy hathektáros parkjában kialakított 
gyógy-idegenforgalmi komplexum egyik elemeként a Kastélyparkfürdőben több korszerű úszó- 
és termálmedencét építettek. wenckheim.hu letöltés 2016. 01. 05. 
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Isten dicsőségére alapította gróf Blankenstein Franciska. Építette özv. gróf Vécsey Edéné, 
született gróf Blankenstein Vilma21  

 

A kápolnát építtetése után többször megújították, először 1908. évi szept-

ember 12-én gróf Blankenstein Pál és neje Eszterházy Mária grófnő, legutóbb 

2014-ben, amikor összehívták a még élő Blankenstein családtagokat is.  
 

A Blankenstein család két tagja György és Miklós ‒ akik római katolikus papok ‒ ma 
is élő kapcsolatot ápolnak Füzesgyarmat plébánosával. A paptestvér György atya szervezte meg a 
templom kriptájának felújítását. Ő vette fel a kapcsolatot javarészt külföldön élő rokonaival, és 
teljes egészében a család tagjai adták össze a felújításhoz szükséges összeget.22 

 

A kápolna építtetését azonban közel fél évszázaddal megelőzte az első 

füzesgyarmati római katolikus egyházra vonatkozó írásos emlék, amelyben 1786-

ban Kosztolányi Sándor ferences szerzetest nevezik meg káplánnak.23 A kápolna 

építését követőn újból közel fél évszázadnak kell eltelnie, mikor 1883-ban gróf 

Károlyi Antal plébániát alapított, melyhez Szeghalom, Vésztő, Fás, Sziget és Fü-

zesgyarmat tartozott.24  
 
Ennek a templomnak a titulusa, Mária Szeplőtelen Fogantatása, megegyezik a Szeghalmi 

templom titulusával. A harmónium egyidős a templommal. A kegyúri padot Blanckenstein Pál és 
neje Eszterházy Mária adományozta a templomnak és 1908-ban újíttatták fel. A Jézus Szive – 
és a Szent József szobrot szintén ők adományozták, melyeket 1912-ben Széchenyi Ferenc váradi 
pöspök szentelte fel. (...) A főoltár fából van, neogót stílusú, az oltárkép a Boldogságos Szűz Má-
riát ábrázolja, karján a gyermek Jézussal. 1918-ban készült, a festményen a művész monogram-
ja is látható, de a pontos nevét nem ismerjük. (...) A keresztelőkút eredeti helye nem ott volt, 
(azon a helyen ugyanis egy kályha állt). Vörös márványból készült, készítője ismeretlen. (...) Két 
harang is lakik a toronyban: a lélekharang, mely 1858-ban készült Aradon és a nagyharang, 
amit 1949-ben öntöttek és ugyanazon évben október 23-án szenteltek fel. A díszes üvegfestés az 
ablakon művészi alkotások, Innsbruckban készültek, bibliai szimbólumokat ábrázolnak: szőlő, 
búzakalász és a liliom. Az oltárkövet Serédy Jusztinián 1928-ban szentelte fel, mely Szt. Kele-
men és Szt. Adalbert ókeresztény vértanúk ereklyéit (földi maradványait) tartalmazza.25 

 

A Blanckenstein család építő tevékenysége a füzesgyarmati Római Katolikus 

Elemi Népiskola alapításával teljesedett ki 1901-ben. Az uradalmi jellegű népis-

kola fenntartója gróf Blanckenstein Pál volt, aki a telek adományozásával is hoz-

zájárult a megvalósításhoz, az épületet a római katolikus egyház építtette állami 

segítségnyújtással.26 Az iskola tanítói voltak Illés Mihály és Hegedűs János.27 

 
21  Borbíró 1994: 9. 
22  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
23  Borbíró 1994: 9. 
24  Borbíró 1994: 9. 
25  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
26  Borbíró 1994: 9. 
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Füzesgyarmat szakrális építményeit és tereit számba véve a református és 

unitárius templom valamint a városi temető számottevő. A lokális emlékezet leté-

teményesei a helytörténeti kör tagjai.  
 
Füzesgyarmat hagyományainak, szokásainak tárgyi emlékeit mai napig gyűjtik és őrzik a 

Simonyi u. 1. sz. alatti parasztházban, mely 1978. óta Füzesgyarmat Tájháza.28  
 

A helytörténeti egyesület egykori vezetője, Borbíró Lajos két különálló kö-

tetben jelentette meg Füzesgyarmat város hajdan nevezetes épületeinek leírását, 

melyekhez leírást is készített. Az így felsorolt emlékezeti helyek közül több is 

megsemmisült, némelyik már a helytörténeti munka kiadásának évében sem állt 

már. A helytörténészek által aprólékosan összegyűjtött és kijelölt emlékezeti pon-

tok rávilágítanak a füzesgyarmati térszerveződés mentális térképére, fókuszpont-

jaira. A „nevezetes, ritka, érdekes házak, épületek...”29 sorát a Három rózsa vendéglő30, 

a Brudermann-ház31, és a Köleséri-féle ház32 nyitja. Ezen épületek a közösség 

egésze számára emlékezeti helyként szolgálnak, a társadalmi élet és önszervező-

dés fontos helyszínéül szolgáltak. A helytörténeti kutatók számára kiapadhatatlan 

forráshely és a családi emlékezet szimbolikus, festett hátterei révén helyszín nél-

küli helyszíne volt a fényképészeti műterem, Csató fényképészete.33 Borbíró hely-

történeti munkájának megszerkesztésekor és kiadásakor már lezárult és átalakult 

közösségi találkozásra alkalmas, éppen ezért kiemelésre méltó, tájékozódásra al-

kalmas viszonypontként jelenik meg az Apolló mozgófilmszínház34, és a Puskás 

vendéglő.35 A 19. század utolsó negyedében épült fel a közgyógyellátás fontos lé-

 
27  Borbíró 2009: 14. 
28  Pengő–Szabó 2003: 7. 
29  Borbíró 2009: 4. 
30  „A Mátyás király utca és az Árpád utca sarkán. Eredeti neve Kiss János vendéglő. A vendéglős-

nek igen szép, csinos leányai voltak (...) Ma Füzesgyarmat piactere van itt, a vendéglő helyén 
sok üzlettel.” Borbíró 2009: 4. 

31  Borbíró 2009: 5. „A Mátyás utca és a Dugonics utca sarkán. Zsidó családé volt, bőrnagykeres-
kedők voltak. (...) 1951-ben itt alakult meg a Füzesgyarmati Cipész KTSZ, Diviki Sándor elnök 
irányítása, vezetése, illetve kezdeményezésére.” Borbíró 2009: 5. 

32  Borbíró 2009: 5. „A Mátyás – Rajk utca sarkán van. Köleséri Sándor bádogos mesteré volt, aki 
a Boross-családba nősült be. Templomok tornyai bádogolásán munkálkodott, a Sárréten, sőt az 
ország több helyén is. Ma több üzlethelységnek ad helyet. Itt őrizték az Iparos-kör iratanyagát, 
amely 1899. november 26-án alakult.” Borbíró 2009: 5. 

33  Borbíró 2009: 6. „Mátyás Király utca 5. szám alatt volt.” Borbíró 2009: 6. 
34  Borbíró 2009: 6. „Mátyás út 3. szám alatt van. dr. Balogh Károly orvos, földbirtokos alapította 

1914-ben. A szeghalmi járásban ez volt az első mozgófilmszínház. (...) Ma egy vállalkozó üze-
melteti, de már nem főprofilja a filmek vetítése, inkább kávézó (...) szórakozó hely.” Borbíró 
2009: 6. 

35  Borbíró 2009: 7. „Ez a vendéglő az Apolló-mozival szemben volt a Mátyás Király utca 4. szám 
alatt. Puskás János volt a tulajdonos, ahol telente tánciskola is működött, itt muzsikált Doma 
István, majd Balog János népi zenekara. (...) itt volt Szidor György okleveles-tánctanító táncis-
kolája szerdánként össztánc, szombaton pedig bál. 1945-ben itt alakult meg a helyi Szociálde-
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tesítménye a patika.36 A jelen városközpontjának régi épületek estek áldozatul, 

amelyeknek emlékét ma már jobbára a helytörténészek őrzik.37 

A helytörténeti munka lezárásának évében, 2009-ben ünnepelte százéves év-

fordulóját a Sárrét egyik legpatinásabb ma is működő cukrászata, a Hati cukrász-

da.38 A közösségi használatú és széles felhasználói kört tartalmazó épületek közül 

a felsoroltakon kívül a Hangya bolt, Glück Sándor bankháza, a Legeltetési Társa-

ság Téglagyára, a bikaszín, a kenderáztató is őrzi a város egykori működési for-

máját.39  

1817-től került birtokba házassági hozomány velejárójaként az akkor még 

falu rangú település gazdája a Blanckenstein család. Az egyszerű kiskúriának épí-

tett épületet ők növelték meg otthonnak alkalmas kastéllyá. A grófi család gazda-

sági és környezetalakító valamint birtokfejlesztő stratégiája szerint  
 
„amikor egy gyermekük született, mindig alakított egy majort és a gyermekről, 

illetve a gyermekeiről nevezték el (...) Így van még ma is Gyarmat egy-egy határa el-
nevezve: Imre-major, Lajos-major, Pál-major, Ilona-major, Jenő-major, Mária-
major (...)”40  

 

A kastélyt az előre vonuló szovjet csapatok robbantották fel, az egykori épü-

let helyén iskola, óvoda, és a városi sporttelep helyezkedik el. A grófi erdő funk-

ciója is megváltozott, itt építették fel a gyógyhatású termálvizes fürdőt és stran-

dot.41 A 2009-ben megjelent tanulmány a közösségi emlékezet épületeinek felso-

rolásakor a 19. század utolsó évtizedének állapotáig nyúlik vissza és idéz fel olyan 

közösségi formákat, valamint mára eltűnt foglalkozásokat, amelyek Füzesgyarma-

tot kiemelhették a Sárrét települései közül. Ezen rangadó épületek sorjáznak a 

helytörténeti leírásban, Hauzmann Béla vendéglő és bolt42, a méntelep és a Pikó 

 
mokrata Párt, az SZDP majd a Szociális Ifjúsági Mozgalom, majd a SZIT csoport. Ma már 
nincs meg ez az épület, vendéglő, az 1970-es évek elején lebontották s helyére emeletes épüle-
teket építettek és garázsokat is.” Borbíró 2009: 7. 

36  Borbíró 2009: 8. „A Mátyás Király utca és a Kossuth Lajos utca sarkán volt egy öreg nádtetős 
ház, melyben gyógytár működött. Először 1870. évben vetődött föl egy Patika gondolata, a he-
lyi orvos és a vármegyei főorvos magán beszélgetésekor. A beszélgetésre az adott okot, hogy az 
utak járhatatlansága következtében a füzesgyarmati lakosok gyógyszerellátása nehézségekbe üt-
között és emiatt – az emberek többségében – rá szoruló személyek inkább lemondtak a segít-
ségről és kuruzslókhoz folyamodtak. Az 1869-ben végzett Kornis Gyula patikus jelentkezett a 
békési „Fehér Hattyú” patikából, hogy vállalja a Patika létrehozását. Ma új kereskedelmi épület 
van a helyén. Borbíró 2009: 8. 

37  Borbíró 2009: 8. Gausmánn üzletsor. A közelmúltban felszámolták a régi piacteret, itt van a 
fent nevezett üzletsor, ma ebben működik a disco, és a Hati cukrászda. Borbíró 2009: 8. 

38  Borbíró 2009: 9. A Hati cukrászda, közelebbről Hati Lajos mester 1906-ban kapta meg az en-
gedélyt, mintegy 80 esztendeje ezen a helyen üzemel. 

39  Borbíró 2009: 9–11. 
40  Borbíró 2009: 13. 
41  Vö. Borbíró 2009: 13.  
42  Borbíró 2009: 14. 
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bolt, Nagy Mihály kocsma, Levente Egyesület 43, Hitel Szövetkezet, Posta44, Csa-

tári szabóság45, Barna ház; 3. Barabás-féle ház; 3. cigányputrik46, sárhajó kikötő47, 

szegényház vagy kórház48, Fekete udvar, Polgárpali-féle kúria49, Winer kocsma, 

szikvízüzem, Pálfi-féle vendéglő50, Szőllősi hentes háza, üzlete51, a Villogó kocs-

ma52, Schwarchcz Magda szatócsüzlete, boltja53, Temesvári szatócsbolt54, Nagy 

Ferenc kocsmája55, Domokos udvar, Dorzsák-féle szatócsbolt és cipészműhely56, 

Régi Posta Hivatal57. 

Amint a vallás, az ideológiai alrendszer része jelentős mértékben függ külső 

tényezőktől, például a természeti környezettől, a mesterséges környezettel fennál-

ló interakciójában is elemezhető.58 Itt sokkal inkább meghatározó az a település-

fejlesztési stratégia és turisztikai eredmény, amely az 1990-es években rajzolódott 

meg és még ma is koncepciózus törekvések helyszíne. Ebbe a fejlesztési területbe 

tartozik bele – kevésbé vallási, sokkal inkább történeti emlékezeti funkcióját kitel-

jesítve – a római katolikus temetőkápolna:  
 
„(...) újabb felajánlásunk a város részére az, hogy a templomkertből átadunk egy nagyobb 

részt a fürdő fejlesztéséhez, ahol egy újabb utat alakítanak ki a fürdő másik bejáratához. Cserébe 
– mint eddig is – támogatják egyházközségünket. Emellett számunkra is előnyös az említett fej-
lesztés, hiszen sok vendég érkezik hozzánk, szétnéznek, betekintenek a templomba is, és a 
szentmisékre is sokan eljönnek a szállodát- vagy a fürdőt látogatók közül.”59 

 

Amint a bemutatott népi vallásosság, úgy a magasabb vallási értékek is fo-

lyamatosan jelen vannak Füzesgyarmat vallási közösségében.  
 
„A népi vallásosság fogalma pozitív és negatív érzéseket is kelthet: a pozitív a hagyomá-

nyok megélése, mint a rózsafüzér imádkozása, nem csak a templomban, de otthon a háznál is. 
Negatívum abban az esetben, ha a hívek nem értik a szimbólumokat, a szokásokat, hogy mit 

 
43  Borbíró 2009: 15. 
44  Borbíró 2009: 16. 
45  Borbíró 2009: 18. 
46  Borbíró 2003: 3. 
47  Borbíró 2003: 4. 
48  Borbíró 2003: 6. 
49  Borbíró 2003: 10. 
50  Borbíró 2003: 13. 
51  Borbíró 2003: 14. 
52  Borbíró 2003: 16. 
53  Borbíró 2003: 17. 
54  Borbíró 2003: 18. 
55  Borbíró 2003: 19. 
56  Borbíró 2003: 20. 
57  Borbíró 2003: 21. 
58  Bartha 2006: 34. 
59  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015.07. hó. 
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miért kell csinálni. Ilyenkor a vallásosság üres szokássá alacsonyodik, elveszti a varázsát, ereje 
elhalványul. Nem lesz hatással az életükre.”60  

 

Ugyan az egyházközség tagjai a népi vallásosságot éltetik, ugyanakkor plé-

bánosaik és elszármazott volt egyházközségi tagok nem csak ezt a szemléletmó-

dot viszik és örökítik tovább. A népi vallásosság meghatározásának Bartha Elek 

által is idézett bemutatásakor a nagy (egyházi és vallási) hagyomány kis közösség 

általi interpretációját valósítják meg, amint Leslie Ch. megfogalmazta.61 Ahogy a 

csodálatos események és tettek megfogalmazásmódja eltérő lehet műfajilag, mi-

ként a legenda és mirákulum: a füzesgyarmati szakralitás megjelenése és értelme-

zése is éppen népi vonatkozásai és túlsúlya miatt nem a legenda nagy ívű elegan-

ciáját, inkább a mirákulum aprólékos pontosságát választja. A füzesgyarmati 

mirákulum személyes tanúságételeiben az exemplumszerű történés és a csoda áll 

a középpontban, a példa és a fókusz az emberen van, akivel a csoda történt, a fi-

gyelem pedig a természetfölötti hatalom megnyilatkozásán, és kifejtett a beavat-

kozás valós hatása is. A szent és a szentség mint segítő közbejáró jelenik meg. A 

protestáns közegben maga a szentség intézménye is folyamatos értelmezésre és 

magyarázatra szorítja a római katolikus egyház tagjait:  
 
„Az egyház vallja a szentek közösségét, az élőknek és holtaknak van egy közössége, ami 

révén a két szféra összekapcsolódik. A szenteket azért tiszteljük, mert rajta keresztül Isten dicső-
sége nyilvánul meg, pontosan Istent dicsőítjük ezekben az emberekben.”62  

 

Az idő szempontjából a jelentős változás bemutatása érdekes, az igazság és a 

történeti hűségen alapszik. A közösség a hétköznapokban él és az egyén a meg-

szólított.63 Ennek a mirákulumnak az értelmezésekor és közösségi felidézésekor a 

plébános és lelki vezető a hagyományok újraértelmezésének modelljében oldja fel 

a csoda kettősségét:  
 
„Dr. Dénes Zoltán atya elméletét és fogalmát használva az »instauráció« segít nekünk: 

nem olyannak kell lennünk mint a régi embereknek, hanem a mai korok kérdéseihez kell a vála-
szokat igazítani. Valamit akarjon az életben, valamiért éljen az ember, a hívő.”64 

 

Jádi Ferenc és Tüskés Gábor tanulmányában65 a látomások összetevőit osz-

tályozva a szagélmények a kommunikációs csatornák szerinti regresszív Én-

orientáció (tapintás, ízlés, hőérzékelés, fájdalomérzet) körébe sorolható, így az 

odor sanctitatis pszihopatológiai értelemben egy sajátos kommunikációs csator-

 
60  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
61  Bartha 2006: 36. 40. lábjegyzet. 
62  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
63  Knapp 1986 126. 
64  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
65  Jádi–Tüskés 1986. 



190 

nán érzékelt és realizált érzet, amely fenti csoportosítás révén alkalmas lehet a lá-

tomások közösségben betöltött szerepének részletes vizsgálatára. Ilyen fő értel-

mezési elem a kommunikáció résztvevőinek elkülönítése, a kommunikációs csa-

tornák tisztázása, a komplex feltételrendszer vizsgálata (mint a vallásosság tartal-

ma vagy a személyiségvonások), a helyzeti feltételek (vallási élmények, fiziológiai 

feltételek), a közlési szándék, a hatás és a cél, a megnyilatkozásformák, ezek 

illokúciós feszültsége, ennek folyamatjellege, majd a perlokutív hatás és a további 

alkotórészek.66 A füzesgyarmati odor sanctitatis események élményszerű közlése 

a népi vallásosság témakörét érintő irányított beszélgetés keretében hangoztak el. 

A beszélgetés adatközlői a helyi egyházközség vezetője és a kápolna sekrestyése 

voltak. Az illatozás körülményeiről nem adtak színes képet, inkább személyes 

válsághelyzeteket és betegségből való felgyógyulás reményét idézték fel, amely 

elmélyült imaalkalmat teremtett. Hüse József plébános atya értelmezése szerint a 

közösségben megélt csoda élménye közül különös valóságértékkel bírnak a szag-

élménnyel párosulók:  
 
„Az Istennel való találkozás igazi illatélmény. Nemcsak hogy szemmel láthatóan tiszta, de 

illata révén tapasztalható az Isten jelenléte.”67  
 

A vallási élmények között meghatározó lehet a kápolna alapításának hitbéli 

buzgalomból fakadó és máig ható eseménye, a kápolna terébe bekerült szenteket 

ábrázoló szobrokhoz fűzött történetek ismerete és az egykori búcsújáróhelyek 

napjainkban zajló felértékelődése.  
 
„Innen (Füzesgyarmatról) Lourdes-be és Medjugore-ba utaztak, valamint Máriapócsra és 

Gyulára a nádi Boldogasszonyhoz. Ez utóbbi kapcsán maradt fenn a közmondás, amit a zarán-
dokok még ma is idéznek. A törökkel csak »bankó nyelven és csengő hangon« lehet beszélni. 
Mátraverebély Szentkútra is járnak, vagy a Hunyai és Endrődi búcsúba.”68  

 

A fiziológiai feltételek között kiemelten fontos az illat és szaghatások esetle-

ges külső befolyásolásának felvetése. Egyrészt, az alagsori sírbolt felújítását 2014-

ben végezték el, az átadást követően a Blankenstein család ma is élő tagjai jelen-

létében virágcsokrokat, koszorúkat is elhelyeztek, ennek utólagos befolyásoló ha-

tása sem zárható ki. Másrészt, külső hatásként jelentkezhet a közeli szomszéd-

ságban működő termálvizes medence és strandfürdő folyamatosan párolgó sza-

badvízi medencéje is. Harmadrészt, Füzesgyarmat városi kertésze az elmúlt évti-

zedben megtervezett és folyamatosan végrehajtott közterületi rózsatelepítési 

programjával is számolni kell. 

 
66  Jádi–Tüskés 1986: 550–551. 
67  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
68  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
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A füzesgyarmati mirákulumokban a szükséghelyzetek kerülnek előtérbe a 

felidézés és értelmezés aktusaiban, valamint a gyógyulásoknál sem a pontos orvo-

si diagnózis inkább az életminőség változása válik frekventálttá.69 Az életminőség 

változásának megfogalmazásakor sem térnek ki a gyógyulás időbeli dimenzióira, 

csupán a gyógyulás tényét és az illatozás eseményét kötik össze:  
 
„Á. I.-né Piroska és G. Pista teniszkönyöke is meggyógyult a szobor előtt imádkozva. So-

kat gyógyult és ezt más hívek is tapasztalták.”70 
 

A gyógyulás beigazolódása nem minden esetben kapcsolódik fogadalomté-

telhez, sok esetben csak általában történt és csak később rögzítették fogadalmi 

aktushoz, imához vagy fohászhoz.71 

Füzesgyarmat csupán a 20. század második felétől büszkélkedhet saját ter-

málvizes medencével, aminek orvosi és gyógyászati minősítése még inkább új ke-

letű. Ezért a víz és a közeli liget „in illo tempore” szent és „ab origine”72 gyógyító 

egymásra hatásának vizsgálatakor csupán utólagos miliőmorfológiai73 szinergiát 

lehet megállapítani. Nevezetesen az ökológiai feltételrendszer sajátos egymásra 

épülése következtében az egykori Blankenstein-kúria parkjában épült kápolna és 

a városi településfejlesztési tervek és a feltáró fúrások miatt került egy földrajzi 

pontra a gyógyító hatású víz és a szent épület. Ezen két jelenség egymásra hatása 

párhuzamosan erősíti egyrészről a gyógyító víz, másrészről a gyógyító ima jelen-

ségét. 

A turizmus fejlesztésének füzesgyarmati igénye és a szociális ellátó hálózat 

praktikuma következtében több közeli településről is rendszerint ide szállítják a 

balneológiai gyógyászatra szorulókat. Így, ha a mirákulum történetének ismertsé-

gét és a gyógyító víz hatásának utólagos összekapcsolásának elterjedtségét – her-

meneutikai megközelítésmód szerint74 – kívánnánk kutatni, akkor az Újirázról, 

Komádiból, Szeghalomról és Vésztőről is éves szinten több érkező csoportok 

tagjait lehet felkeresni. Rendszeres jelenség és igény a csoportok tagjai között a 

fürdőzés utáni imádkozás, lelki megtisztulás és elmélyülés megélése utáni vágy, 

amit a közeli kápolnába betérve tudnak beteljesíteni.75 Amint azt Hüse plébános 

atya interjújában kiemelte:  
 

 
69  Vö. Knapp 1986: 130. 
70  Hüse József Füzesgyarmat római katolikus plébánosa szóbeli közlése. 2015. 07. hó. 
71  Vö. Knapp 1986: 143. 
72  Eliade 1999: 225–226. 
73  Bartha 2006: 47. 
74  Vö. Knapp 1986: 150. 
75  Dénes Zoltán római katolikus plébános személyes közlése 2016. 01. hó. 
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„Hozzánk is zarándokolnak, noha nem nagy csoportban, a fürdőző vendégek is betérnek 
ide, hogy tiszteletüket fejezzék ki Szűz Máriának.”76  

 

Ezen jelenség ugyan nem jelenti a csoportos zarándoklatok kialakulását77, 

hiszen az egyéni imaszándék nem a lokalitáshoz és nem is a mirákulumhoz kap-

csolódik, mégis folyamatában a csodatévő források működésére, az elhíresülés 

irányába mutat tovább.78 

A kápolna jelenleg ugyan korlátozza a városfejlesztési tervet, a szent tér is 

csorbult az elmúlt években, hiszen a strand és gyógyfürdő területén elkezdett 

tanuszodai fejlesztés keretén belül a megépítendő csarnokhoz vezető utat a 

„szent ligetből” szakították ki, ugyanakkor csatornázza a gyógyulásra és sporto-

lásra vágyók vonulását, felkerül a mentális térképre. Ennek a szakrális térnek a 

közepében áll a templom, amelynek szentségét szintén értelmezni kell a világi ha-

talom és a más vallású közösség számára:  
 
„Az, ami szent, azaz a »szentség« bibliai fogalma elsősorban nem a »tökéleteset« jelenti, 

hanem azt, ami ki van véve a profán világból és Istennek van felajánlva, odaszentelve. A szent 
dolgot profán célra nem szabad felhasználni, mert az szentségtörés. A templom is szent hely, ahol 
nem szabad olyan cselekedet végezni, ami nem méltó az istentisztelethez.”79  

 

A szent tér emlékhelyi funkciója kiteljesedik, a Blanckenstein család utóla-

gos egyesítésének és megbékéltetésének szimbolikus helye, a család nyughelye, 

Füzesgyarmat múltjának máig feldolgozatlan engesztelési helyszíne, a megcsonkí-

tott múlthoz való visszatérés, számvetés helyszíne. 
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Péter Körösparti 
 

MIRACLE STORY FROM SÁRRÉT IN THE 21ST CENTURY 
 
Domestic research of miracle stories as related to folk religion may fulfil an important 
role if the stories experienced, inherited, and transferred to the public are approached 
from a broader investigation perspective. Beside the historically oriented viewpoints, the 
effect analysis of the event experienced in the given religious and spiritual community 
and its presentation from a broader ecological perspective can facilitate the exploration 
of the local versions of religious practices and faith elements that have become more 
stressed in the 21st century. The transcendent perception of odor sanctitatis repeatedly  
experienced in the Roman Catholic congregation of the settlement Füzesgyarmat, the  
fragrance proceeding from a statue of Jézus Szíve [Heart of Jesus] and the certification of 
riddance from illnesses through personal testimonials create a possibility for a cultural  
interpretation of the phenomenon.   
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P. Szalay Emőke 
 

Templom és klenódiumok 

A tyukodi református egyház liturgikus tárgyai 
 
 

 

 

Az embereknek elsőrendű közösségi szükséglete a templom – írja Kósa 

László. A templom nemcsak a vallásos kultusz legfontosabb színtere, hanem 

közéleti jelentősége is van.1 S. Lackovits Emőke a következőkben foglalja össze a 

templom jelentőségét: Kultikus központ, szakrális tér, az Istennel való találko-

zásnak, a spiritualitásnak, a vallásgyakorlásnak a helye. A református közösségek-

ben a templom a vallási és társadalmi életnek egyszerre fontos helye.2  

Fél Edit és Hofer Tamás fogalmazta meg, hogy a falvak lakói a templomo-

kat magukénak vallhatták. Figyelemre méltó – írják –, hogy a művészi befekteté-

sek milyen nagymértékben összpontosultak a múlt századokban a templomok-

ban. Szinte úgy tűnik, hogy a templomok voltak az egész falu ünneplő helyiségei, 

ahol a legszebb tárgyak csoportosultak.3  

Az alábbiakban egy kis szatmári falu, Tyukod klenódiumainak bemutatásá-

val szeretném konkrét példákkal mindezeket megerősíteni. 

 

 

TYUKOD RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

 

Tyukod az Ecsedi láp szélén fekvő település. Első említése 1181-ből való, a 

cégényi monostor határjárásakor említik. A Szente-Mágócs nemzetség alapította, 

ennek révén birtokosa volt a Kölcsey család, de mellettük már a 13. századtól 

kisnemesek is éltek a faluban. A következő századokban a környéken lévő hason-

ló falvakkal együtt egyike volt Szatmár vármegye kisnemesi falvainak. Már a leg-

korábbi időktől kezdve szerepelnek tyukodi személyek, mint eljárók a különféle 

bírósági ügyekben.4 

Tyukod kisnemes lakói a korai időktől fogva rebelliseknek tekinthetők. Már 

1514-ben a Dózsa féle parasztfelkelésben részt vettek, ezért az egész települést 

 
 1  Kósa 1993: 28. 
 2  S. Lackovits 2012: 111–112. 
 3  Fél–Hofer 1975: 31–32. 
 4  Szalay 2000: 11–15. 
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megbüntették, minden birtokukat elkobozták. Majd a kuruc mozgalmakban is 

végig ott találjuk a tyukodiakat. A Rákóczi szabadságharcban számos tyukodi vett 

részt, 45 nevet ismerünk 1704-ből. De 1848-ban is a hadra keltek a tyukodiak.5 

Nagy határa révén az egyik legnagyobb falu volt a környéken. A 18. század-

ban egyetlen jobbágy sem lakott a faluban, ennek megfelelően nemesi öntudattal 

rendelkező közösség lakta a 19. század végéig.6  

Tyukod önérzetét, tartását a 20. század közepéig megőrizte. Bizonyára nem 

véletlen, hogy 1951-ben a parasztság megfélemlítését szolgáló kitelepítések, csa-

ládok hortobágyi kényszermunkatáborokba történő hurcolásának Tyukod volt az 

egyik elszenvedője, mint a „kuláklázadás” egyik első helyszíne. Ebbe bizonyára 

belejátszott az is, hogy a hatalom úgy vélte, Tyukod megtörésével a környező fal-

vakat könnyű lesz a kényszerített termelőszövetkezetekbe beszervezni.7    

 

 

TYUKOD TEMPLOMA 

 

Tyukodról Kozma nevű pap 1332–37 között szerepel a pápai tizedjegyzék-

ben. A 16. században a reformáció magyarországi megjelenése és terjedése során 

bizonyára Tyukod is hamarosan reformátussá vált. Erre következtethetünk ab-

ból, hogy a legkorábbi református zsinatok éppen itt a környéken voltak.8  

Feltételezhetően a 15. században volt temploma is. 1604-ból maradt fenn 

feljegyzés arról, hogy Szűz Mária tiszteletére szentelt temploma volt.  Ez a temp-

lom 1734-ben még teljesen ép volt:  
 

„Minden javítást nélkülöző különálló templomuk van, amelyik romai katolikus volt, 
melynek a minap bontották le a sekrestyéjét.”9  
 

Sajnos többet nem tudunk erről a templomról. A következő adat már a régi 

templom bontásáról és az új építéséről szól:  

 

„A XV. században vagy még korábban épült góth ízlésű templom már szűk lévén 

1795-ben elbontották s ekkor építé a tyukodi reform. egyház önerejéből a mostani 

templomot.”10  

 
 5  Szabolcs-Szatmár megye műemléki topográfia 1985: 399; valamint Szalay 2000: 17–18. 
 6  Szalay 2000: 45–47. 
 7  „… tartozunk a múltnak” 2008: 28.  
 8  A következő zsinatokat tartották a környéken négy és fél évtized alatt: Erdődi első zsinat 1545, 

beregszászi zsinat 1552, óvári zsinat 1554, erdődi második zsinat 1555, csengeri zsinat 1570, 
nagykárolyi zsinat 1591. Kiss 1881.  

 9  Szabolcs-Szatmár megye műemléki topográfiája 1985: 400. 
10  Kiss 1878: 674.  
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Nagyon szépen fogalmazta meg a templomépítés lényegét a következő idé-

zet: 

 

„Aki templomot épít, az a maga, a társasága legjavát adja. Összehordja mindazt, ami 

csak tőle telik. A kis faluban alacsonyak a kunyhók… de az apró házak közül mesz-

sze kiemelkedik a templom. A templom az összegyűjtött erő, a szeretet, a gazdaság 

jegyében születik.”11  

 

Az új templom építésében a település minden lakosa részt vett. A lakosságot 

az 1784–87-es összeírás szerint 139 család alkotta. Fennmaradt a templomépítés-

re adományozók névsora az adományozott összeggel együtt. 129-en fizettek 

adományt. A legnagyobb összeg 109 forint volt, ezt egy személy adta. 70 forinttól 

erősen csökken az adományozott összeg, 20 forint fölött 19-en fizettek. A leg-

több adomány 5-10 forint között volt, de volt, aki 50 krajcárral járult hozzá az új 

templom építéséhez.  

Az építkezéshez pénzadományok mellett kétkezi munkával is az egész falu 

részt vett. A szóbeli hagyomány megőrizte, hogy például a Szalay család őse, aki a 

második legnagyobb adakozó volt, bár a templom mellett lakott, az építkezés 

közben nem ment haza ebédelni, hanem odavitte a család neki az ebédet. 

Az építkezésnél sok fuvar merült fel, mert az építési anyagot a téglán kívül – 

amelyet helyben készítettek – minden távolról kellett fuvarozni. Az összes fa-

anyagot például a Kárpátok erdeiből lovas fuvarral hordták haza. A fogattal ren-

delkezők legnagyobb része szinte egész nyáron az építkezésen dolgozott.12  

Az összefogás eredményeként két év alatt felépült a templom, ahogyan a 

mennyezeten megörökítették: 
 
A FELSÉGES ISTEN SZENT SEGEDELMÉBŐL  
ÉPITENI KEZDETE EZ HÁZ ÚJ KÖVÉBŐL  
EZERHÉTSZÁZBA KILENCVENKETTŐBE   
MIDŐN AZ ESZTENDŐ DERÜL BŐ IDŐRE  
KÉT ESZTENDŐ ALATT MAGA KÖLTSÉGÉVEL  
LEGYEN ÁLDOTT AZ ÚR SZENT NEVE ÉRETTE  
TYUKOD MUNKÁLTATTA EGYES EREJÉVEL.  
HOGY A MAGA NÉPÉT ERRE SEGÍTETTE 
KILENCVENNÉGY VÉGÉN EZER ÉS HÉTSZÁZNAK  
ELVÉGEZTETÉSE LEVE E SZENT HÁZNAK. 
 

 
11  Lengyel 1908. 
12  Szalay 2000: 57. 
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A község lakói mindig büszkén emlegették, hogy itt nem segített senki ide-

gen a templom építésében, hanem azt teljesen saját maguk önkéntes adománya-

ikból és önkéntes munkájukkal építették fel.  
 

 

TEMPLOMI FELSZERELÉSI TÁRGYAK 

 

Az egyházművészetben különleges helyet foglal el a református egyház. A 

református templomokban őrzött iparművészeti tárgyakra az 1934-ben rendezett 

országos református kiállítás hívta fel a figyelmet, ettől kezdve jelent meg a köz-

tudatban a református egyházművészet fogalma.13 

A reformáció 16. századi megjelenése, majd elterjedése a hitelvek mellett a 

szertartási tárgyak vonatkozásában is változásokat idézett elő. A 16. században a 

szerveződő református egyház a zsinati előírásokban az úrvacsora osztás és ke-

resztelés céljaira használt tárgyakra formai vagy díszítésbeli előírást nem szabott 

meg. Ennek következtében a református templomokba az évszázadok alatt min-

den olyan anyagú és formájú edény bekerülhetett, amelyet megfelelőnek éreztek a 

liturgikus célokra. 

A református gyülekezetek gazdag és változatos tárgyi anyagának a fentiek 

adják a magyarázatát. A hívek a 16. századtól kezdődően olyan edényekkel, terí-

tőkkel tisztelték meg egyházukat, templomukat, amelyeket szépnek, értékesnek és 

méltónak véltek. Így a kor szokásos abroszai, terítői díszítették az Úr asztalát, 

asztalneműként használt poharakból, tányérokról szolgálták ki az úrvacsorát.  

A 16. században megszülető reformáció nálunk a reneszánsszal fonódott 

össze, nem tekinthető hát véletlennek, hogy a református gyülekezetekben ki-

emelkedő számban maradtak fenn reneszánsz stílusú tárgyak.  

A gyülekezetek a 17. században igyekeztek felszerelni egyházukat a szüksé-

ges úrasztali edényekkel, elsősorban borospoharakkal és kenyérosztó tányérokkal, 

amelyek anyaga lehetőség szerint nemesfém, ezüst volt. Ez a magyarázata annak, 

hogy a 17. századból jelentős számban maradtak fenn ötvös remekek a reformá-

tus egyházközségek tulajdonában, így találunk napjainkban is számos 16–17. szá-

zadi asztali edényt, terítőt a református templomokban. 

A gyülekezetek a szent edényeket, terítőket évszázadokon át, sok viszontag-

ság, háborús dúlások, pusztítások közepette megőrizték, ragaszkodtak hozzájuk, 

amelyek így napjainkig használatban vannak, alig kerültek közgyűjteményekbe. 

 
13  1995 óta folyik a határon túli református gyülekezetek emlékanyagának felmérése, amelyet a 

Magyar Református Egyház, a Szlovákiai Református Egyház és az Országos Tudományos Ku-
tatási Alapprogram 25.499, 34.347, 37.347, 68. 849, 78.247. 91.032. sz. pályázati támogatása se-
gítségével végeztük Kárpátalján, Délvidéken és a Felvidéken. Jelenleg a 109.852. sz. pályázati 
támogatással a Tiszántúli Református Egyházkerületben folytatjuk a kutatást.  
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A Tiszántúli Református Egyházkerületben az összes egyházközségre kiter-

jedően 1808–1809-ben végeztek összeírást. Az inventáriumoknak nevezett össze-

írások az ingatlanok – templom, parókia, tanítói lakás, iskola, az egyház földjei – 

mellett kiterjedtek a templomi felszerelési tárgyakra is. Az összeírás az összeíró 

személyétől függően lehetett alapos, részletes, de felületes is. Az alábbiakban a 

tyukodi református egyházra vonatkozó inventáriumból csak az ingóságokra vo-

natkozó, elég szűkszavú összeírást közöljük.  

 

Szatmár 1809. 

Vagyon egy asztalhoz való szőnyeg.  

ismét egy selyemvirágokkal varrott abrosz 

Ugyan egy fejér abrosz 

Vagyon egy arany tsipkével körül varrott világoskék selyem keszkenő 

Ugyan egy fejér patyolat keszkenő a szegeletei veres selyem virágokkal ki 

varva 

Ismét más patyolat fejér keszkenő arany virágokkal 

Ismét más patyolat keszkenő arany virágokkal 

Ugyan egy patyolat keszkenő arany virágokkal 

Ismét egy nagy török keszkenő, mely arany virágokkal van körül varva 

Vagyon két ezüst pohár, az egyik egy itzés arannyal futtatott, a másik egy 

meszelyes 

Egy nagy bádog kanna 

Más czin kanna 

És két óntál.14  

 

Közel hét évtized múlva, 1875-ből áll rendelkezésünkre egy későbbi fel-

jegyzés:  

Úrasztali eszközök: 

2 cintányér: 

2 ezüstpohár, egyik kívül-belől aranyozott: 

egy 15 itcés réz-kanna:  

1aranyozott s 5 itcés nagyságú bádogkanna: 

11 darab aranyvirágokkal hímzett kendő és  

egy aranyhímzéssel díszített piros bársony nagy felső teriték, melyet Farkas 

Benedek lelkész és neje Szalai Etelka ajándékoztak.15  

 
14  „Nagy Atyáinknak is Attyaik szerzették.” 2006: 257.   
15  Kiss 1878: 874.  
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Majd több mint száz évvel később 1985-ben közölték a klenódiumok utol-

só, már rövid tudományos összeírását. Ebben a következők szerepel-

nek:  

Pohár ezüst 17. század 

Talpas serleg ezüst 1869. 

Kenyérosztó tál ón, 17. század 2 db 

Kenyérosztó tál 18. század 

Úrasztali kendő patyolat vörös selyemmel és arannyal hímzett  

Úrasztali kendő patyolat vörös selyemmel és arannyal hímzett 

Úrasztali kendő patyolat arannyal hímzett 1771 

Úrasztali kendő patyolat arannyal hímzett 

Úrasztali kendő patyolat arannyal hímzett 

Úrasztali kendő patyolat arannyal hímzett 

Terítő nyomott színes rózsaminta 1793.16 

 

 

A TYUKODI TEMPLOM KLENÓDIUMAI 

 

ÚRASZTALI BOROSPOHARAK 

 

Elsőként a legszentebbnek tartott, „E pohár amaz Újtestamentom az én vérem ál-

tal” igének megfelelően az ún. úrasztali borospoharat említjük. Ezek igen változa-

tos formákat mutatnak a református gyülekezetekben. Megtalálhatók közöttük 

15. századi gótikus kelyhek, amelyek eredendően a katolikus templom felszerelé-

sei közé tartozhattak. Tudjuk, hogy a reformáció terjedése során olykor az egész 

gyülekezet papjával együtt tért át az új hitre. A régi egyház papjaiból lett lelkésze-

ket nem kellett újból felavatni, ezeket csak felhatalmazták az igehirdetésre.17 Így 

feltehető, hogy a misekelyhek, ha nem volt rajtuk olyan ábrázolás, amely nem 

egyezett a református hitelvekkel, a gyülekezet új hitre térésével továbbra is hasz-

nálatba maradtak, most már, mint református úrvacsorai poharak.18 

A 17. század elején, Takács Béla megállapítása szerint, a gyülekezetek legna-

gyobb része ennek ellenére nem rendelkezett a szükséges liturgikus edényekkel. 

Feltehetően ekkor kezdték felszerelni templomaikat a hívek. Ez lehet a magyará-

zata annak, hogy viszonylag sok 17. századi ötvösmunkával lehet találkozni oly-

kor a legkisebb falusi templomban is. 

 
16  Szabolcs-Szatmár megye 1985: 401–402.  
17  Barcsa 1908: I. 62.  
18  Erre legutóbbi példa a benei gyülekezet 15. századi gótikus kelyhe, amelyet a mai napig használ 

a gyülekezet. P. Szalay 2015: 73–82. 
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A formája után elnevezett gótikus eredetű tölcséres pohár, és az egyszerű 

poncolt díszítésű ún. cápás pohár mellett a 17. század legkedveltebb pohárformá-

ja az ún. talpas pohár volt. Ez a maga korában általánosan elterjedt asztali edény 

viszonylag kis számban található a múzeumokban, viszont számos darabját hasz-

nálják ma is a református gyülekezetek. 

1808-ban a tyukodi gyülekezetnek két úrasztali borospohara volt. A szűk-

szavú leírás olyan általános, hogy nem ad lehetőséget a forma meghatározására, 

csupán annyit tudunk meg belőle, hogy egy kisebb és egy nagyobb poharat említ 

az összeíró.  

A ma meglévő edények között legkorábbi tárgy, a klenódiumok legértékesebb 

darabja egy kiemelkedő jelentőségű talpas pohár. Már nagysága is tiszteletre méltó, 

ilyen nagyságú alig fordul elő ezen kedvelt asztali edények között (1. kép).19   
 

  
1. kép: Úrasztali pohár, 17. század eleje Debrecen 2. kép: Talpas pohár jelzése ED mester jelzéssel 

 

Az ezüst pohár felső része formailag megegyezik az egykoron udvari pohár-

ként azonosított ivóedényekkel. A hengeres test a száj felé kissé szélesedik, alul a 

szokásos talpgyűrű szegélyezi, amely tagolt, sima részek között hullámszalaggal 

ellátott. A jellegzetes gyűrű alatt azonban nem az ismert módon folytatódik a po-

hártest. Ezek a poharak ugyanis eredetileg a pohár harmadát, negyedét kitevő ha-

sonlóan hengeres talpon állnak, amelynek alsó része a biztonságos állás érdeké-

 
19  A talpas poharak magassága 15–22 cm között mozog, ez természetesen a talppal együtt érten-

dő. A tyukodi pohár magassága 20 cm, de mint arról a későbbiekben lesz szó, ennek a pohár-
nak levágták a talpát, amellyel az eredeti nagyság feltehetően 25–26 cm lehetett.  
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ben kissé homorú kiívelésű. Ezzel szemben poharunk alsó széle éles, befejezet-

lennek tűnő szemben azzal, hogy a hasonló edények széle mindig kidolgozott, 

kissé megvastagított. A lemez élessége arra utal, hogy a talprészét egyszerűen le-

vágták, vagyis csonka a pohár.  

Felületét domborított és vésett díszítés borítja kevés poncolással, amelyet 

aranyozással tett hangsúlyosabbá a mester. Az egyes díszítőelemek, illetve az ösz-

szeálló díszítmény szintén teljesen megegyezik a hasonló poharak mintájával. 

Ugyanezt mondhatjuk az alkalmazott díszítőtechnikáról is, a vésés illetve dombo-

rítás és poncolás a 17. században általánosan elterjedt volt.  

A talpgyűrű két oldalán a függőlegesen álló vésett ívekre helyezett, három-

szögekbe rendezett vonalak körbefutó mintát alkotnak, amelyet a felettük emel-

kedő újabb díszítménysor H alakú eleme szakít meg. Az ornamentumok között 

ívelten emelkedő, összefutó szalagkeretben egy karéjos levelek tartotta tulipán 

emelkedik, a szalagok fölött gyűrű és a még a 16. századból származó liliomos 

orr zárja a kompozíciót két alacsonyabb és két magasabb megoldásban.    

Ez az ornamentika általában ismétlődik a talpgyűrű alsó részén is. Itt viszont 

csak a vonalas sávot megszakító H elem felső részét láthatjuk, amely megerősíti 

feltevésünket, hogy a talprészt egyszerűen levágták a pohárról körben a vonalas 

sáv alsó szélénél.  

A szájperem alatt szintén egy vésett díszítésű sávot láthatunk, amely azon-

ban jóval szélesebb a talpsáv díszítésénél, ez szintén jellegzetes ezeknél a poha-

raknál. A szabályos, ezzel a reneszánsz ízlést mutató díszítmény két részből áll, a 

száj alatt lévő sávban hullámindán karéjos levelek hajladoznak. Ezt a sávot töri át 

négy stilizált csigaindás levelekből álló minta, amelynek végződése minden eset-

ben ún. liliomos orr. Az egyik pár rövidebb szalagkerettel övezett, míg a másik 

pár alsó részén inkább a gótikából ismert csonkolt ágkeretezést láthatunk. Ez a 

lambrekinnek nevezett díszítmény a 17. század egyik legkedveltebb díszítő mintá-

ja volt. Mind a talp, mind a szájperem díszítése finomságát, dekorativitását, ame-

lyet a vésett elemek további vonalakkal illetve kockázással való kiemelése gazda-

gít, tovább növeli, hogy aranyozott.  

A két vésett sáv között a másik legfontosabb ötvöstechnikával készült min-

taelemek sorakoznak – a domborítással kialakított ún. verejtékcseppek, amelyek 

után az ezzel díszített poharakat verejtékes pohárnak is nevezik.20 Ez a díszítő-

elem a manierizmusban jelenik meg és válik kedveltté egész Európában. A verej-

tékcseppekben Krisztus verejték-, illetve vércseppjeit látták, amelyek Krisztus 

szenvedésére emlékeztették a hívőket.  

 
20  Méretek: talp átm.: 6,5 cm száj átm.: 9,9 cm m.: 20 cm. Képszám: MG 7091-9. Tyukod Refor-

mátus Egyházközség. 
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A pohár mind formailag, mind díszítésében kiemelkedő szépségű darab, bi-

zonyítja alkotójának tehetségét.  

A pohár fontosságát az adja, hogy jelzéssel ellátott, amely alapján abban a 

szerencsés helyzetben vagyunk, hogy meg tudjuk határozni készítési helyét, a ké-

szítés körülbelüli idejét és magát az ötvösmestert is.  

A pajzsban beütött ED-jegy alapján egy debreceni mesterben véljük megta-

lálni készítőjét. A névbetűk feloldása alapján Debreceni Ötvös János 17. század 

eleji ötvösmesterhez kapcsoltuk (2. kép).  

A mester az egyik legkorábbi név szerint ismert debreceni ötvös, akinek ne-

ve az 1599-es megújított céhlevélen is fennmaradt. Még három edényét ismerjük, 

két kenyérosztó tálat – mindkettő jelzéssel ellátott – ezek alapján azonosította 

Bobrovszky Ida. A két tál egyike 1610-es évszámmal a nyírbátori református 

templomban van, a másikat a debreceni templomnak adományozta Juhos Borbá-

la 1628-ban. Egy újabb tárgyat, egy halhéjas kelyhet vélünk még ide sorolhatónak 

Pocsajból. A negyedik a tyukodi pohár, amely tehát feltehetően 1599–1628 kö-

zött, a mester működésének évtizedei alatt készülhetett.21  

Debreceni ötvösmunkák a környéken jelentős számban találhatók, a mai 

Magyarországon lévő Szatmári Egyházmegyében 35 db debreceni ötvösmunkát 

sikerült beazonosítani. Ez azt mutatja, hogy a viszonylagos távolság ellenére – 

nagyjából 100–130 km távolságra fekszik ez a terület Debrecentől – a debreceni 

ötvösség a 17. században, fénykorában nagy vonzáskörzettel rendelkezett. Mind-

ez szorosan összefügg azzal, hogy erre a vidékre a Debreceni Kollégiumból ke-

rült ki a lelkészek java része és a rektorok jelentős része is. Nem véletlen tehát, 

hogy az úrvacsorai edények beszerzése során is Debrecenhez fordultak.22 

A pohár eredeti tulajdonosairól családi legenda maradt fenn. A Szalay csa-

lád, aki az 1560-as években lett a falu lakója, miután a nemességet kapó ősük, 

Sárkány alias Szalay Simon feleségül vette Kölcsey Borbálát, aki révén részbirto-

kos lett a Kölcsey birtokok egy részében, így többek között Tyukodon is. A kö-

vetkező négy és fél évszázadig, napjainkig így lett Tyukod a família számára a csa-

ládi fészek.  

A pohár hagyománybeli történetében szerepet játszik Ecsed vára, amely ne-

vezetes hely volt. Eredetileg a Báthori család egyik ágának, az ecsedi Bátho-

riaknak volt a birtoka, majd Bethlen Gábor uralta. 1648-ban I. Rákóczi György 

fejedelem tulajdonába került, így szállott a Rákóczi családra. Utolsó ura II. Rákó-

czi Ferenc 1700-ban zálogba adta Bánffy György erdélyi kormányzónak. 1711-

ben a kincstár lefoglalta a birtokot. A szatmári béke után Ecsedet is elérte a ma-

gyar várak veszte, a császáriak elrendelték lerombolását.  

 
21  P. Szalay 2001: 33, 138.  
22  P. Szalay 2000: 111–112.  
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A tyukodiak a 17–18. században a biztonságosnak vélt, az Ecsedi lápban 

épült Ecsed várában tartották az értékeiket. Így tett a Szalay család is.  

Egyszer, amikor kint volt ősünk Szalay Ferenc az égerben, a határ Ecsed 

alatti részén, észrevette, hogy ég a vár. Rohant, hogy mentse a család értékeit. De 

csak egy poharat sikerült megtalálni, amit aztán azzal a gondolattal: „Hogyha csak 

ennyi maradt az ősi értékekből, akkor ez meg legyen az Istené.” odaajándékozta 

az egyháznak, templomi használatra, ahol azóta is úrasztali borospohárként szol-

gálja a tyukodi híveket.23  

Napjainkban is tanúi lehetünk annak, hogy keletkeznek néphagyományok.  

A 2000-es években hallottuk konfirmálóktól, hogy hiedelem övezi a poharat. 

Annak a leánynak, aki a Szalay pohárból veszi az első alkalommal az úrvacsorát, 

szép derék férje lesz. Ezért minden leány ebből szeretné inni az úrvacsorai bort. 

Mint minden történeti hagyománynak, ennek is megtaláljuk az alapját.  

A család őse, a török elleni harcokban való vitézkedéséért 1565-ben nemességet 

kapó Sárkány Szalay Simon a 17. század végén került Tyukodra, a környék neves 

családjának leányát vette feleségül, így megtisztelhették egyházukat egy tekinté-

lyes méretű úrasztali pohárral (1. kép). 

Az 1808-as összeírás két poharat említ, egy meszelyest és egy iccést. A me-

szelyt kb. 4 dl-nek, az iccét 8 dl-nek határozták meg. Ennek alapján úgy véljük, 

hogy a meglévő pohár, a kisebb méretű lehet egy meszelyes.  

Tekintélyes nagyságú a másik pohár, amely egy iccés lévén, csaknem 1 l-es 

volt az űrtartalma. Amennyiben ennek alapján próbálunk meg következtetni a 

formájára, akkor esetleg szóba jöhet egy nagyméretű fedeles serleg. Ezt talán ki-

vehetjük a feltételezett formák közül, mivel ez az edény általában olyan díszes 

volt, hogy bizonyára az összeírást végző nem ilyen röviden írta volna: pohár.  

A kor további kedvelt formája volt az említett tölcséres és cápás pohár. 

Ezek mind kisebb méretűek voltak, valószínű, hogy nem ezek közé tartozott a 

tyukodi pohár.  

Nagy méretben viszont ismerünk ún. gyapjas poharat, amelynek külsejét – 

innen kapta a nevét – gyapjúra emlékeztető hullámos vonalú, vésett díszítés borí-

totta. Ráadásul ez egy viszonylag egyszerű, felfelé kissé öblösödő pohárforma 

volt, tehát joggal írhatta volna le a feljegyző, amint az inventáriumban szerepel, 

hogy pohár.24 

Mivel napjainkban csak az 1808-as összeírásban bizonyosan szereplő talpas 

pohár található, ez azt jelenti, hogy időközben a másik, feltehetően ugyancsak 19. 

század előtti pohár eltűnt a gyülekezet tulajdonából. 

 
23  Szalay 2000: 46.  
24  Lásd pl. P. Szalay 1994: 31. sz. tárgy. A gyapjas pohár Cimbalmos János kolozsvári mester alko-

tása 1660-ból, űrtartalma 7 dl.   
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Az egyházközség birtokában van napjainkban egy újabb úrasztali borospo-

hár. Az ezüst pohár évszámmal ellátott, felirata szerint 1869-ben szerezte a tyu-

kodi eklézsia. Évszáma alapján már a gyülekezet tulajdonában volt az 1870-es 

évek elején, amikor Kiss Kálmán gyűjtötte az anyagát. Tehát arra következtethe-

tünk, hogy a könyvében szereplő második pohár már feltehetően ezt az 1869-es 

poharat jelölheti. Ha 1875-ben meg lett volna a másik régi pohár, ezzel az 1869-

es pohárral együtt hármat birtokolt volna a gyülekezet. Ebből viszont az követ-

kezik, hogy a második régi úrvacsorai pohár akkor már nem volt a gyülekezet fel-

szerelési tárgyai között. Ha eltűnésének időpontját szűkíteni akarjuk, 1808-és 

1875 között, vagyis az eltelt 67 év alatt tűnt el ez a pohár.  

A 19. században az egyházi edények között is 

megfigyelhetők a kézműipar háttérbe szorulásá-

nak, a gyáripar előretörésének jelei, amelyek az öt-

vösművészet hanyatlásában is megmutatkoztak.  

Az újabb edény kehelyforma. Gyűrűs szélű, 

kerek talpa domborúan emelkedik. Rövid kúpos 

szárán domború gyűrű látható. A kupa alul kettős 

domborulatú, majd rézsútos oldalú, gyűrűs szájú. 

Díszítését a talpon körbefutó akantuszleveles, 

kagylós, kis virágos koszorú alkotja. A kupa kö-

zepén domború leveles, rózsás koszorú, felette 

tagolt, ovális rózsás kagylós keretben vésett fel-

irat: „Tyukodi Reformáta Ekklézsia 1869”.25 

Ez a kehely már a historizmus terméke, 

amely a tagolt formán kívül barokkos díszítést is 

mutat (3. kép). 

Még egy harmadik pohár is található a kle-

nódiumok között. A fémből préselt talpas pohár 

tagolt, gyűrűs peremű, kerek talpú, szárán gyűrű-

vel. Tulipánkehely kupájú, szájának széle gyűrűvel ellátott. A száj alatt domború 

levél és kagyló díszes koszorú.  

Az egyszerű sorozattermék a 20. század első felében készülhetett, iparművé-

szeti értékkel nem rendelkezik. Meglehetősen elhanyagolt állapotú, ami arra utal-

hat, hogy nem részesítették olyan gondozásban, mint a másik két poharat, napja-

inkban nem is használják.26   

 
25  Jelzéssel ellátott. A jelzésű minőségjele szerint osztrák munka, a jelzés többi része elmosódott, 

esetleg 1864?, CS névbetűk. Készült: 1867 előtt. Méretek: talp átm.: 8,2 cm száj átm.: 9,9 cm m.: 
17,2 cm. Képszám: MG 7100-1. Tyukod Református Egyházközség. 

26  Jelzés nélkül. Készült: 20 sz. első fele. Méretek: talp átm.: 8 cm száj átm.:8,7 cm m.: 18,1 cm. 
Képszám: MG 7102. Tyukod Református Egyházközség. 

 
3. kép: Kehely. 1860-as évek, Bécs 
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KENYÉROSZTÓ TÁLAK, TÁNYÉROK 

 

Az úrvacsoraosztás következő felszerelési tárgya a kenyérosztó tál vagy tá-

nyér. Az ugyancsak ötvösök által ezüstből készített kenyérosztó tányérok szintén 

a 17–18. században a kor asztali edényeinek formáját követik. Vannak közöttük 

ebből a századból a kerek forma mellett négyszögletű, hatszögletű, nyolcszögletű 

példányok is. A nemesfémből készültek mellett ónból készült kenyérosztó tálakat 

is jelentős számban használtak az úrvacsora alkalmával. 

Magyarországon a 16. 

századtól kezdődően kezdett 

elterjedni az ónedények hasz-

nálata, majd a következő két 

században meghatározó szere-

pet töltöttek be a mindennapi 

életben. A 17. század az ón-

edény használat széles elterje-

désének ideje. Az ezüstös csil-

logású fémből készült kannák 

és tányérok kedveltek voltak a 

reformátusok körében. Bár 

már a 17. században megjelen-

tek az úrasztali felszerelési tár-

gyak között, a 18. században 

voltak a legkedveltebbek. 

A tyukodi gyülekezetnek 

a források adatainak hiányában úgy véljük, hogy évszázadokon keresztül nem 

volt ezüst kenyérosztó tányérja. 1808-ban csak két óntálat jegyzett fel az összeíró. 

Ugyancsak két óntálat említ Kiss Kálmán 1875-ben. 1985-ben viszont már há-

rom tálról olvashatunk.   

Jelenleg egy óntálat őriznek a templomi edények között. Azonosításához 

sem az 1808-as, sem az 1875-ös feljegyzés nem ad támpontot. Az 1985-ös felso-

rolásban viszont meg tudjuk határozni, melyik a jelenleg meglévő tányér. Mivel 

az egyiknél azt olvashatjuk, hogy keskeny karimájú, ez nem lehet azonos a meg-

lévővel, mivel ez széles karimájú. Sajnos ez a példány nincs ellátva jeggyel, így ké-

szítési helyére vonatkozóan semmilyen feltételezést nem állíthatunk. Viszont 

alakja alapján, éppen a széles karima révén úgy véljük, hogy nem a 18. században 

készülhetett, hanem inkább a 17. században (4. kép).27  

 
27  Kárpátaljáról két ilyen formájú és arányú tálat ismerünk, mindkettő kassai gyártmány a 17. szá-

zadból. P. Szalay 2004. 68–69. 217–218. Szabolcs-Szatmár megye műemlékei II. 1986: 401. A 

 
4. kép: Kenyérosztó tál 17. század 
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A második tányérról annyit jegyeztek fel, keskeny peremű. Ez arra utalhat, 

hogy a 18. században készült, ekkor válik a tányérok karimája keskenyebbé.   

A harmadik tányér készítési idejének idejéről pontosabb fogalmunk lehet, 

ugyanis ezen a tányéron jelzés látható. Mathias Fauser budai ónkannagyártóról 

1774–1804 között van adat. A tyukodi gyülekezet egyik óntányérjának készítési 

idejét tovább szűkíti, hogy elmosódva 7. 9 szám olvasható, eszerint az 1790-es 

években került ki a mester műhelyéből.28  

A 18. század végén az budai ónöntők, köztük a Fauser család termékei je-

lentős számban kerültek el az ország távoli vidékeire, így Kárpátaljára is, ami a 

budai ónművesség széles elterjedésének bizonyítéka. 

A három óntál legalább másfél évszázadot ölel át, készítési helyüket tekintve 

a környék ónanyagából kiindulva vélhetően 17–18. századi edények kassai gyárt-

mányok voltak, az 1790 körüli tányér viszont már budai, ami egyúttal érzékelteti, 

hogy a budai ónművesség megjelenése a kassai kannagyártás hanyatlását jelentet-

te. Sajnálatos, hogy két óntál 1985 után tűnhetett el. (2. kép). 

A 20. század elején két 

újabb tál is gazdagította a tyu-

kodi egyház liturgikus tárgyai-

nak sorát. Bár mindkettő felirat 

nélküli, analógiák alapján évti-

zedes pontossággal meghatá-

rozhatjuk készítési idejüket.  

Először az ezüst tállal 

foglalkozunk. A kerek tál dom-

borodó karimája töréssel megy 

át a széles, egyenes öbölbe. 

Gilusált hullámvonallal kerete-

zett mezőben jellegzetes sze-

cessziós virágos inda a díszítés. 

A szeszélyesen kanyargó, a 19. 

század végén jelentkező ostor-

csapászerű indák és szárak tart-

ják a vékony leveleket és a virágfejeket, amelyek között bimbók és dús mákvirág-

szerű virágfejek hullámzanak érzékeltetve a stílus egyik jellemzőjét, a növényi 

mintakincset. Kézi munkával készült, gyakorlott kézre utal a díszítmény, a mester 

lendületesen írta a kanyargó indákat a tál felületére (5. kép).29  

 
jelenleg ismert óntálról: Jelzés nélkül. Készült: 17 sz. átm.: 27,2 cm. Képszám: MG 7110. Tyu-
kod Református Egyházközség. 

28  Szabolcs-Szatmár II. 401. Sajnálatos, hogy napjainkban ez a tányér sincs már meg.  
29  Készült: 20. sz eleje. Átm.: 24,3 cm Képszám: MG 7112 Tyukod Református Egyházközség. 

 
5. kép: Kenyérosztó tál, 20. század eleje 
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Ugyanakkor megállapít-

ható, hogy semmilyen, az egy-

házi használatra utaló díszítő-

elem nem jelenik meg a díszí-

tésben, hiszen a jellegzetes in-

dadísz a kor mindennapi hasz-

nálati és díszedényein, illetve 

minden más tárgyon megje-

lent. 

Ez a tál a 20. század ele-

jén készült, igen szép a díszít-

mény, híven érzékelteti a mű-

vészettörténet utolsó minden 

művészeti ágra kiterjedő hatá-

sát, amely a nagyművészetek mellett – építészet, képzőművészet – talán az ipar-

művészetben hozta létre a legtöbb és összességében talán legjelentősebb alkotá-

sait. 

A másik hasonló korú tál két elté-

rő anyagból készült, a kerek, sima kő-

edénylap fémkeretbe foglalt. Négy ível-

ten hajló palmettadíszes háromszög 

alakú lábon áll a kerek domború, kis 

levélsoros hólyagos perem, amely ma-

gába foglalja a kerámialapot. Két oldalt 

öntött, íves hajlású palmettás füllel el-

látott. A kerámialapon színes sárga, 

kék, zöld, vörös színű, barna keretezé-

sű díszítés. Kis zöld dombból emelke-

dik a szimmetrikusan kanyargó szala-

gokkal tagolt növényi díszítmény, két 

oldalt egy-egy kis vadrózsaág levelek-

kel, virágokkal, középen három havasi gyopár. Az övező szalagok tetejükön stili-

zált gólyafejben végződnek (6. kép).30  

Az ezüst tálhoz hasonlóan ez a tál sem hordoz semmilyen liturgikus haszná-

latra utaló elemet. A díszítmény jellege alapján ez a tál is a 20. század elején ké-

szült.  

 
30  Jelzés nélkül. Készült: 20. sz. eleje. Átm.: 30,1 cm. Képszám: MG 7113. Tyukod Református 

Egyházközség. 

 
6. kép: Kenyérosztó tál, 20. század eleje 

 
7. kép: Kenyérosztó tál, 2007 
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A hívek egyházuk iránti elkötelezettségük a 20. század végén is megnyilvá-

nul. Ennek bizonyítéka az utolsó ezüst tál, amelyet 2005-ben adományoztak „Dr. 

Szalay Zsigmond és felesége Bancsi Ilona emlékére leányai. Tyukod 2007” (7. kép). 31 

 

ÚRASZTALI BOROSKANNÁK 

 

Az úrasztali felszereléshez szorosan tartoznak az úrasztali boroskannák. 

Ezek az edények az úrvacsoraosztás alkalmával szintén az úrasztalán állnak, belő-

lük töltötték újra az úrvacsorai borospoharakat. Erre azért volt szükség, mert a 

református úrvacsoraosztás során a hívek nemcsak a Krisztus testét jelképező 

borból, de a vérére utaló borból is részesülnek, tehát minden úrvacsorázó a falat 

kenyér mellett részesül a borból is.  

Ezekre a kannákra sem találhatók előírások a református egyház szertartás-

rendjében, így szintén minden olyan kanna betöltheti ezt a szerepet, amit a hívek 

méltónak éreznek. Anyagukat tekintve legértékesebbek a nemesfémből, ezüstből 

készült darabok. A jelentős értéket képviselő kannák elég ritkák az eklézsiákban. 

Leghíresebbek a debreceni ötvösök által a 17. században készített ún. oszlopdí-

szes kannák, de itt említhetjük például a kassai református egyház ezüst kannáit, 

amelyeket I. Rákóczi György fejedelem és felesége Lórántffy Zsuzsanna fejede-

lemasszony adományozott a gyülekezetnek. 

A magyar református gyülekezetekben az úrvacsorai kannák legnagyobb ré-

sze ónkanna, amelyek a 17–18. században készültek. Tyukodon az 1808-as össze-

írás szerint volt egy ón úrvacsorai kanna. Mivel ez a kanna nem maradt fenn, pil-

lanatnyilag szintén csupán feltételezéseket tehetünk. Mivel vidékünkön –

legalábbis a közeli Kárpátalján, az ott ismert jelentős számú ónkanna alapján azt a 

megállapítást tehettük, hogy a 17. századi kannák legnagyobb része Eperjesen ké-

szült, kerek, hengeres testű kanna volt. A 18. században a kassai kannák uralták a 

vidéket, amelyeket kiöntőcsőrrel láttak el, innen ered a csőrös kanna elnevezésük. 

Amennyiben a tyukodi kannáról gondolkodunk, a fentebbiek ismeretében felvet-

jük, ha 17. századi volt a kanna, akkor feltehetően eperjesi, míg 18. századi pél-

dány esetén kassai lehetett. 

Mivel a kanna 1808-ban még szerepel az összeírásban, de már Kiss Kálmán 

nem említi, ez azt jelenti, hogy a közbenső időben került ki a gyülekezet tulajdo-

nából, ennek módját nem ismerjük. 

Az 1808-as inventáriumban az ónkanna mellett szerepel egy másik úrasztali 

kanna is, amelynek anyagául bádogot említenek, mérete pedig nagy.  

 
31  Jelzéssel. Készült: 21. sz. eleje. Méretek: átm.: 24,3 cm. Képszám: MG 7111. Tyukod Reformá-

tus Egyházközség. 
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1875-ben két nagyobb méretű kannát említ Kiss Kálmán, az egyikről azt je-

gyezte fel, hogy aranyozott 5 itcés bádog kanna, ez szokásos díszítés volt a bá-

dogkannákon.  

A bádogos munkák hazánkban is elterjedtek voltak már a 17. században, bár 

mindig viszonylag kis számú mester dolgozott. Első céhüket a 17. században ala-

kították, a 19. századig hét céhről van tudomásunk jelenleg. A borsod-gömör-

kishonti református gyülekezetekben már a 18. század közepéről jelentős számú 

adat szól bádogedényekről, nagyobb részt tálakat, keresztelő készleteket sorol-

nak, kanna említése ritkán fordul elő.  

Ugyanez a helyzet fél évszázaddal később, a 19. század elején a Szatmárral 

szomszédos Bereg megyében, ahol 22 gyülekezetben említenek bádog edényeket, 

keresztelő kancsókat és tálakat, csupán egy alkalommal fordul elő egy öt iccén 

fedeles bádogkanna, amelynek nagysága éppen megegyezik a tyukodi kanna űr-

tartalmával.32  

A Szatmári Egyházmegyében ezzel szemben csak öt gyülekezetben említe-

nek bádogedényt. A közeli Szatmáron három bádogedényt sorol elő az összeírás, 

először egy bádogkannát, majd keresztelő készletet, mindhárom készítési ideje 

1801.33 Tyukodnak, közel lévén a város, Szatmárral szoros kapcsolata volt, ennek 

alapján felvetjük, hogy esetleg ennek hatására szerzett be Tyukod is egy bádog-

kannát. 1875-ös említése az utolsó a kannáról, a továbbiakban nem tudunk róla 

semmit. 

Az 1808-as gacsályi adat alapján, melyben egy 1728-as évszámú bádogkanná-

ról szól a feljegyzés, amelyhez hozzáteszik, hogy már szinte hasznavehetetlen, arra 

következtethetünk, hogy a bádogedények hét-nyolc évtized alatt elhasználódtak 

még templomi használatban is.34 Mivel bizonyára 1808 előtt készült a tyukodi 

edény, ez magyarázat lenne arra, hogy, a későbbiek során miért nincs nyoma. 

Kiss Kálmán 1875-ben említ egy nagy rézkannát, amelyet a mai napig meg-

őriztek. A nagyméretű rézedényeket a vörösrézből dolgozó rézművesek készítet-

ték, ezek kondérok, fazekak, pálinkafőző üstök voltak. A 18. század közepi Bor-

sod–Gömör–Kishonti Egyházmegye összeírásában több adat említ ajakas, talpas, 

fedeles rézkannát.35  

A kerek talpú, körte testű edény kis kiöntő csőrrel ellátott, száján széles rá-

tett szalag övezi. Fedele domború, a kérdőjel alakú, lapos szalagfülön rögzített. A 

tekintélyes méretű edény emelésére a nyakán két oldalt rögzített alapon fülben 

mozgó, erős szögletes átívelő fogó szolg. Ez az edény a nagyméretű cserépkan-

csókhoz hasonlóan nem került az Úrasztalára. A kanna arra szolgált, hogy az ün-

 
32  P. Szalay 2012: 94–95. 
33  „Nagyatyáink…” 2006: 120. 
34  P. Szalay 2010: 356–369. 
35  P. Szalay 2012: 83–84. 
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nepek előtt ebbe az edénybe gyűjtötték össze a faluban az úrvacsora vétel alkal-

mára felajánlott bort (8. kép).   
 

  
8. kép: Úrasztali boroskanna, 20. század eleje 9. kép: Boroskanna, 19. század eleje 

 

Mivel az 1808-as összeírásban nem szerepel, készítési ideje 1809 utánra te-

hető. 36  

A tyukodi gyülekezet őriz egy 1902-es évszámmal ellátott úrasztali boros-

kannát. Az ezüstözés nyomait viselő sárgaréz kanna peremes, domború, kerek 

talpú, gömbölyű alján széles gyűrű teste hengeres, szája gyűrűs szélű, kiöntő cső-

re egyenes. Vízszintes peremű fedele tagolt domborodó, tetején fogó, billentővel 

ellátott. Füle szögletes törtvonalú gyűrűkkel tagolt. Díszítésében már a jellegzetes 

református szimbólumok láthatók: derekán kettős vésett vonalak között szőlőin-

da levelekkel. Fedelén öntött szőlőfürt fogó, billentője levéldíszes, füle vége be-

csavarodó leveles, virágos (9. kép).  

Ez a forma és díszítés kedvelt volt a 19–20. század fordulóján, több gyüle-

kezetből is ismerünk hasonlót. Ilyen például a Beregi Egyházmegyében lévő 

Beregrákos, az Ungi Egyházmegyében Tiszasalamon templomi edénye 1896-os 

évszámmal.37  

 
36  P. Szalay 2013: 137. Ezt a kannát az 1808-as forrásban szereplő edénnyel azonosítottam, akkori 

vélekedésemet most már tévesnek tartom. Jelzés nélkül. Készült: 1800-as évek eleje. Méretek: 
talp átm.: 19 cm száj átm.: 12,8 cm m.: 39 cm. Képszám: MG 7119-20  

37  Felirata: „Emlékül özv. Belényesi Pálné Pallai Ágnes 1902”. A hasonló kannák P. Szalay 2002: 
121, 131, 132.  
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KERESZTELŐEDÉNY 

 

A keresztelőedényekkel kapcsolatban szintén semmilyen előírás nem ren-

delkezik, így az évszázadok során bármilyen anyagú, formájú edény betölthette 

ezt a funkciót. Kerámiafélék – fajansz, cserép – mellett ón, réz és bádogedények 

egyaránt előfordultak az évszázadok során. A tyukodi korai keresztelő edényekről 

semmilyen adatunk nincs. A jelenleg használatos keresztelőkészlet a 20. század 

elején általánosan elterjedt karcsú, talpas kancsó és ovális mély tál együttese ró-

mai katolikus, görög katolikus, evangélikus gyülekezetekben egyaránt használatos 

volt.38 

 

ÚRASZTALI TERÍTŐK 

 

Templomi használatban az ezüst poharak, tányérok, ónedények mellett fon-

tos helyet foglaltak el a terítők, hiszen ezekkel a kevésbé tehetősek is megtisztel-

hették egyházukat. A református egyházban fennmaradt emlékek jelentős száma 

abból ered, hogy kevésbé koptak el a használatban, hiszen egy évben csupán né-

hány alkalommal, úrvacsoraosztáskor kerültek elő és terítették fel őket az úraszta-

lára. Ez is az egyik magyarázata annak, hogy egész Európában nálunk maradtak 

fenn legnagyobb számban 17. századi hímzések.  

A református templomok úrasztali kendői között a legkorábbiak ugyancsak 

a 17–18. századból maradtak fenn, ezek az akkor virágzó magyar úrihímzés leg-

érdekesebb példái. Jelentőségüket Palotay Gertrúd, a magyar úrihímzés kutatás 

legjelentősebb alakja így fogalmazta meg: 
 
„Hazai hímzőművészetünk elmúlt négy évszázadának történetét sehol ily hiánytalanul nem 

tanulmányozhatjuk, mint református templomaink fonalas emlékeiben. Ugyanis a katolikus 
templomok textílis felszerelése, részben előírásos megkötöttségek és hagyományok, részben a kül-
földdel való élénkebb tárgyi természetű kapcsolatok miatt erősen nyugat-európai ízű, viszont a 
protestáns egyházak terítői koruk jellegzetes magyar munkáiként mutatkoznak.”39  

 

Az úrihímzéses úrasztali terítők közül sok eredetileg jegykendő volt, na-

gyobb részüket azonban egyenesen erre a célra készítették. Ugyanakkor ezekre a 

terítőkre is az vonatkozik, mint más templomi tárgyra, hogy nem különböznek a 

mindennapi használatra szánt daraboktól. Díszítésükben ugyanazokat a virágok, 

gyümölcsök, levelek láthatók, mint az abroszokon, párnavégeken, lepedővége-

 
38  Kancsó felirata: „Tyukod ref. egyháznak Csécsy József és neje”. Jelzés nélkül. Készült: 20. sz. 

eleje. Méretek: talp átm.: 8 cm száj átm.: 7 cm m.: 20 cm. Képszám: MG 7108-9. Tál: Készült: 
20. sz. eleje. Átm.: 22,4x30  m. Képszám: MG 7107-8. A keresztelőedényekről lásd P. Szalay 
2002: 148–149. 

39  Palotay 1942: 290–291.  
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ken, női és férfi viseletdarabokon, ékes bizonyítékaként annak, hogy az úrihím-

zés, hímzőművészetünknek ez a csodálatos stílusa a 17–18. században mindent 

beborított.40 

A református templomok úrasztali terítőinek értékét különösen növeli az a 

tény, hogy anyaguk miatt a textílis emlékek a legsérülékenyebbek, legmúlandób-

bak közzé tartoznak, használati textíliák igen kis számban maradtak fenn. A re-

formátus úrasztali terítők így nélkülözhetetlenek, pótolhatatlanok az úrihímzés 

kutatásban. Mivel a mintakincs a hímzés virágkorának két évszázadában az egész 

történelmi Magyarországon egységes volt, eltéréseket alig mutat, hűen tükrözi, 

hogy ebben a nehéz történelmi időszakban megmaradt a magyar művészet egy-

sége.  
 

 
10. kép: Úrasztali patyolatkendő, 17. század vége 

 

Tyukod jelentős számú úrihímzéses terítőt őrzött, de nem egyértelmű a fel-

sorolásuk. Az 1808-as összeírás említ egy selyem virágokkal varrott abroszt, egy 

patyolat keszkenőt veres selyem virágokkal, három patyolat keszkenőt arany virá-

gokkal és egy nagy török keszkenőt arany virágokkal körül varrva. 

 
40  Egy nagyobb terület, Hajdú-Bihar megye teljes úrihímzés anyagának feltárását lásd P. Szalay 

2000a, 2009. A kárpátaljai úrihímzéses terítőkkel Felhősné Csíszár Sarolta foglalkozott, Fel-
hősné Csíszár 2002: 301–331.  
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Ezzel szemben 1875-ben 11 darab arany virágokkal hímzett kendő szerepel 

az úrasztali eszközök felsorolásában.  
 

 
11. kép: Úrasztali patyolatkendő, 17. század vége 

 

Ennek ismeretében ugyancsak szomorú, hogy 1985-ben már csak hét korai 

terítőt sorolnak fel. Ami viszont még így is emeli a tyukodi anyag értékét, hogy 

mindegyikük 17–18. századi.  

Sajnos a rövid leírások nem adnak lehetőséget arra, hogy részletesebben 

foglalkozzunk az egyes darabok meghatározásával, így csak röviden tekintjük át a 

terítőket.41 

A jelenleg meglévő tyukodi úrasztali patyolatkendők közül három borvörös 

és arany fonallal hímzett. A kutatás jelenlegi álláspontja alapján a színes selyem-

hímzésüeket tartják a korábbiaknak, inkább a 17. századra jellemzőnek, míg a 18. 

században szinte csak fémfonalas, elsősorban arany hímzéssel találkozhatunk.  

Ennek alapján a hat úrihímzéses terítő közül ezeket tartjuk korábbiaknak, 

talán nem tévedünk, ha a 17. század utolsó negyedére, esetleg a századfordulóra 

tesszük készítési idejüket.  

Az első terítőn féloldalas ágak díszlenek, ezt a motívumot keleti eredetűnek 

tartotta Palotay Gertrúd. A terítőt 17. századinak véljük (10. kép).42 

 
41  Részletes feldolgozásukat P. Szalay 2009.  
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A második tyukodi terítőn szerény gránátalmák adják a díszítést. A gránát-

alma az úrihímzések legkedveltebb díszítőeleme volt, számtalan változatban ta-

lálkozhatunk vele. A tyukodi terítőn még zárt állapotában láthatjuk a gyümölcsöt, 

belsejében apró pettyek jelképezik a magvakat. Véleményünk szerint ezt a terítőt 

is a 17. század utolsó harmadában készíthették (11. kép).43   
 

 
12. kép: Úrasztali patyolatkendő, 17. század vége 

 

Az utolsó meggyvörös selyemmel és arany szállal hímzett terítő a leggazda-

gabb díszítésű. Az egymást keresztező ágakon öt nagyobb virágmotívum látható, 

amelyek tulipánszerűvé váltak, bár tetejükön a hármas levélkeszerű elem gránát-

almára utal.  Hasonló szerkezetű datált terítő alapján ennek készítési idejét is a 

17. század végére tesszük (12. kép).44  

Mivel felirat nincs rajtuk, esetükben felvetjük, hogy talán némelyik jegyken-

dőként készülhetett, és csak később ajándékozták az Úr asztalára. 

Az 1950-es évek elején készült egy rajz egy szintén hasonló, meggyvörös és 

aranyhímzésű, de apró részleteiben eltérő terítőről. A két terítő hasonlósága nem 

egyedülálló, a nagyari gyülekezetben két azonos mintával díszített úrasztali terítőt 

 
42  A féloldalas ágakról lásd P. Szalay 2011: 115–130. A terítő részletes leírása analógiákkal P. Sza-

lay 2009: 34. 60. kép. 
43  P. Szalay 2009: 52. 125. kép. 
44  P. Szalay 2009: 77. 241. kép. 
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is őrzött az egyház.45 Ez a terítő már 1980-as években nem volt a gyülekezet tu-

lajdonában, nem szerepel a felsorolásban. A rajz azt bizonyítja, hogy az 1950-es 

években még megvolt ez a terítő, hiszen rajz készült róla. Ez viszont azt jelenti, 

hogy az 1980-s évekig tartó időszakban tűnt el.46 
 

 
13. kép: Úrasztali patyolatkendő, 1771. 

 

A következő három terítő aranyszállal hímzett. A leggazdagabb díszítésű 

kendő esetében szerencsés helyzetben vagyunk, mivel évszámmal ellátott, amely 

szerint 1771-ben készült. A sarkokban lévő ananászbokor és a középen kör alak-

ban elhelyezett felirat egyaránt igényes kivitelezésű, vélhetően egyszerre készült, 

ebből az következik, hogy eredetileg is úrasztalára készült terítőről van szó (13. 

kép).47 

Az ananász a kevésbé elterjedt minták közé tartozott. Az ismert minták egy 

kivételével fémszálas hímzésűek, évszámos darabjai mind a 18. századból marad-

 
45  P. Szalay 2009: 184–185. 9. és 10. számú kendő.  
46  P. Szalay 2009: 77. 240. kép 
47  Különösen a 17. században találunk több példát arra, hogy a felajánlási felirat később készült, 

mint a terítő eredeti hímzése. Lásd példaként P. Szalay 2009: 32, 96. Az említett terítőt 11688-as 
felirattal látta el adományozója Kende Zsigmondné Fráter Sofia. A terítőn szemmel látható a 
különbség a sarokban és az oldalak közepén elhelyezetett féloldalas virágminták hímzése és a 
közepén lévő felirat technikai kivitele között, ami azt mutatja, hogy később készült a felirat. 
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tak fenn, az 1730-as évektől 1780 körülig ismerünk példányokat. Ebbe a sorba il-

leszkedik a tyukodi kendő 1771-es dátumával.48  
 

 
14. kép: Úrasztali patyolatkendő, 18. század 

 

Egymáshoz nagyon hasonló két aranyhímzésű kendő, amelyek sarkait sze-

rény, a tulipánná válás fázisában lévő gránátalmák alkotják a három azonos motí-

vumból álló bokorminták sorában. Mindkettőt 18. századinak vélem, amit az tá-

maszt alá, hogy egy hasonló nagyszekeresi terítő évszámmal ellátott, 1748-ban 

készült (14. kép).49 

A színes hímzésű terítőknél említett rajzok között előkerült az előbbiekhez 

hasonló, de részleteiben szintén eltérő aranyhímzéses kendő. Erről a terítőről 

ugyanazt mondhatjuk el, mint a fenti terítőről, hogy az 1950–1980-as évek között 

tűnt el.50  

Ezen nyolc terítő mellett egy újabb darabról is fogalmat alkothatunk.  

1808-ban szerepel az összeírásban egy arany csipkével körülvarrott világos-

kék selyem keszkenő. Feltehetően selyemtaft anyagú lehetett ez a kendő, ilyen te-

 
48  Az ananásszal díszített terítőkről P. Szalay 2006. 220–225. A tyukodi terítő részletes ismertetése 

P. Szalay 2009: 59. 156. kép 
49  P. Szalay 2009: 139–141. 246–247. kép 
50  P. Szalay 2009: 139–140. 140. kép 
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rítők aranycsipkével „prémezve” széles körben kedveltek voltak. A 18. század 

második felében terjedtek el, a környéken is több ilyennel találkozhatunk. 
 

 
15. kép: Úrasztali terítő, 1793. 

 

Az utolsó 18. századi terítő színes vörös és kék színnel nyomtatott manu-

fakturális termék. Kézi munkával a terítő szélén körbefutó felirat mellett a köze-

pére hímzett nagy kerek nap készült. Ehhez hasonló napábrázolások már a 17. 

században ismertek, Munkácsra utalhatunk, ahonnan 17. század terítő közepét 

díszíti. Ezt a díszítőelemet a 18. század közepén is megtaláljuk éppen a közelben, 

Csengerújfaluban 1713-as évszámmal. A tyukodi terítő arra példa, hogy még a 18. 

század utolsó évtizedében is megtalálható ez a viszonylag ritka díszítőelem. 
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Ugyanakkor arra is példa, hogy milyen nehéz az úrihímzéses terítők készítési ide-

jének meghatározása éppen a mintakincs állandósága következtében (15. kép).51 

Értékét ritkasága mellett növeli, hogy felirattal ellátott, amely szerint 1793-

ban ajándékozta Csetneki Erzsébet. Csetneki Ferenc a templomépítésre adomá-

nyozók sorában a 11. személy volt. Mivel ez nem olyan gyakori családnév, nem 

tévedünk talán, ha kapcsolatba hozzuk a két nevet.  

A textilis emlékek felsorolása 1808-ban asztalra való szőnyeggel kezdődik.  

A 17–18. században nem volt ritka a református templomokban sem a szőnyeg. 

Anyaguk szerint lehettek keleti szőnyegek, amelyek a 16. század elejétől kezdő-

dően szép számmal kerültek be az országba a török kereskedők közvetítése révén 

Erdély felől. A közeli Mándon maradt fenn egy ún. erdélyi szőnyeg, amely az 

anatóliai szőnyegek egyik igen jellegzetes csoportjába tartozik.  

A 19. századot szintén egy jellegzetes úrasztali textília képviseli. A vörös 

bársonyterítő fémfonallal hímzett. Négy sarkában szőlőfürtből és kalászokból ál-

ló csokor, a terítő közepén szalaggal átkötött hasonló koszorúban barokkos ke-

hely, fölötte kereszttel ellátott patena. Felirata szerint Szalai Etelka készíttette 

1878-ban (16. kép).52 
 

 
16. kép: Úrasztali terítő, 1878. 

 
51  P. Szalay 2009: 135. 301. kép 
52  A terítő adományozója a helyi református lelkész, Farkas Benedek felesége volt, a Szalay család 

egyik tagja.  
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17. kép: Úrvacsora abrosz, 20. század eleje 

 

A szőlőfürt és kalászcsokor ebben az időben kezd országszerte megjelenni, 

majd fokozatosan a református úrvacsorai terítők legelterjedtebb díszítése lesz.  

A 20. században általánossá válik mind anyagát, mind díszítését tekintve. Erre 

éppen Tyukodon is több példát sorolhatunk fel a 20. századból. 1937-ből egy 

szószékfeljáró terítő maradt fenn ezzel a díszítéssel, míg három újabb terítő a 20. 

század második felében, illetve végén készült. 

Más anyagból is készült ezzel a jellegzetes díszítménnyel úrvacsora-terítő. 

Egy fehér ripszselyem a ritkább változatok közé tartozik. Felirata szerint 1903-

ban ajándékozta Nagy Erzsébet. 

Egy kisméretű bordó bársonyterítő festett díszítése a szecessziós ízlést kö-

veti két pipacs és levelek között repülő fecske mintájával, ismét minta arra, hogy 

bármi, amit az adományozók méltónak éreztek, bekerülhetett a református egy-

ház liturgikus tárgyai közé (17. kép).  

A 19. század végén, a 20. század elején kezdenek házi szőttes terítőket, ab-

roszokat adományozni.53 Erre Tyukodon is szép példákat találhatunk. Az egyik 

szedett piros csíkos rozmaringmintás abroszon keresztszemes hímzéssel készült 

az adományozó neve (18. kép). Egy másik egy gyászabrosz, szürke szedett csíkja 

rózsás és négyleveles. A közepébe feketével hímzett szerény kehely feliratában 

1956 évszámmal bizonyosan később készült, mint a terítő. Ugyanilyen az a 20. szá-

zad első feléből való piros-kék csík között széles rózsás mintával díszített, damaszt-

 
53  A vászonmunkákról lásd Felhősné Csíszár 2010, 2014. 
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szövéses abrosz, amelynek hímzett felirata szerint az ajándékozás 1964-ben történt. 

Az abroszt széles, igényesen kötött rojt szegélyezi a két végén (19. kép). 
 

 
18. kép: Úrvacsora abrosz, 20. század eleje 

 

 

19. kép: Úrvacsora abrosz, 20. század eleje 
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Az úrasztali vászonabroszok következő csoportját a házi kendervászonra 

hímzett díszítésűek alkotják. Az egyik abroszon fekete és piros színnel hímzett 

külön álló leveles rózsaágak sorakoznak, míg a másikon ugyanez a rózsás ág kék 

színnel ugyancsak keresztöltéses technikával készült (20. kép). 
 

 
20. kép: Úrasztali abrosz, 20. század első fele 

 

Egy vászonterítőn száröltéssel kisebb-nagyobb rózsakoszorút fog össze egy 

szalagcsokorral díszítve. Ez a minta már a 20. század eleji polgári hímzések min-

tájára készült (21. kép).  

Külön ki kell emelni az abroszok szélét díszítő gazdag kötött rojtokat, 

amelynek nagy művészei voltak a tyukodi asszonyok, akik ezeket az abroszokat, 

terítőket fonták, szőtték és hímezték.  

A nagyméretű abroszok után feltétlenül szólni kell a jelentős számú – 10 db 

– kenyérkendőről, amelyeket változatos piros és kék szedett csíkok díszítenek.   

Utolsóként említsük meg a templomok elmaradhatatlan tartozékait, a ha-

rangokat. Az 1808-ban tartott egyházlátogatás alkalmával két harangot jegyeztek 

fel: „Vagyon két harangja, az egyik egy mázsás, öntetett 1698-ban az Ekklésia költségén. 

A Másik öt mázsás öntetett 1798 esztendőben ugyan azon Ekklésia költségén.”54 Készíté-

sükről, készítőjükről nem tudunk közelebbit. Az 1798-as haranggal kapcsolatban 

felvetjük, hogy ebből a korból a környékről ismerünk több harangot, amelyeket 

 
54  Lakatos–Varjasi–Lakatosné 2012: 10.  
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vándor erdélyi harangöntők a helyszínen készítettek, így feltételezhető, ezt esetleg 

így készült a tyukodi harang is.55  
 

 
21. kép: Úrasztali terítő, 20. század eleje 

Fényképek: Winter Erzsébet 
 

A harangok a 19. század folyamán többször megrepedtek, így újjáöntötték 

őket. Az I. világháború alatt a katonai bizottság a rekvirálás során a nagyobb ha-

rangot leszereltette és kiszállíttatták az vasútállomásra. Éjjel a falu legényei levet-

ték a kisebb harangot a toronyból, majd kicserélték a már elvitt nagyobb harang-

gal, amelyet visszahoztak a templomba.56 1923-ban pótolt kisharang 1935-ben 

megrepedt, Szlezák László harangöntő öntötte újjá 1937-ben. Felirata: „A GAZ-

DAGOK ARANYÁBÓL, A SZEGÉNYEK FILLÉRÉBŐL.”, feszültséget kel-

tett a falu és a lelkész között.  

1948-ban ez a harang lezuhant, ismét Szlezák László öntötte ismét újjá. Ek-

kor már ez a felirat került rá: „TYUKOD MAGYAR VOLT, REFORMÁTUS 

VOLT, MA IS AZ ÉS AZ IS MARAD”.  

Történelmünkben 1948-at a fordulat éveként tartják nyilván, amikor meg-

történt a teljes kommunista hatalomátvétel. Úgy véljük, hogy a harang nem meg-

szokott jelmondatában ismételten a tyukodiak öntudatát, eszményeik melletti ki-

állását érezhetjük.  

 
55  Patay 1970. 
56  Lakatos–Varjasi–Lakatosné 2012: 10.  
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* 

 

Végigtekintve a tyukodi református gyülekezet klenódiumait, úgy tűnik, 

hogy a 17–18. században a templom fel volt szerelve ezüst poharakkal, ón ke-

nyérosztó tálakkal, ón kannával, jelentős számú úrihímzéses úrasztali patyolat-

kendővel, selyem terítővel és nyomott terítővel. A 19. században bádog és réz-

edény jelenik meg, majd az református egyházakban is megnyilvánuló fokozatos 

gazdasági fellendülés jele az újabb ezüst kehely, az úrasztali boroskanna, bársony-

terítő.  

A 20. század elejének pezsgő időszakában ezüst tál valamit egy másik tál 

mellett a selyem és vászonabroszok, majd a század második felében az újabb bár-

sonyterítők, ezüst tál a bizonyítéka, hogy a hívek napjainkban is fontosnak érzik, 

hogy adományokkal tiszteljék meg egyházukat.  

Úgy véljük, hogy a klenódiumok bemutatása érzékelteti egy kisnemesi kö-

zösség évszázadokon átívelő igyekezetét, ahogyan maga erejéből építette fel 

templomát, ugyanúgy méltóképpen felszerelje szertartási tárgyakkal.  
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Emőke P. Szalay 
 

CHURCH AND CLENODIA: THE LITURGICAL OBJECTS OF THE 
PROTESTANT CHURCH IN TYUKOD 

 
Church buildings are not only the most important venues for religious cults but they also 
have a significance in public life, too. It is noteworthy to what a great extent church 
buildings have been the centers of collecting artistic investments for centuries. It almost 
seems like the church buildings used to be the festive venues for the entire settlement, 
where the most beautiful and remarkable objects were gathered. In my paper, it is my 
intention to support this assumption through concrete examples of these “treasures” 
from the settlement called Tyukod. I believe that the presentation of items in what is 
called klenódium in Hungarian can give us a sense of the centuries-long efforts of a 
community of petty nobility, as they erected their own church building and likewise 
furnished it with appropriate ritual objects and ceremonial implements.  

 

 
Kelyhek – Heiligenkrenz (Ausztira) 
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Pozsony Ferenc 
 

Kalotaszegi sírkövek 
 

 
 

A halál az ember földi életének végső legmegrázóbb állomása. Nem vélet-

len, hogy a magyar néprajztudomány kialakulása óta számos kutató foglalkozott 

az elmúláshoz, a halottakhoz, a temetőkhöz, a halálon túli léthez kapcsolódó 

képzetekkel, hiedelmekkel, rítusokkal, szokásokkal és tárgyi objektumokkal. A 19. 

század közepe óta számos forrásközlés, elemző és értelmező tanulmány, össze-

foglaló jellegű kötet jelent meg a temetésről, a sírkertekről, valamint a sírjelekről.1  

A 19. század idején, a modern nemzeti kultúrák megszerkesztésének hősko-

rában számos kutató úgy vélte, hogy a falusi parasztság halottkultuszának régies 

elemei még a kereszténység és a honfoglalás előtti időkből származnak, segítsé-

gükkel pedig a magyarság ősi, pogány mitológiáját lehet rekonstruálni.2  

A 19–20. század fordulóján előbb Huszka József, majd Szinte Gábor, 

Roediger Lajos és Sebestyén Károly foglalkozott a székely kopjafák eredetével, 

elterjedésével és motívumaival.3  Vitát és nagy érdeklődést kiváltó közleményeik 

csakhamar újabb kutatásokra serkentették kortársaikat, így Jankó Jánost, Bátky 

Zsigmondot és Malonyay Dezsőt, akik szakszerűen megvizsgálták a kalotaszegi 

temetőket, pontosan dokumentálták a fejfák helyi változatait.4  

A 19. század utolsó évtizedeiben kibontakozó szecessziós művészek szintén 

kiemelten foglalkoztak a fából faragott sírjelekkel, mivel a sajátos formájú és or-

namentikájú kopjafákat alkalmasnak vélték beépíteni az elit kultúrába, segítsé-

gükkel pedig jellegzetesen magyar nemzeti művészetet szándékoztak megterem-

teni. Kós Károly, Körösfői-Kriesch Aladár, Lajta Béla számos rajzában, festmé-

nyében, grafikájában, épülettervében felhasználta a kopjafákat, mint esztétikai 

minőségeket, ősi, szimbolikus üzeneteket hordozó tárgyakat.5 A 20. század má-

sodik felében a kopjafák székelyföldi változataival dr. Kós Károly, nyugati és ke-

 
 1  Lásd Keszi Kovács 1944; Diószegi 1978; Kunt 1983, 1987; Hoppál–Novák 1982; Balassa 1989; 

Pócs 1990.  
 2  Ipolyi 1929. Lásd Kunt 1983: 5. 
 3  Huszka 1895; Szinte 1901, 1905; Roediger 1903; Sebestyén 1905. 
 4  Jankó 1892; Bátky 1904; Malonyay 1907. 
 5  Kunt 1983: 5. 
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leti párhuzamaival Hofer Tamás foglalkozott.6 A magyar nyelvterületen előfordu-

ló változatait pedig Novák László vizsgálta meg monografikus igénnyel.7  

A néprajzosok a 20. század első 

és második felében továbbra is csak a 

halottkultusz ősi, látványosabb szoká-

saival és hiedelemhátterével foglal-

koztak. Azoknak egyes elemeit (pél-

dául lélekhit) összehasonlították a 

szomszédos és a finnugor népek ha-

gyományaival.8 A magyar és az euró-

pai néprajztudomány korabeli ered-

ményeit Szendrey Ákos és Szendrey 

Zsigmond foglalta össze A magyarság 

néprajza negyedik kötetében.9  

Számos kutató a temetkezési 

szokások idején felhangzó siratókat a 

magyar népzenei kultúra legősibb, 

honfoglalás előtti rétegéhez sorolta.10 

Elsősorban régészek és néprajzosok 

foglalkoztak a temetkezés térbeli 

rendjével, a sírok tájolásával, növény-

világával, valamint a nemzetségi te-

metkezés nyomaival.11 A néprajzkuta-

tók csak a század második felében 

kezdtek tudatosabban foglalkozni a halottkultuszhoz kapcsolódó szövegekkel, si-

ratókkal, paródiákkal, halottbúcsúztatókkal, sírfeliratokkal és gyászjelentőkkel.12 

A szakirodalom szerint a legkorábbi sírfeliratok a hitújítás korában, a 16. 

század elején, az anyanyelvű írásbeliség kibontakozása után készültek, amikor a 

tehetősebbek márványtáblára, mások pedig deszkára vésett feliratokat helyeztek 

el a templomok falán vagy a sírok fejéhez állított fejfán. Ezeket a szövegeket 

rendszerint egy-egy közelebbi hozzátartozó szerkesztette, majd egy specialista fa-

ragta táblára, sírjelre. Az epitáfiumok elsősorban a halott személyes adatait (ne-

vét, születési és elhalálozási idejét, családi állapotát, a halál okát), az elhunyt em-

 
 6  Kós 1972a; Hofer 1982.  
 7  Novák 2005. 
 8  Róheim 1925; Keszi Kovács 1944. 
 9  Szendrey Zs. – Szendrey Á. 1943. 
10  Kodály 1952; Vargyas 1941. 
11  László 1944; Kós 1972b: 238–252. 
12  Ujváry 1978; Kríza 1993; Bartha 1995a, 1995b; Molnár 2000; Keszeg 2004: 265–368; Keszeg 

2008: 202–213; Deák 2009: 159–168. 

 

1. kép: Fából faragott kopjafák. Magyarvalkó 2009 
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lékét ápoló rokon megnevezését és a halott nyugalmára vonatkozó vallásos-

mágikus kívánságokat rögzítették nagyon ökonomikusan, röviden és egyértelmű-

en. A feliratok betűtípusa, mérete, színe, sírjelen való elhelyezése legtöbbször 

esztétikai, dekoratív funkciót is betöltött. Általában két nemzedék (a halott és a 

kultuszát felvállaló rokon, utód) kapcsolatát, viszonyát örökítették meg. „A sír-

emlék a halottra való emlékezés színhelye, a sírfelirat mint kihelyezett emlékezet 

az emlékezést és a halott nyugalmát biztosító vázlatos biografikus narratívum.”13 

Bartha Elek hangsúlyozta, hogy a sírjelek egy-egy közösség szakrális térstruktúrá-

jának szerves részét alkotják, a sírfeliratok jelentős része pedig vallásos gondola-

tokat fogalmaz meg, rendszerint az egyház túlvilággal kapcsolatos tanításait köz-

vetíti.14  
 

 
2. kép: Kopjafás temetés. Körösfő 1998 

 

A magyar falvak és városok lakosai minden évben november elsején, halot-

tak napjának előestéjén látogatják meg a kitakarított és feldíszített sírokat. Ez a 

nap alkalmat teremt egyrészt az elhunytakra való emlékezésre, a róluk való beszé-

lésre, az eltávozottak számbavételére, a rokonsági kapcsolatok felelevenítésére, 

átfogalmazására és megerősítésére, másodsorban pedig összekapcsolja a termé-

szetes helyi mikroközösség (család, rokonság, faluközösség) jelenét és közelmúlt-

ját. Egy-egy síremléket általában csak három vagy négy nemzedéken át gondoz-

nak, ameddig még élnek helyben olyan hozzátartozók, akik személyesen ismerték 
 
13  Keszeg 2008: 319. 
14  Bartha 1992: 73. 
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az elhunyt személyt, ameddig a lokális közösség még őrzi emlékezetében az eltá-

vozott alakját, vonásait, speciális tudását, erényeit és hibáit.15 
 

  
3. kép: Kopjafák. Körösfő 1998 4. kép: 1727-ben faragott sírkő. Méra 2016 

 

A sírjelek anyaga, formája, ornamentikája, jelentésvilága elsősorban a földi 

ember és a halálon túli transzcendens világ kapcsolatát fejezi ki, másodsorban 

pedig egy-egy közösség világ- és térszemléletét, valamint térformáló kultúráját 

tükrözi.16 Míg a katolikus korban elsősorban templomokban, azoknak szomszéd-

ságában, cintermekben helyezték el örök nyugalomra az elhunytakat, addig a hit-

újítás után, a 17–18. századok idején már elsősorban a települések külterületén 

temették el halottaikat, de a főurak körében továbbra is fennmaradt a templom-

ban való eltemetés. Míg a 18. századtól kezdődően a nemesi családok barokk és 

klasszicista stílusú sírköveket állíttattak, addig a 19. század során már impozáns 

kriptákat és mauzóleumokat emeltettek, sokszor éppen saját családi parkjaikban. 

Hatásukra a módosabb városi polgárok is csakhamar eklektikus és szecessziós 

stílusú kriptákba temetkeztek.17 Érdekes jelenség, hogy a családi kertekbe, telkek-

be való temetkezés sok helyen (pl. Mezőségen, Mócvidéken, a sóvidéki Siklódon, 

 
15  Keszeg 2008: 321. 
16  Kunt 1987: 136. 
17  Novák 2005: 17–35. 
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a Kis-Küküllő menti Csókfalván, a háromszéki Dálnokon stb.) fennmaradt egé-

szen napjainkig a falusi földművesek gyakorlatában.18   
 

 
5. kép: Sírköves temető a domboldalon. Méra 2016 

 

Bartha Elek mutatott rá, hogy az európai temetők jellegét nemcsak a kör-

nyezeti tényezők határozták meg, mivel azokat alapvetően befolyásolta a helyi 

közösség társadalmi, etnikai és felekezeti hovatartozása is.19 Az elmúlással és a 

halál utáni léttel kapcsolatos képzetek, rítusok, tárgyak, objektumok, szimbólu-

mok rendszerint egy-egy kultúra mélyrétegéhez tartoznak. Az Erdélyben élő ma-

gyarok, románok, szászok, örmények, zsidók és cigányok sajátos magyarázatokat, 

válaszokat fogalmaztak meg az elmúlással és a túlvilági élettel kapcsolatban. Spe-

cifikus világképük, kulturális és társadalmi hagyományaik tehát alapvetően befo-

lyásolták halottkultuszuk szerkezetét, rétegeit, elemeit és működését.  

Az erdélyi magyarok római katolikus, református, lutheránus és unitárius hi-

ten élnek. A régióba betelepedett románok többsége ortodox vallású, kisebb ré-

sze pedig görög katolikus. Az erdélyi szászok a 16. század idején egységesen pro-

testáns hitre tértek, a lutheránus egyházhoz tartoztak. Az ide menekült keresztény 

vallású örmények a 17–18. századok fordulóján betagolódtak a nyugati keresz-

ténységbe, s elismerték Róma fennhatóságát. Egészen a második világháború vé-

géig, elsősorban az erdélyi városokban, jelentős számban éltek izraelita felekezetű 

 
18  Novák 2005: 27. Lásd még Polgár 2012: 87. 
19  Bartha 1992: 69–70. 
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zsidók is, akik külön temetőket tartottak fenn, azokban pedig gondosan faragott 

kőemlékeket helyeztek el. A cigány közösségek, a legtöbb erdélyi településen, for-

málisan a szomszédságukban élő többségi csoport egyházához tartoztak. Az erdélyi 

történelmi egyházak azonban nemcsak szűk vallásos funkciók mentén szerveződ-

tek, mivel azok rendszerint egy-egy etnikai közösség önálló létének, entitásának leg-

fontosabb csoport- és közösségszervező intézményei is voltak.  
 

  
6. kép: Földész búzakalászos síremléke 1927-ből. 

Méra 2016 
7. kép: Földész sírköve. Méra 2016 

 

A római katolikus magyarok általában fából, újabban pedig kőből faragott 

keresztet állítottak elhunytjaik sírjához. A hagyományaikhoz jobban ragaszkodó 

protestánsok (pl. Biharban, Szilágyságban, Kalotaszegen, Kis-Küküllő mentén, 

Barcaságon, Maros-, Udvarhely- és Háromszéken) oszlopszerű vagy emberszabá-

sú faragott fa sírjeleket emeltek. A polgárosultabb protestáns magyar és szász kö-

zösségek az utóbbi két-három évszázadban már rendszerint kőből vagy már-

ványból faragtattak díszes obeliszkeket.20 A felsorolt sírjeltípusok (keresztek, fa-

oszlopok, kőemlékek) azonban nemcsak konkrét személyekre emlékeztették a 

helyi közösség tagjait, mivel pontosan jelezték az elhunyt felekezeti és etnikai 

identitását, valamint társadalmi hovatartozását. Az ortodox románok és cigányok 

sírjánál, közvetlenül az elhantolás után, egészen napjainkig deszkából készített 

 
20  Péterfy 2005: 26–27.  
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ideiglenes fakeresztet helyeznek el. Az utóbbi évtizedekben alakult neoprotestáns 

közösségek általában jeltelen vagy nagyon egyszerű sírokba temetik elhunytjaikat. 
 

  
8. kép: Búzakalászos ornamentika. Méra 2016 9. kép: 1732-ben készített sírkő. Vista 2016 

 

Erdélyben egészen a 20. század közepéig természetes sírjeleket is alkalmaz-

tak: a halott fejénél fát ültettek, vagy faragatlan követ helyeztek el. A belső-erdélyi 

magyar közösségek (pl. Buzásbesenyőn, Magyarszováton, Pusztakamaráson) a sí-

rokat rendszerint fákkal vagy faragatlan kövekkel jelölték, tehát az elhunyt fejé-

hez fát ültettek, vagy ott egy darab természetes formájú követ helyeztek el. A 

Kárpát-medencében sok magyar temető (pl. Palócföldön, Erdélyben és Moldvá-

ban) még napjainkban is gyümölcskertre emlékeztet. Annak termése általában a 

lelkipásztort, a kántortanítót és a harangozót illette meg, más vidékeken pedig a 

presbitérium hasznosította annak jövedelmét.21  

Hofer Tamás emelte ki, hogy a halottak fejénél elültetett fáknak nemcsak 

sírmegjelölő funkciójuk lehetett, mivel azok a halott bolyongó lelkének megköté-

sét is eredményesen biztosíthatták. Ezt a feltételezést az is alátámasztja, hogy sok 

 
21  Itt emeljük ki, hogy a magyar temetők jellegzetes virágkultúrájának előzményeit elsősorban a 

kolostorkertekben kell keresnünk, de a földművesek általában olyan virágokat ültettek a sírokra, 
melyek éppen halottak napja táján virágoztak. Lásd Bartha 1992: 71.  
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helyen éppen a temetés után egy évvel ültettek fákat a sírnál, amikor – képzeteik 

szerint – már lejárt az elhunyt halál utáni bolyongása.22  
 

  
10. kép: 1844-ben faragott sírkő. Vista 2016 11. kép: Kisgyermekek síremléke a 19. század elejé-

ről. Vista 2016 
 

A különböző európai közösségek (pl. szlovákok, németek, délszlávok) szin-

tén fát ültettek az elhunyt fejéhez. Érdekes gyakorlat maradt fenn a házasság előtt 

álló legény/leány sírjával, temetésével kapcsolatban. A mezőségi Magyarszováton 

a fiatalon elhunyt sírjához általában tavasszal virágzó gyümölcsfát (például cse-

resznyét) ültettek.23 A moldvai csángó magyarok Bogdánfalván, Somoskán egé-

szen napjainkig virágospálcát helyeznek a fiatalon elhunyt legény sírjele, keresztje 

mellé.24 A rituális tárgyakkal, süteményekkel feldíszített, élő gyümölcsfáról szár-

mazó ág egészen napjainkig a román temetési szertartások szerves része a há-

romszéki Zabolán. A gyászmenet élén ünnepélyesen hordott, rituális jelképekkel 

feldíszített almafaágat, közvetlenül a koporsó elföldelése után, a sírnál, a halott 

fejénél, annak fakeresztje mellett helyezik a földbe.25  

 

 
22  Hofer 1982: 320. 
23  Hofer 1982: 308–309. 
24  Kós 1997: 92–94. 
25  Deák 2009: 128–129.  
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12. kép: Koponya 1824-es síremléken. Vista 2016 13. kép: 1914-ben elesett baka síremléke.  

Vista 2016 
 

A régióban élő magyarok mindenszentek napja (november 1.) előtt gondo-

san kitakarították és feldíszítették szeretteik sírját, azon pedig virágokat, fenyő-

ágakat helyeznek el, gyertyát gyújtanak, majd mellette csendben imádkoznak. 

Protestáns helységekben szélesebb körben csak az első világháború idején és után 

terjedt el a gyertyagyújtás. Katolikus közösségek temetőiben a családtagok a plé-

bánossal mondatnak imát elhunytjaikért. A magyar temetőkben ilyenkor előadott 

szomorkás fúvószene elsősorban szászok hatására terjedt el.  

Az erdélyi szászok halottas szokásai nagyon rendezettek voltak, előkészíté-

sükben és lebonyolításukban elsősorban a szomszédságegyesületek (Nachbar-

schaft) játszottak döntő szerepet. Az elhunyt sírjának kiásását, koporsójának kivi-

telét, a halotti tor megszervezését a szomszédság tagjai előre jól meghatározott 

sorrendben végezték. A szász temetők jóval rendezettebbek, lineáris jellegűek, 

polgárosultabbak, mint a román vagy a magyar sírkertek, s viszonylag korán vá-

rosi mintákat követtek. Temetőikben már a 18. századtól kezdődően kőből vagy 

márványból faragott obeliszkeket helyeztek el, ahol halottaikra szintén november 

elsején emlékeztek.  
Az erdélyi román falusi közösségekben egészen napjainkig az elmúlással, a 

temetéssel és a halál utáni élettel kapcsolatban archaikus képzetek, rítusok marad-
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tak fenn.26 Közvetlenül a temetés előtt jellegzetes fakeresztet ácsoltatnak deszká-
ból, de hagyományőrzőbb helységekben ugyanakkor díszítik fel a halott almafáját 
is különböző, páratlan számú rituális süteménnyel, gyümölccsel, újabban pedig 
boltból vásárolt édességgel. A temetési menet élén viszik a rituális kendőkkel és  
 

  
14. kép: A kőfaragó Barta család síremléke. 

Vista 2016 
15. kép: Kalászokkal díszített sírkő. Vista 2016 

 

kalácsokkal feldíszített templomi zászlókat, majd utána a halott keresztjét, feldí-

szített almafáját, amit a sír fölött megráznak, majd a kisebb gyermekek gyorsan 

fölkapkodják az ágakról földre lehullott süteményeket, gyümölcsöket és édessé-

geket. A szertartáson résztvevő személyeket a temető kijáratánál megajándékoz-

zák kalácsokkal, hántolt gabonát, újabban rizst és égő gyertyát tartalmazó agyag-

tányérral, valamint cujkával. Rendszerint hat héttel, hat hónappal, egy évvel a te-

metés után, majd az első hét évben évente egyszer emléktorokat szerveznek az 

elhunyt sírjánál.27 Az erdélyi románok általában húsvét nagyhetén, nagyszomba-

ton emlékeznek halottaikra, amikor sírjaikat gondosan feldíszítik, az ortodox lel-

késszel ott rövid imát mondatnak, majd ugyanott étel- és italáldozatot is bemu-

tatnak. Erdély középső részén (pl. a Nagy-Küküllő völgyében) nagyszombaton 

este az ortodoxok fahasábokból nagyobb tüzet gyújtanak a temetőkert központi 

 
26  Georgescu 2000. 
27  Deák 2009: 128. 
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részében. Az erdélyi románok régebben fából, újabban már kőből és márványból 

faragott, vasból kovácsolt vagy cementből öntött kereszteket állítanak. 
 

  
16. kép: Festett sírkő 1907-ből. Vista 2016 17. kép: Szallós János falubíró síremléke 1932-ből. 

Vista 2016 
 

A cigányok halottkultusza nagyon sok archaikus balkáni és román elemet 

őrzött meg.28 Az Erdélyben élő közösségeik rendszerint a szomszédságukban élő 

többség (románok, magyarok, szászok) halottas szokásait vették át. A temetést 

megelőző éjszakákat ők is a halott koporsója mellett töltik, ahol együtt énekel-

getnek és imádkoznak. Egy-egy cigány személy temetésén általában az egész kö-

zösség részt vesz. Elhunytjaikat rendszerint hangosan, terjengős mozdulatokkal 

siratják, majd a koporsót is zenével, muzsikával, jajgatással kísérik. Közvetlenül 

az elhantolás után még hosszasan ott maradnak a sírnál, ahol szintén közösen 

mulatnak, zenélnek, énekelnek és jajveszékelnek. A temetés után hat héttel bősé-

ges emléktorokat szerveznek. Az oláhcigányok közösségeiben rendszerint húsvét 

szombatján mutatnak be étel- és italáldozatot a temetőben, ahol ilyenkor tüzet 

gyújtanak, és zöld ágakat helyeznek a sírokra. A magyarok és a szászok szom-

szédságában élők szintén november elsején emlékeznek halottaikra, amikor a te-

metőben újból étel- és italáldozatot mutatnak be. A cigány közösségek régebben 

fából faragott keresztet, újabban kőből, márványból vagy fémből készített em-

 
28  Deák 2009: 133–158. 
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lékművet állíttatnak elhunytjaik sírjánál. Elsősorban a románságnál volt elterjed-

tebb gyakorlat, hogy az utazás közben szerencsétlenül, erőszakos formában vagy 

autóbalesetben elhunyt személyek halálának helyén jelet, rendszerint keresztet ál-

líttattak.29  
 

 
18. kép: Temető a református templom körül. Nádasdaróc 2016 

 

A sírjelek a polgárosodás kibontakozása után, a 19. század végétől számos 

erdélyi településben újabb szimbolikus jelentésekkel gyarapodtak, fokozatosan 

etnicizálódtak. Miközben a kettős fakeresztek az erdélyi románság nemzeti jelké-

peivé váltak, az etnikailag homogén Székelyföld színkatolikus falvaiban a fából 

faragott, zsindellyel födött magas keresztek a római katolikus magyarság felekeze-

ti identitásának szimbólumai, a fából faragott, oszlopszerű halál- és sírjelek pedig 

egészen a 19. század végéig kimondottan protestáns jelképek voltak az erdélyi re-

formátus, unitárius és lutheránus közösségekben.30 

A magyar elit tagjai csak a 19. század végén kezdtek foglalkozni a fából fara-

gott, oszlopszerű sírjelekkel. A polgári magyar nemzet és nemzeti kultúra kiépíté-

sének hőskorában, elsősorban a romantikus kultúraszemlélet jegyében, a magyar 

értelmiségiek a kopjafákat olyan ősi objektumoknak vélték, melyek perdöntően 

bizonyítják a magyarság keleti származását és kapcsolatait. Ennek is köszönhető, 

hogy az utóbbi száz évben a kopjafák fokozatosan eltávolodtak természetes regi-

 
29  Pozsony 2011: 137–138. 
30  Pozsony 2011. 
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onális (székelyföldi) és etnikai (székely) kontextusuktól, rendre összmagyar jelké-

pekké, szimbólumokká váltak.31  

Miközben a magyar kutatók je-

lentős része kiemelten foglalkozott a 

fából faragott kopjafák eredetével, 

kapcsolataival, alakjával és díszítmé-

nyeivel, a legtöbben elhanyagolták a 

kőből készített sírjelek alaposabb do-

kumentálását és szakszerű elemzését. 

Habár az elit réteg sírjait a magyar 

nyelvterületen már a 12. század óta 

kőlapokkal borították, majd később 

koporsókövekkel, a magyar falusi te-

metőkben továbbra is csak a nemesi 

és az értelmiségi családok helyeztek el 

kőemlékeket. Legkorábbi, egysze-

rűbb, felíratlan és faragatlan formái-

kat általában természetes kődarabok-

ból állították, majd később a halott 

nevét és adatait is rávésték azokra. 

Tanult kőfaragó mesterek a 18–19. 

századok során már a tehetősebb, 

polgárosultabb falusi családok számá-

ra is készítettek olyan sírjeleket, me-

lyek habár a barokk, a rokokó vagy a 

klasszicizmus népszerű formáit és motívumait alkalmazták, díszítményeik sorá-

ban számos motívum (pl. szív, tulipán) helyi, népies változatát is felhasználtak.32  

Az erdélyi városi temetők kőemlékeivel elsősorban művészettörténészeink 

foglalkoztak. Például az 1585-ben alapított kolozsvári Házsongárd 17–18. századi 

síremlékeit Herepei János vizsgálta meg,33 a marosvásárhelyi református temető 

azonos korból származó sírjeleit pedig Kelemen Lajos elemezte.34 Herepei János 

és Kelemen Lajos kutatásai azt jelzik, hogy a 16–17. századi Erdélyben az ereszes 

kő, valamint a koporsó alakú tumba volt a legjellemzőbb, legtipikusabb sírjel, de 

mindkettő népszerű volt még a 18. században is az itteni elit körében. Azonban a 

reformkortól kezdődően a tehetősebb nemesi családok már impozáns emlékosz-

lopokat és kriptákat, allegorikus szobrokat emeltettek elhunyt szeretteik emléké-

 
31  Sütő–Bali 2002; Juhász 2005; Klamár 2010: 361–374. 
32  Balassa 1989: 69–71. 
33  Herepei 1988. 
34  Kelemen 1977. 

 
19. kép: Nemes Kis Kata 1826-ban faragott sírköve. 

Nádasdaróc 2016 
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re.35 Erdélyi Lajos fotóművész 1980-ban megjelent kötete jelzi, hogy a Házson-

gárd tőszomszédságában található zsidó temetőkben már a 19. század közepétől 

kezdődően helyeztek el impozáns kősíremlékeket.36  

Az erdélyi falvak temetőinek kősírjeleivel Balassa Iván foglalkozott még az 

1940-es években, amikor terepkutatásai során azt figyelhette meg, hogy elsősor-

ban a jól faragható kőzettel rendelkező hegyes vidékeken alakultak ki jelentősebb 

kőfaragó központok. Például Erdővidéken a magyarhermányi vöröses kőből, a 

háromszéki Árkoson, Kurtapatakon, Málnáson pedig a szürkés-zöldes kőből ké-

szültek sírkövek.37 Díszítményeikkel kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy az 

udvarhelyszéki Felsőboldogasszonyfalván és Énlakán elsősorban a sírkő felső ré-

szét ékesítette szív, rozetta, svasztika és olaszkoszorú, míg a nyárádmenti 

Ákosfalván már jóval gyakoribb a tulipán és az életfa, sőt ott még a madárábrázo-

lással is találkozhatunk.38 
 

 
20. kép: Sírköves temető. Nádasdaróc 2016 

 

Első ízben dr. Kós Károly figyelmeztetett arra, hogy a Kis-Küküllő völgyé-

ben fekvő magyar temetőkben (pl. Királyfalván) számos alakos, emberábrázolást 

tartalmazó sírkővel is lehet találkozni.39 A Kis-Küküllő és a Nyárád völgyében 

 
35  Gaál–Gránitz 2010. 
36  Erdélyi 1980. 
37  Balassa 1989: 71. 
38  Balassa 1989: 71. 
39  Kós 1978: 97. 
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fekvő marosszéki falvak kőből készült sírjeleit végül is Péterfy László mutatta be 

önálló kötetében. Kiadványában kiváló rajzok, fényképek és leírások segítségével 

dokumentálta, hogy a térség falvaiban (pl. Havadtőn) a gondosan megmunkált 

kőemlékek mellett számos olyan sírjel is előfordul, mely jórészt megőrizte a kö-

vek természetes formáját, azokon pedig számos archaikus állat-, ember-, életfa- 

és növényábrázolást lehet találni.40 A havadtői református temető régies kősírem-

lékeinek szakszerű rehabilitációját, rendszeres dokumentálását Kinda István, a 

Székely Nemzeti Múzeum főmuzeológusa szervezte és valósította meg az elmúlt 

években.41 

A kalotaszegi magyarság halottkultuszával és sírjeleivel első ízben Jankó Já-

nos foglalkozott 1892-ben megjelent kötetében.42  
 
„A magyar sirokon nincs kereszt, hanem gombfa (fűtűl való fejgombfa, fűtűl való fa, fejfa), 

melyet a kalotaszegi, még ha kőből van is, csak a gombfa vagy fűtűl való fa kőből névvel jelöli. 
Minthogy ezekben többféle typust találtam, óvatos körültekintéssel kell tárgyalnom e kérdést. A 
mult századból kizárólag kőből való emlékek maradtak ránk, melyeket a kalotaszegi 
kűgombnak nevez; ezen régi kőgombok formája az egész Kalotaszegen megegyező: 1 – 1 ½ arasz 
széles egyszerű kőoszlp az, melynek felső részén kissé előre nyuló párkány van, mely az alatta levé 
felirást kivánja védeni; a felirásban az évszám a legvégén van, míg a mai síroknak a felirata az 
évszámmal kezdődik. E régi formákat a legteljesebb egyszerűség jellemzi. A modern kőemlékek 
már más szabásuak. Magasak, 3 – 4 arasz szélesek, ha a sír több személyre van szánva, a kő-
lap két lemezre van osztva, melyek egyike be van irva a már elhaltnak adataival, a másikra csak 
akkor irják rá, ha már az is elhalt, kinek a sírhely szánva volt. Az ilyen kőlapnak egészen kü-
lön feje van, melyet gyakran felékítenek tulipános és rózsás festésekkel, véséssel, melyek alján, 
minden felirat élén a sirkő felállításának évszáma ékeskedik. Ezek sem alakban, sem egyszerű-
ségben egyáltalában nem utánozzák azokat a régi formákat, melyek oly sok számmal láthatók. 
De ehhez mérten, egyrészt, mert előállításuk költséges, másrészt, mert az erre alkalmas kő sincs 
meg mindenütt, ezen újabb keletű s modern ízésű sirkövek elterjedése is korlátolt; a Felszegen 
csaknem ismeretlen; az Alszegen, hol erre alkalmas kő van, gyakoribb, az átmeneti vidéken pedig 
csakis az Alszeggel határos területeken hódolnak divatjának.”43  

 

Jankó János írásában arra mutatott rá, hogy a vidék református magyarsága 

már a 18. századtól kezdődően állított kőből készült sírjeleket, de ugyanakkor 

megőrizte a kőemlékeknél jóval régebbi, a 19. század utolsó évtizedében még 

eléggé széles körben elterjedt, fából faragott gombfákat vagy fűtűl való fákat is. A 

kőből készített sírjeleket azért tartotta újabbaknak, mert sok kalotaszegi faluban 

azokat is még kőből készült gombfáknak vagy fűtűl való fáknak nevezték. A tudós et-

nográfus az 1891–92-ben végzett terepmunkája során már azt is megfigyelhette a 

térségben, hogy az egyszerűbb, ereszes, feliratos kősírjelek mellett a kalotaszegi 
 
40  Péterfy 2005. 
41  Kinda 2014, 2015. 
42  Jankó 1892: 160–167. 
43  Jankó 1892: 165. 
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temetőkben viszonylag gyorsan elterjedtek az akkor népszerűbb, díszesebb, költ-

ségesebb kőemlékek is.44  

A kő feldolgozásának és megmunkálásának Kalotaszegen nagy múltja van. 

Ezt tanúsítják a romantika és a gótika korában épített templomok római sírjelei, 

valamint középkori kőemlékei: pl. oroszlánokat ábrázoló antik római szarkofág-

töredék, Szent Mihály és Madárlány Árpád-kori ábrázolása Magyargyerőmonos-

toron.45 A kalotaszegi sírkövekkel Hála József foglalkozott behatóbban a vidék 

kőiparáról írott tanulmányában. Helyszíni kutatásai során azt figyelte meg, hogy a 

vidéken és közvetlen szomszédságában elsősorban andezitet, dácit, granodioritot, 

mészkőt és alabástromot termeltek ki, használtak fel. A 19. század első felében 

közutak, második felében pedig vasutak és új középületek számára termeltek ki 

jelentősebb mennyiségben követ olasz bányászok és kőfaragók közreműködésé-

vel. Az ipari kitermelés csakhamar serkentően hatott a falusi kőfaragásra is. Pél-

dául Oláhnádason a 19. század végén mészkőből készítettek olyan sírköveket, 

melyek napjainkban is láthatók a bánffyhunyadi, körösfői és a nyárszói temetők-

ben. Ugyanakkor kiváló kőfaragók működtek, dolgoznak Inaktelkén és 

Magyarvistán is. A kalotaszegi alabástromot első ízben Mike Lajos, zsoboki re-

formátus lelkész ismerte fel még 1866-ban, majd csakhamar kitermelő és feldol-

gozó üzemet létesítettek, mely egészen a 20. század elejéig működött. Zsobokon, 

Sztánán és Jegenyén nemcsak épületek falát, hanem különböző használati tárgya-

kat, köztük síremlékeket is készítettek alabástromból. A magyarvistai kőfaragók 

úgy tartják, hogy elsősorban olasz mesterektől sajátították el speciális tudásukat 

még a 19. század második felében. Az elmúlt évtizedekben azonban már nem 

csak nagyobb építkezések, felújítások (pl. Szent Mihály templom, bukaresti palo-

ta, budapesti Parlament) számára faragtak követ, hanem családi hajlékok, sírker-

tek számára is. A kőfeldolgozást az is elősegítette, hogy a Magyarvista, Gorbó és 

Inatelke szomszédságában megnyitott kőbányákban faragásra alkalmas mészkö-

vet lehet kibányászni nagyobb mennyiségben. A magyarvistai kézművesek meg-

rendelésre nemcsak magyarok, hanem románok számára is készítenek napjaink-

ban sírköveket.46   

A kőből faragott háromszéki síremlékek ornamentikájával legutóbb Deme-

ter Lajos foglalkozott.47 Megállapításait, következtetéseit és értelmezéseit érvé-

nyesnek tartjuk több Kalotaszegen fennmaradt, azonos korban keletkezett kősír-

jel esetében is. Például a legrégebbi sírjeleken még régi nemesi családok címereit 

láthatjuk. Több kalotaszegi faluban kardot vagy fokost tartó jobb kéz díszíti a 

sírkövet. Mivel a vidék helységeiben elsősorban földműves családok éltek, az el-

 
44  Jankó 1892: 165. 
45  Sisa 2007: 57–60. 
46  Hála 1995: 174–180. 
47  Demeter 2007: 373–409. 
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hunyt férfiak, gazdák sírkövére rendszerint foglalkozásuk tipikus jeleit (ekét, ök-

reivel szántó férfit, kalászokat tartó kezet) véstek.  

Jellegzetes motívumok (kalotaszegi párta, virág, virágcsokor, koszorú, rozet-

ta) díszítik a fiatalon elhunyt lányok sírkövét. Itt jegyezzük meg, hogy a vidéken 

felállított köveket rendszerint ki is színezték. A sírkövek feliratának betűit rend-

szerint feketével, a fiatalon elhunyt lányok sírjelét kékkel, a legényekét pedig vö-

röses barnával festették ki.  

A kalotaszegi sírkövek jelentős részét vallásos tartalmú jelek (pl. liliom, ko-

szorú, korona, csillag, nap, pálmaág, vízhullám, kehely) ékesíti. A virágok (pl. lili-

om, tulipán) legtöbbször a házasságkötés előtt elhunyt lányok ártatlanságát, tisz-

taságát, erényeit, a kiválasztott személy tisztaságát szimbolizálják. Az asztrális 

motívumok (nap, csillag) egyrészt kozmikus kontextust teremtenek, másodsor-

ban pedig feltámadásra utalnak. A kalotaszegi sírköveken elsősorban a reformá-

tus egyház jelképeit (pl. kehelyt) láthatjuk, s csak a Nádas mentén fekvő, többsé-

gében római katolikusok által lakott Jegenyén és Kisbácson találunk keresztábrá-

zolásokat a kőemlékeken.  

Viszonylag kevés olyan madárábrázolást találtunk a kalotaszegi sírjeleken, 

melyek a lélekre és a feltámadásra utalnak. Viszonylag több emléken fordul elő az 

urna, a koponya vagy a keresztben elhelyezett lábszárcsont, mint a halál és az el-

múlás hangsúlyosan expresszív jelképe, mely a sírhely látogatóját arra figyelmez-

teti, hogy neki is véges az élete. Az újabb sírjeleket legtöbbször szomorúfűz éke-

síti, mely a szentimentalizmus és a romantika korában honosodott meg, s első-

sorban kispolgári életérzést és világlátást tükröz.  

A kalotaszegi sírkövek azt is dokumentálják, hogy a Kolozsvárt Nagyvárad-

dal összekötő nemzetközi közlekedési folyosó két oldalán, szomszédságában 

fekvő kalotaszegi falvak kultúrájának egy szelete, a kőből készült sírjelek viszony-

lag korán, már a 19. század elejétől kezdődően nem hagyományos paraszti, ha-

nem elsősorban nemesi, valamint városi, polgári mintákat követnek. Azonban 

számos temetőben (pl. Körösfőn, Magyarvalkón, Sztánán stb.) a 19. századi kö-

vek mellett régi vagy újabban faragott fejfákat találunk. A vidék temetőiben a sí-

rok még napjainkban is legtöbbször sűrűn beültetett, bozótos gyümölcsös ker-

tekben találhatók, melyekben nagyon sok alma- és szilvafa terem. Tehát a kalota-

szegi hajdani agrárfalvak lakosai még az eltávozottak nyugvóhelyét is minden ta-

vasszal kizöldellő, ősszel pedig gyümölcsöt (almát, szilvát, körtét) bőségesen ter-

mő fákkal népesítették be.  
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Ferenc Pozsony 
 

GRAVESTONES IN KALOTASZEG 
 
Death is one of the most shocking stages of human beings’ earthly life. It is no  
coincidence that, right from the beginning of the development of Hungarian  
ethnography, numerous researchers have investigated the notions, beliefs, rites, customs 
and material objects related to decease and the deceased as well as to cemeteries and the 
afterlife. The notions, rites, objects and symbols related to decease and the afterlife  
generally belong to the deep structure of individual cultures. Hungarians, Romanians, 
Saxons, Armenians, Jews, and Gypsies residing in Transylvania, have all come up with 
their peculiar theories of, and responses to, the issues of passing away and life in the 
nether world. Their specific worldviews and their cultural and social traditions have thus 
exerted a fundamental influence on the structure, layers, elements, and operation of their 
individual cults of death.   
 

 

Szentsír – Sárospatak 
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Liszka József 
 

A szakrális kisemlékek Szentháromság-ábrázolásainak 
néhány atipikus példája 

 

 

 

Noha a szabadban álló szakrális kisemlékek kutatása a magyar nyelvterületen 

viszonylag rövid, néhány évtizedes múltra tekint csak vissza, az utóbbi években 

mégis elképesztően gazdag eredményeket tudott fölmutatni.1 E téren az Ünne-

pelt is jeleskedett, s főleg a problémakör funkcionalista-strukturalista megközelí-

tésében hozott újat.2 Az alábbiakban viszont a kérdéskör egy szeletének formai-

ikonográfiai megközelítésére teszek kísérletet. 

A vallási tárgyú köztéri szobrok, ha nem is legnépszerűbb, de mindenkép-

pen kiemelkedő jelentőségű témája a Kárpát-medencében a Szentháromság kü-

lönböző formában történő ábrázolása. Noha teljes adatbázissal még nem rendel-

kezünk,3 az utóbbi évtizedek intenzív feltáró és dokumentáló munkájának kö-

szönhetően viszonylag megbízható képet rajzolhatunk, legalábbis, ami az alaptí-

pusokat illeti. Egyértelmű, hogy a Szentháromság-szobroknak az említett térség-

ben (és lényegében érvényes ez szinte egész Európára) két altípusa különböztet-

hető meg. 

Az egyik, a régebbi, az ún. Kegyelem trónusa (Gnadenstuhl) ábrázolás, amit a 

szakirodalom vertikális ábrázolási módként is említ.4 Két alapformája ismeretes: 

1) a trónoló Atyaisten, általában tiarával a fején (a pietà-ábrázolások mintájára) az 

ölében a halott Krisztus teste, illetve 2) az Atyaisten a (lekicsinyített) keresztre fe-

 
 1  Vö. Liszka 2013. 
 2  Például Bartha 1990, 1992, 2001, 2007, 2010a, 2010b. 
 3  Adataimat egyrészt a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjában lét-

rehozott Szakrális Kisemlék Archívumból (vö. Liszka 2002.), másrészt a vonatkozó szakiroda-
lomból merítem. További irodalommal lásd: Liszka 2010. Soňa Kovačevičová egy korábbi, az-
óta – a kutatás újabb eredményeinek köszönhetően – nyilván meghaladott kimutatásának orien-
tációs értéke van. Ennek értelmében az 1960-as évek végén Nyugat-Szlovákiában 459 Szűz Má-
ria, 302 Jézus Krisztus, 156 Nepomuki Szent János és 87 Szentháromság köztéri szoborról volt 
tudomásunk, miközben a Szentháromság-szobrok előfordulása kelet felé haladva fokozatosan 
csökkent. Kovačevičová 1969: 241. Jelenleg nyilván jóval jelentősebb korpusszal dolgozhatunk, 
bár az összehasonlító számadatokkal óvatosan kell bánni. A komáromi Etnológiai Központ 
Szakrális Kisemlék Archívumában kizárólag a Kisalföld szlovákiai részén (tehát a fentebb 
számadatokkal is jellemzett területnek egy kis töredékén) ma 93 ilyen objektumot tartunk nyil-
ván. 

 4  Vö. Danglová 1995. 
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szített Krisztust, a kereszt egy-egy szárát fogva a térdei előtt tartja (1. kép). Mind-

két esetben a Szentlélek galamb képében hol az Atyaisten feje felett, hol kettejük 

között, hol a trónus lábánál helyezkedik el. Noha az ábrázolási módot 1745-ben 

XIV. Benedek pápa – mint a Szentháromság ajánlott ikonográfiai formáját – ja-

vasolta, maga a megoldás jóval korábbi. Nyugat-Európában már a 12. században 

felbukkan, s nem sokkal későbbi kárpát-medencei emlékeit is számba vehetjük.5 

A másik alaptípust, amely sok esetben Peter 

Paul Rubens 1620 előtti Trinitas-festményének 

ikonográfiai megoldásaira vezethető vissza,6 a 

szakirodalom horizontális elrendezésként is em-

legeti.7 Magát a kompozíciót tekintve viszonylag 

egységes csoportról van szó: többnyire a magas, 

rendesen oszlopszerű emelvényen található szo-

borcsoport az idős, szakállas férfi alakjában 

megjelenő Atyaistent, kezében jogarral és/vagy 

országalmával, jobbján a fiatal, szakállas férfi 

alakjában társuló Fiúistent, jobb kezében ke-

reszttel, nagyon gyakran a bal kezével a mellka-

sán (szívén?) ábrázolja. Közöttük-fölöttük pedig 

a Szentlélek lebeg galamb képében. Ez utóbbi 

lehet a szobor anyagából is kifaragva, de gyakor-

ta találkozunk fémből (bádogból, öntöttvasból) 

készült változataival is. A két emberalak rende-

sen a földgolyón ül, illetve felhőtrónuson, és kö-

zöttük látható a földgolyó, illetve lábukat annak 

támasztják (2. kép). Ennek az ábrázolási módnak 

az altípusának tekintem azt a megoldást, amikor 

nagyjából a már fentebb leírt szoborkompozíció 

kiegészül Szűz Mária alakjával. Ez legalább két 

formában fordul elő. Az első, ritkább esetben a 

Szentháromság-szoborkompozíció a Szűz Mária 

 
 5  Közismertnek tekinthető (legalábbis a vizsgált terület vonzáskörzetében) a pozsonyi Szent Már-

ton-dóm Szent Anna-kápolnája feletti timpanonban elhelyezkedő, 14. századi kegyelem trónu-
sa-dombormű. Vö. Bálint 1977: I. 396; Blümelhuber 1873: 147–148; Braunfels 1959; Dávid 
1962; Diós 2001. 

 6  Vö. Jeřábek 2011: 120–122. 
 7  Vö. Danglová 1995. 

 
1. kép: A Kegyelem trónusa 

sematikus rajza (ifj. Liszka József rajza) 
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mennybevétele jelenettel egészül ki, a második pedig Szűz Mária megkoronázását 

mutatja (3. kép). Ezeknek további altípusai, variánsai is elkülöníthetőek természe-

tesen, de ezek szemlézése nem e dolgozat feladata.8 

 

  
2. kép: A Szentháromság horizontális elrendezésű 

kompozíciójának sematikus rajza  
(ifj. Liszka József rajza) 

3. kép: A Szentháromság Mária megkoronázásával 
sematikus rajza  

(ifj. Liszka József rajza) 

 

A két, fentebb bemutatott fő típust, ha 

térképre vetítjük, akkor az látszódik, hogy az 

első, a vertikális elrendezés (Gnadenstuhl), 

szobrok formájában első sorban a Kárpát-

medence nyugati, észak-nyugati területére jel-

lemző, míg a horizontális ábrázolási mód lé-

nyegében arányosan tölti ki az egész Kárpát-

medencét. 

A továbbiakban egy-egy olyan altípust, il-

letve invariánst mutatok be, amelyekre mind 

ez ideig a szakkutatás nem szentelt figyelmet. 

Európai összehasonlításban egyelőre in-

kább atipikus formának tűnik az a megoldás, 

amit néhány felső-csallóközi település katasz-

terében található objektum képvisel. Lényege, 

hogy az Atyaisten ölében tartott, keresztre fe-

szített Krisztust, a kegyelem trónusa megoldásokkal ellentétben (amikor a feszü-

let, arányaiban egy karon ülő csecsemő méreteinek felel meg), oly mértékben 

 
 8  Valamivel részletesebben lásd: Liszka 2014, 2015b. 

 
4. kép: A Kegyelem trónusa mint út menti 

feszült sematikus rajza 
(ifj. Liszka József rajza) 
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megnagyobbítja (illetve arányaiban megfelelőre méretezi) a készítője, hogy önálló 

út menti feszületként funkcionálhat. Közben a feszület felső részén ott látható a 

tiarás Atyaisten, amint „tartja” a keresztet (trónus nélkül!), míg a Keresztre-

feszített lábánál megjelenik a Szentlelket megtestesítő galamb (4. kép). Ez a meg-

oldás van jelen az 1878-ban, Fél község határában felállított objektum esetében. 

Noha első ránézésre út menti feszületről van szó, maga a felirat egyértelműen el-

igazít bennünket: 
 
Dicsértessék 
a telyes 
szent Háromság 
egy igaz Isten. 
1878 
 

  
5. kép: A Kegyelem trónusa mint út menti feszület 

(Jóka, Liszka József felv., 2015) 
6. kép: A Kegyelem trónusa mint út menti feszület, 

részlet (Jóka, Liszka József felv., 2015) 

 

Ehhez nagyon hasonló a jókai, 1881-ben állított szakrális kisemlék, amely-

nek funkcionális behatárolásában a felirat ugyan nem segít, ám a helybéliek Szent-

háromság-szobornak mondják. Általában hozzáteszik azonban, hogy útszéli kereszt-

nek néz ki (5–6. kép). Nagyon hasonló megoldást képvisel a valamivel fiatalabb 
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(1896-ban állíttatott) kismagyari példány (7. kép), amelynek felirata9 szintén egy-

értelművé teszi a funkciót: 
 
Teljes szt. Háromság 
atya, fiú és szentlélek 
dicsőségére 
emeltette 
özv. 
BARTALOS JSTVÁNNÉ 
szül. 
BUDAI JULIANNA 
1896 

 

  
7. kép: Indirekt trinitas-ábrázolás egy kismagyari út 

menti feszületen (L. Juhász Ilona felv., 2010) 

8. kép: A Szentháromság horizontális elrendezésű 
kompozíciójából képzett út menti feszület sematikus 

rajza (ifj. Liszka József rajza) 

 

Ha jól megfigyeljük azonban ezt a kompozíciót, akkor feltűnhet, hogy az 

eredetileg a Kegyelem trónusa típusból kiinduló ábrázolás itt már teljesen szét-

 
 9  A felirat kapcsán hívom fel a figyelmet arra, hogy a szöveg elrendezése, illetve a betűk mérete 

(az állíttató neve jóval markánsabban van jelen, mint az, akinek a dicsőségére – jelen esetben a 
Szentháromság – készült az objektum) az önreprezentáció fokozott megnyilvánulására enged 
következtetni. A problematikát lásd részletesebben: Liszka 2005b. 
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hullik, éppen ezért akár a Dávid Katalin által javasolt indirekt trinitas-ábrázolás ka-

tegóriájába is besorolható.10 Az Atyaisten a keresztfa felső részén, nagyjából ott, 

ahová általában az INRI-feliratot tartalmazó táblácska kerül, felhőkön trónol: 

baljában egy, a földgolyót jelképező almát tart, jobbjával pedig áldást oszt. Fején 

tiara. Szó sincs arról, hogy akár jelképesen is a keresztre feszített Jézust tartaná! 

Amíg a Kegyelem trónusa típusú kompozíciók esetében az Atyaisten központi 

alakként van jelen, ebben az esetben voltaképpen egy feszület mellékalakja ő. 

Amíg a fentebb bemutatott megoldás egyelőre ugyan csak regionálisan do-

kumentálható altípusként fogható föl, a következő objektum, egyedi előfordulása 

okán egyelőre invariánsnak tekinthető (8. kép).  

 

  
9. kép: Az 1753-ban állított nyitraszőlősi  

Szentháromság-szobor (Liszka József felv., 2015) 

10. kép: Az 1753-ban állított nyitraszőlősi Szenthá-
romság-szobor részlete (Liszka József felv., 2015) 

 

 
10  Dávid 1962: 25–26. 
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A nyitraszőlősi templomkertben, a római katolikus templom presbitériuma 

mögött, annak háttal áll a beton alapra helyezett, homokkőből készült, alacsony 

volútás talapzaton nyugvó Szentháromság-szobor. Az Atyaisten és a jobbján ülő 

Fiúisten felhőtrónuson helyezkednek el, köztük a földgolyóval. A Fiúisten jobb 

kezét a térdén, balját a földgolyón, az Atyaisten jobbját ugyanitt nyugtatja, míg 

baljában valamikor vélhetően jogart tartott. Közülük emelkedik ki a nagyjából 

három méter magas homokkő feszület, alsó harmadában ráapplikálva a Szentlé-

lek kiterjesztett szárnyú galambjával. A keresztre feszített Jézus megjelenik a ke-

reszten is (9–10. kép). A talapzat kövébe vésve a nehezen kibetűzhető latin nyel-

vű felirat: 
 
STATUE 
HONO???? 
TISS??? 
NIT??? 
E??? 
1753 ???? 
 

Az objektum ikonográfiai megoldás tekintetében némileg emlékeztet a gányi 

(11. kép), illetve nagyölvedi szoborra (a kereszt azokban az esetekben sem a Fiú-

isten kezében, hanem tőle függetlenül, a két fő alak közt magasodik), azzal a kü-

lönbséggel, hogy ebben a nyitraszőlősi esetben a kereszt (egészen pontosan: fe-

szület) egyértelműen dominál, valóban központi szerepet kap. Első ránézésre az 

ember az objektumot mellékalakos út menti feszületnek nézné, holott egyértelmű 

Szentháromság-ábrázolásról van szó.  

 

 
11. kép: Az 1922-ben állított gányi Szentháromság-szobor  

(Liszka József felv., 2010) 



257 

A fent bemutatott Szentháromság-ábrázolások egyelőre elszigetelt jelenség-

nek tűnnek, ám további regionális, az adott terület teljes emlékanyagának a fel-

térképezésére irányuló kutatások eredményezhetnek még párhuzamokat. További 

levéltári kutatásokkal a jövőben talán ezeknek a tárgyalt objektumoknak a készí-

tési műhelye, esetleg ikonográfiai forrása is feltárható lesz.     
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József Liszka 
 

A FEW ATYPICAL EXAMPLES OF HOLY TRINITY PORTRAYALS OF  
SMALL(-SIZED) SACRAL MONUMENTS 

 
Perhaps not necessarily the most popular but, at any rate, a still outstanding instance of 
public religious statues in the Carpathian Basin is the portrayal of the Holy Trinity in  
various forms. Although there is no complete database available of these sculptures, it is 
still possible to get a relatively reliable notion of at least the basic types, thanks to the  
intensive exploratory and documenting efforts that have taken place during the past 
couple of decades. In my study, I intend to present sub-types and invariants of these  
sacral monuments that have not been paid too much attention to so far by relevant  
specific research projects or efforts. These Holy Trinity portrayals seem to be isolated 
phenomena at present; however, further regional research focusing on mapping up the 
full scope of material available in the given area may still reveal parallel features amongst 
them.   
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Borsos Balázs 
 

A felekezeti hovatartozás hatása  
a magyar népi kultúra területi tagolódására.  

A görög katolikus felekezet a Dél-Nyírségben 

 

 

 

Egy tisztelgő kötetbe készülő tanulmány esetén a legfőbb kérdés, hogy sike-

rül-e az ünnepelt és az ünneplő munkássága egymásra vetítésekor valamilyen kö-

zös halmazt találni. Mivel Bartha Elek vallási néprajzra koncentráló kutatásai kö-

zül a görög katolikus felekezet vizsgálata az egyik legfontosabb, és ezen belül is 

foglakozott a felekezet térbeli megjelenési formáival,1 s mivel e tisztelgő cikk 

szerzője az utóbbi lassan két évtizedben a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes 

feldolgozása segítségével a magyar népi kultúra területi tagolódását vizsgálta, ké-

zenfekvőnek tűnt, hogy e tanulmány témája a címben megfogalmazott kérdés le-

gyen: a görög katolikus felekezet, illetve a magyar etnikumú görög katolikus la-

kosságot a legnagyobb arányban magában foglaló Dél-Nyírség kulturális kisrégió 

példáján megvizsgálni, hogy a felekezeti hovatartozás milyen módon és mérték-

ben hat a magyar népi kultúra területi tagolódására. 

 

A tanulmány első felében mindazonáltal szükségesnek látszik röviden össze-

foglalni a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása és elemzése során 

alkalmazott módszertant. A Magyar Néprajzi Atlasz 634 térképlapon közel ennyi 

kulturális jelenség helyi változatait mutatja be elméletileg 417 kutatóponton. Az 

adatok kódolása és digitalizálása után egy klaszterező program2 az elemeket (tele-

püléseket) az őket jellemző változók (kulturális jelenségek) értékei (helyi változa-

tai) alapján összehasonlítja. Az egymásra leginkább hasonló két települést össze-

vonja egy csoportba, jellemzőik alapján egy közös „súlypontot” képez, s a továb-

biakban ezt veti össze a többi kutatóponttal. Az elemzés kezdetén mindegyik 

elem egy, csak önmagából álló csoportot képez, a végén mind a 417 elem egyet-

len csoportba tömörül. Az elemzés folyamán (ott, ahol a program nagyon külön-

böző csoportokat von össze) tipikus eloszlásokat állapíthatunk meg. A néprajzi 

 
 1  A teljesség igénye nélkül: Bartha 1992, 2001, 2010a, 2010b. 
 2  A klaszteranalízis elvi alapjaival és gyakorlati buktatóival kapcsolatban hadd utaljak korábbi 

publikációkra: Borsos 2003: 33–34, 2006: 145–146, 2007: 174, 2011/I.: 61–64. 
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nagytájak, középtájak és kistájak száma (Kósa László [1998] összefoglalását kö-

vetve rendre 5, 26, ill. 90) nagyságrendjében számítógép meghatározta kulturális 

nagy-, közepes és kis területi egységeket mutathatunk ki. Ezen egységekre – itt 

nem részletezhető okfejtés eredményeként – a kulturális nagy-, közepes, kis- (és 

mikro-) régió elnevezést találtam a legalkalmasabbnak.3 

Az elemzés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az atlasz 634 lapja között 

sok olyan akad, amely nagy mennyiségű 0 adatot tartalmaz, egyes lapok csak a 

kulturális jelenségek elnevezéseiről szólnak, ezért nyelvi-nyelvjárási jelenségekkel 

foglalkozó lapoknak tekinthetők (180 lap), illetve az atlasz alapvető időmetszetén 

(19–20. század fordulója) kívüli időszakot, vagy egyes jelenségek időbeli változá-

sait mutatják be (összesen 81 lap). Ezért ún. szűrt klaszterezéseket is végre kell 

hajtani, vagyis olyan elemzéseket, amelyekben a 180 nyelvi lap, a 81 időmetszeten 

kívüli lap nem szerepel. Az adathiányok hatását úgy ellenőrizhetjük, ha egyrészt 

kiszűrjük azt a 10 + 12 gyűjtőpontot, amelyeknél az adatfelvételi problémák miatt 

hiányoznak az adatok,4 illetve kiszűrjük azokat a lapokat, amelyeken 200-nál, il-

letve 50-nél több helység adatai hiányoznak (ezek száma rendre 267, illetve 429).5 

Figyelembe kell azonban venni, hogy ebben az esetekben a vizsgálatba bevont 

lapok tematikai egyoldalúsága nő, a -200-as elemzésben az atlaszban bemutatott 

85 témakör közül 11, a -50-es klaszterezésben pedig már 28 teljesen kimarad. Rá-

adásul ezek elsősorban a nem anyagi kultúra területét mutatják be, a -50-es elem-

zésben az ilyen témákat bemutató 167 lapból csak 20 marad a mintában. 

További vizsgálati lehetőséget nyújt, ha az atlasz adatainak alapelemzését és az 

így rajzolt tagolódási képet szembesítjük a kultúra térbeli szerveződését befolyá-

soló, nem elsődlegesen kulturális tényezők alapján kialakított területi struktúrával 

(közigazgatási, földrajzi, nyelvészeti tagolódás, demográfiai, agrárstatisztikai ada-

tok), valamint az egyes kulturális aspektusoknak az atlaszon kívüli adatok (zene, 

tánc és részben építkezés), illetve az atlasz adatai alapján (azaz tematikus lapcso-

portok klaszterezése révén) fölállított területi struktúrájával. Az összehasonlítás 

legkézenfekvőbb módon úgy végezhető el, ha ezeket a kiegészítő adatokat az at-

lasz alapszerkezetében a 417 gyűjtőponthoz kötve rögzítjük. Így megalkothatjuk 

a Magyar Néprajzi Atlasz virtuális 10. és 11. kötetét.6 

 
 3  Erről részletesen lásd Borsos 2002. 
 4  Az atlasz adatgyűjtése (1960-as évek) idején létező politikai problémák miatt 8+12 romániai 

gyűjtőpont esetében hiányosak az adatok. Ezek közül az első csoportét egyáltalán nem, 12 kuta-
tópontét csak korlátozottan lehetett figyelembe venni. Ugyancsak ki kellett szűrni Kecskemét és 
a felföldi Óvár adatait. 

 5  A számszerű határokat a klaszteranalízis matematikai jellegzetességei határozták meg. Részletes 
indoklásukat lásd Borsos 2011/I.: 84–85. 

 6  A virtuális 10. és 11. kötetben a tematikus klaszterezések eredményei nem szerepelnek. Ez 
utóbbiak megtalálhatók: Borsos 2011/II.: 58–121. 
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A 10. virtuális kötet információs és kiegészítő lapokat tartalmaz. A közigazga-

tási tagolódást vármegyei és járási szinten mutatja be, amelyet kiegészít az agrár-

adatok értelmezéséhez szükséges becslőjárási osztályozási vidékek szerinti beosz-

tás. A demográfiai és agrárstatisztikai adatok két időmetszetben (1900, 1910, il-

letve 1895, 1910), illetve települési és (becslő)járási szintet képviselve jelennek 

meg. Ez utóbbi állítható igazából párhuzamba az atlasz többi lapjával, hiszen a 

gyűjtőpontokat úgy határozták meg, hogy teljes környezetük kultúráját reprezen-

tálják, és ez a tágabb környezet statisztikai adatok esetén szükségképpen a (becs-

lő)járást jelenti. A demográfiai jellemzők közül a nemzetiségi és felekezeti elosz-

lás adatai három részletezettségi szintben készültek: 1. az összetétel százalékos 

aránya, 2. a többség (kizárólagos, abszolút, relatív) 3. domináns felekezet/nem-

zetiség. Készültek lapok a települések lakosságszámáról 3, illetve 7 kategóriaosz-

tásban. Ugyanebben a kétféle bontásban került térképre a járást alkotó települé-

sek átlagos lakosságszáma is. Az utolsó demográfiai lapcsoportba a települések és 

a járások népsűrűségét, valamint a járást alkotó helységek átlagos területét mutató 

lapok sorolódtak. A mezőgazdasági adatok közül a térképekre került az egyes 

művelési ágak (szántó, kert, rét, szőlő, legelő, erdő, nádas, terméketlen) százalé-

kos aránya, kataszteri tiszta jövedelme, valamint a birtokok átlagos mérete a teljes 

és a szántóterületre vetítve egyaránt. Az agrárstatisztikai lapok esetén a kategóriák 

meghatározása azt az elvet követte, hogy míg számuk áttekinthető maradjon (6–

8), mindegyikbe egyforma nagyságrendben kerüljenek elemek, és az egyes kategó-

riák közel azonos intervallumot fogjanak át.7 

A 11. kötetbe a szakirodalom feldolgozása által készített, a különböző aspek-

tusokra vonatkozó tagolódási térképek kerültek. Három lap mutatja be az eddigi 

kutatás által feltárt, és viszonylagos konszenzust jelentő néprajzi tagolódási képet 

nagy, közepes és kistájak szintjén. Két lapon szerepelnek a földrajzi nagytájak és 

középtájak, és ugyancsak két lapon a nyelvjárási régiók, illetve a kisebb méretű 

nyelvjárási csoportok. A kulturális részterületek közül az irodalom alapján készült 

térkép az építkezés, a zene (és ennek nyomán a szokások), valamint a tánc aspek-

tusa tagolódási képéről több részletezési szintben. Térkép mutatja a piacok szám-

arányát (hány fő és mekkora terület esik egy vásárhelyre) a kenderfeldolgozás te-

rületi típusait, a fazekasközpontokat és a díszítőművészetben kiemelkedő terüle-

teket.8 

 
 7  A felhasznált adatok a következő forrásokból kerültek ki: Magyar 1902, 1912; Zentai 2001; Ma-

gyar 1897; MM 1913–1914. A virtuális 10. kötet járási adatokat bemutató térképei megjelentek 
Borsos 2011/II.: 199–283. A 701, 712, 714, 716, 718, 720, 721, 722, 730, 736, 739, 743, 745, 
764, 771, 791, 793, 799. térkép megjelent: Borsos 2008: 208–229. 

 8  A térképek a következő források alapján készültek: Kósa 1998; Hajdú-Moharos 2000; Hajdú-
Moharos–Hevesi 2002; Juhász 2001; Barabás–Gilyén 1979; Harkai 1995; Tátrai 2002; Domo-
kos–Németh 2004; Vargyas 1990; Martin 1990; Prinz–Teleki é. n.; Kresz 1991; Szolnoky 1972; 
Domanovszky 1981. A virtuális 11. kötet említett térképei megjelentek: Borsos 2009: 275–287; 
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A számítógép a klaszteranalízis mellett az ún. kulturálishasonlóság-vizsgálatot 

is elvégzi.9 Ennek segítségével megállapítható, hogy egy adott település hány tér-

képlapon, illetve mennyi változóértékben (súlyozott attribútum-értékben10) tér el 

a többi kutatóponttól. Tehát a sorban minél kisebb az eltérést mutató szám, an-

nál közelebbi a rokonság. Az így alkotott lista a klaszterezés eredményét bizo-

nyos fokig ellenőrzi is, mert míg a csoportelemzésben az első összevonások után 

már közös súlypontokat vesz figyelembe a számítás, ebben az esetben mindig az 

egyes gyűjtőpontok eltérését vizsgálja az összes többitől. Ha tehát az egyes terüle-

ti egységeket képviselő kutatópontok egymás listájában az élen szerepelnek, a 

csoport összetartozása bizonyítható. Ez a módszer elsősorban a kisebb (maxi-

mum 10-15 gyűjtőpont által képviselt) területi egységek meghatározásában lehet 

segítségünkre. 

A kutatás eredményeképp a magyar népi kultúra szintetikus tagolódási képe 5 

nagyrégiót (Nyugati, Északi, Középső, Átmeneti és Keleti), 18 középrégiót és 

ezeken belül 103 kisrégiót, illetve 31 mikrorégiót mutat. Ezt az eredményt tekint-

jük át bizonyos szinteken a vallási tagolódás szempontjából. 

 
A néprajzkutatásban már régóta elfogadott tényként kezelik, hogy a felekezeti, 

vallási határok, különösen, ha hosszú időn át fennmaradnak, kulturális határrá 
válhatnak.11 Az etnikai viszonyokkal ellentétben a vallási kép inkább a magyar 
nyelvterület belső, kizárólagos magyar többségű részén segíthet a kulturális tago-
lódás megállapításában – más területeken ugyanis előfordul, hogy a különböző 
etnikumok (magyar, szlovák, német, horvát) azonos felekezethez (pl. katolikus-
hoz, vagy evangélikushoz) tartoznak. Bár a digitális atlasz 10. kötetében találunk 
részletes felekezeti térképeket is (lásd fent), az átfogóbb kép érdekében jelen 
esetben célszerűbb a domináns felekezeti térképek felől közelítenünk, ezek révén 
a nagy- és középrégiókat is elemezhetjük. A nagyrégiókat elválasztó vonalakat 
nemigen lehet fedésbe hozni felekezeti határokkal, egyedül azt mondhatjuk, hogy 
az Északi nagyrégió összefüggésbe hozható a római katolikusok döntő vagy kizá-
rólagos többségével. A nagyrégió keleti határa ott húzódik a Bodrog vonalán, 
amelytől keletre járási szinten már a református a többségi felekezet. A Középső 

 
2010: 185–220; illetve 2011/II.: 287–338. A számítógépes elemzés alkotta, illetve a tudományos 
szintézis eredményeképp rajzolt területi tagolódási térképek (831–833, illetve 834–837. térkép) 
megjelentek: Borsos 2011/II.: 339–354. 

 9  Ennek részleteiről lásd Borsos 2006: 148–149, 2007: 176; és 2011/I.: 213–214. 
10  A kulturálishasonlóság-vizsgálat leghatékonyabb változatának az ún. súlyozott attribútum-érték 

vizsgálat bizonyult. Ebben az esetben nemcsak azt vesszük figyelembe, hogy egy adott település 
adatai hány térképen térnek el egy másiktól, hanem azt is, hogy ha egy adatban el is térnek, van-
e olyan adat a térképen, amelyben egyeznek. A súlyozás jelen esetben azt jelenti, hogy ha a tele-
pülések egy adatban eltérnek, de kettőben egyeznek, az nagyobb hasonlóságot jelent, mint ha 
egy eltérés mellett csak egy adatban egyeznének az adott lapon. 

11  Vilkuna 1975: 753. 
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és az Átmeneti nagyrégió közti határ, amely a hódoltsági területek és a királyi 
Magyarország közti határral vág egybe, felekezetek szintjén nem jelenik meg, bár 
az, hogy a Tiszántúl, illetve mind az Átmeneti, mind a Keleti nagyrégióban ugrás-
szerűen nő járási szinten is a reformátusok száma, egyértelműen a törökök meg-
szállta országrész elhatároló szerepével magyarázható: az ellenreformáció kevés-
bé hódított tért. 

Középrégiók esetében a határok már sokkal inkább köthetők a felekezeti elté-
résekhez. Éppen az Északi nagyrégió belső választóvonala, a Sajó völgye rajzoló-
dik ki felekezeti határként a katolikus és református vidékek közt, de érdekes 
módon inkább csak települési szinten. A Sajó és a Bodrog közötti vidék ugyanis 
felekezeti szempontból erősen tagolt, bár a Bódváig terjedő rész túlnyomórészt 
református.12 A legmarkánsabb együttfutás a Középső nagyrégió 8. lépésben tör-
ténő első kettéosztásánál figyelhető meg: a Körösök és a Tisza közti református 
vidék települési és járási szinten is elválik az Alföld inkább katolikus déli és nyu-
gati részeitől. A Középső nagyrégió további tagolódása (22 klaszternél) már ke-
vésbé követ felekezeti határokat. Például a Duna mente településeinek (járási 
szinten meg nem jelenő) református többsége csak abban az elemzésben esik 
egybe egy középrégióval, amelyet az 50-nél több 0 adatot tartalmazó lapok kiszű-
rése után végeztünk, ám az elemzésbe bevont lapok éppen nem a vallás által is 
befolyásolt szellemi és társadalmi néprajz területéről, hanem a természeti környe-
zettel szorosabb összefüggésben levő anyagi kultúra területéről származnak. Itt 
tehát valószínűleg csak véletlen egyezésről beszélhetünk. A Nyugati nagyrégióban 
is föl lehet fedezni a felekezeti és kulturális határ egybeesését, ám jóval halvá-
nyabban fedi egymást a kétféle eloszlás: a Nyugat- és Kelet-Dunántúl határa kö-
rülbelül ott fut, ahol a nyugati katolikus dominancia helyett legalább települési 
szinten megjelenik a református felekezet. A Nyugati nagyrégión belül azonban a 
középrégiók határai másutt nem a felekezeti elkülönülés mentén húzódnak, és 
ugyanígy nem lehet ilyen határvonalakat megállapítani a Keleti és az Átmeneti 
nagyrégión belül sem. 

A kisrégiók szintjén a többségi és dominancia-térképek mellett a részletes fe-
lekezeti térképet is érdemes figyelembe venni, mert a két fő felekezet mellett a ki-
sebbek is kulturális elhatároló szerepet játszhatnak. Az a terület, ahol akár a tele-
pülést, akár a járást tekintve magyar etnikumhoz köthető a görög katolikus fele-
kezet, nagyjából megfelel a számítógép által meghatározott dél-nyírségi kisrégió-
nak. A mai magyar–ukrán határon kívül eső települések kisrégiója is összevethető 
a görög katolikus lakosság megjelenésével, a települési és járási szinten egyaránt. 
Az unitárius felekezet ugyanakkor egyik szinten sem tart össze kisrégiókat, a kul-
turális határok az egymáshoz közeli unitárius településeket (pl. Kövend–Torockó, 
vagy Vargyas–Olthévíz) elválasztják egymástól. Csík és Gyergyó katolikus telepü-
lései kimutathatók, hamarabb leválnak a Keleti nagyrégió székelyföldi tömbjéről, 

 
12  Paládi-Kovács 1984: 66–67. 
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mint a vegyes vallású Udvarhely vagy Háromszék. A kisrégiók szintjén a Keleti 
nagyrégióban további összefüggés nemigen állapítható meg: az összetartozónak 
vett dél-, illetve közép-erdélyi szórványok vallási szempontból változatosak, míg 
a járási környezetükben (a román nemzetiség miatt) görög katolikus vagy görög 
keleti dominanciával jellemezhető, Nyugat-Erdélyben pedig az egyébként arány-
lag egységesen inkább református (és unitárius) települések több kisrégióra oszla-
nak. Mivel a Nyugati és Északi nagyrégióban, valamint a Középső nagyrégió déli 
és nyugati részén járási szinten római katolikus dominancia jellemző, az esetleges 
kapcsolatot települési szinten nyomozhatjuk. Így összefoghat egy-egy kisrégiót a 
református többség (pl. Hódmezővásárhely–Makó vidéke, az Ormánság, Észak-
Somogy, Kelet-Dunántúl középső része). Az Északi nagyrégió keleti részét azon-
ban vallási szempontból mozaikszerű tarkaság jellemzi, míg a nyugati és középső 
rész egyértelműen katolikus. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a felekezeti 
határok inkább a középrégiók szintjén jelentenek kulturális határokat is, és főleg a 
római katolikus–református viszonylatban, míg a kisebb felekezetek közül a gö-
rög katolikusság jelenik meg az Átmeneti nagyrégióban a kisrégiók szintjén elvá-
lasztó tényezőként. E kisrégiók közül a legjellegzetesebbet, a Dél-Nyírséget ér-
demes közelebbről szemügyre venni. 

Az összesen 6 település (Apagy, Nyírbéltek, Nyírgyulaj, Nyírmártonfalva, 
Nyírmihálydi, Újfehértó) által képviselt kisrégió a 3. lépésben válik el az Északi 
kisrégiótól, és a szűrt klaszterezések során a -50-es elemzés kivételével (amely 
nem határozza meg kisrégióként) ugyanebben a lépésben önállósul. Területe 
1900-ban még 2 járás között oszlott meg, ám 1910-ben egy közigazgatási reform 
után már 4 járás között. (Ezek közül 1-1 átnyúlt az Északi kisrégió területére.) Az 
Északi kisrégióhoz hasonlóan területe egyetlen becslőjárást alkotott 1910-ben, 
ami a kisrégió egységességére utal mezőgazdasági szempontból. Ezt alátámasztja 
az is, hogy az 1895-ből származó 10 adatsor közül 9 esetében egységes, csak a 
terméketlen terület arányát illetően nem az. Demográfiai szempontból viszont 
már korántsem ilyen egyöntetűek az adatok, csak a nemzetiséget illetően: a ma-
gyar etnikum kizárólagos. Ám a település lélekszámot mutató lapok közül csak 
egyen (3 kategória – 1900) és ugyanebből az időmetszetből a népsűrűséget ábrá-
zoló lapon egységes a kisrégió. A nyelvjárási határ a kisrégión belül húzódik a 
Szabolcs-szatmári és Hajdú-bihari nyelvcsoportok közt (amelyek határa – nevük 
ellenére – nem követi a megyehatárokat). A terminológiát illetően azonban egy-
séges és jellegzetes a kisrégió, a klaszterezés során a 3. lépésben (tehát aránylag 
hamar) válik ki. Az atlaszban térképezett egyes kulturális aspektusokat tekintve 
nem jelenik meg önállóan. Építészeti szempontból az Alföldi házterület északi 
határzónája részének tekinthető. A kenderfeldolgozást illetően teljes területe az 5. 
típushoz tartozik. Szabolcs részeként a lakástextil az egyetlen kiemelkedő művé-
szeti ág. A zenei dialektusok közül Vargyas Lajos szerint a Felső-Tisza-vidék, a 
Magyar Népzenei Antológia szerkesztői szerint a Hajdúság–Szabolcs dialektus déli, 
délkeleti felét alkotja, és ugyancsak ide, a Felső-Tisza-vidék déli részére tehető a 
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néptánc dialektus-felosztása szerint is. Az új zenei stílus alapján azonban Apagy 
(és valószínűsíthetően Nyírgyulaj is) Közép-Szabolcs része, míg a másik 4 telepü-
lés környéke alkotja a Dél-Szabolcs területi csoportot, és ugyanilyen a felosztás a 
táncban is. A kulturálisrokonság-vizsgálat ugyanakkor egyértelműen összefüggő-
nek látja a kisrégiót.13 A déli felén levő Nyírmártonfalva és Újfehértó rokoni so-
rában, ha a teljes adatbázist vesszük is figyelembe, a másik 5 település van az 1-5. 
helyen, Nyírmihálydi és Nyírbéltek esetében az 1-4. helyezett való a kisrégióból, 
Újfehértó a 7., illetve a 19. helyen áll. Nyírgyulaj körül nem ilyen zárt, de szoros a 
rokoni kör: az 1-3. helyen kisrégiós társ áll (Apagy, Nyírmihálydi, Nyírbéltek a 
sorrend), míg Nyírmártonfalva és Újfehértó a 6-7. helyen áll. A Rétközhöz legkö-
zelebbi Apagy sorában csak 2 kisrégiós társ (Nyírgyulaj, Nyírmihálydi) áll a 3. he-
lyezett rétközi Kék előtt, de Nyírbéltek a 4., Újfehértó a 6., és a térben legtávo-
labbi Nyírmártonfalva is csak a 11. Az elemzések alapján tehát Dél-Nyírség kife-
jezetten jellegzetes kisrégiónak tekinthető. 

A következőkben még azt érdemes az 1910-es népszámlálás százalékos fele-
kezeti adatai és a kulturálishasonlóság-vizsgálat adatsorának összevetésével meg-
vizsgálni, hogy a kisrégió egységességét a görög katolikus felekezethez tartozók 
számaránya mennyiben befolyásolta. A kisrégióban csak Nyírbéltek esetében mu-
tatható ki görög katolikus abszolút többség (61%), míg Nyírgyulaj (49%), Újfe-
hértó (33%) esetében a relatív többség. A másik három településen az abszolút 
(Nyírmihálydi) vagy relatív többség (Apagy, Nyírmártonfalva) református, de va-
lamennyi helyen a görög katolikusok aránya eléri (Apagy, Nyírmihálydi) vagy 
meghaladja a 20%-ot (Nyírmártonfalva: 38%). A kisrégiót körbefogó gyűjtőpon-
tokat tekintve a Középső nagyrégióba esőkben (egy kivétellel, Kokad [19%]) a 
görög katolikusság elenyésző (Hajdúnánás [0], Balmazújváros [1], Debrecen [3]). 
Az azonos középrégióhoz, nevezetesen az Átmeneti nagyrégió Nyugati középré-
giójához tartozó települések közül (Rohod [8], Kék [8], Ibrány [8]) is csak egy 
esetben haladja meg e felekezet aránya 10%-ot (Tiszaeszlár [14%]). Az Átmeneti 
nagyrégió Északi középrégiójában található, a Dél-Nyírséggel szomszédos terüle-
teken levő települések közül Kocsordban elenyésző (2%), Tyukodon inkább 
számottevő (14%) a görög katolikus felekezet aránya. A Keleti középrégióban 
Iriny ez utóbbihoz hasonló értéket mutat (12%), míg a leginkább kiugró a görög 
katolikusok száma az egyébként református relatív többségű (46%) Értarcsán 
(44%), amely falu egyébként szinte kizárólagosan magyar lakosságú volt 1910-
ben (88%). 

A görög katolikus felekezet kulturális tagolódást befolyásoló szerepét a ren-
delkezésünkre álló adatsorokon oly módon vizsgálhatjuk, hogy megnézzük, hol 
állnak egymás hasonlósági sorában az azonos felekezeti arányokat mutató telepü-
lések. Ha ezek egymás sorában az élen állnak, akkor bizton kijelenthető, hogy a 
kulturális hasonlóságot befolyásolja az azonos felekezethez tartozók számaránya. 

 
13  Az adatsorokat lásd Borsos 2011/II.: 129–198. 
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Ha ez nincs így, akkor csak a felekezeti hovatartozás ténye, illetve a görög katoli-
kus felekezet településeken való jelenléte tekinthető befolyásoló tényezőnek. 
Nyírbéltek (61%) hasonlósági sorában az élen Nyírmártonfalva (38%) áll, de a 
hasonló arányt mutató Újfehértó (33%) csak a 19. A sorban megelőzi például a 
10. helyen Tyukod (14%), a 12. helyen Kokad (19%), de még a 14. Kocsord (2%) 
is. A 2-4. helyen Apagy (20%), majd nagyobb, súlyozott attribútumérték-
különbséggel Nyírmihálydi (20%) és Nyírgyulaj (49%) található. A leginkább ha-
sonló felekezeti arányt mutató település Nyírgyulaj tehát a sorban aránylag távol 
áll, nem is beszélve Újfehértóról. Értarcsa (44%) sajnos adathiányos település 
(csak az első 2 gyűjtőfüzetet vették fel), de ezek alapján Értarcsa sorában Nyír-
béltek csak a 18., Nyírmártonfalvát követve, ám az első 25 közt nem szerepel 
sem Nyírgyulaj (31.), sem Újfehértó (47.), mint ahogy a kisrégióból Nyírmihálydi 
(42.), és Apagy (28.) sem. Nyírgyulaj (49%) hasonlósági sorában Apagy (20%) áll 
az élen, majd nagyobb távolságra Nyírmihálydi (20%) és Nyírbéltek (61%). 
Nyírmártonfalva (38%) és Újfehértó (33%) közel azonos súlyozott attribútum-
értékkel a 6-7., eléjük került Tyukod (14%). Nyírmártonfalva (38%) sorában tű-
nik ki leginkább a görög katolikus felekezet összefogó szerepe, mert az öt kisré-
giós társat (Nyírmihálydi [20%], Nyírbéltek [61%], Újfehértó [33%], Apagy 
[20%], Nyírgyulaj [49%], amelyek sorrendje egyébként inkább a térbeli távolságot 
képezi le, nem a görög katolikusság számarányát), közvetlenül követi a szom-
szédságban legtöbb görög katolikus lakossal bíró Kokad (19%). Újfehértó (33%) 
sorában a hasonló felekezeti arányokkal rendelkező Nyírmártonfalva (38%) áll az 
élen, amelyet Apagy (20%), majd nagyobb értékkülönbséggel Nyírgyulaj (49%), 
Nyírmihálydi (20%) és Nyírbéltek (61%) követ. Nyírmihálydi (20%) hasonlósági 
sorát a szintén csak 20%-nyi görög katolikus lakossal rendelkező Apagy vezeti, 
alig eltérő attribútumértékkel következik Nyírmártonfalva (38%), majd nagyobb 
ugrással Nyírgyulaj (49%), Nyírbéltek (61%). A 7-8. helyen következik Újfehértó 
(33%) és Kokad (19%), előttük Rohod (8%) és Nyírlövő (17%) áll. Apagy (20%) 
sora tekinthető a leginkább széttartónak: az első hat közé a szomszédos Rétköz-
ből és Észak-Nyírségből is bekerült egy-egy falu a 3. (Kék [8%]), és az 5. helyen 
(Rohod [8%]), ahol a görög katolikus felekezet nem számottevő. Az első két he-
lyen Nyírgyulaj (49%) és Nyírmihálydi (20%) áll, míg Kéket Nyírbéltek (61%) és 
a 6. helyen Újfehértó (33%) követi, Nyírmártonfalva (33%) csak a 11. Érdemes 
még megnézni a középrégiós társ, Tiszaeszlár (14%) sorát is. Itt a görög katolikus 
lakossággal is rendelkező falvak elég nagy értékkülönbségekkel követik egymást: 
2. Apagy (20%), 5. Újfehértó (33%), 8. Nyírmártonfalva (38%), 10. Nyírmihálydi 
(20%), 17. Nyírgyulaj (49%) és 19. Nyírbéltek (61%). A térben is legtávolabbi 
Kokad (19%) csak a 44. Kokad sorában a hat dél-nyírségi falu közelebb található 
egymáshoz, a 3. Nyírmártonfalva (38%), az 5-6. Nyírmihálydi (20%) és Nyírbél-
tek (61%), 10-11. Nyírgyulaj (49%) és Apagy (20%), 15. Újfehértó (33%). Tisza-
eszlár ugyanakkor csak a 89. helyen áll. 
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Mindezekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy bár a görög katolikus la-
kosság jelenléte a kultúra regionális struktúrájára befolyást gyakorol, azt azonban 
nem lehetett bizonyítani, hogy e felekezethez tartozók számaránya is hatással 
lenne a kulturális tagolódás mintázatára. 

 
Felekezetek aránya a Dél-Nyírségben és környékén az 1910-es népszámlálás alapján 

Név R.k G.kat
. 

Ref. Ev. Izra-
elita 

Név R.
k 

G.kat
. 

Ref
. 

Ev
. 

Izraeli-
ta 

SZABOLCS 

VÁRMEGYE 
     

 
     

Polgár 87 1 8  4 Nyírbéltek 25 61 7  7 

Tiszaeszlár 
44 14 39  3 

Nyírmárton-
falva 

16 38 44  2 

Dadai alsó já-
rás 

40 8 47  5 
Nyírmihálydi 

11 20 62  7 

Ibrány 
31 8 57  4 

Ligetaljai já-
rás 

22 51 22  5 

Viss 48 22 26  4 Nyírgyulaj 22 49 24  5 

Dadai felső 
járás 

46 20 30  4 
Nyírbátori já-
rás 

21 29 39  11 

Kék 18 8 67  7 Újfehértó 24 33 31 2 10 

Nyírbogdányi 
járás 

30 15 45 4 6 
Nagykállói 
járás 

26 34 29 3 8 

Apagy 26 20 45 1 8 Nyírlövő 21 17 53  9 

Rohod 3 8 75  14 Zsurk 12 4 74  10 

Nyírbaktai já-
rás 

24 20 46  10 
Tiszai járás 

14 11 68  7 
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Balázs Borsos 
 

THE EFFECT OF CONGREGATIONAL IDENTITY ON THE REGIONAL 
STRUCTURE OF HUNGARIAN FOLK CULTURE: THE POSITION OF THE 
GREEK CATHOLIC CONGREGATION IN THE DÉL-NYÍRSÉG REGION 
 

This paper examines the effect(s) of congregational affiliation on the regional structure 
of Hungarian folk culture through the example of the Greek Catholic congregation of 
the Dél-Nyírség cultural small region, an instance of the largest proportion of Greek 
Catholic population of Hungarian nationality in a region. On the basis of the 
investigation presented, we can arrive at the conclusion that, although the presence of 
Greek Catholic population exerts some influence on the regional structure of culture, it 
cannot be substantiated that the numerical proportion of believers of this faith would 
also affect the pattern of cultural articulation.  
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Keményfi Róbert 
 

Erdélyen innen – Alföldön túl 

Mozaikok a Fekete-Körös völgyi magyarság népi kultúrájából 
 

 

 

Változó történelmi tartalmú és kevert műveltségű területek földrajzi behatá-

rolásánál a legkülönbözőbb szempontú határmeghúzási kísérletekkel találkozha-

tunk.1 Tipikus példák erre azok a földrajzi és a történeti szakirodalomban olvas-

ható és szerteágazó írások, melyek Közép-Európa (vagy Köztes-Európa) pontos 

elhelyezését (és egyben változó jelentését) kísérlik meg újra és újra az európai 

kontinensen elhelyezni.2 Közép-Európa egészének fogalmához hasonlóan Erdély 

különböző korokban különböző területeket foglalt magában. Szűkebb történelmi 

értelemben azt a területet jelenti, melyet a magyar királyok az erdélyi vajdák veze-

tésére bíztak a terület függetlenségének biztosítása nélkül.3 Földrajzi értelemben 

Erdély történelmi tájfogalmának mentális olvasatába a „Király-hágón túli” területe 

mellé a később kapcsolt részek (Partium) is beépültek. A trianoni döntést követő-

en a mindennapi közbeszédben (veszteségolvasatban) megjelent – elsősorban po-

litikai fogalomként – „Erdély” azonosítása az 1920-ban Romániának ítélt teljes, a 

békéig Magyarországhoz tartozó területtel. Az utóbbi fogalomhasználat lefedte tehát a 

szűken vett történelmi Erdélyen és a Partiumon kívül a természeti viszonyok 

alapján az Alföldhöz (mint nagytájhoz) tartozó Bánságot, a Szatmár- és a Körös-vidéket is. 

Nincsen teljes szakmai közmegegyezés a földrajztudományban arról sem, hogy 

ezek a középtájak egyértelműen az Alföldhöz tartoznának, hiszen az Alföld elha-

tárolása nem lehetséges egyetlen vonal mentén. A gazdasági térkapcsolatok, köz-

igazgatási határok, néprajzi választó vonalak, etnikai határok eltérő határokat raj-

zolnak ki. Más területi elhatárolást használnak a természetföldrajz, a gazdasági 

földrajz és a néprajz művelői.4 Ám a szakirodalom abban egységes, hogy az 1920-

as politikai (állam)határ egy teljesen új (idegen), mesterséges, merev vonallal ket-

tészelt minden addig élő (természet- és gazdaságföldrajzi, történelmi, néprajzi) 

 
 1  A fenti írás jóval rövidebb és kötetlenebb formában elhangzott 2015. szeptember 10-én – a jelen 

tanulmány címeként is kölcsönzött Erdélyen innen – Alföldön túl. A Fekete-Körös völgye a századfordulón 
című, a Magyar Néprajzi Múzeum által a Herman Ottó Múzeum Miskolci Galériájában (Rákóczi-
ház) rendezett időszaki kiállítás (2015. szeptember 10. – 2015. október 31.) megnyitójaként.  

 2  Csak a legutóbbi évtizedekből: Bayer 1995: 251–262; Beluszky 1996: 77–96; Rey 1995: 263–
272; Rétvári 1996: 305–313; Ruppert 1996: 293–304; Lendvai 1997; Miletics 1997: 107–132; 
Pándi (összeáll.) 1999; Bartha 2001: 299–340, 2011: 5–15; Ormos 2007. 

 3  R. Süle 1990: 5. 
 4  A különböző elképzelések összegzése: Kókai 1999: 12–14. 
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tájegységet. A békedöntés átszabta tehát az Alföld – különböző szempontú – ke-

leti nagytáji határát.5  

Jól ismert tény, hogy a néprajztudomány – a diszciplína kutatási tárgyának 

jellegéből adódóan – a tradicionális műveltség táji tagolódását összegző szintézi-

seiben már évtizedekkel ezelőtt szólt az éles táji határok kijelölésének lehetetlen-

ségéről,6 illetve a karakteres kulturális régiók magterületei között kimutatható kul-

turális átmeneti övekről, zónákról.7 Olyannyira, hogy az egyes néprajzi tájakat a 

térképeken a szerkesztők inkább csupán elmosódott szélű foltokként érzékeltetik, 

vagy csupán maga az adott térség nevének térképen ábrázolt futási alakja jelzi a 

táj többé-kevésbé megragadható területi elhelyezkedését: 
 

„Egyébként a térképem önálló életre kelt, mert legalább fél tucat helyen láttam 
viszont atlaszban, tankönyvben, kézikönyvben és másutt kicsit átrajzolva, szűkítve 
vagy bővítve, amit én kínlódtam össze. Azért mondom így, mert szembekerültem 
azzal, hogy legtöbbször nincs pontos határa a néprajzi tájegységnek, olykor részben 
fedik egymást, ugyanakkor nincs minden vidéknek történeti-népi neve.”8  

 

Napjaink néprajztudománya egyre finomabb megközelítéssel – azaz kulturális 

jelenségegyüttesek alapján – szól a Kárpát-medence tradicionális műveltségi tagoltsá-

gának karakteréről. A táji/kulturális tagolódás árnyaltabb elemzését lehetővé tette 

részben az a hatalmas adatbázis, amelyet a magyar néprajztudomány alapkutatásai-

val – éppen a területi mintázat jellege érdekében a néprajzi atlasz munkálatai hátte-

reként az 1960-as évekkel kezdődő évtizedek alatt felhalmozott –, részben pedig a 

területi statisztikai elemzési metódusok egyre árnyaltabb kidolgozottsága.9 A több-

változós matematikai-statisztikai módszer a megfigyelési egységek (a táji mintáza-

tok esetében területek) típusokba rendezésére alkalmas. Az elemzés végeredmé-

nyeként egy-egy csoportba (klaszterbe) kerülő jellemzők erősen hasonlítanak egy-

máshoz, míg a különböző klaszterek karakterjegyei különböznek egymástól. Ez a 

megközelítés arra alkalmas, hogy egy adott időpontban (időmetszetben), azonos 

szempontok alapján felvett adatbázis alapján szóljon tehát a – jelen esetben – népi 

kultúra jellegzetes, a medence képét meghatározó kulturális mintázati pontjairól, apró 

 
 5  Az Alföld keleti peremén a természeti közép- és kistájak nem érnek véget. Mindkét fél a saját ter-

mészeti tájbeosztását kénytelen volt azonban az országhatárokhoz igazítani. Marosi–Somogyi 
(szerk.) 1990. – Sokkal szerencsésebb lenne a tájbeosztást a politikai határoktól függetlenül a 
Kárpát-medence egészére megállapítani: Bulla–Mendöl 1999: 137–138. Ez a probléma szülte azt 
az igényt, hogy össze kellene egyeztetni a magyar és a szomszédos országok tájbeosztását. Hajdú-
Moharos 1996: 249–257; Erdély és az Alföld geográfiai elhatárolásáról lásd Vofkori 1994: 196–
216; lásd még Frisnyák (szerk.) 2000. tanulmányait. 

 6  Barabás 1963.  
 7  Elméleti tanulmányokat a kérdésről lásd Paládi-Kovács (szerk.) 1980.   
 8  Kósa László A Kárpát-medence ás környékének fontosabb magyar történeti-népi tájnevei című térképről. 

A térkép megjelent: Ortutay (főszerk.) 1982: 148–149; Keményfi (szerk.) 2005: 59. A tájnevek-
ről lásd Kádár 1941; Kósa 1997: 70–77. – illetve az itt felsorolt irodalmat Kósa 1997: 206–207.  

 9  A módszerről: Borsos 2011b: 69–90.  
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magjairól.10 Ám a módszer nem használható ugyanakkor e területek közötti, a fen-

tebb említett kulturális átmenetek számtalan variációjának a megragadására, hiszen 

éppen a képlékeny kulturális folyamatok értelmezésére nem képes ez a metódus. 

Úgy fogalmazhatunk, hogy csupán a kultúra egy adott pillanatban létező helyzeté-

nek (mérhető) kereteit tudja kijelölni az 1960-as, ’70-es években lezajlott ún. „kvan-

titatív forradalom” által kidolgozott térelemző eljárás.11  

Ám ha megfordítjuk a néprajztudományon belül született klaszteranalízissel 

térképre vitt („kimért”) eredményeket, azaz a megjelölt helyek olvasatát, akkor vi-

szont arra jutunk, hogy ezen térképek éppen a karakteres térrészek (kulturális 

magok) – a klaszteranalízis matematikai pontosságából adódó – jól elhatárolt, eg-

zakt megmutatásával feltételezik a jelölt területek közötti átmeneti sávok számtalan 

kulturális variációját:  
 

„[…] az új eredmények érvényesítése egy külön, hosszú éveket igénybe vevő, az 
eddigi eredményeket, személetet felülíró kutatási projektum keretében volna megvaló-
sítható. […] hogy lássuk, melyek a népi kultúra egzakt módszerekkel meghatározható 
keretei és melyek azok, amelyek, jórészt tudományos kutatások révén ugyan, de a kol-
lektív emlékezetre, igen, bizonyos mítoszokra is erősen hagyatkozva alakultak ki.”12 

 

Amint arról fentebb már szó volt, ha a kulturális folyamatok képlékenységét 

állítjuk az értelmezés középpontjába, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy a mate-

matikai analízis a kulturális szövet időbeli változásáról sem tud érdemben beszélni, 

tehát a klaszteranalízissel felvett „regionális struktúra egy meghatározott történel-

mi korszakra jellemző […]”13 csupán. Jóllehet a kartográfiai gyakorlat a történeti 

időbeliségről azonos szempontok alapján egymás utáni időpontokban felvett tér-

képek összevetésével igyekszik szólni,14 ezek a lapok továbbra is, az újabb és 

újabb pillanatnyi állapot (felvétel) rögzítői maradnak csupán. A kulturális/tár-

sadalmi jelenségek térképi értelmezésében azonban az utóbbi évtizedekben, az 

ún. kartográfiai fordulat eredményeként fokozatos szemléletmódbeli változás zajlott 

le. Egyre inkább nem az a kérdés, hogy a mára a közismert nehézségei miatt e 

térképek mit tudnak megmutatni, hanem fordítva, az lép a kutatás előterébe, amit 

éppen nem tudnak ábrázolni, azaz az értelmezések e térképek mögött húzódó kul-

turális folyamatok képlékenységére, folyamatos változására fókuszálnak. A térkép  

 

 
10  Részletesen lásd Borsos 2011a: 6–30 (táji felosztás elvi keretei); Borsos 2011a: 358–367. Elméleti 

szintézisként, a témakörre vonatkozó szakirodalom számbavételével lásd Borsos 2011b: I-II. 
11  A klaszteranalízissel készült első nagy vállalkozás: Beluszky–Sikos 1982. A módszerről lásd Ne-

mes Nagy 2005: 169–193. Itt köszönöm meg Nemes Nagy Józsefnek a témakörről írt konzultá-
ló levelét.   

12  Liszka 2010: 109. Itt köszönöm meg Borsos Balázsnak a magyar tradicionális kultúra táji tagolt-
ságát elemző kötetéről folytatott érdekfeszítő beszélgetést. 

13  Borsos 2011a: 19. (Kiemelés tőlem – K. R.) 
14  Barabás 1963: 47–62; 1963: 97–104. 
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ugyanis a természetéből következően a kulturális jelrendszerek hálójába is ponto-

san beilleszthető, sőt a térkép egyik plasztikus példája a képmásszerű jelek típu-

sának is. A térkép kódoltságából azonban az is adódik, hogy szükségszerűen a va-

lóság leegyszerűsítése, ezért tehát a térkép csupán eszmei modell, absztrakció. Kü-
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lönösen igaz ez az absztrakció a társadalmi jelenségek térképi vizualizációjára, mert 

ezekben az esetekben – eltérően a domborzati térképektől – még csak hasonló-

ság sincs a térképi jel és jelölt alakja között. Standardizált kódok helyettesítik a 

valódi reprezentációt.15 A térképi egyszerűsítés (generalizálás) jellegét a térkép 

rendeltetése dönti el. A kartográfiai fordulat tehát  
 

„[…] foglalkozik a világképek, a problémákat kezelhetővé tevő, kritikai kartográfia 
illetve a művészi megjelenítés lehetőségeinek kérdéseivel és azzal, hogy miképpen 
válhatnak megragadhatóvá a láthatatlan tartalmak. […].”16  
 

Azaz napjainkban a népi kultúra regionális tagoltságának klaszteranalízise éppen 

a műveltség karakteres területi mintázata közötti elmosódottságot17, azaz a térkép 

közvetett (implicit) tartalma felfejtésének, illetve terepi olvasásának igényét helye-

zi előtérbe.    
 

* 
 

Azt mondhatjuk, hogy száz évvel ezelőtt tulajdonképpen Györffy Istvánt 

(1884–1939) is ez a cél vezette, nevezetesen az alföldi műveltség határainak felderítése, 

illetve a nagytájak közötti kulturális folyamatok, átmenetek értelmezése:  
 

„Györffy István még e nagy földrajzi egység etnikai, műveltségi határait próbálta fel-
deríteni, s ezért foglalkozott a matyó, sőt a palóc néprajzi csoportokkal, s jutott el Bi-
harban a Fekete-Körös völgyéig, s kereste az átmenetet az alföldi és hegyvidéki kultú-
ra között.”18  
 

A kelet felé hegyekkel zárt völgy az Alföld felé nyitott. Ez a geográfiai helyzet fon-
tos szerepet játszott abban, hogy – a Szilágysághoz hasonlóan – a Fekete-Körös 
völgyének kultúrája az Alföld műveltségéhez sok szállal szorosan kapcsolódik.19 
Kósa László éppen a műveltségi hasonlóság miatt ezekre az Alföldet lezáró, pere-

mi, a Bihari-hegység nyúlványai közé ékelődő tájakra bevezette a „kulturális öböl” 
fogalmát.20 Bár Györffy nyomán a néprajztudomány a Fekete-Körös völgyi  
 
 

 
15  Gombrich 2003: 92–107. 
16  Bast 2012: 9. (Kiemelés tőlem – K. R.) 
17  Borsos 2011a: 22.  
18  Gulyás–Szabó 1996: 133. Györffy gyűjtőútjáról lásd Györffy 1986: 5–13; Szilágyi 1984: 577–593. 
19  Györffy 1913: 451–552.  
20  Kósa 1990: 93, 174–175. „Az ‘Alföld öblei’ kifejezést alkalmazom a hegy – és dombvidékbe be-

nyúló folyóvölgyekre, melyek mind kulturális, mind etnikai, mind pedig földrajzi tekintetben mást 

képviselnek, mint környezetük.” Nem azonos tartalmú, de hasonló kifejezést használ az Alföldön 

belüli mikrorégiók, táji sajátosságok jelölésére a földrajztudományban Mendöl Tibor – „kultúr-

szintek”–, Glaser Lajos – „kamra” – és Frisnyák Sándor – „életkamra”– kifejezése. Mendöl 1938: 
312–334; Glaser 1939: 297–307; Frisnyák 1990: 15.  
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magyarság kultúráját kétirányú (Alföld, Erdély) kötődésűként említi,21 a táj magyar-
sága a domináns műveltségi jellegét az Alföld felől nyerte (1. ábra).22 A történeti 
Bihar vármegye keleti folyóvölgyeit a – gazdasági, társadalmi kötődései miatt – a 
történeti és társadalomföldrajz is az Alföldhöz köti.23 Nagyvárad a múlt század-
ban elsőrendű térszerkezeti vásárvonallal kapcsolódott Gyulához és Debrecen-
hez. Ugyanez a Várad volt a közvetítő pont Belényes, a Fekete-Körös völgyének 
központi vásárvárosa felé, amely településsel a Partium „fővárosa” szoros gazda-
sági kötődésben élt.24 Az 1920-as békedöntés azonban a völgy lakossága számára 
elvágta a Nagyváradon az Alföld felé vezető természetes gazdasági útvonalat.  

Ellentétben azonban a fentebb 

már említett Szilágyság ún. egyensúlyi 

együttélési modelljével, ahol mára az 

etnikai folyamatok jól körülírható 

sorsközösségi kulturális formákat ala-

kítottak ki25 a magyar néprajzi ká-

nonban, Györffy István felderítő te-

repkutatásai nyomán archaikus mű-

veltségi szigeteknek tartott közösségek-

ben – a múlt század két világégése 

következtében elszenvedett erősza-

kos tapasztalatok miatt (atrocitások: 

Köröstárkány, Kisnyégerfalva [1919. 

április 19.], Gyanta, Magyarremete 

[1944. szeptember 24.]) – az itt élő 

magyarság számára azok a kulturális 

rétegek a legfontosabbak, melyek ép-

pen a románságtól való különbözőséget 

hordozzák. Az egyértelmű anyanyelvi 

és a karakteres felekezeti eltérés mel-

lett a völgy magyarsága ezért az ősi-

nek (archaikus magyarnak) tartott tra-

 
21  „...az Alföld hatása és pedig elsősorban a dél-bihari hajdú telepeké szembetűnően meglátszik 

úgy a magyarság, mint az oláhság néprajzi megjelenésén, a Felsővölgy azonban ősi mivoltában 

maradt meg mind a mai napig” Györffy 1913: 451. Lásd még Kósa–Filep 1978: 93–94. 
22  Györffy bizonyítékainak, érveinek elemzése: Kósa 1990: 179–181. Györffy azt is kimutatja, 

hogy Dél-Bihar népessége sem erdélyi eredetű, hanem az Alföld felől benépesítő magyarok ér-
keztek ide. Györffy 1915a: 257–293; Kósa 1974: 27. 

23  Lásd a magyar népi kultúra táji-történeti tagolást összegző szintézisekben erről Györffy nyo-
mán: Kósa–Filep 1978; Kósa 1990; Magyar 2011: 123–126; Mohay 2011: 816. 

24  Dankó 1974: 135–158. Az Alföld keleti néprajzi határát ez az írás a kelet alföldi vásárvonalhoz 
köti. Az árucsere jellegéről lásd Kókai 1999: 164. 

25  Lásd Biczó–Kotics (szerk.) 2013. tanulmányait. 

 
2. ábra: A kiállítás vezetője.  

Gebauer Hanga – Granasztói Péter – Katona Edit,  
Budapest: Néprajzi Múzeum, 2013 



276 

dicionális műveltségi formákat igyekszik részben az ünnepeken, részben a min-

dennapokban megélni, e kulturális rétegekről az idegennek beszélni, illetve a 

gyűjtővel lejegyeztetni. A völgy magyar lakói a hagyományos kultúrájuk ezen 

egyediségének felismerését, e formák tudatosulásán keresztüli önmagára ébredé-

sét felvállaltan Györffy István első kutatásainak köszönhetik. A kutatott terepen, 

azaz a helyben is vállalt Györffy-örökség nyomán szól helyesen erről a visszacsa-

toló hatásról a völgy esetében maga a néprajztudomány is:  
 

„A Fekete-Körös mentén élő ma-
gyar lakosság a néprajzkutatásban 
tudománytörténeti okokból fontos 
szerepet élvez.”26  
 

(2. ábra). A Fekete-Körös völgyének 

magyarsága napjainkra tehát olyan 

közösségként lép fel a mediális terek-

ben, amely az egyéni és a kollektív 

szinten szervezett (azaz tudatos) 

nemzeti építkezés segítségével igye-

kezett (és igyekszik) kultúrája zártsá-

gát értékként felmutatni. A kiállítás 

megtekintésével ennek a szórványkö-

zösségnek a Györffy István által a 

völgyi magyarok állapotáról és kultú-

rájuk megélésének formáiról láttatott 

korabeli gyűjtésén keresztül alkotha-

tunk magunknak a tárgyakra, rajzokra 

és fényképekre alapozott képet (3; 4; 

5. ábra).   
A Fekete-Körös völgyi magya-

rok a saját nyelvjárásuk eredetét a 
„székely őshazához” kötik, onnan 
hozott értékként tekintik.27 Ha nem is 
székely, ám a nyelvhasználat archai-
kusgát jelzi a lokális hely és ragadványnevek használata, a szigorú nemzetségi 
rendek történetét hordozó dűlő- és portanevek ma is élő szövete. Györffy István 
feljegyezte a nemzetségi rendeket, család-, sőt a ragadványneveket is. Az azonos 
családnevűek a „háztól” (telek) kapják e neveiket. Ha valaki beköltözik egy kihalt 
házba, akkor megkapja azt a csúfnevet, ami azé a családé volt, amely addig (vagy 

 
26  Borsos 2011a: 367. 
27  Böszörményi 1906: 40. – A völgyben beszélt magyar nyelvjárás a mezőségi típus pereméhez tarto-

zásáról lásd Péntek 2005: 2, 6; Kun 1993. 

 
3. ábra: A megnyitó előadás előtt a Györffy István 

Néprajzi Egyesület és a Debreceni Egyetem 
Néprajzi Tanszéke nevében Bartha Elek 

köszöntötte a kiállításra érkezett vendégeket. 
(2015. szeptember 10. Miskolc. 

Háttérben Kemecsi Lajos a Magyar Néprajzi 
Múzeum főigazgatója áll). Fotó: Kiss Ágoston 
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egykor) ott lakott. A csúfnevek persze megváltozhatnak a személyes életben  
többször is, de vannak generációkon átívelő ragadványnevek is. A Fekete-Körös 
 

 

 
4-5. ábra: Az Erdélyen innen – Alföldön túl című kiállítás miskolci bemutatkozása 

 

völgyében élő névadási szokások gyűjtése is mutatja, hogy Györffy István a ma-

gyar történeti földrajz addigi eredményeire támaszkodva (l. Csánki Dezső [1857–
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1933] tevékenyégét) arra vállalkozott, hogy komplex elemzésébe minél több és 

minél változatosabb lokális forrást (helytörténeti iratok, kataszteri- és belterületi 

térképek, összeírások, névjegyzékek, tájszógyűjtések) bevonjon a Fekete-Körös 

völgyi magyarság műveltsége eredetének felderítéséhez, illetve jellegzetességeinek 

értelmezéséhez. Ám meg kell azt is jegyeznünk, hogy ez az összetett megközelí-

tési mód csupán Györffy terepmunkáját követő évtizedekben bontakozott ki a 

Mászuly Elemér (1989–1989) nevével fémjelzett népiségtörténeti iskola kereté-

ben.28 Györffy ugyanis  
 
„a Fekete-Körös völgyéről, később a Nagykunságról és a Jászságról írt munkáiban a 
gyűjtőutak geográfusi és etnográfusi tapasztalatait a történeti forráskutatással egészí-
tette ki. Ezáltal nemcsak a települések földrajzi fekvését, illetve a lakosság gazdálko-
dását, kultúráját és szokásait (az építkezést, a viseletet, a hiedelmeket), hanem a kü-
lönböző etnikumok megtelepedésének, arányváltozásának és kapcsolatának több 
évszázados folyamatát is feltárta.”29  
 

Györffy, az általa a folyó szakaszjellege, illetve a természeti környezete alapján 

kettébontott völgy (alsó- és felsővölgy) mindkét részén végzett terepmunkát.  

A néprajzkutató felismerte, hogy a Fekete-Körös völgyében élő magyarság szá-

mára a családi/rokoni szálak megtartása, a viseleti elemek jó állapotú továbbörö-

kítése; az építészeti formatár, a tánc és népdalok tudásának generációkon átívelő 

számonkérése, a helyekhez kapcsolódó történetmondásokon, hiteken alapuló fo-

lyamatos emlékezet jelenti azt a világot, illetve adja meg azokat a kereteket, mely-

ben néprajzkutatóként a völgyi műveltség eredetét kutatni képes. A magyarság a 

Györffy István leírta archaikus szigetlét mindennapi megélését még napjainkban is 

önazonossági pontként, az „elzárkózást” pedig tudatosan fenntartandó értékként 

szervezi. Természetesen a kommunikációs csatornák mai, a Fekete-Körös völ-

gyében is élő hálójában a zártság nem nyelvi és kulturális elszigetelődést jelent.  

A fogalom alatt jórészt külső, a megélhetést biztosító turizmus érdekében fenntar-

tott archaikus jegyek újra és újra felmutatásának folyamatát érthetjük csupán.  

 

(A tárkányiak, ahol falusi turizmusra is berendezkedtek, felkészültek arra, 

hogy családi életük bizonyos szelete a nyilvánosság előtt zajlik. A családi élet ilyen 

jellegű „áruba bocsátása”-át jellegzetesen vendéglátói kötelezettségként fogják fel. 

Nem csak a szállást, az ételt, a teljes udvart biztosítják a fizetővendég számára, de 

megismerkedik egy „székely” magyar családdal is, akik ha kell, énekelnek, táncol-

nak, adomáznak, politizálnak. A család minden tagját felvonultatják.30 A vendég 

azt tapasztalja meg a hetes tartózkodás [együttélés] alatt, hogy a gazdaasszonynak 

 
28  Mályuszről és a népiségtörténeti iskoláról lásd Erős 2000, 2013: 33–62.  
29  Csíki 2003: 146. 
30  Bihari-Horváth László és Kovács László Erik gyűjtése: Bihari-Horváth 2016: 195–228.  
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kiemelkedő, közösségformáló szerepe és szava van a családi életben, amely kitün-

tetett szerep egyik forrása a házasságba magával hozott vagyon, a másik forrás 

pedig az aktív női pénzkereset. Nem ritka az sem, hogy a vendéglátás teljes körű 

fenntartásával vagy más esetben akár primőrtermelés szervezésével, a gazdaasz-

szony többet is keres, mint a férj.) 

 

Másrészt viszont a társadalmi együttlétben megélt mindennapok etnikai ta-

lálkozási pontjain (határhelyzetek) a nyelvi és vallásfelekezeti alapú távolságtartás 

ma is érzékenyen kitapintható a völgyben. A térfoglalás–tértávolság szerepét, az-

az a fizikai határok jelentőségét mutatják azok a példák, melyek a saját–idegen vi-

szonyában értékelnek át gazdasági folyamatokat, sőt érdekeket. Köröstárkányban 

például inkább nem értékesítik azokat az (akár) nagy alapterületű ingatlanokat 

sem, amelyek örökösök nélkül maradtak üresen. A „megfelelő vevőre” ha kell, 

évekig is várnak annak érdekében, hogy esetleg egy nem körültekintő, elkapko-

dott értékesítéssel idegen kézbe kerüljön a porta. A tárkányi „idegen” fogalma vi-

szont igen összetett. A találkozási helyzetnek megfelelően hordozhat nyelvi, szo-

ciális, sőt kifejezetten felekezeti jelentést is. Napjaink terepkutatása felszínre hoz-

ta például annak a magyar, ám római katolikus, Belényesből Tárkányra költözött 

asszony esetét, aki csupán bérbe kapta az általa lakott házat, holott szerette volna 

azt megvásárolni, véglegesen a községben letelepedni. A beszélgetésekből nem 

csupán az derült ki, hogy a „nem falubeli” származása, hanem ugyanolyan súllyal 

a római katolikus vallása miatt sem talált a faluban helyet, szerepet.31  

A hungarus református egyház, a helyi politikát képviselő tisztségviselők, 

vagy akár a vendéglátó közösségek feladata, hogy kulturális örökségüket a külvi-

lág felé megjelenítsék. Jóllehet a kutatások nyomán a szaktudomány a völgyről, 

mint „az archaikus alföldi népélet rezervátumáról” beszél32, a Fekete-Körös völ-

gyi magyarság – hitében, képzeteiben, eredettudatában – a műveltsége gyökereit a 

székelység felől próbálja meghatározni.   

  

Kós Károly (1919–1996) 1948-as gyűjtőútján olyan kutatási szempontokat 

érvényesített, amelyek „Györffy gazdag adatközlése dacára”33 igyekeztek a Feke-

te-Körös völgyi magyarság életmódjáról feltárt 1911-es (Györffy-gyűjtés) ismerete-

ket bővíteni.34 Kós hangsúlyosan szólt a völgyben élő magyarok megélhetésének 

alapját jelentő hagyományos foglalkozásokról. A felsővölgy Belényes környéki 

magyar falvaiban Kós még leírhatta, hogy szinte településenként felismerhető jel-

lemző tradicionális gazdasági módok éltették a községeket.35 Azonban mára az 

 
31  Telenkó Bazil gyűjtése. Lásd ehhez még: Keményfi 1994: 52. 
32  Kósa 1990: 181. 
33  Kós 1976: 12. 
34  Kós 1976: 12–79. 
35  Kós 1976: 12–19. 
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archaikus (azaz az „ideálisként” mutatott) életminta és a ténylegesen megélt gazda-

sági módok, lehetőségek – az életritmus megváltozásával együtt – már több gene-

ráció óta elváltak egymástól. Napjaink völgyét a tudatos és szervezett önellátó 

gazdálkodási formák és piaci termelési módok határozzák meg. A világháborút 

követően a tárkányiak kiterjedt birtokrendszere megszűnt, a gyantaiak szerteága-

zó földbirtokai nem kerültek vissza eredeti tulajdonosaikhoz. A megváltozott bir-

tokviszonyok újfajta termelési lehetőségeket alakítottak (kényszerítettek) ki, 

amely árutermelői módok sikerességét viszont igen csak befolyásolják még napja-

inkban is az értékesítés korlátai. Köröstárkány már Györffy kutatásaikor is ki-

emelkedő helyzetű, gazdag, a völgy többi magyar közösségének mintát adó tele-

pülés volt: „Szegény ember Tárkányban nincs” – írta Györffy István a községről 

már a múlt század fordulóján is.36  

A paraszti polgárosodásban élen járó,37 az innovatív gazdálkodási módokra 

mindig nyitott, a piac „érzékenységére” állandóan figyelő Köröstárkány ma is a 

Fekete-Körös völgyének legjelentősebb mezőgazdasági termelője. A piaci igé-

nyek szerint tudnak primőr zöldséget előállítani. A frissességet sajátos utóérlelés-

sel érik el. A paradicsom a szüret és a ládázás után még hosszú ideig alkalmas 

mind az elszállításra, mind a piaci terítésre. A tárolást a pincékben oldják meg. A 

zöldséges fóliasátrakon belül alakítanak ki családi parcellákat, amelyeken nem 

használnak növényvédő és fejlesztő szereket. (Az is igaz viszont, hogy fenntartá-

sok nélkül „csinálnak” szép, bolti paradicsomot is.) A termelési feltételek folya-

matos változása miatt viszont tény, hogy az intenzív fóliázó, öntözéses primőr 

zöldségtermelés tartotta életben a közösséget.   

 

(Tárkány tehát kiemelt szereppel rendelkezett a Fekete-Körös völgyében 

már a 19. században. Gazdag, prosperáló, innovatív falu volt egykor is. „Tárkány-

ra figyelt völgy.” Tárkányi birtokokon dolgozott a környező települések sok ma-

gyarja és számos román ajkú lakója is. Rendelkezett e település mindazzal, ami 

ahhoz kellett, hogy irigyei legyenek. Tárkány azonban e szerepe miatt magára ha-

gyott községgé vált. Nem vállaltak vele a környező települések – igazán a magya-

rok sem – szolidaritást. A vesztes háborút követő katonai zűrzavar, hatalmi át-

meneti helyzet, valamint a település nem [vagy csak nehezen] védhető földrajzi 

fekvése mellett éppen a sorsközösségi elhagyatottsága miatt vált az 1919. áprilisá-

ban szabad prédává, és szenvedte el a majd száz áldozatot követelő vérengzést, 

amelyben az etnikai atrocitásokat súlyosan átszőtte a gazdasági, azaz a falu radi-

kális kifosztásának célja.38 Hiszen:  

 
36  Györffy 1986: 57.   
37  Kósa 1990: 179–181. 
38  Szalánczy 2016: 119–169. Habár veszélyben volt a vegyes etnikumú Várasfenes magyar lakossága 

is, a tárkányihoz hasonló vérengzésre nem került sor, mert maga a román parókus tárgyalt a fa-
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„A felső völgy legbelsőbb magyar községe Tárkány, mely tiszta kálvinista község, 
ahol sem oláht, sem zsidót, sem czigányt állandó lakosul be nem fogadnak. Élel-
messég dolgában túltesznek még a zsidón is, ennek következtében gazdagok. Egy-
más után vásárolják meg a környékbeli oláh falvak határait, sőt a belényesi határ 
nagy része is az ő kezükön van már.”39)      

 

 
6. ábra: Köröstárkányi utcakép, 1949. (In Kós 1976: 25.) 

 

A völgy tradicionális építészetének meghatározó jellegzetességeiről maga 
Györffy István is írt az emberföldrajzi monográfiája mellett egy nagyobb lélegze-
tű tanulmányt,40 melynek eredményeire támaszkodva Kós Károly értekezett 
hosszabb, a völgyről szóló tanulmányának szinte felét kitevő önálló alfejezetben a 
magyarág telkeinek belső alakulásáról, építészeti hagyományainak formálódásá-
ról.41 Györffy 1911-es kutatásaikor a völgy őstípusát, a kétosztatú házat már csu-
pán a legszegényebb és legelrejtettebb román falvakban találta meg.42 Az életmó-
dot a századfordulón az általánosan elterjedt háromosztatú ház határozta már 
meg. Azonban a völgy fő jellegzetessége az a telekbeépítési rend, amely alapvető-
en a hadi utak mentén élő falvak sajátjai, nevezetesen a telkek kettős építészeti 
zártsága. Az utcafronttal párhuzamosan – általában nemzetségi rendet követő 
módon – a házak, illetve a lakóépület magasságát elérő szárazkapuk egybefüggő 
falat alkotva összeépültek (6. ábra). A zárt falszerű utcakép, illetve a szárazkapu-
val párhuzamosan a vékony telek hátsó határán épített óriási, masszív (tégla) csűr 
kettős vonulata belső, védett udvarokat eredményezett. Kós hosszan elemzi a 

 
luba érkező katonai, félkatonai alakulatokkal. A pap jótállt a község magyarjaiért. Keményfi 
1994: 61. 

39  Györffy 1912: 1–2. 
40  Györffy 1915b: 104–129, 1916a: 99–114. 
41  Kós 1976: 20–44. 
42  Györffy 1986: 105. (Györffy 1915b: 104–129, 1916a: 99–114.) 
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kapuk bádogozásának eredetét, funkcióját, díszítését. Györffy maga a hatalmas 
kapukat – a völgy magyarjai tudatával ellentétben – nem a székely formához, ha-
nem az alföldi szárnyas nagykapukhoz köti, a bejárat bádogozást pedig a zugpá-
linkafőzéssel magyarázta (7. ábra).43 Györffy még az első világháború, illetve az  
 

 
7. ábra: Bádogkapu (Várasfenes, 1991) 

 

azt követő vérengzés előtt járhatott Tárkányban, ezért fogalmaz másként már a 

bádogkapuk funkciójáról Kós az 1949-es gyűjtése alapján a hetvenes években. 

Jóllehet Kós Károly az akkori politikai viszonyok között természetesen nem ír-

hatta le, hogy etnikai atrocitások rettenetei sorakoznak fel a hátterében, és a szá-

zadfordulós divatnál (mintakövetésnél) a kapuk bádogozása elterjedésének ezek a 

tragédiák a jóval racionálisabb indokai, ám a háborús rablások, sőt tömeges mére-

tű gyilkosságot ő is említi a munkájában, illetve az évszám megemlítésével (1919) 

utal magára a tárkányi vérengzésre is.44 A tragikus tapasztalatok felismertették a 

tárkányiakkal azt is, hogy a szorosan egymás mellet elhelyezkedő gazdasági vagy 

akár laképületek nem csupán a védelmet segítik elő, hanem a padlások egybenyi-

tásával menekülő útvonalakként is szolgálhatnak. Olyan padlászáró ajtók jelentek 

meg, amelyek csupán szimbolikus határjelei az összeérő portáknak, veszély ese-

tén könnyen egybe nyithatók a helyiségek.  
 

 
43  Györffy 1986: 103–104. (Györffy 1915b: 104–129, 1916a: 99–114.) 
44  „Nem egy bádogkapun látható még a két világháború nyoma: fejszecsapások és golyók helye, 

de a kapuk rendszerint mégis helytállottak. Így aztán az önvédelem is nyomósan közrejátszott a 
bádogkapu 1919 utáni rohamos elterjedésében Tárkányon és más falvakban is.” Kós 1976: 38.  
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8. ábra: Magyaros festésű csűr. Gyanta. Fotó: Bihari Horváth László, 2005 

 

Habár az utóbbi évtizedekben a 

zárt rendes telkek – főként a csűrök 

elbontásával, és helyettük a lakórészek 

„L” alakú bővítésével – fellazultak, a 

második világháború után a mai napig 

érvényesülő tendencia az a magyar 

porták megjelenésében, hogy maga a 

csűr épülete, részben az eredeti gaz-

dasági funkciói visszaszorulásával – a 

bádogkapuk díszítettsége mellett – 

reprezentatív, a porta legjobban kar-

ban tartott épületévé, és egyben nem-

zeti szimbólummá emelkedik.45 Részben 

azért, mert a csűr bástyaszerű tömege 

megjeleníti a magyar család védelmét 

(sőt, önvédelmi képességét), részben pedig azért, mert a zárt, nagy szárazkapu 

mögött, azaz nem hivalkodóan, a belső, nem nyilvános térben biztosít nagy felül-

etetet akár a magyar trikolór díszítőjellegű megjelenítésére (8. ábra).  

 
45  Kós már igen korán, az 1949-es gyűjtésében is említi ezt a folyamatot. Kós 1976: 37.  

 
9. ábra: A Fekete-Körös völgy építészetének homlokzati 

festékanyaga 
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A völgy tradicionális építkezésének külső megjelenési jellegzetessége a házak 

vakolatának igen gyakori kék színe. Datált mestergerendák, illetve a kérdésre 

koncentráló terepkutatások azt hozták a felszínre, hogy a 19. század utolsó 

évtizedeiben már biztos használták a magyarok is a kék festőanyagot, az ultrama-

rint (9. ábra), az úgynevezett krinducot. A krinduc Fekete-Körös völgyi elterjedé-

se általános. A festékanyagot nem a tájon állítják elő, az 1950-es évekig a belénye-

si vásárban jutottak hozzá a völgy települései. A multéniai Berislăveştiben 

gyártott krinduc ma már a települések háztartási boltjaiban, illetve a belényesi 

tűzépen is elérhető. A Fekete-Körös völgyének vegyes etnikumú falvaiban az 

egyszerű közbeszéd pontosan meg tudja jelölni a román házakat, amelyek egyér-

telmű, az életmóddal össze nem függő etnikai jelet hordoznak. Nevezetesen kék-

re vannak festve. Ám, ha a kutató figyelmesen tekint a falvak mai etnikai arcula-

tára, akkor megállapíthatja, hogy ennek a színbeli elkülönülésnek az alapja az et-

nikai hovatartozástól független egykori társadalmi berendezkedés volt. A kék háza-

kat ugyanis a valamikori jobbágyok, majd zsellérek lakták (ún. „jobbágy- vagy zsel-

lérkék”). A jobbágyoknak meg kellett különböztetniük a házaikat a nemesi jogál-

lásúakétól. Csak azért mosódott össze a kék szín a románsággal, mert például a 

Fekete-Körös völgyében a többszöröse volt a román zsellérek száma a magyaro-

kénál, de voltak magyar zsellérek által lakott kék házak is! Hasonlóan a Székelyföld-

höz, ahol az első jobbágyok szintén románok voltak (akik jogállásuk miatt jelölték 

kékkel a házukat), ám később a szabadságjogaikat eladó székelyek is használták a 

kék színt. Várasfenesen az is megfigyelhető, hogy a legrosszabb, magas talajvizű 

belső szigeten van a legtöbb kék ház, amelyekben főként zsellérek laktak: romá-

nok, magyarok vegyesen. Ma is ez az egyik kevert etnikumú része a falunak.46  A 

valaha jobbágyi jogállást jelző szín azért kapta „a román-szín” megnevezést, mert 

Tárkánytól nyugatra lévő csak románok lakta falvak majd minden lakóépülete 

krinducos: 
 
„A felsővölgyben minél délebbre (Vaskóh felé) haladunk, annál nagyobb 

arányban fordulnak elő krinducos házak a települések épületállományaiban. Tárkány 
mai közigazgatási vezető elitjének (1960–70-ben született generáció) néhány képvi-
selője, valamint a Tárkányba házasodó, nem körös-völgyi magyarok „románosnak” 
tartják a kék színt, a 60-80 éves adatközlőim azonban nem tekintik annak. A 
krinduc használata a századfordulón nem függött a háztartások gazdasági erejétől. 
Például a telekaprózódás által nem érintett, utcavonalas beépítésű, széles telkek la-
kóépületei (melyeknek klasszicizáló ornamentikájú, stukkós utcai tűzfalai vannak) 
közül is voltak krinduccal meszeltek. Tárkányban van olyan nagygazda telek, mely 
téglából épült kettős csűrrel rendelkezik, lakóépülete 130 nm-es vinklis, vagy görbe-
ház (ennek L betű talpához hasonló épülethajlása mindig elől, az utca vonalán he-
lyezkedett el és hátoldalát az utca felé mutatta – fordított házas beépítés), és a század-
előn még krinducos volt. Csak a lakóházat és az utcai kerítést (legalább 190 cm ma-

 
46  Szabó 1996: 105–106.  
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gas, cseréppel fedett, 50 cm mélységű vályogfalat) meszelték krinduccal, a mellék-
épületeket nem. (A borona falú csűröket nem festették be, a téglacsűröket már fe-
hérre meszelték, vagy más por állagú földfestékkel (talán a barnás- rózsaszínes ár-
nyalatot adó budai földdel) színezték.) A krinduc dominanciája az 1920-as, 30-as 
években tört meg, ekkor zöld, barnás és sárga színező festékanyagokat kevertek a 
mészhez a krinduc helyett. Az 1950-es évektől egyre gyakoribb, ma pedig már ural-
kodó a kőporozás. A krinducos lakóházak terméskő „fundációjának” talajszint fe-
letti, vakolt részét (ami a falazat lábazatát adja) gyakran kihúzták sötét színű festék-
kel, hogy védjék az eső felverődésétől. A nyílászárókat a krinductól sötétebb árnyalatú 
kékkel (olajfestékkel), vagy zölddel festették. A ház födémdeszkáit, kereszt- és mester-
gerendáját nem festették. A krinducos falfelületeket évente többször is megújították, 
egyrészt mert tisztasági meszelésre volt szükség (tavasszal, ősszel) másrészt mert a 
krinduct „kiszívta”, megfakította a nap, elveszítette mélykék árnyalatát.”47 

 

Arcahikus néphitrétegeket őrző völgy48 képzetében – ellentétben a hold-

fényben világító fehér meszeléstől – a kék szín elrejti éjszaka a házat a boszorká-

nyok elől.  

 

A hagyományos néprajzi örök-

ség tárgyi világát megidéző tárlatok 

leglátványosabb része a népi kerá-

miák és a karakterisztikus, színes vi-

seleti darabok gyűjteményes tárlói. A 

Fekete-Körös völgye magyarságának 

jellegzetes öltözete máig a nemzeti 

önazonosság képviselője. Már maga 

Györffy is felfigyelt arra, hogy az öl-

tözeti kultúra, az életmód más terü-

leteihez hasonlóan, igen archaikus 

vonásokat őrzött meg, főként a fel-

ső völgy zárt falvaiban. A viselet 

bemutatására, eredetének felfejtésé-

re Györffy a településtörténeti, mo-

nográfia-kiterjedésű írásától elkülö-

nítve, még magának e szintézisnek a 

megjelenése előtt önálló tanulmányt szentelt. Györffy István kutatásaira támasz-

kodva Kós Károly is részletesen elemezte bő harminc évvel későbbi terepmunká-

ján a Fekete-Körös magyarjainak tradicionális viseletét.49 A zárt települtségi rend 

 
47  Bihari Horváth László gyűjtése. Itt köszönöm meg Bihari-Horváth Lászlónak, hogy gyűjtéséből 

a fenti rész idézéséhez hozzájárult.  
48  Györffy 1916b: 81–89; Füvessy 1997: 560–567. 
49  Györffy 1912: 1–24; Kós 1976: 55–65. 

 
10. ábra: A köröstárkányi viselet, 2005. 

Fotó: Pál Gabriella 
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(felsővölgy), a paraszti polgárosodás az alföldihez képesti megkésettsége a régies 

hagyományok, viseleti darabok igen archaikus darabjait őrizte meg. A rövid szűr-

féle (daróc) féri felső, a szűrnadrág (berhe)50, a bőgatya középkorias szabást, vise-

leti mintákat őrzött meg. Napjainkban nem csupán az akár százéves ruhák gon-

dos ápolását fényképezheti végig a kutató, hanem a viselet folyamatos fenntartá-

sát és megújítását is dokumentálhatja. Nem csak a kézügyességet igénylő viseleti 

– elsődlegesen ünnepi – darabok újravarrásával találkozhatunk, hanem a bonyo-

lultabb szűrmunkák elkészítésének igényével is (10. ábra). Alig egy évtizede még a 

szűrt – a vidék jellegzetes motívumaival – belényesi mestertől rendelték meg a 

tárkányiak. A viseletkód napjainkban részben a nemzeti és a táji önazonosság 

fenntartásában kap szerepet, ám az elmúlt két évtizedben a viselet (mint jelkép) a 

hagyományos paraszti közegtől egészen eltérő értelmezési mezőben jelent meg. 

Jóllehet nincs szó teljes rend öltözetek tudatos piaci értékesítéséről, „gyártásáról”, 

ám az utóbbi két évtizedben kibontakozó turisztika részeként a tradicionális öl-

tözet szimbolikus megidézése helyet kapott az emléktárgyak között, ugyanis a gyá-

ripari előállítással készült műanyag babákra igazítva, ám egyedi, kézi készítéssel varr-

ják meg a falusi asszonyok a viseleti darabokat (11. ábra). (Az így készült emlék-

tárgyak természetesen kiesnek a népművészet klasszikus értelmezési hálójából.51)   

Habár Györffy István Fekete-

Körös völgyi kutatásai során a tánc-

kultúrát nem vizsgálta behatóan, nap-

jaink terepmunkái a népi kultúra fen-

tebb említett emblematikus rétegihez 

hasonlóan olyan archaikus vonásokat 

hoztak a völgy táncéletében a felszín-

re, amelyek a magyarországi Bihar lo-

kális tánckultúrájából már régen ki-

koptak. Az archaizmus egyrészt meg-

figyelhető a tánckincsben: a régi stílus-

ba tartozó ugrós megőrizte dominanciá-

ját az új stílusú táncokkal (csárdással) szemben, ellentétben a magyarországi al-

földi településekkel, sőt helyi változata is kialakult. Másrészt egészen az ötvenes 

évek közepéig megmaradt a szabadban táncolás szokása, sőt a tánchelyszínek el-

nevezése (porond a káposztáskertben, kenderes kertben) a táncszokások munkaalkal-

makhoz való egykori kötődését is jelzik. A 20. század második felében a tradicio-

nális táncélet lehetőségei megszűntek (pl. kultúrház felépülése, egykori táncterek 

beépítése), ugyanakkor a köröstárkányi ugrós fokozatosan vált a magyar identitás 

kifejezésének lehetőségévé, egyúttal turisztikai attrakcióvá. Betanítása az újabb és 

 
50  Kósa 1990: 181. 
51  Verebélyi 1997: 62–69.  

 

11. ábra: Tárkányi baba, 2005. Fotó: Pál Gabriella 
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újabb tárkányi generációknak szinte kötelező feladattá vált, amelyet a református 

egyház és az általános iskola is támogat. A tárkányi ugrós – a viselet mellett – mai 

is a nemzeti identitás reprezentálásának egyik legfontosabb eszköze.52  

 

 
12. ábra: Erdélyen innen – Alföldön túl című időszaki kiállítás 1.  

(Szolnoki Galéria, 2015. január. 21 – március 29.) Fotó: Gecse Annabella 

 

Ha feltesszük azt a kérdést, hogy a Fekete-Körös völgyének magyar művelt-

ségéről összességében mit mondhatunk, akkor alapvetően két eltérő szempontot 

kell érvényesítenünk. Másként tekint ugyanis az ott élő közösség saját életmódjá-

ra, és másként a tájon több, egy teljes évszázadot számos időmetszetben átölelő 

terepkutatást végigvezető néprajztudomány. A völgy magyar közösségeinek szem-

léletmódjában a kulturális elemek éppen azáltal válnak jelentőssé, hogy megelőző (archai-

kusnak vélt) kultúrfokból eredeztethetők. Az „ősi forrásérték” viszont nem jelenti azt, 

hogy a kultúra szövetében ezek az elemek nem változtak, nem töltődtek fel új 

szereppel, jelentéssel, nem felelnek meg a mindennapokban akár a megváltozott 

funkcióiknak.53 A jelenség kiemelt helyét tehát nem csupán a megőrzött (és gondo-

san óvott) reliktum-jelleg határozza meg a kultúra bonyolult szövetében, jóllehet a 

közösség ezen reliktumoknak a kulturális folyamatok alakulásában betöltött sze-

 
52  A kérdésről szintézis jelleggel lásd Kavecsánszki 2015.  
53  Bausinger 2004: 9–10. 
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repét igyekszik egyfajta „rezervátum-hatás” (érdekesség, unikalitás, egyediség) 

felmutatásának elérése érdekében előtérbe helyezni.54 (Az is igaz, hogy ebben a tu-

datosulásban maguknak a terepen járó kutatónak [jelen esetben Györffy Istvántól 

Kós Károlyon át napjaink gyűjtőiig], a tájról/településről szóló publikációknak is 

komoly szerepe van.) 

 

A kiállítás katalógusa szól Györffy István Fekete-Körös völgyi kutatásainak 

utóéletéről is, amely oldal a Györffy által gyűjtött anyag tudományos publikálásáról, 

későbbi alkalmazásáról értekezik. Az ott leírt, elsődlegesen tehát a megfigyelések 

feldolgozását bemutató észrevételeket tovább szőhetjük azzal, hogy Györffy te-

repmunkájának jelentőségét elhelyezzük az emlékezetkutatás paradigmájába is.  

A néprajztudomány számon tartja azokat a nagy ívű, szervezett kutatásokat, ame-

lyek a komoly tárgyi és/vagy elméleti hozadéka miatt emblematikus pontjaivá 

váltak a magyar terepkutatásoknak.55 Biztosan állíthatjuk, hogy Györffy István 

1911-es terepkutatása az elmúlt száz évben fokozatosan a magyar néprajztudo-

mány egyik kiemelkedő „emlékezeti helyévé” vált. Györffy munkája egyrészt ösztö-

nözte, illetve alapadatokkal látta el a későbbi évtizedek kutatóit, hogy ugyanezt a 

terepet válasszák néprajzi vizsgálataik helyszínéül. Kós Károly, majd Kósa László 

kutatásait ösztönözte Györffy emléke és eredményei56; a Szabó László vezetett 

terepmunka 1991-ben57, illetve az egy évtizeddel később a Debreceni Egyetem 

Néprajzi Tanszéke által szervezett állomásozások is Györffy emblematikus hely-

színi felmérő vizsgálata nyomán indultak meg. Ám nem csupán a későbbi kutatá-

sok idézik meg Györffy eredményeit – ez még önmagában nem emelné „emléke-

zeti hellyé” a völgyi terepet. A norai koncepcióban az „emlékezés akarásának”, a 

hely (jelen esetben Györffy Fekete-Körös völgyi tevékenységének) újra és újra fo-

galmazása is lényegi eleme. Ebben a gondolati hálóban a történelemszemlélet li-

nearitása megbomlik. A múlt megidézése nem az eseményláncolathoz, hanem a 

múltra vonatkozó kötődési pontokhoz, reprezentációs formákhoz kapcsoltan 

megy végbe. Nora úgy látja, hogy akkor válhat egy adott tárgy, személy, hely, je-

lenség emlékezeti hellyé, ha – például egy kutatás – összegző jellegével, kivételes 

minőségével, újszerűségével a későbbi korokban egy szakma (itt: a néprajztudo-

mány) önazonossági pontként határozza meg az adott tevékenységet, illetve a ku-

tatásokat összegző kötetet.58 Az emlékezet fenntartását (az emlékezés akarását) 

szolgálják azok a rítusok, melyek jelentsék akár Györffy munkájának újra kiadá-

sát, a Fekete-Körös völgyi tevékenységének konferenciákon történő megidézé-

 
54   Bausinger 1982: 170–171. 
55  Szintézisként lásd Kósa 1989. 
56  Keményfi (szerk.) 2005: 52–53. 
57  Szabó 1994: 75–79; Szabó 1996: 105–119.  
58  Nora 1999: 154–155; K. Horváth 1999: 132–141. Györffy István terepmunkájának példaadásá-

ról: Tálasi 1974: 40. 
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sét59, illetve – mint jelen esetben – időszaki vándorkiállítások szervezését, kataló-

gusok kiadását (12; 13. ábra).   

 

 
13. ábra: Erdélyen innen – Alföldön túl című időszaki kiállítás 2.  

(Szolnoki Galéria, 2015. január 21. – március 29.) Fotó: Gecse Annabella 
 

* 
 

Györffy István hivatalos útinaplója szerint a Fekete-Körös völgyében 1911. 

augusztus 6. – szeptember 10. közötti terjedő időben kutatott. Amit Önök itt lát-

nak, az egy óriási munkabírású kutató tulajdonképpen egy hónapi munkájának, 

gyűjtésének eredménye, mivel egy kisebb kontrollkutatást leszámítva Györffy a 

háború, illetve a világégés következményei miatt már nem tért vissza erre a terep-

re. Ám a kutatás nyomán megjelent kötettel, több tanulmánnyal, fekete-fehér és 

színes felvételekkel, saját maga által készített térképekkel olyan, addig példa nélküli 

elemzést vitt véghez, amely a mai napig mértékadó a települési monográfiák elké-

szítéséhez. Györffy ugyanis olyan sokoldalú vizsgálatot végzett, amely egyszerre 

volt kíváncsi a falvak morfológiai külső leírására, amit ma településföldrajznak ne-

vezhetnénk a leginkább, ám rákérdezett azokra az egyedi kulturális folyamatokra 

is, melyek a községek szerkezetének történeti alakulását befolyásolták, amit ma 

talán a leginkább a településnéprajz szóval adhatunk vissza. Amint a fiú, Györffy 

 
59  Bellon–Szabó (szerk.) 1987. 
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György (1917–2000) írta, e szemléletével Györffy István egyszerre volt képes át-

fogni a teljességet, miközben aprólékosan feltárta az egészet alkotó elemeket.60 

Kevés elme képes alkatilag ilyen kettős látásra. Miniatűr nemzeti és nemzetségi 

rendeket, telkekre lebontott gazdálkodási vetésszerkezeteket felrajzolni majd tu-

catnyi községben, aprólékos falutörténeteket egyesével megírni, adatgazdag sta-

tisztikákat összeállítani, történeti eseményeket községről-községre levéltári forrá-

sokból kinyomozni, és rendezni mindezt mégis úgy, hogy önmaga ne vesszen el a 

millió adatban, hanem értse, megértse a régió nagyobb kulturális folyamatait. Az-

az a sziszifuszi, türelmes, tulajdonképpen kirakós munkájában ne célt, hanem 

csupán egy eszközt lásson, amely elvezeti a Fekete-Körös völgyében élő magyar-

ság kulturális alkata eredetének megértéséhez. A Néprajzi Múzeum által rendezett 

kiállítás főhajtás Györffy István nagysága és időtálló teljesítménye előtt, és főhaj-

tás a Fekete-Körös völgyében élő szórványmagyarság mindennapi megmaradásá-

nak, hétköznapi kultúrájának, inkább úgy mondhatnám, otthonosságához való 

ragaszkodásának, kulturális berendezkedésének elkötelezett megtartása előtt.      
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Róbert Keményfi 
 
ON THIS SIDE OF TRANSYLVANIA – ON THE OTHER SIDE OF THE GREAT 

HUNGARIAN PLAIN (ALFÖLD): MOSAICS OF THE FOLK CULTURE OF 
HUNGARIANS LIVING IN THE VALLEY OF FEKETE-KÖRÖS 

 
When addressing the question of how much we know of the level of Hungarian 
education in the valley of the river Fekete-Körös in sum, we would need to basically 
consider two different aspects. The reason for this is that people living in the local 
community look at their own way of life differently from what the field of ethnography 
would concentrate on when conducting field work that spans an entire century in several 
sections of time. The cultural elements in the perspective of Hungarian communities 
residing in this valley become significant exactly because of the fact that they derive from a previous 
degree of culture (which is regarded archaic). The notion of “ancient source value,” however, 
does not necessariliy mean that these elements have not undergone changes in the fabric 
of culture, and that they have not become charged with new functions and meanings, or 
that they do not satisfy the everyday requirements related to their new contemporary 
functions. 
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Forisek Péter 
 

Arrianos Trapezusban 
 

 

 

L. Flavius Arrianus (Kr. u. 95 k. – 175 k.) görög származású római politikus és 

hadvezér volt, aki a kis-ázsiai Nikomédiában született.1 Fiatalon Athénban tanult a 

korszak híres filozófusa, Epiktétos iskolájában, ahol életre szóló barátságot kötött a 

későbbi római császárral Hadrianusszal. Ennek köszönhetően fényes politikai és 

katonai karriert futott be, ugyanakkor a korszak jelentős történetírói között is szá-

mon tartjuk.2 Kr. u. 129-ben római consul volt, majd Kr. u. 131–137 között a ró-

mai birodalom keleti határvidékén Cappadocia provincia helytartója (legatus Augusti 

pro praetore). Miután megérkezett a provinciába, első dolga volt, hogy felmérje a te-

rület erőforrásait és védelmi felkészültségét. Ennek részeként bejárta a Fekete-

tenger partvidékét is, mivel északról ez volt a provincia határa. Az útról egy latin 

nyelvű beszámolót küldött Hadrianus császárnak, és egy görög irodalmi művet is 

írt, az antikvitásban népszerű periplus műfajban, ez volt a Periplus Pontu Euxeinu, ma-

gyarul a Fekete-tenger körülhajózása.3 A rövid műben Arrianos hetvenkét telepü-

lést sorol fel, melyek többsége az ő korában is lakott polisz volt, illetve három ró-

mai erődöt, amelyek a Római Birodalom területétől messze, már a barbár területe-

ken feküdt.4 Ugyancsak felsorol negyvenkét folyót, amelyek egy részébe a leírások 

alapján be is hajózott, amennyiben ez lehetséges volt. A kikötőhelyek és katonai 

támaszpontok mellett a szerző több mitológiai színhelyet és vallási kultuszhelyet is 

megemlít, melyek fontos adalékul szolgálnak a terület vallási sokszínűségének meg-

ismeréséhez. Mivel egy földrajzi útleírásról van szó, ezért Arrianos pontosan közli a 

távolságokat az egyes földrajzi helyek között, valamint beszámol a kikötőkről és ki-

kötőhelyekről, illetve az ezek közötti távolságokról.  

 
 1  Arrianos életéhez, politika és katonai pályafutásához: Forisek 2013; Stadter 1980. 
 2  Arrianos irodalmi tevékenységéhez: Bosworth 1972; Stadter 1980. 
 3  A tanulmányhoz az alábbi szövegkiadást használtam fel: Flavii Arriani quae exstant omnia. ed. 

A. G. Roos. II. vol. Scripta minora et fragmenta. ed. G. Wirth. Leipzig: B. G. Teubner, 1968. A 
Periplus Ponti Euxinit több nyelvre is lefordították, illetve több bilingvis kiadása készült. Ezek 
közül az alábbiakat használtam: Liddle 2003; Arslan 2005. Kommentár és elemzés a szöveghez: 
Silberman 1993. 

 4  A három katonai helyőrség Apsaros, mai nevén Gonio Grúziában (Arr. Perip. 6.), Phasis mai 
nevén Rion, vagy Rioni Grúziában (Arr. Perip. 9.), valamint Sebastopolis, a korábbi nevén 
Dioskourias, mai neve Sukhumi (Arr. Perip. 10.). 
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Az expedíció kiindulási pontja a Cappadocia provinciához tartozó Trapezus, 

ősi görög gyarmatváros volt. Jelen tanulmányban Arrianos rövid leírását vizsgá-

lom meg a településről, melyet szerzőnk a következőképpen ír le. 
 

1. Megérkeztünk Trapezusba, egy görög polisba, amit ahogy Xenophón mondja, a tengeren 
alapítottak Sinópéból származó telepesek, és boldogan néztünk le a Fekete-tengerre ugyanarról a 
helyről, ahonnan Xenophón és te. Az oltárok már fel voltak építve, ámbár igen durva kőből (ké-
szültek), és a felírt betűk sem voltak jól láthatóak: a görög felirat is igen pontatlanul volt bevésve, 
úgy mintha barbárok írták volna. Ezért úgy döntöttem, hogy fehér kőből újjáépítem az oltárokat 
és a feliratot is bevésetem könnyen felismerhető betűkkel. És bár a szobrodat felállították egy kel-
lemes helyen – ugyanis a tengerre mutat – ez a mű nem is hasonlít rád és egyébként sem szép. Így 
hát elküldettem egy szoborért, amely méltó arra, hogy a te neved viselje, ugyanilyen testtartásban: 
mert az a hely különösen alkalmas egy örökkévaló emlékműhöz. 

2. A szentélyt négyszögletes kövekből építették, nem közönséges módon, azonban Hermés 
szobra nem méltó sem a szentélyhez, sem magához a helyhez. Ha helyesnek tartod, akkor küldj 
nekem egy körülbelül öt láb magas Hermés szobrot, amely úgy vélem arányos lesz a szentélyhez; és 
egy másik négy láb magasat is, Philésiosét, mivel úgy gondolom, hogy nem a szokás ellen való, hogy 
közös temploma és közös oltára legyen az ősével, és míg az egyik látogató Hermésnek, addig a 
másik Philésiosnak, a harmadik pedig mindkettejüknek együtt mutat be áldozatot. És mindezek 
örömöt szereznek majd mind Hermésnek, mind Philésiosnak, Hermésnek, mivel az ő leszárma-
zottját tisztelik, Philésiosnak pedig, mivel az ő ősét. Egy ökröt is feláldoztam azon a helyen – 
nem úgy, mint Xenophón Kalpes Limenben, aki mivel híján volt áldozati állatoknak, ezért egy 
kocsi elől fogott ki egy ökröt –, mivel a trapezusiak elláttak egy nem közönséges származású 
ökörrel, megvizsgáltuk a beleket és italáldozatot öntöttünk rájuk. Nem felejtettük el, hogy te, 
akinek a jólétéért elsőként mondtunk imát, ismered a szokásainkat, és tudod, hogy te magad mél-
tó vagy a jólétedért (mondott) imákra mindenkitől, beleértve azokat (is), akik kevésbé részesültek 
tőled (jótéteményből), mint én. 

 

Arrianos a szöveg elején megemlíti, hogy maga a császár is járt ezen a terüle-

ten, mégpedig Kr. u. 129-es keleti utazásai során. Tudjuk, hogy Hadrianus hu-

szonkét évig tartó uralkodása alatt szinte egész birodalmát beutazta, hogy minden 

tartományt, minden várost és közösséget, minden római katonai egységet szemé-

lyesen vizsgáljon meg, és olyan viszonyokat alakítson ki, amelyek birodalma belső 

és külső erejét egyaránt növelik.5 Trapezusi látogatására utal azzal Arrianos, hogy 

ugyanarról a helyről nézett le a tengerre, ahonnan korábban Xenophón, athéni 

hadvezér és történetíró és a császár, Hadrianus. 

Arrianos irodalmi példaképe Xenophón (Kr. e. 434/427 – Kr. e. 355) volt. 

Arrianos több műve is hasonló tematikával készült, mint az athéni szerzőé, mű-

veiben, amikor önmagáról ír, többször nevezi magát Xenophónnak, és az utókor 

is az új Xenophón (Xenophón neos) névvel nevezte.6 A hellén civilizációt nagyra 

 
 5  Cass. Dio 69: 9; Birley 1997: 155. 
 6  Arrianos mint az új Xenophón ld. Bosworth 1993: 272–275; 1993: 273, több Kr. u. 2. századi 

szerzőt is megemlít, akik a klasszikus kori görög személyek nevét vették fel: a mytilénéi Cn. 
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tartó Hadrianus császár (aki Rómában hellénbarátságáért a Graeculus, vagyis Gö-

rögöcske melléknevet kapta7) nyilván örömmel vett barátjától minden utalást, 

amely a klasszikus görög civilizációra vonatkozott. Arrianos műve éppen egy 

ilyen Xenophónra történő utalással kezdődik, az Anabasis azon fejezetére, amikor 

a tízezer görög a Perzsa Birodalom szívéből hosszú szárazföldi menetelés után 

eléri a Fekete-tengert éppen Trapezusnál: „És ekkor meghallották, hogy a katonák ezt 

kiáltozzák: «Tenger, tenger!» – és hogy a kiáltás egyre terjed.”8 A görögöket istenanya-

ként védő tenger a hosszú menetelés után a megmenekülést jelentette. Xenophón 

ezután leírta, hogy a görögök kövekből oltárt emeltek, amelyre állatbőröket és 

zsákmányolt fegyvereket helyeztek el ajándékul. Nem tudjuk, hogy Arrianos 

ugyanerről az oltárról ír-e művében, mindenesetre egy durva kövekből épült ol-

tárt említ nehezen olvasható görög felirattal.  

Trapezusban Arrianos leírja, hogy a császárnak, Hadrianusnak van egy szenté-

lye, amelyben a császár szobra áll, ez azonban eléggé primitív kivitelezésű munka 

volt, amelyet Arrianos kicseréltetett egy a császárra jobban hasonlító szoborra. A 

császárkultusz alapvető feltétele volt, hogy a császár és maga Róma, illetve a Római 

Birodalom tiszteletére épített szentélyeket, vagy állított szobrokat egy polgári kö-

zösség, tehát egy város emelte, vagy néhány esetben városi társaságok (collegium), 

vagy magánszemélyek. A közösségek, illetve a magánszemélyek ezen a módon fe-

jezték ki hálájukat jótevőjük felé.9 Hadrianus tiszteletére elég sok szentélyt, illetve 

emlékművet szenteltek Kis-Ázsiában. Price Rituals and Power c. monográfiájában tíz 

olyan régészeti-epigráfiai emlékről ír, amelyet Hadrianus császárnak szenteltek a 

térségben (az alábbi városokban: Kyzikos, Ephesos [2 emlék], Smyrna, Phaselis, 

Nicomedia, Nicopolis, Perta, Terméssos és Aigeai).10 Ephesosban például az 

Artemis szentély felújításáért kapott a császár egy szobrot felirattal.11  

A trapeusi szentélyt nyilvánvalóan Hadrianus látogatásakor felújították, esetleg 

a császár a látogatás során adományt is tett a szentélynek, azonban a provinciális 

városban nem tudtak olyan művészi alkotást készíttetni, amely megfelelő lett volna, 

ezért lépett közbe a helytartó. 

Nem egyedi eset volt, hogy a császár tiszteletére emelt szobrok nem feleltek 

meg az elvárásoknak. Arrianos mellett más antik szerzők is megemlítenek hitvány 

műalkotásokat. Fronto például az ifjú Marcus Aurelius képmásait látta Rómában, 

amelyek hitvány módon voltak megfestve: „male illae quidem pictae” és még csak nem 

 
Pompeius Macrinus az új Theophanés nevet, a syriai C. Iulius Nicanor az új Themistoklést, 
vagy a rhodiopolisi Hérakleitos az orvostudomány Homérosa nevet. 

 7  SHA Hadr. I. 
 8  Xenophón Anab. IV. 7. 24. Fein Judit fordítása. 
 9  Price 1984: 174–75. 
10  Ld. Price 1984: 249–274. 
11  Syll. III. 839. Price 1984: 175. 
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is hasonlítottak a császárra „tam dissimilis”.12 A hitvány másolatokra a legnyilvánva-

lóbb magyarázat, hogy a provinciák vidéki kisvárosaiban nem voltak olyan kaliberű 

művészek, akik a valósághoz hasonlító műalkotásokat készíthettek volna.13 

Arrianos a császár szobrán kívül megemlíti, hogy volt egy szentélye Hermész 

istennek és Philésiosnak is.14 Hermész isten közismert a görög vallásban, 

Philésiossal kapcsolatban azonban több elképzelés is létezik. Apollón isten egyik 

mellékneve Apollón Philésios (vagy Philios), akinek kultusza a kis-ázsiai 

Didymához kapcsolódott. A kultuszhely Apollón és Branchos szerelmi kapcsolatá-

nak állít emléket. A hagyomány szerint a jósda ott állt, ahol Apollón megcsókolta 

Branchost, így az egyszerű magyarázat szerint a melléknév a philein = csókolni igé-

vel áll kapcsolatban. Ennél valószínűbb etimológia, hogy a philos = barát szó van az 

isten mellékneve mögött és Apollón Philésios a barátság istene volt.15 Elképzelhe-

tő, hogy a kultusz Didymából került Trapezusba. Az Apollónnal való kapcsolathoz 

érdekes adalék egy Arrianos helytartóságának idejéből származó felirat, amelyet egy 

Apollón tiszteletére létrehozott vallási szövetség állíttatott a helytartónak.16 
 

„Fl(abion) Arrianon pres(beutén) / kai antistr(atégon) tou / Sebastou ton eu / sebestaton 
kai di / kaiotaton hége / mona hé hiera syn / [o]dos epimeleia / M(arkou) Iouniou Archi / ou 
tou dia biou hie / reós” 

„Flavius Arrianosnak Augustus praetori rangú legatusának, a legkegyesebb és legigazságo-
sabb helytartónak állíttatta Apollón szent egyesülete Markus Iunius Archias felügyeletével, aki élet-
hossziglan szóló papi tisztséget visel.” 

 

A felirat alapjául szolgáló szoborbázison egy körülbelül életnagyságú szobor 

állt, amelyből semmi sem maradt fent. A felirat által említett Apollón tiszteletére 

létrehozott vallási egyesület (synodos) csak erről a feliratról ismerős. Nem tudjuk, 

hogy az egyesület milyen célból, vagy minek az emlékére állíttatta az emlékművet. 

Az értelmezésben segítségünkre lehet, hogy a szövegben kiemelik Arrianos ke-

gyességét (eusebestatos) és hogy a dedikáció végrehajtására egy papot bíztak meg 

felelősnek. Azt tudjuk, hogy Hadrianus császár nagyon fontosnak tartotta a vallá-

sokat és a különféle kultuszok és az állam kapcsolatát, mert ebben az állam biz-

tonságának növelését látta.17 Talán elképzelhető, hogy Arrianos egy körútja során 

 
12  Fronto Epist. ad M. Caes. IV. 12. 4. 
13  Pekáry 2002: 114. A valóság és a műalkotás közötti különbséget talán az ifjabb Plinius fejezi ki a 

legjobban: „S mint a festő is ritkán tudja hibátlanul visszaadni a tökéletesen szép arcot, én is elmaradok, és 
messze járok a mintakép mögött.” (Plin. Epist. V. 15. 1.) 

14  A szentély helyét valószínűleg ismerjük, a mai Trabzon központjában fekszik, épülettöredékek 
és egy oszlop került elő. Arslan 2005: 53. 

15  Fontenrose 1988: 119–120. Epigráfiai emléket nem ismerünk, amely az istent Apollón 
Philésiosként említi, viszont a név antik auctoroknál szerepel. Plinius Nat. Hist. 34. 8; Macr. 
Sat. 1. 17. 49. 

16  Baz 2007: 104–107. 
17  Spawforth–Walker 1985: 78–104; Boatwright 2002. További irodalom: Baz 2007: 107. 188. lbj.  
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valamilyen módon kedvezett a helyi Apollón kultusznak, amit a kultusz követői 

ezzel az emlékművel háláltak meg. 

A Philésios szentélyre egy másik magyarázat lehet, hogy Philésios Trapezus 

alapító hérosza volt, erről azonban nincs forrásunk, csupán feltételezés.18 Érde-

kesség, hogy Xenophón is megemlít az Anabasisban egy Philésios nevű akháj pa-

rancsnokot, akit vele együtt választanak meg parancsnoknak.19 Az valószínű, 

hogy ennek a történeti személynek nem sok köze lehetett a szentélyhez, inkább 

az első két verzió közül kell választanunk, melyek közül nekem az első, ti. Apol-

lón Philésios tűnik a legvalószínűbbnek. 

Arrianos a császár tiszteletére állatáldozatot is bemutat, kiemelve, hogy míg 

példaképe Xenophón egy kocsi elől kifogott ökröt áldozott fel a megmenekülé-

sükért, addig ő egy a rítusok szerint előírt állatot, így ebben az esetben is híven 

követte az ősi vallási hagyományokat.20 

Arrianos pár soros szövege jól illusztrálja, hogy a római helytartók nemcsak 

egy-egy terület közigazgatásáért, vagy katonai védelmének megszervezéséért felel-

tek, hanem a mindennapi életben is fontos szerepet játszottak. A helytartó a val-

lási életet is felügyelte és ő maga a provincia első számú embereként felelős volt a 

császárkultusz ápolásáért ugyanúgy, mint a vallás valamennyi tárgyi és kultikus 

eleméért. Arrianos a helytartók hivatali kötelességén túlmenően azonban részben 

az ősi hellén szokások felelevenítése, részben Hadrianus császárhoz fűződő ba-

rátsága miatt a lehető legnagyobb gonddal járt el hivatali teendői intézésekor. 
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Péter Forisek  
 

ARRIANOS IN TRAPEZUS 
 

Roman politician and military leader of Greek descent L. Flavius Arrianus was a Roman 
consul in the year 129 A.D. and, between 131 and 137 A.D., he served as the governor of 
the province of Cappadocia, located near the eastern border of the Roman Empire. Dur-
ing this latter time period, he traveled extensively also along the coastline of the Black 
Sea, while he recorder his experiences in a literary work. Apart from the seaports and 
military bases, this author also mentions several mythological locations as well as other 
places of religious cultic significance, which can provide the readers with important addi-
tional information to complement the image of religious diversity so characteristic of this 
geographical area. The point of departure for his expedition was Trapezus, an ancient 
Greek colonial town that belonged to the province of Cappadocia. In the present study, 
it is my intention to examine this settlement on the basis of the brief description written 
by Arrianos. I wish to emphasize the fact that the proconsuls at this time were responsi-
ble not only for supervising religious life in general but, as the holders of the highest of-
fice in the provinces, they were also in control of the maintenance of the cult of the em-
perors just like of all the material and cultic elements of religion. 
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A valahova tartozás, árnyaltabban az egy adott csoporthoz tartozás nem az 

abban elfoglalt tagságot jelenti, hanem az egyén választását és döntését.1 Mindez 

állandó jelleggel fennálló egyensúlyozást kíván meg, amelyben az egyén saját he-

lyét keresi és megtalálja az adott társadalomban és térben, illetve ezzel együtt bel-

ső nyugalmát is. Saját környezetének megértéséhez, a hozzá történő idomulás-

hoz, kategóriákba „szervezi önmagát”. Ez a kategorizáció kognitív folyamat, 

amely az események, közösségek, a tárgyak/objektumok rendszerezésével, szem-

léletmódjának kialakítását, szándékainak és cselekvésbeli döntéseinek megkönnyí-

tését teszi lehetővé, ennek következtében pedig a csoportban elfoglalt helyét biz-

tosítja. A csoporthoz tartozás mindig egyéni döntésen alapszik, egy adott csoport 

etnikai identitása pedig a másik csoporttól való elkülönülésen.2 Az etnikai azo-

nosság megjelenítésének klasszikus kategóriái, az etnikai hovatartozás és a másság 

reprezentációjának leglátványosabb megnyilvánulásai, amelyek mentén nemcsak a 

saját csoporton belülre irányulva, hanem a differenciáltság érzékeltetésére lehet 

megfogalmazni sajátosságokat. Ezek a sajátosságok pedig lehetnek olyan emelvé-

nyek, amelyek egy adott csoport közösséggé szerveződésének kiemelt színterei. 

Tanulmányomban a 31 szatmári sváb település közül Mezőpetri3 (románul 

Petreşti, németül Petrifeld) példáján keresztül egy olyan csoport emlékezeti tereit 

 
 1  A tanulmány az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport programjának keretén belül készült. 
 2 Vö. Huber 2003: 91–93. 
 3  Mezőpetri történelme a középkorra nyúlik vissza, a történeti források először 1332-ben említik 

Mezeu-Petri néven. Nagykárolytól délnyugatra, 13 km-re fekszik. A török hódoltság és az idősza-
kos járványok megjelenésének következtében 1692-re elnéptelenedik, majd csekély számú ma-
gyar betelepülése után 1742-től sváb telepesekkel népesült be a falu. Mezőpetri lakossága a 19. 
század első feléig többségében német nemzetiségűnek mutatkozott, jelentős változást az 1910-
es népszámlálási adatok mutattak, amikor is a teljes lakosság gyakorlatilag egy generációváltás 
alatt magyar nemzetiségűvé vált, majd 20 év múlva az 1930-as népszámlálások szerint újra né-
met nemzetiségű többséggel rendelkezik a település. Ezek az eredmények viszont nem lakos-
ságcserét jelentenek, hanem a többszöri nemzeti identitásváltás folyamatát láttatják, amely szin-
te a teljes település lakosságának nemzeti identitásbeli váltását jelzi. A számarányok az 1941-es 
adatok szerint a magyar–német nemzeti hovatartozás kérdésében újbóli fordulatot jeleztek, és 
ismételten a magyar nemzetiségi hovatartozás megnövekedését mutatták. Ezzel szemben az 
1992-es adatok német többséget jelölnek. Az adatokat lásd Varga 2010. 
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mutatom be, amely több mint 300 éves múltra tekint vissza, és amely ez idő alatt 

több korszakváltáson, illetve ezzel együtt identitásváltáson esett át. A szatmári 

svábok történeti vonalát a telepítések kezdetétől, 1712-től napjainkig több kor-

szakra bontva értelmezhetjük. A mai dél-németországi területekről a 18. század 

folyamán érkező telepes svábok életében a telepítés ténye újszerű hatások megje-

lenését feltételezte, az új ökológiai és kulturális környezet egyértelműen új szo-

kásrend kialakításának kényszerét vonta maga után az áttelepült egyének és csalá-

dok szintjén. Az egyes települések lakosságánál hosszú ideig tartott a közösséggé 

szerveződés folyamata. Ez az otthonteremtés és az úgynevezett templomépítések 

időszaka is, amely az ünnepi szokásrend alakulásában jelentős szerepet töltött be. 

Kialakítottak egy szakrális közösségi teret, ennek következtében pedig lehetővé 

tették a megszentelt idő kollektív eltöltését, az ünnep ilyen jellegű megélését. 

Alapvetően az új helyen megismert szokásrend elterjedése és vele együtt a ma-

gukkal hozott ünnepi alkalmak egymáshoz jól illeszkedő egységbe szerveződése 

valósult meg. A kétnyelvűség kialakulásának és az elmagyarosodás folyamatának 

idejét a 19. század folyamára teszik.4 A trianoni határrendezések és a német népi-

ségi mozgalom hatására a Romániához csatolt szatmári sváb települések lakossá-

gának identitása az új államhatalom által újból válságba került, a német–magyar 

identitásválságból fakadó társadalmi összetűzések jellemzőek a korszakra. A Ma-

gyarországhoz történő 1940–44 közötti időszakos visszacsatolással erősödik a 

magyar nemzeti lojalitás, amelyet az 1945 januárjában zajló deportálás csak foko-

zott. A szocializmus ideje alatt a német nemzetiségiek létszámának csökkenése a 

további nyelvváltás folyamatában és a nagyarányú németországi kiköltözésekben 

keresendő. Nemzeti hovatartozásukat illetően a magyar érzelmi kötődés megerő-

södése jellemző, illetve a román nyelv elterjedése a Romániához történő vissza-

csatolást követően a társadalmi élet szükséges velejárójaként látható. Az 1990-es 

fordulat idejére a társadalmi átstrukturálódások hatására több, addig hagyomány-

szerűen megtartott szokás kontinuitása felbomlik, a sváb etnikus specifikumok 

jelentős részének elhalásáról és átalakulásáról beszélhetünk. Ezt a jelenséget ész-

lelve az egyes lokális közösségeken belül kialakult egy felülről – de belülről – ge-

nerált szokásrevitalizáló és identitásépítő magatartás, a sváb etnikus jegyek hang-

súlyozására és a felekezeti elkülönítés erőteljesebb érzékeltetésére. A különböző 

újszerű és felújított szokással tudatosan disszimilálták magukat a környező tele-

pülések egyéb felekezeteitől.5 

 
 4  Ez a szatmári sváb települések területi szétszóródásának függvényében településenként eltérő 

intenzitást és mértéket mutatott. A magyarral ellentétben az irodalmi német nyelvvel a szatmári 
sváb parasztság az első világháborúig tulajdonképpen nem került kapcsolatba. Lásd: Szilágyi 
2015: 12–13. 

 5  A térségben az etnikai elkülönülés többségében felekezeti különbséget is jelent. Vallás és etni-
kum ilyen jellegű összefüggéseiről lásd Bartha 1984: 99. 
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A vizsgált terület első feltérképezése alkalmával már egyértelmű jelzésekre 

figyeltem fel, mint helyekbe táplált jelekre, amelyek számos, az adott lokális tár-

sadalomra jellemző sajátosság kifejezőiként jelentek meg. A falukép eleve adott 

monumentális árulkodó jelei mellett, ezek, mint apró részletek egészítették ki a 

térmegjelölés eszközeit. Halbwachs a kollektív emlékezet és a tér viszonylatában 

fogalmazza meg, hogy a hely képes a csoport jegyeinek fenntartására és fordítva. 

Tehát a csoport tevékenységei a térben leképeződnek, és a hely, amelyben a cso-

port él, minden megnyilvánulásának egysége. Ugyanakkor természetszerű, ha a 

csoporton belül változások történnek, az a helyet is módosítja.6 Ennek következ-

tében a helyekben konzerválódott kulturális jeleket nem tekinthetjük örök érvé-

nyűnek, azok legalább annyira állandó dinamikában vannak, mint amennyire egy-

egy csoport, vagy amennyire maga a természet. A terekbe táplált kulturális jegyek 

fenntartásáért ugyanúgy munkálkodni kell, mint amennyire egy-egy épület állagá-

nak megtartásáért. Legyen az szellemi vagy tárgyi „emlékmű”, minden esetben ál-

lagmegóvást igényel. 

A tér ebben az esetben a kultúra bizonyos kódolt lenyomatait láttatja. A tér-

használat dimenziója pedig a társadalmi kommunikáció egyik formáját.7 Az aláb-

biakban azokra a materiális létesítményekre helyezem a hangsúlyt, amelyek révén, 

és amelyek köré szerveződve valósul meg a szatmári svábok etnikai és felekezeti 

hovatartozásának térbeli kifejezése. Olyan, a szatmári környezetbe emelt, állítta-

tott és létesített objektumokra kell itt gondolnunk, amelyek a külső szemlélőnek 

egyértelmű jeleket adnak: templomok, szakrális kisemlékek, temetők, múzeumi létesítmé-

nyek és épületek vehetők itt számba.8  

 

 

A TEMPLOM 

 

A templomok emelésének igénye a szatmári svábok vallásosságának kö-

szönhetően a betelepüléstől számítva viszonylag korán elkezdődő szakrális tér-

foglalást jelzett. A telepítő grófok adományaikkal biztosították az anyagi fedezet 

egy részét a helyi közösségek és a vallásos élet mihamarabbi megszilárdítása ér-

 
 6  Halbwachs 1967: 130. 
 7  Ezen utóbbiról lásd Keményfi 2010: 108. 
 8  A tanulmány nem kíván részletekbe menően tárgyi néprajzi vonatkozású adatokkal szolgálni, 

mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a sváb építészeti alkotások (kimondottan a sváb lakó-
épületek és csűrök) részletes bemutatása is e témakörben taglalható lenne. Mivel mindezt már 
több ízben megvalósították (példaként lásd Páll 1988: 159–167.), itt csak jelzem, hogy ezek is je-
lentős reprezentatív értékkel rendelkeznek. Mezőpetri falumúzeumának ismertetése során az 
építészeti karakterjegyekre részletekben magam is kitérek. 
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dekében.9 Az építtetés magas költsége ellenére a vallásos meggyőződés a lokális 

közösségeket monumentális épületek emelésére késztette. Ennek köszönhetően a 

történelmi Szatmár megye katolikus sváb településeinek egyik leglátványosabb 

reprezentánsai a templomok lettek. 

A monumentális épületek meg-

alkotásában a vallásosság erőteljessé-

ge mellett elsődleges szempont volt, 

hogy a falvak sváb lakosságának lét-

száma gyarapodásnak indult a betele-

püléseket követő évtizedekben, így az 

addig meglévő templomépületek ki-

csinek bizonyultak. Merli Rudolf sze-

rint a templomemelések korszakának 

kiemelkedő egyénisége volt az ado-

mányozó földesúr mellett Bithäuser 

József mérnök, akit a telepítő gróf 

Károlyi Sándor unokája, Antal tanít-

tatott ki Párizsban. Bithäuser tervei 

alapján készült több Nagykároly kör-

nyéki sváb település temploma a 18. 

század második felében.10 A templo-

mok a falvak vallásos közösségének 

identifikációs tényezőjévé váltak,11 

árnyékukban a református templo-

mok eltörpültek. A monumentális épületek már messziről tükrözik a települések 

felekezeti többségét.12 (1. kép) 

A mezőpetri templom történetét több forrásból ismerjük. A település 

Historia Domusa, Brázay János Emléklapok a Mező-petri-i község és r. k. plébánia tör-

ténetéből a templom száz éves jubileumára című, 1886-ban megjelent kötete, valamint 

 
9  Gróf Károlyi Sándor feleségéhez intézett levelezéséből ismerhetjük a templomemelések szor-

galmazásának célját. Kovács 1994: 163. 
10  Merli 1999: 132. 
11  Vö. Bartha 2006: 104. 
12  A 31 szatmári sváb településen 2005–2006-ban Szücs Róberttel közösen végzett templomfel-

mérések viszont azt is bebizonyították, hogy több település elnéptelenedett, esetleg a jelentős 
németországi áttelepülés után román lakosokkal népesedett be. Barlafaluban például a templom 
ennek következtében ment keresztül egy felekezeti „átszíneződésen”, amelynek következtében 
a római katolikusságra utaló külső jegyeit felváltotta az ortodoxok harsány színvilága. Arra is 
láttunk példát, amikor olyan mértékben elnéptelenedett egy-egy település, így például Kraszna-
sándorfalván, hogy a faluban mindössze 3 család élt a kiszállás időpontjában, és a 200–300 főt 
befogadó templom gyakorlatilag üresen állt, mégis a maga pompájában tetszelgett. 

 
1. kép: Mezőpetri Szent Erzsébet temploma 

(saját felvétel, 2013) 
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Merli Rudolf Mezőpetri története című műve különös figyelmet szentel neki. Ezek 

rendre a templom története mellett a vallásgyakorlás jelentős szerepére is utalnak: 
 
„Ősi hitükben állhatatosan megmaradtak, nincs rá itten példa, hogy az atyák vallását va-

laki megtagadta volna. A templomot nemcsak vasár- és ünnepnapokon, de munkaszünetben, 
hétköznapokon is látogatják, annak díszítésére és az istentisztelet fényének emelésére áldozni 
mindig készek; hogy Istennek házát mennyire szeretik, mutatja a templomi számadások könyve, 
mely szerint 1820-tól 1886-ig 23,000 forintot tesznek a kiadások, mely összeg részint a persely-
ből, részint kegyes adakozásokból folyt be.”13 

 

Lokális szinten a templomok a vallásos élet központjaként működnek, ülés-

rendjük pedig a helyi társadalom mindenkori képét tükrözi vissza. A különböző 

történeti korszakokban a társadalmi változások és a nemzetiségi konfliktusok a 

templomban is érzékelhetőek voltak. A két világháború közötti német népi moz-

galom hatására felerősödő német nemzeti öntudatra ébredés a települések nem-

zeti alapú kettéosztódását eredményezte, amely például az elmondás szerint a 

templomi ülésrendet is megváltoztatta: egyik felében ültek a magyar érzelmű svá-

bok, míg a másik felében a német érzelműek. 
 
„Meg aztán vót a templomban is verekedés. Svábul imádkoztak a templomban, és akkor 

egyszer csak hozzáfogtak a miatyánkhoz, az egyik németül, a másik magyarul. És akkor össze-
verekedtek ott is.”14 

 

A vallási identitás ezen körülmények között az asszimiláció folyamatát is 

elősegítette, hiszen egy idő után azok a német érzelműek is magyar ajkúvá váltak, 

akik erősen ellenálltak az egyház által is erősített elmagyarosodásnak. A második 

világháborút követő időszakra a nemzetiségi kérdés lokális szinten nem okozott 

konfliktusokat, hiszen ebben az időszakban állami szinten felekezetileg kisebb-

ségnek számítottak. Ettől kezdve jelentősebb volt a templomba járás igénye és a 

közösség elvárásának való megfelelés. (2. kép) 

A szatmári svábok egyik legfontosabb ünnepe is a templomhoz köthető, ez 

pedig a templombúcsú (kirbáj). Amíg a magyarországi németek több településén 

a templomok titulusünnepét általában az ünnepnaphoz legközelebb eső vasárna-

pon tartják,15 addig a szatmári svábok szigorúan az adott emléknapon ünneplik és 

csak egy búcsút tartanak egy évben. 

A szatmári sváb települések közül Mezőpetriben tartják a naptári év utolsó 

templombúcsúját, november 19-én, Szent Erzsébet napján. A mezőpetriek bú-

csúja az őszi betakarítások végeztével olyan időpontra esett, amikor volt idő a 

 
13  Brázay 1886: 24. 
14   C. I. 82. éves férfi közlése, Mezőpetri, 2007. Szabó Gábor gyűjtése, DENIA 4146. 
15  Manherz–Wild 2002: 153. 
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mulatozásra. Már a 18. század folyamán az ünnep az egyik legkedveltebb ismer-

kedési és szórakozási alkalom is volt a fiatalkorúak számára, amely felett szemet 

hunyt az idősebb generáció.  
 

 
2. kép: A mezőpetri templom kirbája (saját felvétel, 2013) 

 
„…a fiatalság a templom ünnepén nyilvános tánczmulatságot rendez és az italban mérték-

telen. Ezen visszaélések meggátlására a plébános mindent elkövet, de a családatyák, midőn kö-
telmeikre figyelmeztetnek, azt válaszolják, hogy ők is úgy tettek fiatalkorukban!”16 

 

A 21. századig fennmaradt ünnep lefolyása részben átalakult, jelentősége vi-

szont változatlan maradt. A templomok központi szerepe a látogató létszám 

csökkenése ellenére is fenntartott. Minden olyan társas esemény, amely a lokális 

identitástermelés részét képezi és valamilyen profán szórakozási lehetőséget 

nyújt, nem múlhat el a templomban tartandó ünnepi mise nélkül. Ugyanakkor 

több esetben láthatunk arra is példát, így Mezőpetriben a kórustalálkozók, ami-

kor a szakrális tér egy profán jellegű kulturális rendezvénynek ad helyet. 

 

 

 
16 Brázay 1886: 24–25. 
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SZAKRÁLIS KISEMLÉKEK 

 

A vallási jellegű emlékművek jelenléte olyan szemléletről tanúskodik, amely 

szerint az emberi élet minden pillanata Isten áldásától függ.17 A szakrális kisemlé-

kek állításának igénye a szatmári svábok esetében ez a vallásosságból eredő szak-

rális térmegjelölés,18 amely egyes jelenségek kapcsán hagyományátörökítést jelen-

tett, mások esetében újszerű, az áttelepítés után felvett szokáscselekményre utalt. 

Leginkább a kőkeresztek állíttatását illetően feltételezhető a szokás új hazába tör-

ténő áthozatala, hiszen a német nyelvterületeken már a 13. századtól elterjedt a 

kőkereszt állításának kötelezettsége kiengesztelési szerződésekben.19 Amíg az 

igény a hagyományhoz való ragaszkodás lehetett, addig az emlékállítás mikéntje – 

megvalósítása – már természetszerűen az adott környezeti tényezők függvényé-

ben alakult, így Szatmárban sokáig fából, vaslemezből készültek keresztek, és 

csak a telepítést követően jóval később állíttattak öntött vasból, majd kőből szak-

rális kisemlékeket. 

Az állíttatások nagy többségénél általában valamilyen járvány és haláleset áll 

a háttérben, de a vizsgált területen oltalmazó és hálaadó funkcióval emelt kisem-

lékkel is találkozhatunk, amelyek külön-külön sajátos történeti háttérrel rendel-

keznek. Sok esetben adomaként ismert egy-egy lokális társadalmon belül az adott 

kisemlék építésének vagy éppen funkcióváltásának története.  

Mezőpetri szakrális kisemlékei ugyanezeket az ismérveket hordozzák magu-

kon. A szakrális háló kiépítésében betöltött szerepüket mennyiségük jelzi, hiszen 

a településen csak belül található 6 képszobor és 14 kereszt, a falu határában pe-

dig körülbelül 30 darab.20 A legtöbb szakrális kisemlék kőből épült, többségében 

magyar nyelvű és csak ritkábban német nyelvű felirattal ellátva.  
 
„Édesapám is állíttatott egyet, a szőlőbe, nem állíttatott, hanem felújította, mert nagy-

anyám, Isten nyugtassa, még Károlyból. Azt hiszem még gyalog hozta haza azt a Jézus feszületet, 
amit aztán a betonra, vagy nem is, a fára tették, mert annak idején fára tették. Na és az 1931-
be volt téve, és akkor, mikor szökött, akkor megígérte, hogyha neki sikerül kiszökni Németor-
szágba, emeltet egy márványkeresztet. Emeltetett...”21 

 

A német vonatkozású átörökített, konzerválódott vallásos hagyomány ré-

szeként kell megemlíteni a Nepomuki Szent János alakját övező tiszteletet, amely 

a kisemlékek állíttatásában manifesztálódik. A 18. század elején, a dél-német-

országi területeken megjelenő új szent alakjának szatmári elterjesztésében szintén 

 
17  Hartinger 2007: 15. 
18  A tér szakralizációja kapcsán lásd Bartha 2006: 26–27, 38–48. 
19  Vö. Hartinger 2007: 12. 
20  Vö. Merli 1999: 143–145. 
21   L. É. 50 éves nő közlése, Mezőpetri, 2007. Jaczkó Fruzsina gyűjtése, DENIA 4216. 
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jelentős szerepet játszott a sváb vallásosság kifejezésének igénye. Mezőpetriben 

népszerűségét jelzi, hogy Szent János tiszteletére kápolnát, képszobrot és keresz-

tet is emeltek,22 de a többi szatmári sváb településen is találhatunk Szent János-

nak szentelt kisemlékeket. 
 

 
3. kép: Szent Erzsébet emlékpark Mezőpetriben (saját felvétel, 2013) 

 

A szakrális kisemlékek nagyobb arányban tehát út menti keresztek, amelyek 

láthatatlan szakrális hálót alkotva szövik át a mindennapjaikban bejárt teret. De 

nemcsak az egyéni térhasználat elemei, hanem több ünnepi alkalom, társas ese-

mény közösségi állomáspontjaiként szolgálnak, így például a szomszédos telepü-

lésekre vezetett zarándoklatok során mint imahely és mint pihenőhely is funkcio-

nálnak. Gyakran a tájékozódásban segítenek, valamint korábban előfordult, hogy 

a közelükben kutat is létesítettek, ahol a határban dolgozók és az állatok is ihat-

tak.23 (3. kép) 

 

 

 
22  A Szent János-kápolnát 1822-ben emeltették a Károlyi utcában. Merli leírása szerint a kápolna 

sokáig megtartotta funkcióját, így májusban egy héten keresztül itt tartottak litániát és Nepo-
muki Szent János napján is miséztek. Merli 1999: 143. 

23  Vö. Einer von den Vielen 1989: 64–65. 
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TEMETŐ 

 

A temető képe is magán viseli egy-egy adott település etnikai, felekezeti és 

olykor társadalmi állapotát. A magyar és német nyelvű sírfeliratok egyaránt jelzik 

a település egykori nemzetiségi és felekezeti megosztottságát, a temető gondozá-

sában pedig a közösségi jelleget és a vallásosság jelentőségét. Valamennyi sír 

ápolt és rendezett, amely annak a gondozási együttműködésnek köszönhető, 

amely a helyben maradottak és az elszármazottak megállapodásából ered. Mivel a 

közösség elvárása szerint a sírok gondozása igen jelentős, ezért az elszármazot-

tak, akik számára szintén fontos, felkérik rokonaikat vagy fizetség ellenében is-

merőseiket, hogy elhunytjaik hantjait rendben tartsák.24 Ennek egyik legjellegze-

tesebb megnyilvánulása a nyári minden estét magába foglaló locsolás, Mező-

petriben ennek kivitelezésére a gyerekek maguk között „locsolóbandákat” alakí-

tottak ki. Mivel a közösség számára jelentős a gyermekek vallásos életének meg-

alapozása, ezért az ehhez fűződő könnyebb tevékenységekbe is bevonják őket.  

A gyerekek pedig előszeretettel végzik feladataikat, saját bandájukkal közösen lo-

csolják meg minden csoporttag rokonságának sírhelyét.  
 
„Hát elég szép szokás, hogy ilyen rendbe tartják a temetőt, más helyiségekhez viszonyítva. 

Más helyiségeken szinte olyan a temető, mint egy szemétdomb. Volt olyan, hogy kerestük, hogy 
hol is van az a sír. Itt már kicsi koruk óta a gyerekeket a szülők, vagy a nagyszülők viszik es-
ténként, vagy reggelenként, ki mikor szokott menni, és akkor visszük, a kicsi gyerek meglocsolja 
a sírt. Má kicsi kortól így szokik hozzá. Én a Mária Légióhoz is tartozom, és akkor az a fel-
adatunk, hogy néha kimegyünk a temetőbe, és az ápolatlan sírokról kicsit levágjuk a gazt, felka-
páljuk, de vannak olyan sírok, amin már akkora gaz volt, hogy nem bírtunk vele, annak már 
akkora gyökere van, hogy levegyszereztük. Ettől úgy kiszárad, mint a szalma. Jövő héten majd 
azt kell leszedni. De itt még van a kápolnán, ahogy bemegyünk, ott is van egy ilyen köves sáv, 
oda szokták a koszorúkat fölállítani, ott is a kavicsok is be voltak futva ezzel a folyó gyommal, 
és akkor azt leszórtuk. Én voltam a permetező, az én hátamon kevertük be. De hát muszáj!”25 

 

A temető gondozása mellett annak látogatását is meg kell említenünk. A va-

sárnapi misék után ugyanis a családtagokkal közösen vonulnak ki a sírokhoz, 

hogy egy imát elmondjanak, és a sírt szentelt vízzel meghintsék.26 A temető láto-

gatása szintén közösségi elvárás, ugyanakkor a vallásosságból eredő igény is ter-

mészetszerűen megkönnyíti. Az elszármazottak például a legtöbbször először a 

temetőbe mennek, és csak azután keresik fel elhagyott otthonaikat. Az elmondás 

 
24  A megállapodás sokszor nemcsak a temetőben lévő sírok gondozására vonatkozik, hanem az 

elhagyott lakóház körüli kiskert, udvar és utcafront tisztán tartására, esetleg a ház mögötti kert-
rész művelésére is. Ennek köszönhető, hogy az elhagyott lakóépületek nagy száma ellenére is a 
legszebb falvak képét mutatják a sváb települések. 

25  B. É. 57 éves nő közlése, Mezőpetri, 2007. Magyar Zoltán gyűjtése, DENIA 4144. 
26  A szentelés megvalósításához több síron is külön kimunkált réz szenteltvíztartót helyeztek el. 
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szerint ismernek olyan elszármazottat, akinek rokonai nem élnek, és csak a teme-

tő meglátogatásáért jön a településre, majd azonnal fordul vissza Németországba. 

A temetkezés rendje a 20. század végéig a hagyományos gyakorlatot mutat-

ta, amely a halott otthoni felravatalozását jelentette.27 A halott elbúcsúztatásában 

jelentős szerepet kaptak a szomszédok, akikre a koporsó temetőbe történő kivite-

le és a sír behúzása hárult. A szokás már a 19. század első felében is élt, Lauka le-

írása szerint mindezt díjtalanul végezték.28 A szomszédok feladatai idővel részben 

módosultak, leginkább a temetőkben felállított ravatalozók létesítésének követ-

keztében, de ez nem jelentett tényleges funkcióváltást. A 20. század végéig még 

élt a szomszédok sírbehúzásának szokása, amiért nem fizettek, hanem megven-

dégelték őket: 
 
„Meg a sírbehúzóknak szoktak ebédet. Mondjuk, ha hétköznap kedd vagy szerdán, ak-

kor vasárnap.”29 
 

A 20. századi temetkezési szokások kiemelt része a virrasztás, amelyet ház-

nál végeztek, különösebb megvendégelés nélkül, halotti tort nem tartottak: 
 
„Még enni, még csak úgy volt, például meghalt valaki, akkor a háznál felravatalozták. És 

akkor este, éjfélkor, amikor volt az imádság, még 10 órakor hozzá fogtak imádkozni, egészen 
12 óráig. És akkor 12 óráig imádkoztunk, 12 órakor abba hagytuk és akkor hoztak egy kis 
pájinkát vagy bort, megkínálták az embereket, oszt ámen. Sonkát főztek, vagy most mán utólag 
szalámit, tésztát is csináltak, avval megkínálták az embert.”30 

 

A 21. századi temetkezési szokások a ravatalozó elkészítésével átalakultak, 

így virrasztást a templomban tartanak, és a sírbehúzókat sem vendégelik meg fi-

zetség gyanánt, hanem szolgálatukért munkadíjat kapnak. 

Amíg a legtöbb helybélinek evidens a temetkezési hely megválasztása, az el-

származottak esetében már inkább az identitásának, vagy sokkal inkább a lokális 

kötődés végső kifejezésének jele. Számos esetben látunk arra példát, hogy az el-

származottak végakarata szerint az elhagyott szülőföldben temetkezés szándéka 

jelenti annak a krízishelyzetnek a pszichikai lezárását, amely az elszármazásból 

adódik. Arra is találunk példát, amikor egy elszármazottat új lakhelyén helyeztek 

örök nyugalomra, de a szülőfalu temetőjében egy családi síremlékre tetette saját 

emléktábláját, jelezvén ezzel, hogy szülőfalujához örökre hű marad. 

A temetők és templomkertek összképének szerves része az oltalmazó szen-

teket ábrázoló képek és szobrok, pl.: Szent Erzsébet-szobor Mezőpetri római ka-

 
27  A hagyományos temetkezési szokásokról lásd Koch 1984: 180–197. 
28  Lauka 1854: 136. 
29  K. F. 56 éves nő közlése, Mezőpetri, 2006.  
30  K. I. 69 éves férfi közlése, Mezőpetri, 2006. 
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tolikus templomának kertjében. A temetők síremlékeinek feliratai és a templo-

mokat körülövező emlékművek őrzik az adott település elhunytjainak emlékét, az 

itt megjelenő emléktáblák és emlékoszlopok a kommemorációs szertartások esz-

közkészletébe tartoznak.31 

 

 

A DEPORTÁLÁS EMLÉKKÖVEI 

 

Új ünnepi gyakorlat vagy „újszerű hagyomány” kialakulásáról beszélhetünk, 

amikor a társadalmi amnéziából kifejlődő újfajta reprezentációt említjük, amely a 

második világháborút követő deportálást övező 21. századi rítusalkotásokban 

manifesztálódik. Az 1990-es fordulat után röviddel kialakuló újszerű kollektív 

megnyilvánulás során számos sváb település a deportálás áldozataira emlékezve 

emlékmű-állíttatási ünnepséget szervezett és emlékező rituálét hozott létre, ame-

lyet évről évre, hagyományszerűen megtartanak. Amíg több dunai sváb területen 

ehhez hasonló rangon jelenik meg a kitelepítés tényének szimbolikus megjelení-

tése,32 addig itt a kényszermunkára elhurcoltaknak állítanak emléket, hiszen a 

vizsgált csoport esetében jelentős áldozati létszámot követelt. 
 

 
4. kép: A deportáltak emlékműve Mezőpetri temetőjében (saját felvétel, 2013) 

 
31  Keszeg 2008: 371. 
32  Lásd például Schell é. n. 
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A települések közül először a Mezőpetrivel közigazgatásilag egységet alkotó 

Kisdengelegen állítottak emlékművet 1992-ben, majd három évvel később na-

gyobb ünnepi rituáléval egybekötött találkozót szerveztek Mezőpetriben. 
 
„A deportáltak megemlékezése újkori, tulajdonképpen régebbi, mert visszavezethető. Tehát 

a deportáltak hálából, minden évben, ahogy hazajöttek, egy misét mondattak, sőt nem is csak 
egyet, hanem kettőt is. Mert valaki szeptemberben jött haza, és valaki 5 évig volt és az nem tu-
dom, talán januárban jött haza, úgyhogy volt, hogy kettő is volt. De egyet mindig mondtak, ahogy 
hazaértek, ők hálából mindig mondattak egy misét. Na, most ez külön volt, tehát Mezőpetribe, a 
mezőpetriek mondták a petri templomba. Úgyhogy így kollektíven, tömegesen, kollektíven, hogy 
mondják azt? [– Közösen. – MM] Közösen az összes megyéből a svábok, hogy megemlékezni, 
ezt a régi rendszerben nem csinálták. Tehát úgy, hogy újságokba hirdessék, na, hogy találkozó 
vagy ilyesmi. Akkor legelőször Petriben csináltunk egy ilyen közöst 1995-ben. Az Önkormány-
zattal, Fórummal, Múzeummal közösen, és akkor a kultúrotthonba. Tehát volt egy mise a temp-
lomba, ahol a környező falvak, tehát a Károly környéki falvak deportáltjai jöttek el. Akkor még 
sokan voltak. És volt egy mise értük, egy hálaadó mise, meg akkor a temetőben a deportáltak em-
lékműve van, ottan akkor egy tisztelet és koszorúzás és utána meg volt nekik egy kis ebéd, meg 
egy kis mulatság a kultúrotthonba. Az volt az első, és azóta minden évben egy-egy más településen 
ezt a megemlékezést megcsinálják január végén. Azóta minden évben.”33 (4. kép) 

 

Az egyre gyakoribbá váló ünnepségek sorába folyamatosan bekapcsolódtak 

a környező sváb települések, és a szomszéd falvak példáját követve rendre meg-

alkották saját ünnepi alkalmaikat. Így például 2006-ban Kálmánd településen le-

hettünk tanúi a temetőkertben elhelyezett emlékmű avatásának, majd vendégei a 

közös ebéddel záródó ünnepségnek. A 2009-es „találkozás az élőkkel” Kaplony-

ban élő történelemóra keretén belül valósult meg, amely annyiban különbözött az 

előző alkalmaktól, hogy itt tudatosan szerveztek összejövetelt a fiatalkorúak és a 

legifjabbak, valamint az élménygeneráció tagjai számára. Ennek következtében az 

ifjabb generáció tagjai az oral history szabályrendszerében nyerhettek ismeretet a 

számukra már történelmi múltnak számító eseményről.34 

Az emlékművek létesítése a temető- vagy templomkertben az esetek több-

ségében az elszármazott szatmári svábok finanszírozásából valósul meg, funkció-

juk pedig a történelmi múltba ágyazott emlékezet, illetve a „sorsüldözött” vizuális 

értelemben vett diszkurzív pozíciójának kivetítése.35 Az emlékművek avatását 

követő évfordulókon a megemlékezések szentmisével kezdődnek, majd az em-

lékmű megkoszorúzásával és társas összejövetellel, élményelbeszéléssel folyta-

tódnak. A történelmi esemény narratív reprezentációi itt elsősorban a saját cso-

porton belüli fiatalabb generációnak szólnak, mintsem a kívülállóknak, hiszen az 

ekkor kialakuló beszélgetések során a kollektív történelmi tudás egy része interp-

 
33  N. M. 57 éves nő közlése, Mezőpetri, 2009. 
34  Fr. Szilveszter OFM 2009. 
35  A magyarországi németek diszkurzív pozícióiról lásd Propszt 2005.  
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retálódik. A nyilvánosság felé vetítve az etnikai identitást kifejező szimbolikus 

térfoglalással egyszerre a múltidézés és a szimbolikus elégtétel is megvalósul.  

A megemlékezések olyan emlékező rituálék, amelyek elsődleges feladata a múlt 

egyszerű kimondása és annak lezárása,36 nem pedig a felelősök keresése.  

Amíg a legtöbb emlékművön az elhunytak neveit jelenítik meg, addig a 

mérki emléktábla monumentalitását annak köszönheti, hogy a településről elhur-

colt összes lakos nevét feltüntették, így az emlékmű funkciója – az áldozatokra 

való megemlékezés – nemcsak az elhunytakra értelmezhető, hanem a túlélők éle-

tének tragikus átalakulását is kifejezi.  

Egy időben egyszerre több település is megszervezi saját megemlékezését, és 

minden évben egy település vállalja a központi ünnepség lebonyolítását. A 2002. 

február 2-án megtartott csanálosi ünnepségen így például a helyi élménygeneráció 

tagjai mellett meghívott vendégek voltak a mezőfényi, a nagykárolyi, a mezőte-

remi, a mezőpetri, a kaplonyi, a mérki és vállaji deportáltak.37 

A szatmári sváb települések a 20. század végére, de leginkább a 21. század 

elejére kialakították saját ünneplő rituáléjukat, amelyen keresztül a deportálás té-

nyét és az áldozatok emlékét állíthatják középpontba. Az új ünnepi gyakorlat ré-

szét képezi egy emlékmű emelése, amelyet azután hagyományszerűen évenként 

megtartott ünnepségsorozat követ. 

Az identitás nélkülözhetetlen része a múlttal való folyamatos szembenézés.38 

Az emlékezet fenntartása és nyilvánossá tétele ennek egy jelentős részét képezi, a 

megalkotott rítusokon keresztül lehetővé válik a belső, egyéni emlékezet társa-

dalmi értelemben való megosztása és ezzel együtt a kollektív emlékezet fenntar-

tása is.39 Az ünnepségek identitásőrző hatása napjainkban pontosan ezek mentén 

értelmezhető. Az emlékezet nyilvánosságra hozatala által a hovatartozás érzetével 

adja a közösségformálás lehetőségét, amelynek működését jelzi a résztvevők nagy 

létszáma. Az élménygeneráció legutolsó tagjai mellett a közvetetten érintett csa-

ládtagok, utódok viszik tovább a sorsközösség fenntartásának igényét, az emlék-

művek állíttatásával és a megemlékezések fenntartásával. 

A történelem iránti igényt a jelen motiválja, az idesorolandó tevékenységek 

során a múlt letétbe helyezése történik meg.40 Az emléktáblák, emlékművek tele-

pítésével emlékeznek, és az emlékezéssel a múltat igyekeznek tevékeny módon a 

jelen nemzedékeknek továbbadni.41 A deportálás emlékezete kapcsán hosszú ide-

 
36  Vö. Fejős 1996: 133. 
37  Vö. HB [Helmut Berner] 2002: 28–30. 
38  Krappmannra utal Bögre. Lásd Bögre 2002: 62. 
39  Az egyén életében természetesen különbséget kell tennünk a rítusok között, a kifelé közvetítés 

szempontjából eleve léteznek olyan rítusok, amelyek univerzálisan működők, és vannak olyan 
személyes rítusok, amelyeket semmiképp sem osztunk meg. Lásd Shore 2010: 143–144. 

40  Keszeg 2007: 40. 
41  Erős 2001: 113. 
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ig egyéni emlékezetről és kollektív felejtésről beszélhettünk, hiszen majdhogynem 

az élménygeneráció kihalásáig kellett várni ezen történelmi esemény kollektív ki-

vetítésére, még akkor is, ha az elmondás szerint templomi megemlékezést tartot-

tak az elhunytakért már a szocializmusban is. Ez még, ha közösséginek is számí-

tott, akkor is zárt keretek között zajlott, a nyilvánosságra hozatalhoz több mint 

egy generációnyi időnek el kellett telnie. Az események kommunikatív emlékeze-

tének hordozói ugyan kihalnak, de addigra a történelmi eseményhez kialakult ün-

nepi hagyomány már az adott csoport kollektív emlékezetének egy újabb szeg-

mensévé alakul, amely már a térben megszilárdult, fixált pontot ad a közösség 

számára.42 A közösség identitását meghatározza ez a trauma, amely nemcsak az 

áldozatok, hanem a velük azonos identitást választók traumája is lesz, így az él-

ménygeneráció közössége a kollektív identitás részévé válik. Az elődök traumati-

kus története befolyásolja az utódnemzedéket, a trauma továbbadásával öntudat-

lan választás alapján épül be a következő generáció „alap-identitásába”.43 Amíg az 

élménygenerációnál ez a trauma hosszú ideig lappangott, addig a következő ge-

neráció esetében a közösség újraszerveződésének egyik alapját képezte.44 

Ezek a telepített emlékezeti helyek nemcsak történeti vonatkozásban jelen-

tik a csoport összetartozásának térbeli leképeződését, hanem az egyéb identitás-

kategóriák részelemei is lehetnek, így a vallási és a társadalmi kategorizáció mar-

káns reprezentánsaiként is besorolhatók. Nemcsak történelmi fenomének, hanem 

kulturálisan kiterjedt jelenségek, ahol a szakrális és profán keveredését láthatjuk.45 

 

 

EGYÉB EMLÉKEZETI TEREK 

 

A kollektív identitás kifejezésének tárgyi objektumai azáltal nyernek funkci-

ót, hogy az adott közösség használni kezdi, mint reprezentációs eszközt vagy kö-

zeget és mint közösségi teret. Ennek következtében az egyszerű terek és helyek 

státuszemelkedését tapasztalhatjuk, amikor például egy egyszerű parasztházat ki-

neveznek és felújítanak a lokális közösségek, leginkább a vezető elit szorgalmazá-

sának köszönhetően, hogy azok múzeumi funkciót betöltve, mint a közösségi 

múlt kapszulába sűrített koncentrátumai, az etnicitás szempontjából meghatározó 

eredet- és sorsközösség elgondolásának lényeges kellékeiként funkcionáljanak.46 

 

 
42  A kommunikatív emlékezet közelmúltra vonatkozó tulajdonságáról és a kollektív emlékezet a 

múlt szilárd pontjaira való irányultságáról lásd Assmann 2002: 51–52.  
43  Takács 2013: 13, 15–16. 
44  Lásd erről Takács 2013: 15–17. 
45  Siebeck 2010: 178. 
46  Vö. Horváth 2006: 57. 
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„’90-be jött ez az ötlet, hogy csináljunk falumúzeumot, akkor nagyon sok mindent felvásá-
roltak, meg eladtak, és nagyon sokan mentek ki Németországban, úgy jött az ötlet, hogy ment-
sünk meg amit csak tudunk. Hogy hát nem tudtuk, hogy mi lesz a svábsággal, azt gondoltuk, 
hogy kihalnak, mert, hogy kimennek, és, hogy legyen itt valami, mert hát igenis laktak itt svábok. 
De hála Istennek csak megmentődött, mert csak nem ment ki az összes svábság…”47 

 

 
5. kép: A Szatmári Svábok Múzeuma Mezőpetriben (saját felvétel, 2007) 

 

A szatmári svábok esetében ilyen intézményes háttérként működő épület a 

Mezőpetriben kialakított falumúzeum, a nagykárolyi Károlyi-kastély, de ugyanitt 

lehetne megnevezni az elszármazottak számára a DZM kiállításanyagát vagy a 

kürnbachi szabadtéri múzeumban kialakított szobát is.48 Mindezek közül részle-

tesen az első kettőt mutatom be. 

 

 

A SZATMÁRI SVÁBOK MÚZEUMA MEZŐPETRIBEN 

 

1993-ban nyílt meg a Szatmári Svábok Múzeuma Mezőpetriben, amely a tele-

pülés vezetősége, a DFDK és a Szatmár Megyei Múzeum közös együttműködé-

sével valósult meg. Egy sváb házat alakítottak ki erre a célra, 248 tárgyból álló ki-

állítási anyagot állítottak össze a település lakosságának adományaiból. A múze-

 
47  N. M. 55 éves nő közlése, Mezőpetri, 2007. 
48  Lásd Berner 1988: 82–83, illetve lásd még H.[Helmut] Berner 2000: 103–113. 
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um ünnepélyes megnyitója hasonulva a társas összejövetelekhez egy ünnepi mi-

sével kezdődött, felavató ceremóniával és kulturális programmal folytatódott, 

amelyen túrterebesi, nagykárolyi és szatmári csoportok vettek részt.49 

A múzeum épülete már külsejében reprezentálja a sváb paraszti társadalom 

népi építészetére jellemző monumentalitást, és így mint a korábban említett 

templomok stílusjegyeikkel szimbolikusan megjelölték a sváb lakosság helyét.50 

(5. kép) 

1881-ben többgenerációs családi háznak készült az épület, tehát mint a leg-

több jellegzetes sváb ház a telek jobb oldalán helyezkedik el. A sváb hosszúház 

típusba tartozó épületegységet, ahol a lakóépület a gazdasági épületekkel egy fe-

dél alá került, vállaji mesterek közreműködésével, kalákában építették. Négy szo-

bája, előszobája és konyhája a lakrészt képezte, amely a kamrán keresztül vezetett 

az istállóba. A lakórész a fiatalabb generáció és az idősebb generáció között 

megoszlott, az utcafrontra néző szobák a fiataloké és gyermekeiké, a hátsó rész 

pedig az időseké volt. A gazdasági részt felvezető kamra helyet adott a pincelejá-

rónak és a padlásfeljárónak is.51 

A múzeum kialakítása során a helyiségek berendezése nem az eredeti rendel-

tetésnek megfelelően konstruálódott. A kiállítási koncepció szerint a település 

helytörténete és néprajzi sajátosságai négy helyiségre bontva láthatók. Amíg a be-

járati ajtón belépve elénk táruló előszobában a telepítéstörténetet taglaló kiad-

ványok, híres személyiségek tablói kaptak helyet, addig a bal első szobában tiszta-

szobát rendeztek be, amelyben a sváb ízlésnek megfelelő ornamentikával és kro-

matikával ellátott bútorok állnak néhány viseletdarabbal kiegészülve. (6. kép)  

A mellette lévő utcafronti szobában egy felállított szövőszéket és gazdálkodási 

eszközöket mutatnak be, a két szoba mögötti helyiségben pedig konyhai eszkö-

zöket találunk. A ház síkjára merőlegesen álló csűr – a gazdálkodás eszközeinek, 

illetve a termény tárolására szolgáló építmény – a kertet zárja le.52  

A múzeumi installáció fennállásától számítva napjainkig számos társas ese-

mény kísérőprogramjaként várja vendégeit, bemutatva a szatmári sváb tárgykul-

túra egy kicsiny szeletét.53 A múzeum kialakítása vagy éppen egy lakószoba be-

rendezése ebben a folyamatban nem a múzeumi dokumentáció jellegét tölti ki, 

hanem a mindenkori csoport létstabilitását nyújtja. Ahogy az elszármazottak ese-

 
49  Schwabenmuseum 1993: 332. 
50  Az építészet, architektúra és az emlékezet összefüggéseit lásd Tausch 2010: 156–164. 
51  Lásd Szőcs (szerk.) 2011: 36.  
52  Vö. Szőcs (szerk.) 2011: 36–38, 40. 
53  A lokális néprajzi gyűjtemény létesítése természetesen nem egyedi jelenség. 2006-ban Boros 

Ernő például egy szaniszlói gyűjteményről számolt be, amely esetlegesen falumúzeummá nő-
hetné ki magát (vö. Boros 2006: 6.), illetve 2004-ben Nagymajtényban egy Magyarországra el-
származott személy kezdeményezésére létesítettek falumúzeumot, amelyet a hagyományok ápo-
lásának célzatával hoztak létre. 
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tében egy az új hazában létesített ilyen múzeum vagy muzeális gyűjteményből ki-

alakított kiállítószoba, „Heimatstube” a múlt megőrzését szolgálja,54 úgy a szülő-

földön maradottak hasonló installációi is, kiváltképp akkor, ha az adott csoport 

nemcsak a nyelvvesztésének köszönhetően fél a csoport felszívódásától, hanem 

az elvándorlások következtében kialakult létszámvesztés okán is. Egy ilyen léte-

sítmény a múlt megőrzött darabkája, amely bizonyságul szolgál a csoport gyöke-

reinek igazolásához. Egy olyan hely, ahol direkt találkozhatunk a múlt tanúival, a 

maga sajátos atmoszférájában.55  
 

 
6. kép: A Szatmári svábok Múzeumának utcafronti szobája (saját felvétel, 2007) 

 

A múzeumi installációk kistelepüléseken azonban nem mindig fejlődnek to-

vább, így az egyszerű reprezentáción túl nem nyújt többet, mint az a „szellem-

múzeum”,56 amely a létrehozása után eltelt 20 év múlva is ugyanabban az állapo-

tában látható, jobb esetben még fenntartott és szinte csak a turisták vagy elszár-

mazottak, esetleg a hivatali vendégek által látogatott hely. A helyiek számára szin-

te csak egy monumentális „emlékmű”, gyakran egyszerű tájékozódási pont, amely 

funkcionálisan csak akkor aktiválódik újra, ha a gyűjtemény fenntartója, kezelője 

 
54  Vö. Retterath 1999: 164–166. 
55  Roth–Lupfer 2010: 175. 
56  Lourenco-ra hivatkozva használja a fogalmat Szilágyi Judit. Szilágyi 2014: 27. 
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igyekszik azt élőbarát múzeummá tenni, azt a lokális társadalom közösségi életé-

be beépíteni. 

 

 

A NAGYKÁROLYI KÁROLYI-KASTÉLY57 

 

A nagyközönség számára a kollektív tapasztalást szolgáló nyitott múzeumok 

és intézmények a tömeges emlékezettermelés intézményeiként szolgálnak, ilyen 

funkciójukban pedig teljes mértékben a modernitásra jellemző kulturális installá-

ciókkal – a közösség időbeliségének reprezentációra gyakorolt hatását valósítják 

meg.58 

A szatmári svábok esetében ezt a funkciót nemcsak az említett falumúzeum 

tölti be, hanem a nagykárolyi Károlyi család kastélya is, amellyel kapcsolatban 

már egy korábbi munkámban megállapítást nyert a történelmi múlt és az eredet-

mítoszt erősítő helyként való alkalmazása,59 de mint közösségi tér a profán társas 

összejövetelek helyszíneként is megemlítendő. 

A kastély épületének reneszánsz formája 1795-re készült el. Az építkezések 

előmunkálatai már 1792-ben elkezdődtek, és a tervek szerint az ősi várkastély fő-

falait megtartva emeltek új falakat, majd 1894-96 között újabb átépítésen ment 

keresztül.60 Ekkor neogótikus stílust nyert el, melléképületeként pedig lovardát és 

cselédházat állíttattak közelében. Ezen utóbbi átépítés érdekessége, hogy nagyká-

rolyi mesteremberek is hozzájárultak a kastély megszépüléséhez. A kastély ezt 

követően többször tulajdonos- és funkcióváltáson ment keresztül, majd a máso-

dik világháborút követően rövid ideig állattenyésztési szakiskolaként, végül kul-

túrházként, múzeumként és a városi könyvtárnak is helyet adva működött.61  

Mindezen utóbbi funkciókat a közelmúltig betöltötte, majd az épület teljes 

körű renoválásának köszönhetően az utóbbi években számos társas rendezvény-

nek adott otthont. A szatmári svábok ezzel egy olyan teret nyertek, amely az 

identitás fenntartásához szükséges nagyobb létszámú közösségi alkalmak, ünne-

 
57  A szatmári svábok földrajzi elterjedéséről és magáról a csoportról korábban több híradás fotóil-

lusztrációjaként az erdődi várat közölte. Az erdődi vár leírását és funkcionális helyét az identi-
tásformálás folyamatában egy későbbi munkában tervezem. Ugyanez érvényes több, a vizsgált 
csoport vonatkozásában felmerülő kiállítás vagy múzeumi installáció elemzésére is, így például 
érdemes lesz egy jövőbeni kutatás fókuszába állítani a szatmárnémeti Szatmár Megyei Múzeum 
munkáinak, kiállításainak és feladatainak alkalmazását esetleges eszközszerű felhasználását a 
svábok körében, úgy, mint az elszármazott szatmári svábok körében a Németországban létre-
hozott hasonló jellegű intézmények (pl. DZM, vagy az egyes gyűjtemények, archívumok) láto-
gatottságát, funkcionális szerepét. 

58  Vö. Horváth 2006: 57. 
59  Marinka 2013: 149–152. 
60  Éble 2005: 50–51, 61. 
61  Nyisztor 2005: 169. 
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pek, találkozók kulcsfontosságú helye. A 300 éves telepítési évforduló ünnepség-

sorozatának méltó állomáshelyéül szolgált, ahol konferenciáknak, emlékműavatá-

soknak és találkozóknak biztosított teret. Például 2014-ben újévi koncertet tartot-

tak benne, ahol fellépett az egyesített sváb férfikórus Nagykárolyból, Mezőpetriből 

és Szatmárnémetiből.62 (7. kép) 
 

 
7. kép: A 300 éves telepítési évforduló emlékköve a nagykárolyi Károlyi-kastély udvarán  

(saját felvétel, 2012) 

 

 

KITEKINTÉS 

 

A szatmári sváb entitást kifejező szimbolikus jelek a szellemi kulturális örök-

ségen túl több monumentális tárgyi objektumhoz köthetők, így templomaik, ká-

polnáik, házaik, gazdasági építményeik, kisebb léptékben pedig német nyelven 

feliratozott síremlékeik, a deportálás áldozatainak szentelt emléktáblák és emlék-

művek, a betelepítésüknek emléket állító táblák és emlékhelyek mutatják térbeli 

 
62  „Schwäbisches Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar”. „Neujahrskonzert” https://www.face-

book.com/ media/set/?set=a.319438204842406.76185.260956050690622&type=1 (Letöltve: 
2014. 02. 26.) 
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jelenlétüket a történelmi Szatmárban.63 Ezekhez szorosan köthető társadalmi és 

vallásos megnyilvánulások társulnak, amelyek az eleve meglévő, konzerválódott 

hagyományelemek mellett a revitalizáló törekvéseknek köszönhetően felélesztett 

szokáscselekményekkel együtt erősítik összetartozás-tudatukat és kijelölik helyü-

ket, nyilvános közösségi tereiket. 

Gyakran az elszármazottak finanszírozásából a temető- vagy templomkert-

ben felállított emlékművek az emlékezés elősegítése mellett a lokális és etnikai 

kötődést is jelképezik. Az etnikai identitást kifejező szimbolikus térfoglalás létre-

jötte az emlékművek nyílt vállalásában manifesztálódik.64 Emlékezőközösséget 

alkotnak, amely az emlékezés által a múlt visszahódítását valósítja meg, meg-

konstruálva ezzel identitásukat.65 A társadalmi hovatartozás tudata maga a kollek-

tív identitás, amely a közös tudásban és emlékekben való osztozáson alapszik. 

Ezekben Assmann a beszéd – vagy sokkal kifejezettebben a kommunikáció – 

közvetítésével egy közös szimbólumrendszer használata révén történő osztozást 

lát, hiszen a szavakon, mondatokon és szövegeken túl idesorolandók a rítusok, a 

táncok, a díszítmények, a viseletek, az ételek, de még az emlékművek, vagy éppen 

az útjelzők, határmezsgyék is…66 Ezek a helyi tudás összetevői, amelyek interpre-

tációjával a lokális repertoárok egységbe szerveződése látható.67  

Mindez olyan kulturális alakulatot teremt, amely a szatmári sváb kollektív 

identitás újraértelmezésének és újszerű kiépítésének a lehetőségét adja. Nem egy 

teljesen elmúlt és valamilyen más fejleményből kialakult társadalmi keretet jelent, 

hanem egy a hagyományosra alapozó, de ma már modernizálódott technikákkal 

ellátott szimbólumrendszert,68 amely mentén a 21. századra újjászerveződött 

szatmári sváb csoport mint entitás megfogalmazható.  

 
63  Utóbbival kapcsolatban lásd Marinka 2013: 144–159. 
64  Fejős 1996: 133. 
65  Vö. Keszeg 2011: 41.  
66  Assmann 1999: 138. 
67  A lokális repertoárok megjelenítik a lokális társadalom tagjait, mindennapi életük eseményeit, 

társadalmi viszonyaikat, életvezetési stratégiáikat, az ember és a természeti környezet viszonyát, 
a tárgyi-természeti élettér viszonyát, a tér és tárgyak történetét, használatuk habitusát, gyakorla-
tilag a hely egységét, Bausinger értelmezésében tehát a helyi tudást. Keszeg 2011: 54. 

68  A dunai svábok szimbólumrendszeréről lásd Gehl 2007: 370–395. 
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Melinda Marinka 
 

SWABIAN MEMORIAL SPACES IN THE SZATMÁR REGION: COMMUNAL 
MEMORIAL PLACES OF THE SETTLEMENT MEZŐPETRI 

 
In my study, I wish to present the memorial spaces of a group of settlements through the 
example of Mezőpetri (Romanian Petreşti, German Petrifeld). Members of this group of 
Swabian settlements boast of more than 300 years of history and have undergone several 
periodic shifts and transformations, accompanied by shifts in identity. I intend to place 
the emphasis on material facilities by which, and organized around which, the spatial  
expression of the ethnic and denominational identity of Swabians in Szatmár is  
recognizable. By this, I mean facilities erected, constructed, and created in the typical 
Szatmár environment which convey unanimous signals even to the outsiders: that is to 
say, church buildings, minor sacral monuments, cemeteries, museum facilities and other 
buildings.    
 
 

 

Máriapócsi kegytemplom – Máriapócs 
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Alács Márton 
 

Délszláv sírfeliratok.  

Érden, Százhalombattán, Ercsiben 
 

 

 

Munkám témáját három Budapest környéki város, Érd, Ercsi és Százhalom-

batta temetőiben található délszláv sírfeliratok adják. Az imént említett települé-

sek történelmi részeiben még ma is jelentős számú délszláv vagy délszláv szárma-

zású lakos él. Érden és Ercsiben főként római katolikus vallású rácok,1 Százha-

lombattán ortodox keresztény szerbek, valamint bolgárok. 

A munkámban vizsgált három település Érd, Százhalombatta és Ercsi Bu-

dapesttől déli irányban, a Duna mentén helyezkedik el. A 2006-ban megyei jogú 

városi rangot kapó Érd közvetlenül Budapest közelében található. Tőle délre te-

rül el Százhalombatta, valamint Ercsi. Közigazgatásilag Érd és Százhalombatta 

Pest megyéhez, Ercsi Fejér megyéhez tartozik. 1950-ig mindhárom település Fej-

ér vármegye részét képezte. A főváros közelségének köszönhetően a 20. század 

folyamán Érd lakossága körülbelül négyezer főről több mint hatvanezer főre nö-

vekedett, Százhalombattáé pedig körülbelül ezerhatszáz főről csaknem tizenki-

lencezer főre nőtt. Ercsi lakosságának száma a 20. század során közel ezer fővel 

gyarapodott, ennek oka, hogy szemben az előbb említett két településsel, Ercsi 

már nem tartozik Budapest agglomerációjába. 

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Érd 23%-a, Százhalombatta 29%-a, 

valamint Ercsi 8%-a vallotta magát valamely délszláv2 nemzetiséghez tartozónak. 

2011-ben azonban a magukat szerbnek, horvátnak vagy bolgárnak vallók aránya 

Érden nem érte el a 0,3%-ot, Százhalombattán 0,9%, Ercsiben pedig 1,5% volt. 

Érd és Százhalombatta esetében a különféle délszláv nemzetiségűek számarányá-

nak csökkenése nem magyarázható kizárólag a magyar társadalomba történő asz-

szimilációval, hiszen a 20. század folyamán mindkét település lakossága a sokszo-

rosára nőtt. Azonban mind Érdnek, mind Százhalombattának a modern várostól 

viszonylag jól elkülöníthető történelmi falurészében még mindig meghatározó a 

 

 1  Az érdi, az ercsi és a tököli katolikus délszlávok, rác nemzetiségűnek vallják magukat. A külön-
böző szakirodalmakban nevezik őket rácoknak, rác-horvátoknak, horvátoknak, szerbeknek, 
bunyevácoknak, sokácoknak, illíreknek, vagy dalmátoknak. 

 2  A megkérdezettek Érden és Ercsiben főként illír/dalmát, Százhalombattán szerb, valamint 
bolgár nemzetiségűnek vallották magukat. 
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szerbek (Százhalombatta esetében), a rácok, valamint a rác származásúak jelenlé-

te. Jól megfigyelhető az is, hogy míg a pravoszláv vallású szerbek a mindennapi 

életben gyakran használják saját délszláv nyelvüket, addig a római katolikus vallá-

sú rácok, valamint a bolgárok közül legtöbben már nem is ismerik azt. Ennek 

oka, hogy a katolikus vallású rácok már a korábbi évszázadokban is gyakran kö-

töttek házasságot magyar nemzetiségű, római katolikus vallású személyekkel, va-

lamint hogy míg a szerbek a Szerb Ortodox Egyház kötelékébe tartoznak, liturgi-

áik, vallási eseményeik szerb nyelven zajlanak, addig a katolikus rácok már több 

mint száz éve magyar nyelvű miséken és egyéb vallási eseményeken vesznek 

részt. Hasonló a helyzet a görögkeleti vallású bolgárokkal, akik közül ma már so-

kan szerb anyanyelvűek, mivel hitüket a Szerb Ortodox Egyház vallási eseménye-

in vallhatják meg. 

 

 

AZ ÉRDI, SZÁZHALOMBATTAI ÉS ERCSI DÉLSZLÁVOK  

TÖRTÉNETI JELENLÉTE 

 

Érdre és Ercsibe már az 1620-as években érkeztek délszláv anyanyelvű ró-

mai katolikus vallású lakosok. Az Ercsibe költöző első rác telepesek feltehetően a 

mai Horvátországban található likai szandzsákból voltak kénytelenek elmenekül-

ni, mivel törökellenes felkelésüket Memibegovics bég vérbe folytotta.3 Jovicza 

Ignác, rác származású érdi helytörténeti kutató szerint az érdi rácok őshazája a 

mai montenegrói, boszniai és horvát hármas határ környékén volt megtalálható.4 

Később Érdre és Ercsibe egyaránt költöztek még katolikus vallású délszlávok 

Közép-Dalmáciából. 

A Csarnojevity Arzén ipeki5 pátriárka által vezetett 1690-es, egyes kutatók 

szerint 1691-es6 nagy költözésekor, melyet szerb nyelven velika seobanak nevez-

nek, mindhárom általam vizsgált településen jelentős számú délszláv anyanyelvű 

lakosság telepedett le. Százhalombattát ekkor népesítették be a görögkeleti vallá-

sú szerbek. Ercsire és Érdre pedig egyaránt települtek ortodox szerbek7 és római 

katolikus boszniai délszlávok. 

 

 3  Szilágyi 2013: 10. 
 4  Dr. Kerékgyártó Imréné: Nemzetiségek Érden: rácok és németek URL: http://www.suli-

net.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Erd/pages/015_nemzetisegek_erden.htm A letöl-
tés ideje: 2015.01.25. 

 5 Ipek neve ma szerb nyelven: Peć, albánul: Peja. 
 6  Szalay 1861: 5. 
 7  Ezt bizonyítja több szerb ortodox eredetű családnév. Ilyen például Érden a Jugovics, Ercsiben 

pedig a Popovics családnév. 
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Bél Mátyás Notitia Novae c. művében egy 1720-as összeírás alapján (melyben 

az érdi családfőket írták össze) a következő érdi lakosok neveit jegyezte le:  

Milkovics Lukacs, Ivits József, Kozarocz Marian, Milacski Mihály, Loncsér Tamás, 

Mihajlov Gyuró, Szem Ivanecz Matius, Szöny György, Szukmovics Marko, Palikucsa Pál, 

Govorko Gyuro, Gilimovics Miro, Bilits Miklós, Krisenics Illés, Devits János, Szabács Illés, 

Gyurcsek Pavo, Stojko Stipan, Balkovics Fábián, Armecsits Mark, Versits Matho, Erdély 

Marton, Stupenits Ivan, Antunovics Jako.8 

1748-ban, mikor a közeli Sóskút szerb papját rablás bűntette miatt halálra 

ítélték, majd pallos által kivégezték, a területet birtokosai, a komáromi jezsuiták 

elüldözték a faluban élő görögkeleti vallású, szerb anyanyelvű lakosokat. Az elül-

dözött sóskúti szerbek ekkor Százhalombattán telepedtek le.9 

A 19. század végén Százhalombattára és Érdre ortodox keresztény vallású 

bolgárkertészek költöztek, akiknek nagy része mára már kulturálisan beolvadt a 

környező falvak és városok magyar vagy szerb nemzetiségű lakói közé. A 20. szá-

zad elejére az érdi és az ercsi rácok nagy része már csak második nyelvként be-

szélte a horvát helyi nyelvjárását. Ma már ezen a két településen nagyon kevesen 

beszélik a rác nyelvet. Érd neve rácul Andzabeg, Ercsié: Erĉin, Százhalombatta 

szerb elnevezése pedig Бата. 

 

 

ÉRD, SZÁZHALOMBATTA ÉS ERCSI DÉLSZLÁV  

SÍRFELIRATAIRÓL 

 

A temetői sírkövek feliratai szakrális jelentést hordoznak. Tartalmuk általá-

ban vallásos vonatkozású, az egyházak túlvilági életre vonatkozó tanításait közve-

títik, valamint egyéb vallásos gondolatokat tartalmaznak.10 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy az érdi és az ercsi temetőkben el-

enyésző a délszláv nyelvű sírfeliratok száma. Az érdi és ercsi rác, vagy rác szár-

mazású halottak sírjain néhány kivételtől eltekintve kizárólag magyar nyelvű fel-

iratok találhatóak. Százhalombatta köztemetőjének abban a viszonylag jól elkülö-

nített részében, melyet az itt élő ortodox keresztények használnak még ma is sok 

szerb feliratú sírkő látható. 

 

 

 8  Dr. Kerékgyártó Imréné: Nemzetiségek Érden: rácok és németek URL: http://www.suli-
net.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Erd/pages/015_nemzetisegek_erden.htm A letöl-
tés ideje: 2015.01.25. 

 9  Kereskényi 1874: 40. 
10  Bartha 2006: 166, 167. 
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RÓMAI KATOLIKUS RÁC SÍRFELIRATOK 

 

Az érdi Ófaluban elhelyezkedő öregtemetőben ma már nem találhatunk rác 

nyelvű felirattal rendelkező sírkövet az eredeti helyén. Az egyetlen sírkő, melyen 

rác nyelvű felirat látható, a temető északi részében egy másik sírkőre támasztva 

helyezkedik el. A sírkő felirata: 

 

OVDI ODPOCSIVA 

MARKÓ ROMITS 

ZIVIO 78 (...) 

UMROV 1927 DEC 

SUPRAGA 

OLIVA BACZAKÓ 

ZIVILA 70 (…) 

UMRLA 1924 GODINI 

FEBRUARA 22. 

Neka odpocivaju u imenu Boga11 

 

A sírfelirat egyik érdekessége az, hogy a délszláv nyelv egy különleges dialek-

tusában vésték a sírkőbe. A sírfelirat kezdete „Ovdi odpocsiva” a horvát nyelv 

ikavica12 dialektusában íródott. Ezt a nyelvjárást beszélik többek között a magyar-

országi bunyevácok is. Az „umrov” (meghalt) szó a horvát nyelvben umro lenne, 

azonban a Budapest környékén élő rácok dialektusában a hímnemű múlt idejű sza-

vak végén „v” betű foglal helyet. Ez kizárólag a Budapest alatt élő rácok nyelvére 

volt jellemző.13 Különös tény, hogy a sírkövön a hónapok nevei „februara 22”, va-

lamint a „decembar” (rövidítve „dec”) nem horvát nyelven, de nem is a bunyevác 

nyelvjárás szerint szerepelnek. A december horvátul prosinac, a február pedig veljača. 

A latin eredetű hónapnevek a szerb nyelvben találhatóak meg.14 A supruga (feleség) 

szó „supraga”-ként van feltüntetve, ami lehet dialektusbeli különbség a szerb vagy 

a horvát nyelvtől, de valószínűsíthetően helyesírási hiba. 

Érdemes foglalkozni a sírfelirat helyesírásával. Az „odpocsiva” szó magyar 

helyesírás szerint van leírva (horvátul odpočiva lenne), a sírfelirat többi része pedig 

 

11  A kipontozott részek a sírkő állapota miatt olvashatatlanok. A felirat szövege: Itt nyugszik 
Romits Markó, élt 78 (...), meghalt 1927 dec; felesége, Baczakó Oliva, élt 70 (...), meghalt 1924. 
év februárjában, Nyugodjanak Isten nevében. 

12  „I-ző” kiejtés pl.: misec (hónap, irodalmi horvát nyelven mjesec), bili (fehér, irodalmi horvát 
nyelven bijeli). Ezt a nyelvjárást beszélik a közép-dalmáciai horvátok. 

13  Szilágyi 2014: 123. 
14  Érdekesség, hogy a tököli rácok sírfelirataikon a hónapok horvát elnevezéseit használják. 
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ékezetek nélküli horvát helyesírás szerint.15 A feliraton található nevek a magyar 

helyesírás szabályai szerint szerepelnek, azonban a családnevek és a személynevek 

a horvát nyelvben használatos nyugati névsorrendben (első helyen a személynév, 

második helyen a családnév) foglalnak helyet. 

Kutatásaim során az érdi Ófaluban található öregtemető külső, elhanyagolt 

részein már csak magyar és német feliratú sírköveket találtam. A legrégebbi rác, 

vagy rác származású személyekhez köthető magyar nyelvű sírkövek az 1930-as 

évekből származnak. A temetőben számtalan rác, vagy rác eredetű név (Antu-

novits, Antonovics, Csicsics, Istokovits, Jurák, Kersits, Madlyena, Malaczkov, 

Milkovics, Polákovics, Suján, Vajdics, Volárovits, Zselits stb.) található a sírköve-

ken. Sok síremléken csak az elhunyt, vagy az elhunytak neve látható. Az „Itt 

nyugszik” felirat csak néhány rác származású elhunyt neve előtt olvasható. A ne-

vek után jellegzetes magyar sírfeliratok olvashatóak: „Nyugodjék békében”, 

„Nyugodjanak békében”, „Béke poraira”, „Szeretett szüleink”, „élt (...) évet” stb. 

Az érdi Ófalutól viszonylag különálló, a 20. század folyamán épült Érd vá-

ros temetőjében is található néhány sírkő, melyeknek magyar nyelvű felirataiból 

következtethetünk az elhunytak rác származására. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia területén 1869 és 1887 között zajlott le a 

harmadik katonai felmérés, melynek eredményeképpen elkészült a Monarchia 

részletes térképe. A térkép tanúbizonysága szerint a felmérés idején Ercsinek két 

temetője volt.16 A még ma is működő temető utcai köztemető, valamint az Ó és 

a Csokonai utca között elhelyezkedő egykori öreg temető. A hajdani öreg temető 

helye ma lakott terület, egyedül az izraelita temető áll még eredeti helyén. 

Az ercsi köztemetőben ma már nagyon kevés délszláv nyelvű sírfeliratot ta-

lálni. Az érdi délszlávok esetéhez hasonlóan az ercsi rácok nagy része a 20. szá-

zad elejére elfelejtette, vagy csak második nyelvként használta anyanyelvét. Az er-

csi temető sírkövein található nevek alapján megállapíthatjuk, hogy a város lakói-

nak egy jelentős hányada rendelkezik rác felmenőkkel. 

Kutatásaim során az ercsi temetőben csupán két délszláv nyelvű sírkövet ta-

láltam eredeti helyén. A sírkert délkeleti részén kiállított régi sírkövek között pe-

dig egy rác nyelvű síremlék található. Az eredeti helyükön álló sírkövek feliratai: 

 

OVDI ODPOCSIVA 

TEREZIA MILASIN 

ZSIVILA 72 GODINE 

 

15  A „zivio”, „zivila” (élt) szavak, živio, živila, az „odpocivaju” (nyugszanak) szó odpočivaju lenne a 
horvát nyelvben használt ékezetek szerint. 

16  http://mapire.eu/hu/map/hkf_75e/?zoom=17&lat=47.25194&lon=18.90877 (Letöltés 2015. 
02. 06.) 
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SZENDREI JÁNOSNÉ 

1887-1960 

ÁBRAHÁM ANNA 

1898-197617 

 

OVDE ODPOĈIVA 

BILIĆ STIPÁN 

ZIV. 17 G. UMROV 1930 

UMIRU BOŢJEM18 

 

A temető délkeleti részén kiállított régi sírkövek egyikének felirata: 

 

OVDE ODPOCSIVA 

BOKONICS JOSIP 

1843-1915 

ZSENA MOKA 

NÉMETH KATA 

1847-193119 

 

A sírfeliratok egyik érdekessége az, hogy míg az egyik rác nyelvű felirat 

(Terezia Milasin sírkövének felirata) a már korábban említett ikavica nyelvjárás-

ban íródott, addig a két másik Ercsiben található délszláv nyelvű sírkő felirata az 

ekavica nyelvjárás szerint készült. Az ekavica nyelvjárás általában a szerb–horvát 

nyelvterület keleti vidékein élő szerbekre jellemző.20 A sírokon használt többféle 

nyelvjárás feltehetően a délszláv nyelvi dialektusok keveredésének köszönhető, 

mivel Ercsibe a 17. század folyamán több hullámban, valamint több területről 

érkeztek szerb vagy horvát nyelvű betelepülők. Az „umrov” (meghalt) szó Bilics 

Stipán sírkövén is a Budapest környéki rácok nyelvjárására jellemző módon van 

feltüntetve. 

A sírkövek feliratainak helyesírása eltérő. Bilics Stipán sírjának felirata a 

horvát nyelv szabályainak megfelelően, míg a másik két Ercsiben található dél-

szláv nyelvű sírkő fonetikus, magyar átírásban készült. 

Az ercsi rácok az 1920-as, 1930-as évektől kezdve magyar nyelven vésettek 

feliratokat elhunyt hozzátartozóik sírköveire. A sírkertben számos rác származás-

 

17  Itt nyugszik Milassin Terézia, élt 72 évet; Szendrei Jánosné, 1887–1960; Ábrahám Anna, 1898–
1976 

18  Itt nyugszik Bilics István, élt. 17 é. meghalt 1930, Meghalt Istennek 
19  Itt nyugszik Bokonics József, 1843–1915, felesége, Németh Kata, 1847–1931 
20  Ezt a nyelvjárást beszélik a magyarországi szerbek is. 



331 

ra utaló vezetéknevet olvashatunk a sírköveken. Rác származásra utaló vezeték-

nevek: Aramcsics, Árkocsevics, Bánovics, Bilics, Bokonics, Bratkovics, Brinza, 

Burlovits, Csicsics, Gáncsov, Gólics, Gvozdánovits, Gvozdics, Horváth, Losits, 

Milassin, Popovics, Vajdics, Vuleta. A leggyakoribb sírfeliratok: „Itt nyugszik”, 

„Nyugodjék békében”, „Nyugodjanak békében”, „Béke poraira”, „élt (...) évet”. 

Több esetben feltüntetik a síron azt, ha az illető valamelyik háborúban hunyt el.21 

A százhalombattai köztemetőben szintén megtalálható néhány római katoli-

kus vallású, rác vagy horvát származású elhunyt sírköve. Az 1950-es, 1960-as 

években, mikor Százhalombattán felépült a Dunai Finomító, valamint a Dunai 

Erőmű, a környező településekről és az ország több pontjáról számos rác, illetve 

horvát származású család költözött az akkor épülő, modern ipari városba.22 A 

százhalombattai temetőben található rác vagy horvát síremlékek mind magyar 

nyelvű feliratokkal rendelkeznek. Rác vagy horvát származásra utaló vezetékne-

vek a százhalombattai temető sírkövein: Brandics, Buzadics, Jankovits, 

Likárovics, Miákits, Versits. 

 

ORTODOX KERESZTÉNY SÍRFELIRATOK 

 

Görögkeleti vallású szerb lakosság az általam vizsgált három település közül 

egyedül Százhalombattán van jelen. A település a 20. század elejéig szerb többsé-

gű volt. Ma a város szerb nemzetiségű lakói főként a modern ipari várostól 

északra, a Duna partján található Ófaluban élnek. A város temetője a szerb orto-

dox és az ófalusi római katolikus templom fölött található dombon helyezkedik 

el. A temetőn belül viszonylag elkülönülve, központi helyen találhatjuk a görög-

keleti vallású elhunytak sírhelyeit. 

A temető ortodox keresztények által használt részében mai is sok szerb 

nyelvű sírfelirat található. A szerb nyelvű sírfeliratok cirill betűsek. Leggyakoribb 

sírfeliratkezdések az „ОВДЕ ПОЧИВА” (Itt nyugszik) valamint az „ОВДЕ 

ЛЕЖИ” (Itt fekszik). Megtalálható még a „ТУ ПОЧИВА” (Itt nyugszik), vala-

mint az „ОВДЕ БОРАВИ ЛАКИ САНАК” (Régies nyelven: itt maradva köny-

nyű álomra) kezdet is. A sírfeliratkezdet után az elhunyt neve következik. A ne-

vek alatt általában az „УМРО”, „УМРЛА” (meghalt) felirat, valamint a halál dá-

tuma foglal helyet. A sírkő alján általában a következő feliratok olvashatóak: 

„ЛАКА МУ (ЈОЈ, ИМ) ЗЕМЉА” (legyen neki vagy nekik könnyű a föld), 

„ВЕЧАН МУ (ЈОЈ, ИМ) СПОМЕН(ИК)” (Örök az emléke vagy emlékezete), 

„ЛАКА ЈОЈ (ЦРНА) ЗЕМЉА” [legyen neki könnyű a (fekete) föld], „ВЕЧНО 

ЖИВИШ У СРЦУ НАШЕМ” (Szívünkben örökké élsz).  

 

21  Pl.: „Gáncsov Péter, Magyar Hősi halott †1941” 
22  Mandić 1999: 4. 
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A százhalombattai temető ortodox szerbek által használt részében több két-

nyelvű sírkő is található. Ilyen például Bajront Lázár egykori százhalombattai es-

peres sírköve, amelyre a következő feliratokat vésték: 

 

ОВДЕ ПОЧИВА 

СЛУГА БОЖЈИ ПРОТОЈЕСРЕЈ 

ЛАЗАР БАЈРОНТ 

1917-1989 

СЛУШКИНА БОЖЈА 

СОФИЈА ШАНДОРОВИЋ 

1914–1995 

 

ITT NYUGSZIK 

ESPERES 

BAJRONT LÁZÁR 

1917–1989 

NEJE 

SÁNDOROVICS ZSÓFIA 

1914–1995 

EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Munkámban az érdi, a százhalombattai, valamint az ercsi temetőkben fellel-

hető délszláv nyelvű, vagy délszláv származásra utaló sírfeliratokkal foglalkoztam. 

Megállapítható, hogy Érden és Ercsiben, ahol a korábban nagy számban éltek 

római katolikus vallású rácok, ma már nagyon nehezen találni olyan sírokat, ame-

lyeken rác nyelvű felirat olvasható. Ennek oka főként a rácok a többségi magyar 

társadalomba történő asszimilációjában keresendő. A katolikus vallású délszlá-

voknak ma már nincs, vagy nagyon kevés lehetőségük van a rác nyelvű vallásgya-

korlásra. A Százhalombattán élő ortodox keresztény szerbek azonban liturgiáikat 

szerb nyelven hallgatják, vallási eseményeik anyanyelvükön zajlanak. A százha-

lombattai temetőben részben ennek köszönhetően még ma is nagyon sok szerb 

nyelvű sírfeliratot látni. 
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Márton Alács 
 

SOUTH SLAVIC GRAVE INSCRIPTIONS IN THE SETTLEMENTS OF ÉRD, 
SZÁZHALOMBATTA AND ERCSI 

 
This paper focuses on epitaphs and inscriptions collected in the cemeteries of Érd, 
Százhalombatta, and Ercsi, either written in South Slavic languages or referring to the 
South Slavic descent of the deceased. It may be safely stated that, in the settlements of 
Érd and Ercsi, where there used to reside a sizeable group of Serbians (Rascians) of  
Catholic denomination, it is very rare these days to come across headstones with Rascian 
inscriptions on them. The chief reason for this might be the almost complete  
assimilation of the Serbians into the majority Hungarian society. Catholic South Slavs  
today have very little or no chances at all to follow religious practice in their own  
vernacular. However, the Orthodox Christian Serbs of Százhalombatta still continue to 



335 

practice religious exercises and liturgy in Serbian, with all the religious events  
commemorated in the same language. It is partially the consequence of this custom and 
practice that there are still a lot of gravestones even today in the cemetery of Százhalom-
batta bearing inscriptions in Serbian.   
 
 
 

KÉPEK 

 

 

 

 
1. ábra: Márkó Romits sírköve az Érd-ófalui temetőben 
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2. ábra: Magyar nyelvű rác sírkő az Érd-ófalui temetőben 

 

 

 
3. ábra: Raskovity (Ivanov) Persza sírköve Százhalombattán 
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4. ábra: Bajront Lázár esperes sírkövének magyar felirata a százhalombattai köztemetőben 

 

 
5. ábra: Bajront Lázár esperes sírkövének szerb felirata 
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6. ábra: Tereza Milasin sírköve Ercsiben 

 

 
7. ábra: Bilić Stipán sírköve az ercsi temetőben 
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8. ábra: Bokonics Joszip és Bokonics Katalin sírköve  

kiállítva az ercsi temetőben 

 
9. ábra: A Popovics család sírköve Ercsiben 
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Sándor Vivien 
 

Szuhafő településnéprajza 
  
 
 

BEVEZETÉS 

 

A tanulmány tárgya Szuhafő külterületi, belterületi leírása, társadalomtörté-

netének és demográfiai jellemzőinek bemutatása.
1
 A vizsgálat magában foglalja a 

2013-as évi adatokat, állapotokat is, mivel terepmunkám során fontosnak tartot-

tam, hogy legyen leírás a településről napjainkból is. Részben személyes indítta-

tásból esett a választás az észak-magyarországi Kazincbarcikai kistérség zsáktele-

pülése, Szuhafő jellemzésére. A faluhoz személyes múlt, családi szálak, szoros ba-

rátságok kötnek. Munkám során a néprajztudomány módszereit, a résztvevő 

megfigyelést és a félig strukturált interjúk készítését alkalmaztam. Két alkalom-

mal, összesen 17 interjút rögzítettem diktafonon a terepen, illetve számos, a köz-

ségben készült fotóval gazdagítottam kutatásomat. Az adatközlők kiválasztása 

szakértői és rétegzett mintavétellel történt. A terepmunkát megelőző felkészülés 

során kérdéseimet – a falu lakosságát jól ismerve – csoportokra bontva állítottam 

össze (18–30 év közötti fiatalok, közmunkaprogramban résztvevők, vállalkozók 

stb.). Kutatásom felderítő és leíró típusú. Az új típusú jelenségek megismerése 

után strukturált kérdéseimmel a jelenségek előzményeire és az azokban felmerülő 

problémákra, valamint a lehetséges megoldásokra kerestem a választ. Mivel a falu 

társadalmi változásait és egy 21. századi településképet rögzítettem, így elenged-

hetetlen volt Szuhafő eredetének, múltjának (19–20. század) megismerése és 

mindannak lejegyzése, ami eddig nem került írásos formába. A község társadal-

mát bemutató fejezetek három időszakot ölelnek fel: Szuhafő paraszti életformá-

ja (20. század első fele), a falu a szocializmus időszakában (20. század második fe-

le) és végül a falu a piacgazdaság világában (20. század utolsó évtizede, 21. szá-

zad). Kutatásom idődimenziója keresztmetszeti és longitudinális is egyben. Ke-

resztmetszeti, mert egy jelenséget – itt iparosodás, migrálás, revitalizáció – egy 

adott időben, vagyis a 21. században, alapos felderítő és leíró kutatással vizsgá-

lom. Longitudinális, mert Szuhafő társadalmában az évtizedek alatt bekövetke-

zett változásokat rögzítettem. Kutatásom alanyai Szuhafő lakosai, helyi beruházá-

sok tulajdonosai. A terepmunka egy színtéren zajlott, adatközlőimmel otthonuk-

ban készítettem interjút.  

 
 1  A BA képzésen megírt szakdolgozat alapján https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/-

189289 (Letöltés: 2016. 02. 07.) 
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SZUHAFŐ KÜLTERÜLETI LEÍRÁSA 

 

 
1. ábra: Szuhafő elhelyezkedése2 

 

FÖLDTÖRTÉNET, DOMBORZAT, ÉGHAJLAT 

 

Szuhafő az Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék nyugati részén fekszik, (1. ábra) 

„fő tömegét középidei mészkövek és palák alkotják, amelyek a vulkáni hegységtől 

eltérő táji karaktert kölcsönöznek.”3 A környék földtani fejlődéstörténetét a föld-

történeti óidő (paleozoikum) végétől, a késői peremtől (kb. 250 millió éve) kö-

vethetjük nyomon, amikor egy hosszú ideig fennállt szárazföld, az ekkor induló 

alpi-hegységképződés során tartós süllyedésnek indult. A pleisztocénban és a 

holocénban kialakult a tájegység mai arculata.4 A Tornai-dombság (itt helyezke-

dik el Szuhafő) területének kőzettani alapját a triász időszaki, főként karbonátos 

üledékek alkotják. Az erre települő pannóniai rétegek az északi hegységkeret 

hegylábfelszíneit képezték. A pleisztocén folyamán az intenzív derációs folyama-

tok hatására a fiatalabb üledékek alól preparálódtak, anyaguk hátrahalmozódott 

és pleisztocén üledékkel keveredett. A geológiai folyamat egyik eredménye, a te-

rület nevezetessége a Baradla-barlang. Hazánk egyik leghidegebb égtájai közé so-

rolható. Az Aggteleki-karszt éghajlata alapvetően nedves kontinentális, ám hely-

zeténél (a Kárpátok közelsége) fogva a tájra rányomja bélyegét a hegyvidéki klíma 

is. Az Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék legnagyobb vízfolyásai a Bódva-patak és a 

 
 2  http://magyarorszag.terkepek.net/magyarorszag-varosok-terkep.jpg (Letöltés: 2015. 11. 21.) 
 3  Martonné Erdős 2007: 161. 
 4  http://anp.nemzetipark.gov.hu/geologia-foldrajz (Letöltés: 2013. 11. 09.) 

http://magyarorszag.terkepek.net/magyarorszag-varosok-terkep.jpg
http://anp.nemzetipark.gov.hu/geologia-foldrajz%20(Let�lt�s:%202013
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Jósva-patak. Szuhafőn halad keresztül – észak-déli folyásiránnyal – a község erde-

jéből eredő Szuha-patak. A patak Kazincbarcikánál ömlik a Sajóba a Szuhához 

Felsőnyárádnál csatlakozó Csörgő-patakkal együtt.5 A hideg, csapadékos tél után 

a tavasszal olvadó hó a Szuha-patak megáradását okozza. A 20. század első felé-

ben az áradás komoly problémákat okozott, több lakóházat, gazdasági épületet 

öntött el.6 Ám a patak mélyítésével ez a gond megoldódott. A lakóépületek előtt 

a 20. század második felétől zavartalanul folyhat a patak. A Szuha fontos szerepet 

töltött be a község életében. A mosógép megjelenése előtt a patak vizét használ-

ták a ruhák tisztításához.7 Amikor a faluba bevezették a vezetékes vizet, a tiszta 

vizű patak elveszítette a falu életében addig betöltött szerepét. Napjainkban a te-

lepülés ivóvízellátását az Északi Regionális Vízművek Zrt. kazincbarcikai körzete 

biztosítja a Lázbérci Víztározóból.8 A falu a Szuha-völgyében helyezkedik el, 

szélvédett területen. A tájegység meghatározó talaja a terra rossa (vörös föld), de 

a karsztos területeken előfordul a rendzina, „folyó- és patakvölgyekhez viszont 

nyers öntés-, öntés réti vagy típusos réti talajok kötődnek.”9 A vörösagyagot az 

erózió a hegyek alatt elterülő dombok széles hátain elterítette, és így a szántók ta-

lajának alkotórészei közt is megtalálható. Ezek a szántók különleges fizikai sajá-

tosságot mutatnak az úgynevezett vasas szerkezetük következtében. A vassal be-

vont kaolinites agyagásványok apró szemcsés szerkezet képzésére hajlamosak, 

mely igen vízálló, és ezért jó talajmunkát ad. Ezek a karsztterületeket körülvevő 

szántók tehát fizikai szempontból kedvező talajtulajdonságokkal rendelkeznek, 

termékenységük azonban mégsem nagy, mert tápanyagban szegények. Fényes 

Elek leírása igazolja a fentebb említett tényeket:  
 
„ezen terület kívülről silánynak mutatkozik, mégis megterem rajta a búza, a köles, a 
rozs, a burgonya, az árpa és a zab.”10  
 

Szuhafőt 15 637 980 négyzetméteren 25 dűlő veszi körül. Ezen dűlök a 20. szá-

zadban növénytermesztésre alkalmas földekként, kaszálóként, legelőként, vízfor-

rásként funkcionáltak. Napjainkban a dűlők területei magánkézben vannak vagy 

vadászterületként használják. 2013-as őszi kutatásom a dűlők neveinek eredetére 

irányult, illetve a területek történetének és egykori hasznosíthatóságának megis-

merésére. A 25 dűlőnévből ötöt sikerült etimologizálni (Hármashatár, Kavacsos, Kis 

kútnál, Pince völgy, Petőháza puszta). Az adatközlők elmondása alapján a Hármashatár 

dűlőnél három település határa találkozik: Szuhafő, Trizs, Aggtelek. A Kavacsos dűlő 

területén egykor kavicsbánya volt. A Pince völgyében – nevéből lehet következtetni 

 
 5  http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuha-patak_%28Aggteleki-karszt%29 (Letöltés: 2013. 10. 05.) 
 6  Interjú, 2011 
 7  Interjú, 2013 
 8   http://www.ervrt.hu/cgi-bin/index.php?hlid=604 (Letöltés: 2013. 10. 05.) 
 9  Martonné Erdős 2007: 159. 
10  Fényes 1851: 165. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuha-patak_%28Aggteleki-karszt%29%20(Let�lt�s
http://www.ervrt.hu/cgi-bin/index.php?hlid=604
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– pincék találhatóak, a Kis Kútnál pedig egy forrás van. Petőháza pusztán egy tanya 

található, ahol Pető gazda élt. A földhivatal térképén nem jelölt területről és ne-

vének eredetéről szereztem információt. Pusztatemplom területe Szuhafőtől északi 

irányba helyezkedik el, és az adatközlő11 elmondása alapján Pusztatemplomnál állt 

egy templom, amely elsüllyedt és a helyén egy tó alakult ki, mely mára megszűnt, 

de ennek a templomnak a harangja az épület összedűlése óta minden 7. évben 

megkondul. A Nagy Pallyak dűlőről a szuhafőiek nem tudtak információt szolgál-

tatni. Az észak-déli irányt folytatva a Hármashatár, a Kavacsos, a Pince völgy és a Nagy 

Pallyak után a Szarvas következik, amelyet nem mezőgazdasági területként hasz-

nálnak, hanem mint erdőrész tölti be szerepét. A Gyepesvölgyről és a Hidegvölgyről 

sem sikerült adatot gyűjtenem. A Cseres dűlő egy erdőt foglal magában. A Gerenda 

területe kettő részből áll: Nagy-Gerenda és Kis-Gerenda. Mindkettő rész legelőként 

funkcionál. Ez a dűlő már határos Szuhafő belterületével. A Tubóka területe ka-

száló. A Kis erdőre a mai Szabadság út vezet ki. Ezen a dűlőn szántóföld van, ahol 

többek között sárgarépát, mákot termesztettek a 20. században. A Kis erdő szintén 

közvetlenül határos a község belterületével. A Háboroldalról szintén nincs adat. A 

Cinege bérc egykor a téesz gondozása alatt állt. A Kerekkötő területén erdő és szán-

tóföld található. A Pálykás dűlő szántóföld szerepét tölti be. A Vercse májról és az 

Uj hegyről szintén nincs adat. Petőháza puszta dűlőn legelő és szántóföld található, a 

20. században a dűlő földjén sárgarépát termesztettek. A Nádasról nincs adat, de a 

szomszédos településsel, Zádorfalvával határos. A Kollát völgyében vagy (ahogy a 

szuhafőiek nevezik) „Korlát völgyében” található nyugat-keleti folyásiránnyal a Kor-

lát-patak. Legelő és szántóföld egyaránt fellelhető a dűlőn. A Zsiliptető, amelynek 

területén szemétlerakó működött, Szuhafő belterületével határos. A Kis kútnál dű-

lőn kiváló forrással rendelkező kút található, amely 2013-ban egy mezőgazdaság-

gal foglalkozó szuhafői lakos tulajdonában volt. A Keringő dűlőről nincs adat. A 

Puha völgy, a településsel északi irányból határos, itt szántóföld található. A Tőkés 

dűlőn szántóföld terül el és „a Tőkésen volt lóhere vetve”.12 

 

 
11  Interjú, 2013. november. 
12  Interjú, 2013. november. 
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SZUHAFŐ BELTERÜLETI TÉRSZERKEZETE 

 

 
2. ábra: Szuhafő belterülete13 

 

A falu szerkezetét öt út határozza meg (Kossuth út, Rákóczi út, Petőfi út, 

Dózsa György út, Szabadság út) (2. ábra). Három út vezet a környéki erdőkbe 

(Kossuth út, Rákóczi út, Szabadság út). A falu tipikus zsáktelepülés. Jóllehet alig 

2 km-re húzódik a szlovák határ, de nem biztosított a személyforgalom számára a 

határátlépés és egyben egy északi kijárási lehetőség a falu számára. A Kossuth út 

a temetőbe torkollik, a sírkerten át vezet egy erdei út a Centu-hegyre. Ez az erdei 

út fokozatosan kanyarodik, így visszavezet a Szuhafő előtti mezőgazdasági föl-

dekre. Funkciójánál fogva kiemelt helyzetű, hiszen megközelíthető már a telepü-

lésre beérve, a falu első gazdasági állomásánál, a marhatelepnél is. A Szabadság 

útból nyíló erdei út és a település kezdetét jelző tábla előtti szőlőültetvényes út, 

Gömörszőlős határában egymásba torkollik. A Rákóczi út a Kossuth útból nyílik 

és e két út a Szuha-patak partján terül el – (egykori nemes rész). A három utcából 

álló part a domboldalban helyezkedik el. Nevét is innen kaphatta, hiszen a tele-

pülés e részén – ellentétben a Szuha-patak jobb partján túl – a 18–19. században 

 
13  https://www.google.hu/maps/@48.4077559,20.4491394,15.85z (Letöltés: 2015. 11. 21.) 

https://www.google.hu/maps/@48.4077559,20.4491394,15.85z


345 

a nemtelenek éltek. A három utca egyike sem vezet mezőgazdasági területre.  

A templom és a temető a falu „nemesi részén” helyezkedik el. Az egykori nemes 

részét a falunak faluderéknak hívták a lakosok. Nevét onnan kaphatta, hogy a 

domb lábánál fekszik. A közösségi épületeket tekintetbe véve Szuhafőnek hat fő 

központja van: a kultúrotthon, a polgármesteri hivatal, az iskola, a református templom, a 

bolt és az egykori kocsma épülete. Kiemelt szerepet a hivatal és a bolt kap.  

A polgármesteri hivatal 2013 elején új helyre költözött, a Kossuth út elejére, az 

egykori tanári lakásba. A 2013-at megelőző években a kultúrotthon egy kisebb 

helyiségében működött, helyszűke miatt volt szükség az épületcserére. A hivatal 

egykori helyét fölváltotta az orvosi rendelő. A bolt és a kocsma két utca (Szabad-

ság út, Rákóczi út) találkozásánál helyezkedik el, a 19. századi faluderék és Part 

falurészek határánál. A templom szakrális szerepe évről évre csökken.  

A református templom harangját automata rendszer irányítja. Mindennap délben 

egy percig szól a harang, vasárnaponként háromszor, egyre hosszabban kondul 

meg, ezzel is istentiszteletre hívva a lakosokat. A falu lelkészének feladata a teme-

tésre és a keresztelésre szűkült, más lelkészi kötelezettségei kezdenek megszűnni. 

A templomot már több ízben renoválták. A Petőfi utcán található az egykori álta-

lános iskola. Az iskola a rendszerváltásig kisebb-nagyobb megszakításokkal mű-

ködött. Az épületében két tanterem található, ahol az osztályok első és második 

évfolyamon végezték tanulmányaikat. 2013 előtt az iskola épülete csak néhány 

eseménynek adott helyet (szilveszteri és egyéb mulatságok), a rendezvények, ün-

nepek többségét – farsang, anyák napja, idősek estje, Mikulás – a kultúrotthon-

ban tartották. Épület nélküli, fedetlen tér a sportpálya, amely Szuhafőre megér-

kezve keleti irányba helyezkedik el. A sportpálya mellett magántulajdonban lévő 

kertek vannak, ahol konyhakerti növényeket termesztenek és gyümölcsfákat 

gondoznak. A községben három buszmegálló található – kettő a sportpálya mel-

lett, egy pedig a faluderéken (Kossuth út) lévő emlékműnél. Az emlékmű az első 

és második világháborúban elhunyt szuhafőiek előtt tiszteleg. 

 

 

TÁRSADALOMTÖRTÉNET (A TELEPÜLÉS LAKÓI) 

 
PARASZTI ÉLETFORMA SZUHAFŐN 

 

Nemesek és partiak. A falubeliek pontosan tudták, hogy a község hierarchiá-

jában hol helyezkednek el. A nemesek a faluderékon éltek, míg a nemtelenek a 

domboldal utcáin, a „parton” laktak. A nemesség erőteljes jelenlétét a II. József 

által kiírt népszámlások is alátámasztják. „Gömör vármegye 250 települése közül 

a több nemes család birtokában lévők száma 107, az összes települések 58,8%-
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a.”14 A település története a honfoglalásig vezethető vissza, nemesi mivoltát a te-

lepülésnév őrzi.  
 

„… az Árpád-kor eleji Ajtonyi-nemzetségnek az Alföldről északra került egyik ága 
itt, a Szuha-völgyében talált otthont, ahonnan nevét is kapta (SZUHAYak).”15  
 

A nemesi származású családok vezetékneveikben „y”-nal jelölték az „i” hangot. 

Nemesi rangjukat a megszerzett földterületekkel erősítették meg, ahol mezőgaz-

dasági munkákat (növénytermesztés, kaszálás, legeltetés) végeztek. A 20. század 

első felében a föld birtoklása jelentette a gazdagságot és biztosította a nemesi 

rangot, címet. A föld mint értékmérő funkcionált. A nemesi családokban Szuha-

főn is megjelent az úgynevezett egykézés.  
 
„Akkor a nemeseknek csak egy gyerek volt. Azért, hogy csak egyre menjen a föld. A föld volt az 
Isten, a föld. Az volt az élet.”16  
 

A nukleáris családszerkezet biztosította, hogy a földön mint értéken, tulajdonon 

ne kelljen osztozkodni. A nemesek és partiak elnevezés a birtokolt föld mennyi-

ségét is jelentette.  
 
„Ezen, ami számított a szegények meg a gazdagok, az a földön volt. Nagyon számított, nagyon, 
a föld. Az volt a nemes, akinek sok földje volt.”17  
 

A 20. század közepétől egyre nehezebben tudtak a nemesek is boldogulni a föld-

jeiken. A földek adói a családok plusz bevételeit fölemésztették.  
 
„Több lett az adó, minél többet kellett a földért fizetni, sok volt a beszolgáltatás, nagy munka 
volt. Papa elhordta a fizetést és vittük az adóba, nem is maradt. Volt a ló, igás lovak voltak, 
azzal dolgoztak a földeken, volt a tehén, annak a tejét értékesítették, mert volt egy csarnok. Vit-
tük oda a tejet, meg ettünk belőle. Köpültük a vajat.”18  
 

Az interjúrészlet jól mutatja Szuhafő 20. századi mezőgazdasági jellemzőit. Ám a 

1950-es évektől megjelenő téeszek és államosítások a nemes–parti viszony végét 

is jelentette. A szocializmussal új korszak kezdődött a falu életében. Elsődleges 

munkahelyeket az ipar jelentett (bányászat, kohászat), a mezőgazdaság másodla-

gos szerepet kapott. A nemes–parti viszony a társadalmi, közösségi élet több 

színterén is megmutatkozott. A szakrális terekben is hierarchia uralkodott, amit a 

 
14  Szabó 1988: 31. 
15  Lajos 1979: 11. 
16  Interjú, 2013. augusztus 
17  Interjú 2013. augusztus 
18  Interjú, 2013. augusztus 
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legjobban a református templom ülésrendje és a sírhelyek elhelyezkedése mutat 

meg. Lajos Árpád művében is megemlíti a templom ülésrendjét.  

 
„Az első négy szék, illetőleg pad (összesen tehát 12) és részben az 5. szék van lefog-
lalva a nemeseknek mind a három irányban. A 6. szék már a mindenki széke. Innen 
kezdve foglalhatnak helyet a partiak.”19  
 

A szakirodalomban leírtakat igazolja egy 2013-as interjú szövegrészlete is.  
 
„Bizony, a templomban az első öt pad, így mondjuk, hogy a padok, az volt a nemeseké. Hátul a 
kar alatt, az volt a szegényeké. A temetés is… a templom mellett voltak a nemesek, kint a he-
gyen ott voltak a szegényebbek.”20  
 

Tehát a templom köré a nemeseket temették – esetenként kripták is fellelhetőek 

–, a partiak halottait pedig a dombtetőn helyezték örök nyugalomra. A nagyobb 

nemesi családok sírjai a községből a templomhoz vezető, ún. Templomút felső 

szakasza mentén, attól jobbra és balra találhatók a CSISZÁR, a CSÁSZÁR, 

BARTÓK-ok kriptáival.21     

 
 

SZUHAFŐ AZ 1950-ES ÉVEKTŐL, AZ 1990-ES ÉVEKIG 

 

Az 1940-es évektől kezdődtek Magyarországon az államosítások, termelő-

szövetkezetek jöttek létre, megszűnt a magántulajdon. Az akkori pártintézkedé-

sek az egész társadalomban változást indítottak be, kialakult a munkásosztály, 

amelynek tagjai gyárakban, bányákban dolgoztak. Ipartelepek jöttek létre, bányák, 

kohászatok nyíltak, és ezek állandó munkaviszonyt biztosítottak. A kollektivizálás 

révén a falu lakosainak többsége nem folytatta tovább a mezőgazdasági munká-

ját, megélhetésként a bányákban, kohászatban való dolgozást választotta. Mivel a 

kollektivizálás 1950-ben zajlott le, ezért találom sarkalatos évszámnak, amelyhez 

a falu új társadalmi rétegének kialakulása is köthető. Ezt a társadalmi folyamatot, 

változást a néprajztudomány is felismerte, így új falukutatási koncepciókat kellett 

kidolgozni. Prioritásban részesült a városi munkásság és a falusi munkásság vizs-

gálata.  
 

„…az 1950-es években a mezőgazdaság szocialista átszervezésével és a fokozott 
iparosítással gyors ütemben változó paraszti élet…”22  

 

 
19  Lajos 1979: 37. 
20  Interjú, 2013. augusztus 
21  Lajos 1979: 58. 
22  Kósa 2001: 204. 
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Kósa László rávilágít az 1950-es években kialakulóban lévő helyzetre és érzékel-

teti, hogy a változás gyors ütemben ment végbe és gyökeresen átformálta az ad-

dig fennálló paraszti létet. Aggodalomra adott okot az is, hogy az addig „hagyo-

mányosnak” vélt falvakkal mi fog történni. Az élesen elkülönülő falvak és váro-

sok közötti különbségek eltűntek, hiszen mind a falvak, mind a városok társa-

dalmát a munkásosztály alkotja majd.  
 
„Képzeljük el egyfelől a politikai ideálképet, a zenés-táncos-dolgos-jókedvű népet, a 
kulturális forradalom áldásait, a város és a falu között eltűnő különbségeket…”23  
 

Kezdett megszűnni a „tradicionális” falu képe, amelynek társadalmát már nem-

csak a mezőgazdasággal foglalkozó parasztság alkotta, hanem az ipari munkás-

osztály is.  
 
„A szocialista falu változásvizsgálatába – mint fentebb írtuk – jobbára amúgy is az-
zal az előfeltevéssel fogtak, hogy a tradicionális paraszti műveltség értékei átment-
hetődnek vagy fölújulnak. Azt hitték, hogy az életmódbeli változások kizárólag az új 
társadalmi rendszerrel állnak okozati összefüggésben. Nem észlelték az ipari civili-
záció ettől függetlenül is feltartóztathatatlan átformáló erejét.”24  
 

Tehát a gyökeres átalakulást a gyors iparosodás hozta magával. A hirtelen válto-

zásra a társadalom nehezen reagált.  A falvak, kisebb települések napi ritmusa át-

formálódott, az addigi kiszámíthatatlan mezőgazdasági életet felváltotta az állan-

dó munkahelyet biztosító ipar. Szuhafőre is beköszöntött az államosítás kora, 

amikor is a földek termelőszövetkezeti tulajdonba kerültek. Az addig is alacsony 

koronaértékű földek egyre kevésbé biztosítottak megélhetést. Új munkahelyeket 

a megnyíló bányák és kohászatok biztosítottak. A nők, asszonyok számára a ter-

melőszövetkezetek adtak kereseti lehetőséget.  
 
„… ugye aki nem állt be a TSZ-be és elvitték a földet, mert államosították, akkor úgy próbál-
koztak, ki a gyárnál, ki a bányánál.”25  
 

Ózdon kohászat működött, Kurityánban kettő bánya is volt, Szuhakállón is üze-

melt bánya. Szuhafőről ezekre a helyekre jártak dolgozni. Szuhakálló és Kurityán 

– akárcsak Szuhafő – ma, a 21. században a Kazincbarcikai kistérség része. A 

környék bányáiban dolgoztak bányászok (vajárok, vájárok) és egyéb alkalmazot-

tak: segédmunkások, villanyszerelők, lakatosok. Fontos megjegyezni, hogy az 

egyéb alkalmazottak nem bányászok, hanem a bánya, kohászat munkásai. A bá-

nyászok, akik kőfejtéssel, illetve feketeszén, barnaszén-kitermeléssel foglalkoztak. 

 
23  Kósa 2001: 204. 
24  Kósa 2001: 208. 
25  Interjú, 2013. november. 
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A bányák és a kohászat stabil munkahelyet biztosított Szuhafő lakosainak. Nem-

csak a Szuhafőn élőket szolgálta ki a bánya, hanem egész Borsod–Abaúj–

Zemplén megyét. „Borsodban rengeteg bánya volt, az adta a lelket Borsodba, a bánya.”26 

Borsod–Abaúj–Zemplén megye városai ipari fejlődésen mentek keresztül, a fal-

vak társadalmában kialakult az ipari munkásréteg, mint ahogy Szuhafő társadal-

mában is. A pártállami rendszerben – mind a mezőgazdaságban, mind az iparban 

– ötéves terv alapján kellett teljesíteni. Előre meghatározták, hogy a terv végére 

milyen várt teljesítményt kell kötelezően megvalósítani. Így a bányászok is várt 

teljesítmény szerint dolgoztak, amit szigorúan tartani kellett.  
 
„Nagy volt a teljesítmény, sokat vártak az emberektől. Ha nem volt teljesítmény, áthelyezések 
voltak.”.„… amelyik bányának jól ment, mint a Farkaslyuknak is, az rásegített a kisebb bá-
nyákra, mármint anyagilag.” „Ha nem tudtunk teljesíteni, akkor kevesebb volt. Ha nem volt, 
akkor csak órabéreket fizettek.”27  
 

Az 1970-es években javult a teljesítmény. A nagyobb hozam eredményeként az 

alapbérek is emelkedhettek. Az alapbért kiegészítette az éjszakás és a délutános 

pótlék.  
 
„A 70-es években volt a legjobb… a teljesítmény jobb volt, meg magasabb volt az alapbér… az 
éjszakási pótlékok megvoltak, de bejött a délutános pótlék, az is rásegített.”28  
 

A bányászokat és azok családjait igyekeztek az alapbér mellett juttatásokkal is se-

gíteni. Elsőként volt fizetési előleg. Minden hó 1-jén kapták meg az előleget és 

12-én pedig a fizetést. Az előleg az 1980-as években megszűnt, amikor a teljesít-

mény is visszaesett.  
 
„Volt előleg, volt fizetés. 1-jén volt az előleg, 12-én a fizetés. De később a 80-as években az előleg 
megszűnt.”29  
 

A juttatásokat ezen felül a széncédula/jegy és a hűségpénz jelentette. A széncé-

duláért 800 kg szenet kaptak a bányászok, melyet fűtésre lehetett felhasználni. 

Akinek volt fölös szene, az eladta falun belül valakinek, vagy a szénjegyet pénzre 

váltották.  
 
„8 mázsát adtak havonta a bányászoknak… akiknek nem kellett, az irodaházak bevették és 
pénzbe kifizették neki.”30 

 
26  Interjú, 2013. november. 
27  Interjú, 2013. november. 
28  Interjú, 2013. november. 
29  Interjú, 2013. november. 
30  Interjú, 2013. november. 
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A hűségpénzt minden év szeptemberének első vasárnapján kapták meg, mivel 

akkor ünnepelték a bányászok napját. A bányászév szeptembertől a következő év 

szeptemberéig tartott. A hűségpénz az éves bér 16,5%-át jelentette, amely csak a 

vájárokat illette meg, a többi alkalmazott 12%-ot kapott.  
 
„16,5%-ot adtak az éves keresethet. Szeptembertől, szeptemberig tartott az év… csak a vajárok 
kapták meg a 16,5%-ot, a többi csak 12%-ot, akik csak kiszolgáló személyek voltak. A segéd-
vájárok se kapták meg az egész százalékot.”31  
 

Az 1980-as években kezdett visszaesni a teljesítmény, alacsonyabbak lettek az 

alapbérek, így a juttatások is. A teljesítmény rohamos csökkenése a bányák bezá-

rásához vezetett, így megszűntek az állandó, biztos munkahelyek is egyben.  
 
„80-as évek után jött a 90-es év, akkor megint visszaesett… a 80-as évek után fel fogják szá-
molni az egyes bányákat. A miénket is 90-ben… és akkor már csak azok maradtak, akik fel-
számolták a bányákat.”32  
 

Ami egykor Borsod megye „lelkét” adta, az megszűnt: a bányászvilág. Emberek 

százai maradtak munkahely nélkül, családok megélhetése vált bizonytalanná. Ma-

gyarországon az 1989–90-es rendszerváltással felszámolódott a pártállami rend-

szer és többpárti, demokratikus köztársaság jött létre, amely becsatlakozott a pi-

acgazdaság világába. „Itt sehol nincs munkahely. Itt voltak varrodák esetleg, meg kohászat, 

de megszűnt.”33 A bányászok többsége a rendszerváltás évében lett nyugdíjas, a fia-

talabb generáció pedig bekerült a versenyszférába. Szuhafő „bányászgenerációja” 

a bányák megszűnése után nyugdíjba vonult, az őket követő nemzedék pedig 

vagy a kazincbarcikai BorsodChemben próbált elhelyezkedni, vagy a környéken 

végeztek szellemi munkát, végső esetben pedig a migrációt választották. A biztos 

munkahelyek felszámolása eredményezte azt, hogy Szuhafő elzártsága felerősö-

dött. A megélhetésért akár távolabbi városba való költözésre is sor került. Szuha-

fő is a versenyszféra által vezérelt világ része lett.  

 

SZUHAFŐ A 21. SZÁZADBAN 

 

Szuhafő „kis- és aprófalvas” településcsoportba tartózó község, és számos 

társadalmi, szociális problémával kell szembenéznie. A szakirodalom is alátá-

masztja, hogy a Kazincbarcikai kistérséget a kis- és aprófalvas földrajzi térszerke-

zet határozza meg.  
 

 
31  Interjú, 2013. november. 
32  Interjú, 2013. november. 
33  Interjú, 2013. november. 
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„Az Alföldet kivéve az ország minden részén előfordultak; s főleg a hegy- és domb-
vidéki területeket ülték meg nagyobb számban”34  

 
„A legkedvezőtlenebb helyzetben a hagyományosan hátrányos helyzetű kisfalvak 
voltak: ezek többé-kevésbé összefüggő településcsoportokat alkotnak a Csereháton, 
az aggteleki karszton…”35  
 

Az idézet első szavaiból is kitűnik, hogy az alapvető probléma a „legkedvezőtle-

nebb helyzet”. Szuhafő alapvető problémája az, hogy a trianoni békeszerződés 

értelmében elcsatolták vonzáskörzetétől, amely a mai Szlovákia területén találha-

tó, tehát nem a magyar közigazgatás része.  
 
„Így pl. Palócföld, Abaúj, Zemplén és Gömör Felvidékhez vonzódó, nagy történeti 
tradíciójú, de a trianoni trauma által központjaitól elszakadt mára depresszióba süly-
lyedt vidékei; a Borsodi Iparvidék…”36  
 

A kistérségbe a bányák, kohászat megnyitásával próbáltak életet lehelni, hiszen a 

szocializmus kezdetével tömegesen vonultak vissza a mezőgazdasági élettől.  
 
„A mezőgazdaságban végrehajtott kollektivizálás… tömegeket fordított el a mező-
gazdaságtól az 1950-es években.”37  
 

A bányák felszámolása viszont visszaszorította ezen terület (Aggteleki-karszt) fej-

lődését. „Példaként lehet említeni az iparterületek falvait, amelyek a szocializmus 

évtizedeiben kedvezményezettek voltak, a piacgazdaságra való átállásnak viszont 

a vesztesei.”38 Tehát a probléma halmozottan jelentkezett.  
 
„Gazdasági tekintetben Észak-Magyarország minősíthető a rendszerváltozás legna-
gyobb vesztesének.”39  
 

Vagyis a Kazincbarcikai kistérség falvai, így Szuhafő is halmozottan hátrányos 

helyzetbe került az 1990-es évektől kezdve. A „trianoni traumát” valamelyest 

enyhítették gazdasági és munkahelyek szempontjából a bányák és a kohászat, de 

ezek megszűnése a térség lakosainak életminőségének a romlását eredményezte. 

Kazincbarcikának – amely ötéves terv alapján épült város – kellett átvenni a 

többfunkciós, központi szerepet. A várostól északra húzódó aprófalvak Kazinc-

barcikára, mint ellátó központra tekintenek, ahol munkahely, egészségügyi ellátás, 

szociális és hivatalos ügyeket intézhetnek. A városnak szinte kötelező módon kel-

 
34  Perczel 2003: 553. 
35  Perczel 2003: 553. 
36  Perczel 2003: 609. 
37  Szabó 2011: 32. 
38  Perczel 2003: 552. 
39  Perczel 2003: 606. 
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lett nagy léptekben fejlődnie, hogy az aprófalvakat, így Szuhafőt is ellássa. A kis-

térség épp a falvak összekovácsolásán, azok életének könnyebbé tételén dolgozik.  
 
„Kistérség: A települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 
alapján behatárolható területi egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, össze-
szerveződő, egymással határos települések összessége.”40 
 

Ennek a kistérségnek az egyik végpontja Szuhafő, mivel zsáktelepülés. Szuhafő 

több tekintetben a szomszédos falvak segítségére szorul, mint például óvoda, is-

kola intézménye, gyógyszertár, orvosi segítségnyújtás. Tehát a kistérségi együtt-

működés elengedhetetlen az általam kutatott településen. Mivel zsáktelepülés, így 

a problémák halmozottan jelennek meg, például rossz útviszony, ritkább buszjá-

ratok stb.; mindez tovább erősíti a falu elzártságát.  

 

A TELEPÜLÉS HELYZETE, MŰKÖDÉSE, FEJLESZTÉSE A  

RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG (1990–2013) 

 
„A rendszerváltozás az aprófalvak életében jelentős változásokat eredménye-

zett. Fontos bár a hétköznapokat kevésbé érintő kérdés volt, hogy az aprófalvak 
visszanyerték önállóságukat, és az 1990-es évek első felében a korábbinál nagyobb 
költségvetési juttatások révén még fejlesztésre és közösségépítésre is volt lehetősé-
gük.”41  

 

A rendszerváltozást követően így a kisebb falvak is elindulhattak a fejlődés 

útján. Szuhafőn is 1990 után láttak neki a település közművesítésének.  
 
„Akkor vezették be a vizet, a gázt, a szennyvizet, a telefont, a parabolát… ez a 1998–2002 
között kifejlődött szépen.”42  
 

Ezt megelőzően fejlesztéseket nehezen lehetett a községben végrehajtani, mivel a 

szocializmus időszakában Szuhafő Zádorfalvától függött anyagilag, így kevesebb 

jutott a zsáktelepülésnek az előrehaladásra.  
 
„Amikor már elkezdődött az önkormányzati időszak? Különvált Zádortól anyagilag… gazda-
ságilag különvált Zádortól, onnantól kezdve kicsit jobb lett, mert addig ugye közös volt a gazdál-
kodás, meg minden Zádorfalvával és sokkal több pénzt juttatott Zádor saját magának, mint 
Szuhafőnek és onnantól kezdve elkezdődött szépen fejlődni a falu.”43  

 
40  Kőszegfalvi 2001: 191. 
41  Szabó 2001: 33. 
42  Interjú, 2013. augusztus. 
43  Interjú, 2013. augusztus. 
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A falu társadalmi életét segítette és segíti most is a falugondnoki szerepkör meg-

jelenése. A szakirodalmon keresztül ismertetem hosszabban a falugondnok pon-

tos feladatkörét.  

Az aprófalvas térségek lakosságának ellátásában már jelenleg is fontos sze-

repe van a falugondnoki szolgáltatásnak, melynek kialakulása még az 1980-as 

évekre nyúlik vissza. Ekkor civil kezdeményezésre a Népjóléti Minisztérium tá-

mogatásával Borsod–Abaúj–Zemplén megyében indult be a program. A falu-

gondnokról már az 1993. évi III. tc., valamint annak 1996. évi módosítása is ren-

delkezett, majd 1998-tól támogatják az alacsony lélekszámú települések esetében 

a járművek beszerzését, valamint azok üzemeltetését, normatív alapú támogatás 

formájában. A járműveket már az eredeti koncepció szerint sem csak szociális 

célra lehetett használni, hanem egyéb (piaci alapú) személyszállításra is bérbe le-

het venni. A szociális és Családügyi Minisztérium 1/2000 (1.7.) rendeletének 

meghatározása szerint:  
 
„A falugondnok szolgáltatás célja az aprófalvak (és a külterületi lakott helyek) in-
tézményhiányból eredő települési hátrányainak enyhítésére, az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, egyes alapellátásokhoz való 
hozzájutás biztosítása.”44  
 

A szuhafői falugondnok segíti a lakosok szociális ellátását, ezen felül aktívan 

részt vesz a társadalom életében, eseményeken, alkalomadtán pedig személyesen 

is meglátogatja a lakosokat – például az időseket.  
 
„Én falugondnok vagyok a faluban, de én a munkakörömnél fogva is ugye ez a feladatom, hogy 
segítsem a lakosságot, tehát az időseket, vagy bárkit, tehát én gyógyszert hordok, meglátogatom 
őket, boltban segítek…”45  
 

A falugondnoki rendszeren keresztül igényelhető a személyszállítás szociális ala-

pon, ami szintén működik Szuhafőn is, egy 9 fős gépjármű segítségével. Ezzel az 

eszközzel hozzák az orvosságot Ragályról, szállítják az időseket kórházba. A köz-

ség részt vesz a LEADER programban, amelyhez az európai uniós csatlakozást 

követően lehetett kapcsolódni.  
 
„A LEADER – Liasion Entre Actions pour le Developpement de l’ Economie 
Rurale – francia kifejezés rövidítése. Jelentése: a vidéki gazdaság fejlesztését célzó 
intézkedések összekapcsolása.”46  
 

Ez a program segíti a falu fejlődését, ezen keresztül lehet pályázni beruházásokra.  
 

 
44  Szabó 2011: 34. 
45  Interjú, 2013. augusztus. 
46  Szabó 2011: 201. 
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„Az innovatív jelleg az új ötleteken alapuló helyi erőforrásokra támaszkodó, válto-
zatosabb ipari, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység támogatását jelenti.”47  
 

A helyi humánerőforrást tekintve a Start közmunkaprogramban 35 helyi lakos 

vesz részt. A közmunkaprogram három alcsoportból áll, melyek egyedi feladat-

körrel rendelkeznek.  
 
„Mezőgazdasági program van, van az értékteremtők meg van a belvizesek. Három csoport van… 
Nagy fóliánk van, eperföldünk van, de rengeteg epret eladtunk…”48 „Mezőgazdaságban vagyok 
benne, fóliasátor van, amiben termelünk uborkát, paprikát, paradicsomot, babot, krumplit, ku-
koricát. Ezeket termeljük, eladjuk.”49  
 

A mezőgazdasági munkálatok mellett konyhakész termékeket is előállítanak érté-

kesítésre.  
 
„Lekvárokat főzünk, járunk vásárra… majdnem minden hónapban járunk. Tésztát szoktunk 
gyúrni, minden pénteken házi süteményeket sütünk, eladásra. Szörpöt, bodzaszörpöt… málnából 
is csináltunk jamet.”50  
 

Az értékteremtők feladatköre az, hogy Szuhafő közterületeit, épületeit, emlék-

műveit rendben tartsák. 2013-ban volt az egykori általános iskola épületének kor-

szerűsítése.  
 
„… újítja az iskolát, központi fűtés be van véve, már most csinálják a vizesblokkot, a fürdőt, 
vagyis a zuhanyzót, mosdót, mindent.”51  
 

Ezek a tevékenységek látványosan javítják a falu arculatát, ritmust adnak a min-

dennapoknak, életet lehelnek a községbe. 

 

 
47  Szabó 2011: 202. 
48  Interjú, 2013. augusztus. 
49  Interjú, 2013. augusztus. 
50  Interjú, 2013. augusztus. 
51  Interjú, 2013. augusztus. 
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SZUHAFŐ 2013-AS DEMOGRÁFIÁJA 

 

 
3. ábra: Szuhafő demográfiai szerkezete 2013 nyarán 

 

Szuhafő lakosinak száma 166 fő, ebből becsült adatok alapján kb. 120–130 

fő él életvitelszerűen a faluban. A 166 főből 87 fő nő és 79 fő férfi (3. ábra). Ha 

az állandó lakcím alapján vizsgáljuk a lakosság életkor szerinti megoszlását, akkor 

elmondható, hogy legtöbben a 20–24 év közöttiek vannak, őket követik a 45–49 

év közöttiek, majd az 55–59 év közöttiek. Legkevesebben az 5–9, illetve a 85–89 

év közöttiek vannak. A 20–24 és a 45–49 év közöttiek körében található a leg-

több férfi (10–10 fő). A nőknél szintén 10–10 fő a 20–24 és az 55–59 év közötti. 

Megállapítható, hogy a „papírforma szerint” a 20–24 éves korcsoportba ugyan-

annyi férfi tartozik, mint nő. Bejelentett lakcím alapján a falu nem elöregedő, a 

lakosság csökkenése megakadályozható és a középkorúak osztálya (35–39 év) is 
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magas létszámú. A gyakorlat és a 2013-as megfigyeléseim, kutatásaim eltérést mu-

tatnak. A 20–24 év közöttiek több mint fele nem életvitelszerűen tartózkodik 

Szuhafőn, illetve a 25–40 év közöttiek sem alkotják szerves részét a község társa-

dalmának. A 40–95 év közöttiek folytatnak életvitelszerű tevékenységet a faluban. 

Az idősek (60 év felettiek, 36 fő) vagy a településen élik mindennapjaikat, vagy 

idősek otthonában, vagy rokonoknál élnek, de nem Szuhafőn. Még nem középis-

kolás gyermek 14 fő. A korfa alapján megállapítható, hogy a falu szerves részét az 

úgynevezett Ratkó-gyerekek (férfiaknál 50–54 év, nőknél 60–64 év közöttiek) és 

azok gyermekei, unokái alkotják (20–24 év közöttiek). A 2013-as kutatások a fen-

tebb leírt tényt cáfolják. A 20–24 év közöttiek – a szülőképes (reproduktív) gene-

rációnak – több mint fele nem él életvitelszerűen a faluban. Megélhetés, munka-

hely, tanulmányaik szempontjából migrációra kényszerülnek a környező nagyobb 

városokba, régióközpontokba (Miskolc, Debrecen, Budapest). Mivel ez a korosz-

tály „hazalátogatás” szintjén vesz részt a község életében, így Szuhafő társadal-

mának a jövője, fenntarthatósága nem biztosított. A falu meghatározó társadalmi 

rétege a 40–64 év közöttiek, akinek már nem életcél a migráció. Munkahelyüket 

tekintve a közmunka programban vesznek részt, vagy a környező városokban 

több éve fennálló munkaviszonnyal rendelkeznek. A legkisebb létszámot a 70–90 

év közöttiek és a 90 év felettiek alkotják. A 70–74 év közötti korosztály tagjai ki-

zárólag nők. Ez azzal magyarázható, hogy a férfiaknál ez a korosztály dolgozott 

az iparvárosokban, bányákban, és az ott szerzett betegségekben hunytak el. Ösz-

szességében megállapítható, hogy a korfa alapján a falu nem elöregedő és nem 

mutat kihaló tendenciát. Szuhafő abszolút fenntartható lenne, hiszen a korfa sze-

rint a község társadalmának szerves részét szülőképes nők alkotják. A terepta-

pasztalatok ennek az ellenkezőjét igazolják.  

 

 

 * 

 

A falvakból való elvándorlás – a munkalehetőség hiánya miatt – mára társa-

dalmi kérdéssé, megoldásra váró problémává vált. Nemcsak a Kazincbarcikai kis-

térségben, hanem országosan is megfigyelhető a vidékek elnéptelenedése és a vá-

rosokba való költözés. A problémakörbe beletartozik az is, hogy ha egyre többen 

választanak városi életformát, akkor kik lesznek azok, akik mezőgazdasággal fog-

nak foglalkozni. A földművelő munkák a falusi léten belül valósíthatóak meg, így 

kérdésessé válik a mezőgazdaság jövője is. Emellett, ha a fiatalok nagyobb töme-

gekben migrálnak a kisebb falvakból, akkor az adott település társadalmának 

reproduktivitása óriási méretű problémákat ölt majd. Ebből kifolyólag a falusi 

önkormányzatok feladata az, hogy stratégiákat dolgozzanak ki a község megtartá-

sa vagy akár fenntartása érdekében. Egyik lehetőség erre a turizmus. A kiváló táji 

adottságokkal, természeti kincsekkel rendelkező településeknek ezen értékek út-
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mutatásul szolgálhatnak a falu jövőjéhez. A fentebb felsoroltak mellé társulhat a 

hagyományőrzés gondolata is. Olyan specifikumokat kell találni, amelyek csak az 

adott helyre, társadalomra jellemző (étel, viselet, képzőművészet) és ezekből érté-

ket teremteni, amelyek ápolásra várnak majd hagyománytiszteletből. Ezen mun-

kálatokban a leendő néprajzkutató-etnográfusok segítséget tudnak nyújtani. 
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Vivien Sándor 
 

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE SETTLEMENT SZUHAFŐ:  
ETHNOGRAPHY – SOCIOGRAPHY – GEOGRAPHY 

 
Migration from villages – for employment possibilities – has become a hot social issue 
and a problem to be solved by today. Depopulation of rural areas and migration into 
towns is not limited to the Kazincbarcika region it has become widespread throughout 
the country. The problem includes the question: if more-and-more people choose urban 
lifestyle who will deal with agriculture? Agricultural works mostly require village lifestyle 
thus the future of agriculture becomes and issue as well. Apart from these, if the younger 
generation moves away from smaller villages the reproductivity of the society of the 
given settlement will be difficult. As a result an important task for the local government 
of villages is to create plans and strategies for keeping the population of the settlement 
and thus sustaining them. One possible way for sustainable villages is tourism. The future 
of villages that have excellent landscape and natural resources is held in these natural 
values. Keeping traditional customs may contribute to the attractions of such villages. 
Specific features have to be identified that are characteristic solely to the given location, 
society (food, dress, visual arts). These have to be established as values that are worth 
preservation as traditions. Such tasks can be helped by future ethnographers. 

 

 

Útmenti szakrális kisemlékhely –Újfehértó 
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Bihari-Horváth László 
 

Szakrális tér és térhasználat a létavértesi  
görög katolikusoknál 

 

 

 

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének segítségével 2011-ben végez-

tem felderítő kutatást az észak-bihari Létavértesen. A kutatás fő célja a készülő 

városmonográfia1 néprajzi tanulmányaihoz való adatgyűjtés volt.2 Tekintettel a 

város jelentős görög katolikus közösségére,3 a kutatás egyik központi témája a 

görög katolikus vallásos hagyományrendszer volt. Különösen azokat a hagyomá-

nyokat vizsgáltam, melyeket a városban folytatott korábbi kutatások4 nem érin-

tettek, vagyis a vallás és környezet, a búcsúk hagyományvilága, és az egyház és 

társadalom témakörei képezték kutatásom tárgyát. Ezek közül jelen tanulmá-

nyomban a létavértesi görög katolikusok szakrális tereit és térhasználatát muta-

tom be.  

Létavértes 1970-ben jött létre Nagyléta és Vértes községek egyesítésével. Ez 

magyarázza, hogy a ma sem túl nagy városban két egyházközség is működik. 

Mindkettő a 18. század közepén jött létre. Alapításuk összefüggésbe hozható az-

zal a román betelepítéssel, melyet a térség nagyobb birtokosai kezdeményeztek. 

Vértesen az 1730-as években, Nagylétán pedig az 1740-es években már biztosan 

éltek román telepesek, akik az 1760-as évekre annyira megerősödtek, hogy saját 

egyházközségeket is alapíthattak.5 (Ez időben ruszinok is települtek Nagylétára, 

de számuk jóval kevesebb volt, mint a román görög katolikusoké. Ők is saját 

egyházközséget hoztak létre, amely a munkácsi egyházmegyéhez tartozott, litur-

gikus nyelve az ószláv volt. Ez az egyházközség azonban 2003-ban beolvadt a 

román eredetű nagylétai görög katolikus egyházközségbe.) E közösségeknek a 

magyarságba való nyelvi-etnikai asszimilációja a 20. század közepére befejező-

dött, de a kulturális, leginkább vallási hagyományaikat ma is őrzik. Az asszimilá-

ció ellenére Nagyléta és Vértes református magyar lakossága a 20. század máso-

dik felében is az oláh és az orosz népnevet használta a görög katolikusok megje-

lölésére. 

 
 1  Erdei 2014. – Itt köszönöm meg Szima Sándornak, a monográfia szerkesztőjének és Oláh Vin-

céné Kovács Irénnek, a kutatás lelkes támogatójának, hogy segítettek vizsgálatom elvégzésében.  
 2  A kutatás eredményeként készült: Bihari-Horváth 2014: 360–379; Szokolai 2014: 380–396. 
 3  2015-ben a létavértesi lakónépesség 19%-a vallotta magát görög katolikusnak. 
 4  Magyari 2006; Magyari 2009.  
 5  Vö. Szabó 1993: 65, 68; Tokai 1992: 55.  
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„Mikor én idejöttem, akkor már az én anyósom az nem tudott románul, csak még értett, 

mer a régi öregek úgy beszéltek az utcán. Az öregek akkor is románul beszéltek, ha nem akar-
ták, hogy a fiatalok megértsék őket. Az én férjem is tudott románul, megértett mindent, még be-
szélni is tudott, de nem volt kivel, mert az anyja csak értette a nyelvet, de nem beszélte. A férjem 
sem tudott románul írni, olvasni, de beszélni még tudott.”6  

 
 

A SZAKRÁLIS TÉR STRUKTÚRÁJA 

 

A vallásos megnyilvánulásoknak a tér ad keretet. A szakrális tér egy dinami-

kus, állandó mozgásban lévő struktúra, amelyet a vallásgyakorláshoz kapcsolódó 

terek alkotnak. A szakrális terek jelentőségét a hozzájuk kötődő vallásos hagyo-

mányok és szertartások adják, alakítva egyúttal a vallásos közösség működését.  

A görög katolikus felekezeti teret több tényező alakította, amelyek részben politi-

kai, kulturális, etnikai, egyházi közigazgatás által meghatározottak. Ezek a ténye-

zők alakítják folyamatosan napjainkban is a felekezeti teret. A felekezeti tér ta-

goltsága például az etnikai tér tagoltságát is magában foglalja.  

A vallási hagyományok az etnikai hagyományokkal alkotnak egységet, amely 

arra enged következtetni, hogy egy adott vallási közösségben a vallásos hagyo-

mány megléte etnikai megközelítésből is magyarázható.7 Egy-egy településen be-

lül megfigyelhető a felekezetek szerinti elkülönülés, amely például a letelepítések 

és a belső migráció következményeként alakult ki. A felekezetileg elkülönült tele-

pülésrészek egyben a szakrális tér keretét is meghatározzák. A település azon ré-

szén, ahol az adott felekezethez tartozó családok letelepedtek, koncentrálódott a 

vallásgyakorlás színtere, azon a településrészen építették fel templomaikat, emel-

ték szakrális objektumaikat, hozták létre saját temetőjüket.8 Mindez Létavértesre 

is igaz. Mind Nagylétán, mind Vértesen jól elkülöníthető falurészeken éltek a ro-

mán származású görög katolikusok, utcáikat oláh utcáknak nevezték. (Ez feltehe-

tően igaz volt a nagylétai ruszinokra is, de mivel ők kisebb közösséget alkottak és 

asszimilációjuk hamarabb végbement, így településrészük pontos határvonala 

nem húzható meg, csak feltételezzük, hogy egykor a Kossuth utca térségében, a 

reformátusok között, szórványban éltek.) Vértesen a település keleti szélén húzó-

dó Rákóczi utca volt a román származású görög katolikusoké. Nagylétán a tele-

pülés főutcája, a Kossuth utca képezett határvonalat a görög katolikusok és a re-

formátusok között. A román származású görög katolikusok ettől délre, a refor-

mátusok ettől északra laktak.  

 

 
 6  T. S. közlése 
 7  Bartha 2001: 314–322. 
 8  Bartha 2001: 328–330. 
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„Még 30-40 éve, a főtértől északra, Újléta irányába inkább reformátusok laktak, délre, 
Pocsaj irányába katolikusok. Napjainkban már a vegyes házasságok révén ez keveredik, de évti-
zedekkel ezelőtt még nagyban megvolt, hogy ez a rész református, ez pedig a katolikus.”9 

 

Adatközlőim szerint felekezetek közötti konfliktus az iskoláskorú gyerekek 

és a fiatalok között fordulhatott elő. Ezek elmélyülését legfeljebb egy-egy párvá-

lasztási szituáció, a más felekezetűek báljainak látogatása során összetűzésbe ke-

rült legénytársaságok idézhették elő.  
 
„A gyerekek lóformátusnak, meg katlanmókusnak csúfolták egymást, amikor még külön 

egyházi iskolába jártak. A közös iskolákkal később ez megszűnt. A felnőttek között sem volt 
gond, mert ugye a munkahelyeken, a tsz-ekben együtt dolgoztak. De régen megvolt ez a tartás, 
hogy ki református, meg katolikus, most már ez teljesen kiveszik.”10 

 

A vallásos építmények, templomok, haranglábak, keresztek alkotta szakrális 

környezet alakításában az egyház mellett a hívek is nagy szerepet játszanak. Az út 

menti keresztek, temetők gondozásában megmutatkozik a vallási élet aktivitása, a 

szakrális építmények fontossága, tisztelete. Az, hogy szakrális objektumait meny-

nyire gondozza az adott vallásos közösség, megmutatja a település vallásosságá-

nak mértékét. Ezek az építmények a felszentelést követően meghatározó szimbó-

lumokká válnak, és szerves részét képezik az egyházi szertartásoknak is. A temp-

lom például a vallási élet központja. Nemcsak az istentiszteletek alkalmai, de az 

emberi élet különböző évfordulói, nagyobb eseményei is megjelennek a temp-

lomban. A keresztelések, esküvők, gyászszertartások helyszínéül ma is a templom 

szolgál. Az út menti keresztek a közösségi és egyéni vallásgyakorlás színterei is.  

A harang szintén meghatározó a vallásos életben, szerepe elsősorban a szakrális 

idő strukturálásában jelentős. A harangszó jelzi az időt, meghatározza a vallási 

élet napi időkeretét, hírül adja az istentiszteleti alkalmak kezdetét, értesíti a lakos-

ságot a településen történt halálesetekről.11 

Régen országszerte általánosan elterjedt szokás volt a szakrális objektumok 

előtt való tanúságtétel, amely keresztvetés során vált láthatóvá. A vallásos embe-

rek harangzúgáskor, a templom vagy út menti feszület előtt elmenve keresztet 

vetettek, ezzel is kifejezve vallásosságukat. A következőkben a létavértesi görög 

katolikusok szakrális terének közösségformáló szerepét, a szakrális objektumok-

hoz kapcsolódó vallásgyakorlás módjait ismertetem. 

 

 
 9  K. Z. közlése 
10  K. Z. közlése 
11  Bartha 2006: 27–28. 
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Görög katolikus szakrális terek Létavértesen 
 

 

TEMPLOM 

 

A szakrális tér és a vallásos élet centruma a templom. Elsődleges funkciója, 

hogy teret biztosítson a hitélet gyakorlására. A templom ad helyet a liturgikus 

szertartásoknak, a közösségi és egyéni vallásgyakorlási formáknak, az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó eseményeknek, keresztelőknek, esküvőknek, temetések-

nek. A hívek számára a templom szent hely, Isten lakóhelye, ahová tisztelettel, a 

szabályok betartását tanúsító magatartással lehetett belépni, ott tartózkodni.  

A templom szakralitása megmutatkozik az épület méreteiben, térelosztásában, dí-

szítményeiben, ikonosztázionjában.12  

Létavértesen három görög katolikus templom található, melyek közül kettő 

Nagylétán, egy pedig Vértesen áll. A vértesi templom 1802-ben, a nagylétai ro-

mán közösség Nagytemploma 1849-ben, a ruszin közösség Kistemploma pedig 

1859-ben épült.13 Előbbiekben a templomi liturgikus nyelv a román, utóbbiban 

az ószláv volt, majd a 20. század elejétől mindháromban a magyar lett.14 Mivel a 

templomok történetét és liturgikus tereit egy korábbi tanulmány15 már részletesen 

 
12  Bartha 2006: 86–89. 
13  A Kistemplomot jelenleg a város kisszámú római katolikus közössége is használja. 
14  Fodor–Szimicsku 2014: 247–249.  
15  Mihucz 2014: 233–244. 
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bemutatta, így erre a jelen tanulmányban nem térek ki, hanem csak a szakrális te-

rek használatát ismertetem.16  

 

  

A létavértesi Nagytemplom A Nagytemplom ikonosztázionja 

 

A templomhasználatra hatással van a templomhoz való kötődés érzete. A 

létavértesiek ragaszkodnak templomaikhoz, melyeket életük meghatározó tere-

ként jellemeznek. 
 
„A templom nagysága, az a nagy belső tér egy felszabadulás érzetet kelt bennem. Nagyon 

sok helyen járunk az országban és nekem mindig jó ide visszajönni. Ebben a templomban nőttem 
fel gyerekkoromban, és mindig visszagondolok az itt töltött időre. Emlékszem nagyapáék helyére, 
hogy hol ültek a padban.”17 

 

A templom ad teret a közösségi vallásgyakorlás alkalmainak, a szentmisék-

nek. Általánosan elmondható, hogy a hétköznapi szentmiséket (uternyéket, ve-

csernyéket) kevés idősebb hívő, főként asszonyok látogatják. A vasárnapi isten-

tiszteleteken többen vannak minden generációból. A parókusok a fiatalok misé-

ken való részvételét esetenként kirándulásokkal, közösségi programok szervezé-

sével is motiválják. A szentmisék látogatottságát befolyásolják az évszakok, az 

időjárás, és a mezőgazdasági munka rendje is.  

 
16  Annyit azonban érdemesnek tartok megjegyezni, hogy mindhárom létavértesi templomban ta-

lálhatók kegyszobrok, melyek ritkák ugyan a keleti szertartású egyházakban, de nem példa nél-
küliek. A létavértesiek római katolikus hatásnak vélik megjelenésüket. Ez a hatás véleményük 
szerint a trianoni békeszerződés után erősödött fel, amikor elszakadtak hagyományos központ-
juktól, Nagyváradtól. 

17  K. Z. közlése 
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A létavértesi Kistemplom A vértesi templom 

 
„Itt Létán annyira dolgoznak az emberek, hogy ha vasárnap, ha nem vasárnap, akkor is 

dolgoznak. Dolgoznak, mikor eljön a szezonja a paprikafelszedésnek vagy a tormafelszedésnek. 
Arra Nyírábrányba meg Nyíradonyban, ahonnan én származok, a vasárnap az vasárnap volt. 
Megfőztek. Még ha nem is mennek igazán a templomba minden vasárnap, de nem dolgoznak 
annyit, mint Létán. Ott megéltek az emberek a vasárnapot.”18  

 

A templomok takarítását fogadott személyzet (harangozóné), díszítését a 

személyzet és a hívek, elsősorban idősebb asszonyok végzik. A templomok felújí-

tási munkálatait a parókusok és az egyházközségek képviselőtestületei szervezik. 

A képviselőtestületek tagjai többnyire régi görög katolikus családból származnak. 

Évente három fontos gyűlésük van: év végén a záró számadást, év elején a terve-

ket, elképzeléseket, év közepén pedig a félév értékelését vitatják meg. Az egyház 

bevételéből biztosítják a templom fenntartását. Bevételeik adományokból, stóla-

díjakból, egyházadóból, valamint pályázati támogatásokból tevődnek össze. Leg-

inkább ez utóbbiból tudják finanszírozni a templom felújítását. 

A hitélet mellett a templom köré szerveződik számos egyházi ünnep is.  

A templomhoz fűződő vallásos hagyományok meghatározó és kiemelkedő ese-

ménye a templom búcsúja, melyet a templom védőszentjének ünnepén tartanak. 

A Nagytemplom patrónusai Szent Mihály és Gábor főangyalok, ezért a templom 

búcsúját ünnepükön, november 8-án tartják.19 A helyiek a templom búcsúját az 

egyházközség legnagyobb ünnepének tekintik. Erre az alkalomra gyakran a kör-

nyező településekről is jönnek hívek, az elszármazottak hazatérnek, hogy együtt 

ünnepeljenek a családdal, a közösséggel. A templombúcsú során tartott szentmi-

 
18  A. M. közlése 
19  Fodor–Szimicsku 2014: 255. 
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sét több pap celebrálja. A templombúcsúra a település más felekezeteinek vezető-

it, híveit is meghívják. A szentmisét követően a híveket újabban étellel, sütemé-

nyekkel vendégelik meg.  
 
„Az öregek, akik megszokták, hogy a búcsú egy mise, oszt kész, tiltakoztak az újítások 

ellen. Mikor az esperes úr behozta az új rendszert, az első évben még voltak zúgolódások, de mos-
tanra már nincsenek. Látják, hogy valahogy összetereli a népet. Azóta szaporodott a hívek szá-
ma is. Ezeken a búcsúkon van egy főszakácsasszony, aki szervezi a főzést, megmondja, hogy ki 
mit csinál, például melyik ember megy krumplit pucolni. A süteményeket meg otthonról hozzák 
az asszonyok.”20  

 

A helyi templom búcsúja mellett a létavértesiek a görög katolikus térszerke-

zet regionális központjába, Máriapócsra is szerveznek zarándoklatokat. Évtize-

dekkel ezelőtt a résztvevők a zarándokutat gyalog tették meg, napjainkban már 

busszal utaznak a búcsú helyszínére. A gyalogos zarándoklatot a hívek énekelve, 

két nap alatt végezték el (az első nap éjszakáján Nyíracsád térségében pihentek 

meg, majd másnap folytatták útjukat). A zarándoklat útvonalába eső keresztek 

előtt megálltak, énekeltek. A búcsúról valamilyen emléktárggyal, rózsafüzérrel, 

Bibliával tértek vissza. A hazatartó zarándokokat az otthon maradottak már a fa-

lu határában köszöntötték. Máriapócs mellett újabban más kegyhelyekre, vallási 

központokba is szerveznek buszos zarándoklatokat (Szentjobb, Nagyvárad, Jeru-

zsálem).  

A templom különösen fontos része a harang, amely felszentelése révén 

szentelménynek számít.21 A harang nem is annyira a tér, sokkal inkább az idő 

szakralizációját szolgálja, a vallásos élet időbeli tagolódását segíti. Egyik legfonto-

sabb funkciója az istentiszteleti alkalmak kezdetének hírül adása. Szintén harang-

szóval adják hírül, ha a településen haláleset történt, régebben pedig tűzeset vagy 

vihar közeledtével jeleztek a harangok.22 A korábban kézzel húzott harangokat a 

20. században elektronizálták. A nagylétai hívek három harangot különböztettek 

meg: a nagyharangot, a középső harangot és kisharangot. Halálesetkor a harang 

csendüléséből lehetett következtetni a halott életkorára, ugyanis ha férfi halt meg, 

akkor nagyharanggal, ha nő halt meg, akkor középsővel, ha gyermek, akkor a kis-

haranggal harangoztak. Különös szerepet kaptak a harangok a két világháború 

közötti időszakban. A magyar–román államhatár közelsége miatt a templomto-

rony őrtoronyként, a harangok riadójelzőkét szolgáltak. Az őrszolgálatot fiatal fi-

úk látták el: 
 

 
20  V. J. közlése 
21  Bartha 2006: 128. 
22  Bartha 1992: 46–47. 
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„Gyerekkoromban sok iccakát töltöttünk a toronyban. Aratás idején, mikor érett a búza. 
Mert akkor haragba voltunk a románokkal, oszt ügyelni kelletett, hogy nem-e gyújtják meg a 
búzát. Ha láttunk volna valamit, egyből harangozni kellett volna.”23 

 

A templomban a szakrális funkciók mellett a profán szokások is megjelen-

nek. Legáltalánosabbak a templomban kialakult viselkedési szabályok, magatar-

tásformák, melyek legelterjedtebb és legszembetűnőbb megnyilvánulása a temp-

lomi ülésrend volt. Országszerte sajátos képet mutat egy település lakosságának 

társadalmi rendjéről a templomi ülésrend.24 A létai Nagytemplomban már a 

templom építésének idején meg kellett váltani a majdani helyeket. A módosabb 

hívek az első padokban, a szegényebbek a hátsó padokban váltottak helyet. Ezek 

a helyek generációról generációra öröklődtek. A férfiak ültek az első padokban, 

mögöttük az asszonyok, a fiatalok a karzaton, míg a gyermekek az oltár előtt el-

helyezett kisebb padokon. Amikor egy lány férjhez ment, anyósa mellé kellett ül-

nie. A hagyományos ülésrendet ma már kevesen tartják, a hívek többsége vegye-

sen ül, sokszor véletlenszerűen foglalják el helyüket.  

Az 1950-es éveket követő évtizedekben a vallási élet a közterekről a temp-

lomokba, főként pedig a lakóházakba szorult vissza. Az akkori politikai ideológia 

próbálta a vallásgyakorlást háttérbe szorítani, a nagyobb néptömegeket megmoz-

gató egyházi szertartásokat, körmeneteket a hatóságok korlátozták. Ennek hatá-

sára sokan elidegenedtek az egyháztól, felhagytak a vallásgyakorlással.25 
 
„Itt az egyháznál a legnagyobb gondot az okozza, hogy kiesett egy negyven-ötven év az előző 

rendszer egyházellenes politikája miatt. Látszik, hogy a templomban alig vannak fiatalok. Tehát 
nem tapasztalom azt, mint Lengyelországban, ahol azt látjuk, hogy reggel hat órától este tíz óráig 
tele van a templom fiatalokkal. Minden templom nyitva van, reggel akár tíz percre is bemennek, s 
utána mennek tovább a munkahelyre vagy az iskolába, és hazafelé is bemennek.”26 

 

Számos egyházi esemény révén a vallásgyakorlás térszerkezeti struktúrájában 

a templom helyezkedik el a centrumban. Emellett azonban más, a vallásgyakor-

láshoz kapcsolódó alkalmak is kijelölhetnek helyszíneket. A vallásos térszerkezet 

meghatározó pontjai lehetnek például a körmenetek révén az út menti keresztek 

vagy halottak napján a temetők is.27 A következőkben a szakrális tér részét képe-

ző egyéb helyszíneket mutatom be. 

 

 

 
23  K. J. közlése 
24  Bartha 1992: 43. 
25  Bartha 1992: 40–42. 
26  K. Z. közlés 
27  Bartha 2001: 328–330. 
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TEMETŐ 

 

A vallás jelentős társadalomszervező hatással bír, amely sokféle formában 

mutatkozik meg. A helyi társadalom tükörképét mutatta például az elmúlt évszá-

zadokban a templomok ülésrendje mellett a temetők felekezeti elkülönülése is.28 

Létavértesen a görög katolikus temetőket csak néhány évvel ezelőtt számolták 

fel. A nagylétai temető a Nagyváradi és a Károlyi utca között húzódott, mindkét 

utca felől kereszt jelezte bejáratait. Véglegesen 2010-ben szanálták. A vértesi te-

mető a Szél utcától északra terült el, egykori helyét ma is jelzi megmaradt kereszt-

je. 2005-ben szanálták. Ma már minden lakost a nagylétai köztemetőben temet-

nek el, ahol nincs felekezeti elkülönülés. 
 

  
Az egykori nagylétai görög katolikus temető keresztjei 

 

A temetőkhöz közösségi és egyéni vallásgyakorlási formák is kapcsolódnak, 

melyek elsősorban a halottkultusszal állnak összefüggésben.29 A görög katoliku-

sok az év folyamán több napot is a halottak emlékének szentelnek. Ezek közé 

tartozik a halottak szombatja, amely ötször van egy évben; az első a nagyböjt 

előtti vasárnapot megelőző szombaton, három a nagyböjti időszakban, egy pedig 

pünkösd előtt. Ezeken a szombatokon kérték a családok a halottjaikról való 

 
28  Bartha 2006: 29. 
29  Bartha 1992: 71. 
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megemlékezést. A pap a gyászszertartást követően, könyörgések formájában ol-

vasta fel az elhunytak neveit.30  

A halottakról való megemlékezés fő alkalma Létavértesen is Mindenszentek 

napja volt. Ekkor a hívek a temetőben egy-egy gyertyát gyújtottak halottjaikért, a 

sírokat virággal díszítették. A pap ezen a napon szentelte meg a sírokat. Aki már 

nem tudott a temetőbe kimenni, vagy nem Létavértesen nyugodtak halottjai, az a 

lakásához legközelebb eső út menti kereszthez ment imádkozni, gyertyát gyújta-

ni. A hétköznapokon inkább az idősebb asszonyok járnak ki a sírokhoz. Az egyik 

adatközlő még emlékezett arra a szokásra, hogy a halottjaikat látogató hívek a 

temető bejáratánál lévő kereszt előtt térdepelve imádkoztak. Ez a szokás mára 

teljesen eltűnt.   

 

 

KERESZTEK 

 

A szakrális környezet egyik jellegzetes építménye az utak mentén található 

keresztek. Általában a kereszteket templomok elé, fontosabb útvonalak mellé, 

utak kereszteződésébe, lakóházak utcafronti részén, temetőkben, települések ha-

tárában állították fel. Az utak mentén álló keresztek szakrális rendeltetésükön túl 

szolgálhattak mágikus célokat is. A mindennapok során számos vallásos megnyil-

vánulás fűződik a kereszthez: keresztvetésre, rövid fohász elmondására, imádko-

zásra késztették a mellettük elhaladókat. Az út menti keresztek különböző egyhá-

zi szertartások, egyéni és közösségi ájtatosságok színhelyei voltak. A kereszteket 

állíthatták fogadalomból, hálaadásból, lehetnek az egyéni vallásosság vagy a kö-

zösségi áhítat emlékei.31 

Létavértesen a kereszteket jómódú családok adományaiból állították. Az 

adományozókról megemlékeztek a keresztek talapzatán elhelyezett táblákon. Az 

út menti kereszteket önkéntes alapon, elsősorban a kereszt közelében lakó csalá-

dok gondozták. Egyre gyakoribb, hogy a hittanosok is vállalják egy-egy kereszt 

környezetének rendbetételét. Ilyenkor kigyomlálják a kereszt környékét, friss vi-

rággal díszítik a keresztet. A kereszteket legtöbbször körmenetek, búcsúk alkal-

mával keresik fel a görög katolikus hívek. Az újabban ismét megtartott határszen-

telések alkalmával ugyancsak imádkozik a közösség a kereszteknél. 

A 2000-es években a nagylétai görög katolikusok elhatározták, hogy felújít-

ják azokat a kereszteket, melyek a település kivezető útjai mentén állnak. A leg-

rosszabb állapotban az Újléta felé, a református városrészen át vezető út mentén 

álló keresztet találták. Ugyanakkor ez a kereszt számukra különös jelentőséggel 

bírt, mert ezen az úton juthattak Máriapócsra, regionális búcsújáró helyükre. Ko-

 
30  Magyari 2006: 97. 
31  Bartha 2006: 132–138. 
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rábbi búcsújárásaik során e keresztnél is megálltak imádkozni, énekelni. Az út je-

lentőségét tovább növelte, hogy ez vezetett a két felekezet által közösen használt 

szőlőskertekbe is. A görög katolikusok elhatározták, hogy a leromlott állapotú 

régi helyére új keresztet állítanak, amihez az önkormányzat engedélyét is megsze-

rezték. A keresztet azonban nem tudták felállítani, mert a református közösség a 

helyszínre vonulva megakadályozta. Ez a konfliktus kihatott a két felekezet to-

vábbi kapcsolatára is, a képviselőtestületek sokáig távol tartották magukat egy-

mástól, feszült viszonyuk csak több év múltán oldódott fel. Ez a kereszt jelenleg 

is a görög katolikus parókia udvarán áll. 
 

 
A református tiltakozás miatt parókiaudvaron felállított kereszt 

 

LAKÓHÁZ 

 

A szakrális tér elemeit képezik a lakóházak, szűkebb értelemben a lakóházak 

azon szobái is, amelyek vallásos tartalommal bírnak. Ilyen a szentsarok, a vallás 

tárgyi kellékeinek gyűjtőhelye, ahol a búcsúkról hozott szentképeket, kegytárgya-

kat, gyertyákat, énekeskönyveket, valamint a szentelményeket elhelyezik, a szent-

sarokban kialakított házi oltár köré. A szentsarok a vallási szertartások, egyéni és 
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közös imádságok helyszínéül szolgált a ház lakói számára.32 Napjainkban a szent-

sarok szerepe és funkciója megszűnőben van, a helyét átvette a televízió vagy a 

számítógép. Létavértesen még megfigyelhető a szentsarok egyfajta tovább élése-

ként, hogy a hívek a televízió köré helyezik a szentek képeit, kicsinyített oltárokat, 

ikonokat. 

A lakóházhoz, mint szakrális térhez, szintén kapcsolódnak vallási szokások. 

Létavértesen is ismert karácsonyi szokás volt a Szállást keres a szent Család. A 

görög katolikus hívek tíz estén át, tíz utcában, tíz különböző házhoz mentek, 

ahol összegyűltek, közösen imádkoztak. A lakóházhoz kapcsolódott a vízkereszt-

kor (január 6-tól) végzett házszentelés is. A pap a családok kérésére, legtöbbször 

a kántor kíséretében, előre egyeztetett időpontban, sorra kereste fel otthonaikban 

a családokat. Sokan minden lehetőséget megragadtak, akár a munkából kiszakad-

va is, hogy otthonukban tartózkodjanak, jelen legyenek a szentelésnél. A lakó-

házba érkezve a pap a család jelenlétében, egyházi szertartás szerint megáldotta, 

majd meghintette szentelt vízzel a lakóépületet, a szobákat és a lakókat.33 A pap 

keresztet is vitt magával, melyet a szertartás végén a lakók egyenként megcsókol-

tak. A közös imádkozást követően a család megkínálta borral vagy pálinkával a 

papot és kísérőjét, akik elbeszélgettek a családdal. A beszélgetés során sok téma 

felvetődött. Ilyenkor volt arra lehetőség, hogy a családtagok jelezzék a papnak, ha 

a háznál beteg van, hogy később fel tudja keresni. A házszentelés több napig, 

akár egy-két hétig is tartott.34 A házszentelés során a papot égő gyertyával fogad-

ták. Voltak családok, ahol a gyertya mellé egy pohár vizet tettek, hogy az a család-

tag, aki nem tud jelen lenni a házszentelésnél, később is részesülhessen a 

szentelményből azáltal, hogy megissza a megszentelődött vizet. A szenteltvízhez 

több mágikus eljárás is fűződik. Az egyik adatközlő szerint a szentelt vizet a ha-

lott megszentelésére is használták. Az eljárás során bazsalikomvirágból összekö-

töttek 2–3 szálat, azt szentelt vízbe mártották és azzal szentelték meg a halottat. 

Ez időben még háztól temettek, s a háznál megkezdett szertartás során a kánto-

rok személyes tartalmú, egyházi dallamra énekelt halottbúcsúztatóval tették elvi-

selhetőbbé a gyászoló közösség számára a halál tényének elfogadását. Ilyen ha-

lottbúcsúztatót Létavértesről is ismer a tudomány.35  

Gyakori, hogy a szentelt vízből a kútba is öntöttek. Ha valakinek fájt a sze-

me, szentelt vízzel kenték meg. Régen úgy tartották, hogy a szentelt víz megmen-

ti a ház lakóit. A legelterjedtebb azonban az a vélekedés, amely szerint a szentelt 

víz sosem romlik meg: 
 

 
32  Bartha 1992: 63. 
33  Bartha 2006: 156–158. 
34  Fodor–Szimicsku 2014: 253–254. 
35  Bartha 2014: 408. 
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„Évek óta van ott kint a nagy házban, az üvegben a szentelt víz és nem romlik az meg, 
nem zavarosodik össze. Szóval valami van benne. Hát ez olyan dolog, hogy az egyik így fogja fel, 
a másik úgy. Mindenkinek magánügye.”36 

 

Más felekezetek vallásos hagyományaihoz hasonlóan a görög katolikusok 

vallásos hitéletéhez kapcsolódó hagyományrendszer is változóban van. Vannak 

szokások, melyekre már csak az idősebbek emlékeznek, de vannak átalakuló és 

újjáéledő szokások is. Létavértesi kutatásunk során megfigyelhettük a helyi görög 

katolikus közösség szokásait, ünnepeit, az ezekhez kapcsolódó szakrális tereket 

és azok használatát. Felgyűjtött adataink rávilágítanak a létavértesi görög katoli-

kus közösség gazdag hagyományvilágára, melyet még számos vonatkozásban ér-

demes vizsgálni.  
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SACRAL SPACES AND SPATIAL USE IN THE CONGREGATION OF GREEK 
CATHOLICS IN THE SETTLEMENT OF LÉTAVÉRTES 

 
In 2011, I conducted research in the small settlement called Létavértes, located in the 
northern part of Hajdú-Bihar County. The basic objective of the research project was to 
collect material for ethnographical studies to be included in the monograph about the 
settlement under preparation. Given the significant Greek Catholic community of 
Létavértes, one of the central themes in the research was the Greek Catholic system of 
religious traditions. I concentrated especially on the traditions that previous research 
projects had not explored before, including the relationship between the settlement and 
religion, the traditions around saints’ days, and the topics related to the church and 
society. The present study focuses on the presentation of sacral spaces and spatial use of 
Greek Catholics in Létavértes. 
 

 
Krisztuskatonák a szentsír előtt – Hajdúdorog 



373 

 

Farkas Anett 
 

Pamlény református temploma 
(1930–1956) 

 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Pamlény református vallási közösségének életében mindig is központi sze-

repet töltött be templomuk épülete, noha azt a falu végén építették fel. A „min-

dig” kifejezés azért helytálló, mert még napjainkban is gondosan odafigyelnek ál-

lapotára, igyekeznek ápolni, nem hagyják veszni a templomhoz kapcsolódó tradí-

ciókat. Ezt a megőrző feladatot ma már csak az egyetlen falubeli református hívő 

végzi Pamlényban. A településen szolgálatot teljesítő lelkész közre- és együttmű-

ködésével az ő érdeme azon rendezvények sora, mellyel visszahívják az elszárma-

zottakat közös megemlékezésre a község templomába. 

1930 és 1956 között a falu 450 lakója közül 147 főt kereszteltek református-

nak. 

 

 
Pamlény református temploma napjainkban 
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Pamlény barokk stílusban felépített református temploma műemléki véde-

lem alatt áll. Feljegyzések szerint 1608-ban építették fel a protestáns hívők szá-

mára, a falába beépített gerendába is ezt az évszámot vésték. Valószínű, hogy az 

anyaegyház-közösség alapítási évét is jelzi. A fatemplom állaga az 1700-as évek 

70-es éveire teljesen elavulttá vált. Az említett gerendán olvasható az 1778-as év-

szám is, hiszen az épület ekkor nyerte el annak a formának az alapjait, melyet ma 

is megtekinthet a faluba érkező látogató. Ennek pitvarajtajába építették be a 

templom „elődjének” szemöldökfáját, melyen az 1608-as évszám látható.1 

 

 
Vésett felirat a templom falán 

 

A templom végleges formáját 1800-ban alakították ki. A mostani épület 

1763–64-ben épülhetett, ekkor készült ugyanis a sík födémű templomhajó év-

számos feliratú famennyezete.  

A templom karzata 1767-ben készült el. A festett kazettás karzat mellvédje 

viszont az 1764. évből származik. A karzat maga a „régi templom” hagyománya-

ként maradt az utókorra. A templom karzatának mellvédje kilenc festett kazettát 

tartalmaz. A kazetták térszerkezetét olyan reneszánsz elemek alkotják, mint az 

olaszkorsó vagy a koszorú. A kazetták mindegyikét egy-egy kicsi füles keresztezés 

díszíti, mely a belső teret foglalja el. S mindennek belsejébe virágkompozíciókat 

festettek, melyeket néhány kazettán írott zsoltárszöveg vált fel. A kereteken kívül 

eső részeket tulipán-, gránátalma-motívumok díszítik, illetve többkaréjos rozetták 

alkotják az eltérő vonalvezetésű virágornamens-kompozíciót.2  

A kar a templomi férőhely növelésének célját szolgálja. Általános gyakorlat 

volt (mint azt Pamlény példája is tükrözi), hogy a legények, a gyülekezet énekkara 

vagy a katonák számára is a karban biztosítottak helyet. Pamlény karzata a 17–18. 

 
 1   www.tirek.hu/srl/cikk/696/: 400 éves jubileum az alig félszáz lelkes csereháti kisközségben, 

Pamlényban, LXI. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye  
 2 V. G.-né 72 éves, jelenleg is pamlényi lakos őrzi a falu történetét rögzítő lejegyzéseket, melyeket 

– többek között – a templom építői készítettek. 

http://www.tirek.hu/srl/cikk/696/
http://www.tirek.hu/srl/rovat/7/
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században nagy népszerűségnek örvendő népi ízlésben született, melyre a rene-

szánsz motívumok megújulása jellemző. A 18. század végén más festőtechnikák 

alkalmazásának adták át helyüket a figurális virágábrázolások.3 A mellvéd felső 

szalagja a következő feliratot őrzi:  

 

„a kitsinyeknek es tsets szopoknak szájok által erõsitetted meg a te hatalmadat solt: 

8. 8. 3. anno dni 1764.” 

 

Ezt a mellvédet építették be az „új templom” testébe.  

A templom 16 méter magas toronnyal büszkélkedhet, mely 1914-ben nyerte 

el végleges formáját. Főhomlokzata elé épített tornyát a későbbi átalakításoknak 

köszönheti, ugyanekkor vált külseje szinte teljesen jellegtelenné. A templom – 

ülőhelyeinek számát tekintve – 120 fő befogadására alkalmas. 

A toronyban két harang lakik, mindkettőt Eperjesen öntötték, a nagyobbikat 

(140 kg) 1822-ben, a kisebbiket (60 kg) 1823-ban.4 A templom harangja 1995 óta 

automata.5 

A bejárati ajtó déli tájolású, míg a templom úgynevezett „hátsó ajtaja” nyu-

gat felől fogadja a látogatóit.  

A református templomnak egyetlen tornya van. Az épület két ablaka kelet 

felé tekint, egy ablak észak felé néz, egy pedig nyugatot kémleli.  

Belső terét tekintve egyhajós templom fogadja a híveket, melyben szentélyt 

nem alakítottak ki. A templom testét egészíti ki az úgynevezett „bejárati rész”. 

Így neveztek el egy elkülönülő részt a templom belsejében, amely voltaképpen 

egy kisebb teret foglal magába. Ha a hátsó ajtót veszi igénybe belépéskor a temp-

lom látogatója, akkor találkozhat az említett taggal.  

Isten házának belső tere napjainkban is mintegy kultuszhelyként szolgál, régi 

emlékeket idéz. 

A református templom hátsó bejáratánál egyaránt 5-5 pad található jobbra 

és balra, mintegy ezek tükreként szintén jobbra s balra további 4-4 pad. A szó-

szék mellett, valamint azzal szemben egy-egy pad számára jutott hely.  

A padok, valamint a szószék előtt 6 db széket sorakoztattak fel, ezeket a 

vendégek, illetve a vendégségbe érkező lelkészek számára tartják fenn. A temp-

lom eredetileg 120 férőhelyes. Ennél azonban kevesebb pad készült, s alkotja ma 

is a templom berendezését. Mindez a tény a népesség (mára már drasztikus mére-

teket öltő) fogyásának tudható be.  

 
 3  Ortutay 1982. 
 4  Adalékok A Tiszáninneni Ev. Ref. Egyházkerűlet Történetéhez. – Kérdő–Pontokra Adott Fele-

letekben – a pamlényi ev. ref. egyházközségből. Sárospataki Református Kollégium Levéltára. 
Abaúj.- D./ CXXXÍ./ 74,055./674.-A./41. – számú okirata 

 5  A V. G.-nénál található falutörténeti lejegyzések alapján.  
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A Biblia tanításával ellenkező tárgyakat, eszközöket nem vittek be a temp-

lomba a falu lakói, s ezzel berendezése a lutheri elveket tükrözi. Míg nem követ-

kezett be a nagymértékű népességcsökkenés a településen, addig a falig, az ajtóig 

húzódtak ki az ülőalkalmatosságok, s mai állapotához képest előrébb is helyezték 

el azokat. 

A szószék az észak felé tekintő ablak alatt található. Az Úrasztala Pamlény-

ban a templom központi részén foglal helyet, általában a templomok piacára he-

lyezték azt. A faluban a mai napig az „eredeti”, a legelső Úrasztalát használják. 

Piacát szőnyeg, székek alkotják. Az Úrasztalának edényeihez a kehely, a kancsó 

valamint a takarók tartoztak. Ezen tárgyak előkészítése mindig a harangozó és 

családja feladatkörének részét képezte. 

 

 
Úrasztala a református templomban 

 

Az Úrasztala hagyományos kialakításának megfelelően, azt kis szekrényként 

is használható, zárható ajtókkal felszerelt alépítménnyel toldották meg. Biblia, 

énekeskönyvek, illetve a falu történetével kapcsolatos iratok megőrzésére szolgált 

mindig is.6  

Az említett kellékeket többségében az egyház vásárolta. Az úrasztali edé-

nyek, úgymint kancsó és kehely, adományozása Pamlényi András és neje nevéhez 

fűződik (1864). Testébe gravírozva az adomány felajánlójának neve, valamint az 

 
 6  Ortutay 1982. 
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adományozás évszáma olvasható. A falu lakói a „Pamlényi-féle”-ként emlegetett 

kelyhet használják jelenleg is.  

 

 
A Pamlényi-féle kehely 

 

Harmónium 1997-től, a községben szolgálatot teljesítő lelkész hivatalba lé-

pése óta van a templomban. A második világháború alatt az orosz katonák több 

könyvet elégettek, terítőket tulajdonítottak el a templom javai közül, ezért a há-

borút követően Pamlény lakosai gyűjtést szerveztek terítőből, illetve pénzado-

mányra terítő vásárlásához. 

Karácsonykor fenyővel díszítenek, illetve díszítettek mindig is, ami a virág 

szerepét tölti be ilyenkor. Fekete és nemzeti színű zászlóval is rendelkezett az 

egyház. 

A korábban fehérre meszelt üres falakat ma már egy 1942-ből származó, a 

falu presbitereiről készített csoportkép, illetve az épületről készült fénykép színe-

síti. Az ezzel szemközti oldalon a református címert ábrázoló bekeretezett kép 

töri meg a falak dísztelenségét.  

Perselyként a templom elülső ajtajában elhelyezett kis ládika szolgált. A hát-

só ajtóban pedig tálca várta az adományokat, ebbe gyűjtötték a perselypénzt. 

Olyan esetben, ha valaki külön adományt ajánlott fel a templom számára, azt a 

papnak személyesen tette meg. 

Esti istentiszteletek alkalmával a harangozó gyújtotta meg a petróleumlám-

pát, mellyel világítottak. Villanyvilágítás 1995-től váltotta fel a petróleumot. 
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Pamlény községében is élt a maga módján az a szokás, mely szerint a temp-

lom azt a célt is szolgálta, hogy a gyülekezet közvagyonát elhelyezzék benne.7 

Egyik kiemelkedő időszaka volt ennek, mikor a faluban javában zajlott a 

csempészkedés. Pamlény egyik lakosának Kassáról küldte csomagokban a csem-

pészárut rokona. A Pamlényban felállított tárhely, melyben elhelyezték a Kassáról 

érkezett árut, s ahonnan azt Budapestre továbbították, lepleződött le. A 

csempészkedéssel viszont semmiképpen nem akartak felhagyni az említett lako-

sok, hiszen óriási szükség volt az abból származó pénzre. Segítségül egyik jó is-

merősüket, a falu harangozóját hívták. Mivel ő és családja látta el ezt a feladat-

kört, a csempészett árut könnyedén és észrevétlenül el tudták helyezni a templom 

tornyában. Hogy véletlenül se legyenek a csempészett javak szem előtt, a haran-

gozást végző család Isten házának padlására hordta fel azokat. Pamlény lakosai 

tehát „egyéb” célokra is használták a templomot.  

Egy alkalommal viszont kis híján felfedték rejtekhelyüket. A bűnbánati hét 

tartott éppen, s ezen a héten megfeledkeztek a harangozó család tagjai arról, hogy 

a megérkezett árut felvigyék a padlásra. Az első emeletig jutottak fel a csomaggal, 

s elhelyezték a lépcső alatt, amit aztán ott is felejtettek.  

A család egyik gyermeke végezte a harangozást, mikor észrevette a csoma-

got, elrejteni viszont már nem volt ideje, mivel a falu egyik udvarában tűz ütött 

ki, annak okán volt kénytelen harangozni éppen.  

Félreverte a lány a harangot, a pap pedig rohant, egyenesen a torony felé tar-

tott. A harangozó kiabálni kezdett a lelkésznek: „Ne ide tessék jönni, hanem am-

oda, ott tűz van!” Valójában a tűzeset mentette meg a lebukástól a famíliát. Ezt 

követően kétszer is megnézték a csempészkedés résztvevői, hogy biztos helyen 

van-e az árujuk.  

 

 

ÜLÉSREND 

 

A templomban kialakított ülésrend hű tükörképeként jelent meg a falu min-

dennapjaiban kialakult társadalmi különbségeknek. Isten házát a falu minden la-

kója társadalmi helyzetére való tekintet nélkül tiszteletben tartotta, képviselte ma-

gát az istentiszteletek alkalmával. A vallásos színtér hatalma jelentősebb volt, 

mint az emberek önmagukban megjelenő társadalmi önérzete. Senki nem tartotta 

lealacsonyítónak, bármilyen rangot is képviselt a faluban, hogy a többi hittársával 

együtt jelenjen meg az istentiszteleten. Ugyanakkor az emberek viselkedésében 

mindennek az ellentéte is megjelent. Természetesen Pamlény falva is büszkélke-

dett olyan családokkal, akiknek vagyoni, társadalmi helyzete kimagaslott. Az emlí-

tett famíliák élvezték, sőt elvárták a helyzetükből fakadó privilégiumokat. Ebből 

 
 7  Ortutay 1982; Bartha 2000. 
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adódóan a vallásos színtér használata sajátos kettősséget mutat. Egyfelől a társa-

dalmilag úgynevezett előkelő réteg hitbeli testvérének tekintette Pamlény szegény 

sorsú lakosait, s velük közösséget vállalt az istentiszteletek gyakorlásában: közö-

sen vettek részt a szentségek felvételekor, együtt ünnepelték a pap által celebrált 

egyházi ünnepeket, gyermekeiket a közösség felvállalására nevelték. Másfelől 

megjelent mindannak a kiemelése, amit Pamlényban a társadalmi rang jelentett: 

természetesnek tartották a falu lakói, hogy minél több földdel bírt valaki, annál 

előrébb foglalhatott helyet Isten házában. A földbirtok jelentette ugyanis ezekben 

az időkben a vagyont, a tulajdont. Az ilyen kiváltsággal rendelkező családok több 

termény beszolgáltatását engedhették meg maguknak egyházuk számára, s úgy 

vélték, joggal várják el ennek a templomban történő „viszonzását”. Az első pa-

dokat előszeretettel birtokolták a nemesi származású családok (nemes P., nemes 

V., nemes B. család).8 

Akadtak kirívó példák is, amelyek ugyanakkor el is terjedtek az előkelő 

templomlátogatók körében. Pamlény egyik gazdag famíliája úgy találta, hogy 

számukra nem megfelelő az a pad, melyet a templomban találtak. Úgy vélték, 

nem fejezi ki a pad külső megjelenése méltóképpen a társadalmi helyzetüket, 

ezért készíttettek a maguk számára egy saját, a család vallásos arculatát kifejező, s 

már rangjelzésként is megfelelő ülőalkalmatosságot. A vallásos tisztelet sem sza-

bott határt társadalmi helyzetük hangsúlyozásának, ugyanis az említett padot a 

templomban a persely elé helyeztették. Mindezzel azt kívánták szimbolizálni, 

hogy ők a falu első emberei, mint az egyik leggazdagabb család. Elvileg minden 

padnak a persely mögött kellett elhelyezkednie, a família viszont felülírta a tradí-

ciókat, s a társadalmi rangjuk fitogtatásaként szakított a „hagyományos” felfogás-

sal. Érezhető ebből, hogy a család felsőbbrendűsége, melyet viselkedésével tanú-

sított, mintegy kiirtotta a hittestvér iránt érzett felebaráti érzést. A társadalmi fel-

osztást híven tükrözte az a tény, mely szerint a hívők tudomásul vették, hogy az 

említett család ugyanúgy, ahogyan a falu mindennapi életében, a templomban is 

elfoglalhatta az első helyet. Sőt még az első helynél is előrébb kerülhetett, min-

denki fejet hajtott akaratuk előtt. S mindezzel kirajzolódott a templomban is a fa-

lu hierarchiája. A református egyház szemet hunyt, hisz ez a família a szokottnál 

is többet fizetett egyháza számára, ezzel enyhítvén különös kívánságaik súlyát a 

többi hívővel szemben. 

Pamlény hagyományrendszerét gazdagította az a tény, hogy – bár nem min-

den gazdag család engedhette meg magának, hogy saját maga által készíttetett pa-

dot birtokoljon – egyes famíliák a templomban található padok közül vettek 

egyet állandó használatba. Hagyománnyá vált, hogy apáról fiúra szállt a választott 

pad. Ebben a jelenségben is megmutatkozott a falu szociális rétegekre bomlása. 

A családok, melyek a padválasztás privilégiumát megengedhették maguknak, el-

 
 8  Paládi-Kovács 1988–2002. 
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várták, hogy tisztelet övezze döntésüket. Ez az elvárás párhuzamot mutat a kö-

zösségi élet azon síkjával, melyen a mindennapi életben tanúsított tiszteletet el-

várták a falu előkelői a szegényebb rétegektől. Olyan esetről is beszámoltak a 

község lakói, melyek során az egyik előkelő család padját egy istentisztelet alkal-

mával elbitorolták. Szándékosan vagy véletlenül fordult-e elő az eset, ezt már 

nem őrizték meg memóriájukban a pamlényiak, de tény, hogy egy alkalommal el-

foglaltak egy úgynevezett fenntartott padot. Mikor szembesültek a családtagok 

ülőalkalmatosságuk elbitorlásával, szó nélkül sarkon fordultak, s tüntetően kivo-

nultak a templomból. Büszkeségükben megsértve soha többé nem tették be a lá-

bukat Pamlény református templomába. Ragaszkodtak előjogaikhoz, hiszen mi-

kor a családon belül esküvőre került sor, továbbra sem lépték át a templom kü-

szöbét, hanem mintegy elvárásként támasztották a pappal szemben, hogy a cere-

móniát a saját házukban vezesse le. A templomban történő híres kivonulással 

ugyanakkor kivonultak a falu társadalmából is. Szeparáltan éltek ezentúl, éppen 

csak képviseltették magukat a közösség életében. 

Egynéhány pad tehát saját „tulajdonossal” rendelkezett a református temp-

lomban. Néhány közülük szolgáljon példaként: az első padot L. A., egy gazdag úr 

tudhatta a magáénak. A bejárati ajtó mellett, a szószékkel szemben talált állandó 

ülőalkalmatosságra a templomban az R. nemesi család. 

A szociális rend jelképeként a szegényebb rétegek hátraszorultak a temp-

lomban. Minél szegényebb volt valaki, annál hátrébb került a padsorban. Egy-egy 

padon több család kényszerült megosztozni, a kényelmetlen padbéli helyzetük 

tökéletes képe volt élethelyzetüknek is.9 

A fiúk esetében a karzat szolgált az istentiszteleten történő részvétel színhe-

lyéül, ennél fogva a lányok „fölé” kerültek. A falu fiataljai sérelmezték azt, hogy 

nem tudtak szemezni egymással.10  

Nősülésüket követően kötelezően átültek a fiúk a férfiak közé.  

A férfiak és a nők külön padsorban foglaltak helyet, s mindkét oldalon ér-

vényesült ez a társadalmi megosztottság. 

A vallásos élet gyakorlása a falubeliektől megkívánta, hogy bizonyos szemé-

lyek szabadon választhassák ki, hol foglalnak helyet a templomban. Ugyanaz a 

gondolat húzódott ennek hátterében, mint a gazdag családokat övező tisztelet 

esetében. A presbiterek és a pap családja azonban nem az anyagi helyzeténél fog-

va, hanem az őket körülvevő vallásos tisztelet hagyományának köszönhetően vá-

laszthatták meg ülőalkalmatosságukat. 

A mindenkori lelkész családja számára külön nem tartottak fenn helyet. A 

pap felesége, családja általában a bejárati ajtótól balra az első padsor leghátsó 

padjában foglalt helyet. 

 
 9  Paládi-Kovács 1988–2002. 
10  Ortutay 1982; Bartha 2004. 
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Vendég érkezése esetén a templomi tradíció úgy kívánta meg, hogy a refor-

mátus templomba idegenként érkezőnek legyen egy fenntartott helye, ami akár 

üresen is maradhat, ha nincs vendége Isten házának. Állandósult hely volt, a bejá-

rati ajtó mellett a szószékkel szemközti pad szolgált erre a célra. 

 

 

ISTENTISZTELETEK 

 

A Pamlényban lezajlott istentiszteletek jellemzői általában véve azonosak 

voltak a református istentisztelet jegyeivel.  

A ceremónia egyik eleme az úgynevezett diktálás tevékenysége. Pamlény la-

kossága igyekezett a jövő generációkat a közösségi életbe bevonni. Hiszen tud-

ták, hogy a falu sorsa, jövője a gyermekeken múlik, ezért kifejezetten fontosnak 

tartották, hogy a református közösségi életbe is időben bekapcsolódjanak a jövő 

templomba járó hívei. Feladatokkal látták el őket a templom falain belül is, hogy 

minél előbb át tudják nekik adni azokat a hagyományokat, melyeket az előző 

nemzedékek alapoztak meg. S ennek köszönhetően mire felnőnek, elsajátítják a 

falu arculatát képező jegyeket, melyeket aztán fenntarthatnak, s továbbadhatják 

saját gyermekeiknek. Így őrizve meg a falu identitását. A gyermekek kapták meg a 

diktálás feladatát. Kijelölt helyen, a pap mellett büszkélkedhetett az éppen diktá-

lást végző kisfiú vagy kislány. Maga a diktálás folyamata az énekes könyvből tör-

tént. A lelkész által kijelölt éneket a gyermek soronként diktálta a gyülekezet 

számára. A hirdetőtábla megjelenése tette szükségtelenné a diktálást 1948-tól.  

Az úrvacsoraosztás hagyományához tartozott a kenyér és a bor felajánlása. 

Pamlényban minden úrvacsoraosztás alkalmával más-más család tette meg ezt a 

felajánlást. A kenyeret tradicionálisan saját kezűleg sütötték meg a hívek, emellé a 

mindig száraz, savanyú bor pedig kizárólag saját szőlőből származhatott. A 

megmaradt jegyeket odaajándékozták a lelkésznek. A közösségi összetartozás 

egyik jele, hogy minden református pamlényi család szinte kötelességének érezte, 

hogy kenyérben és borban megtegye felajánlását. Az összetartozást még az is jel-

képezte, hogy kizárólag pamlényi búzából sütött kenyér, csak pamlényi szőlőből 

készült bor kerülhetett az úrasztalára. Az úrvacsoraosztás során a kenyeret, vala-

mint a kelyhet a borral a presbitérium vehette magához első ízben. Annak az ana-

lógiájára, hogy a férfiak vették igénybe a bejárati ajtót, ők járultak előbb az úrasz-

talához is. A férfiakat követték a nők. Úrvacsoraosztás során – bár mindenki kö-

zösen, egy időben vonult ki az úrvacsorát magához venni – a gazdag családok 

előnyt élveztek, ők részesülhettek előbb a szent jegyekből. 

Pamlény református hívei az úrasztalához járulást megelőzően fejüket a pad 

szélére hajtva, azon pihentetve mondták el magukban imájukat. Visszatérve az 

asztaltól már állva zajlott a jegyekért való köszönet imádsága. 
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Miután kivonultak a templomból, ugyanaz a motívum jelent meg – mintegy 

keretbe foglalva az istentiszteletet –, mint ami a bevonulás előtt zajlott: Isten há-

za előtt a férfiak beszélgetésbe kezdtek, ami órákig elhúzódhatott. 

Általában már szombaton elkészítették az asszonyok a vasárnapi ebédet, ez 

rendszerint tyúkhúsleves volt a településen. Így nyugodtabban el tudtak készülni 

vasárnap a templomlátogatásra. A sütés viszont jellemzően vasárnapra hárult. 

 

 

TEMPLOMI KÖTELESSÉGEK 

 

Isten házának látogatása minden vasárnap délelőttjén és délutánján kötelező 

foglalatosság volt a faluban. Ezen kívül még a szombat este, a csütörtök, vala-

mint a hétfő reggeli hálaadó istentisztelet szolgáltatott alkalmat. Az úrvacsoraosz-

tást megelőzően egész héten reggel, valamint este vonult be a templomba a falu 

lakossága.  

Az istentiszteleteken történő részvétel hagyományát, mint a társadalomszer-

vező erő egyik alappillérét, szigorúan betartotta mindenki.  

Az emberek úgy vélték, hogy az Isten házába járulás egyet jelent az Isten 

színe elé történő járulással. Éppen ezért ünnepi öltözetben tettek látogatást a 

templomban. Kihasználva az alkalmat, hogy méltó ruhában vehetnek részt az is-

tentiszteleten, sokan átcserélték a délelőtti öltözéket a délutáni istentisztelet al-

kalmára. Kiegészítőként szolgáltak a különféle illatos virágok, melyek egyben sa-

játos szerepet is betöltöttek. A prédikáció nem feltétlenül tartotta ébren a hívek 

kíváncsiságát, s az érdeklődést sokan a virágok illatával pótolták, mely segített az 

elbóbiskolás elkerülésében. A falubeliek élelmességének köszönhetően alakult ki 

ez a hagyomány, s ők örökítették át a későbbi generációknak ezt a ruházatdíszí-

tésnek álcázott, ébren tartást szolgáló trükköt. Akinél mégsem vált be az „illatos 

trükk”, azt a pap kiáltása verte fel. Ha a lelkész észrevette, hogy valaki elbóbis-

kolt, azt a részt, ahol éppen a prédikációjában tartott, hangos kiáltással emelte ki. 

A ruházathoz kapcsolódóan az úrvacsoraosztásnak is megvoltak a maga öl-

tözködési szabályai. Az úrasztalához a nők fekete ruházatban járulhattak, a férfi-

ak pedig öltönyben jelentek meg ezen a napon. 

A hagyományos istentiszteletek alkalmával egy nénire azonban mindig szá-

míthatott a falu lelkésze. Azért kell kiemelni tevékenységét, mert szinte már tra-

dícióként tartották számon azt a falu határain belül. Minden egyes istentisztelet 

alkalmával szigorú megfigyelés alatt tartotta a református ceremónia elemeinek 

sorrendjét. Alkalom adtán, ha a lelkész valamit kifelejtett a legapróbb elemek kö-

zül is, a szertartás érdekének védelmében a néni hangos felkiáltással jelezte, hogy 

bizonyos rész kimaradt. Ezt a lelkész iránt tanúsított lehető legnagyobb udvarias-

sággal tette meg, illetve bocsánatkérés keretében zárta mondanivalóját. A pap 

ennek hatására korrigálta az eseményeket, tehát nem sértődött meg a hölgy visel-
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kedésén. Minden református hívő elfogadta, sőt az istentisztelet részeként fogta 

fel azt, hogy a néni ilyen mélyen „beleavatkozik” az istentisztelet menetébe. Ezért 

is vált az ő tevékenysége hagyományossá, megszokottá, a falu arculatának jelen-

tős színfoltját alkotta meg ez a ténykedés. 

A református templom életéhez szorosan kapcsolódott még, hogy az egyik 

hívő idősebb asszony önkéntes kántorrá nevezte ki magát. Ő kezdte el minden 

bevonulás alkalmával az éneket, a többiek pedig mintegy elfogadván ezt az önje-

lölt szerepet, folytatták, vele énekelték az általa választott vallásos éneket. Szerepe 

1956-ban szűnt meg. 

 

 

AZ ÜNNEPEK HAGYOMÁNYA A TEMPLOMBAN 

 

Kiemelkedő tradícióval az ünnepek közül a pünkösd rendelkezett. Pam-

lényban mindig nagy készülődés előzte meg ennek hagyományát. A jeles nap 

előtt Pamlény fiai az erdőből nyírfát hoztak a faluba. Az összegyűjtött véko-

nyabb, kisebb fákból a templomban mindkét padsorhoz hozzászegeztek egyet-

egyet. A fák egymással szemben helyezkedtek el, ágaikat így koszorúnak fonhat-

ták össze. Az elkészült koszorút virág díszítette, amely a lányok kézügyességét di-

csérte. Mindez azt a célt szolgálta, hogy pünkösd napján méltóképpen vonuljanak 

be a templomba. Csak és kizárólag a nyírfakoszorú alatt tehették ezt meg.11 Őse-

ink hitében a nyír a legfontosabb szent fák között kapott helyet. A táltoshitben 

ágainak nagy szerep jutott a rontás- és bajelhárítás során. Mindez a magyar pa-

raszti hagyományban erősen továbbélt, a fa gallyai, valamint ágai rontáselhárító 

eszközökként „működtek”. A magyar népszokásban a természet megújulásának 

jelképeként is számon tartják. A kisebb ágakat templomok feldíszítésére alkal-

mazták. A zöld ággal, ami leggyakrabban nyírfagally, történő díszítés, illetve go-

noszelhárítás egyik fő napja pünkösd.12 

Az 1954-től szolgálatot teljesítő lelkész nem folytatta az ifjúsági istentisztele-

tek hagyományát, helyette viszont egészen más tradíciót alapozott meg. Pünkösd 

alkalmára készülvén a fiatal lányokat külön énekekre tanította meg, melyet a 

templomban adtak elő. Erre mindig a karzatban került sor. Egyik jellemző, s 

pünkösdkor mindig visszatérő ének volt a következő: 
 
 Itt van szívem, neked adom uram, 
 Neked ki alkotál, 

Rossz a világ, énnékem add fiad, 
Szád ily parancsot ád. 
Itt van szívem, itt van szívem.  

 
11  Ortutay 1982; Bartha 2006. 
12  Szendrey 1941; Bartha 2004. 
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Nem hagyományos ünnep volt a szó szoros értelmében sem, mégis kiemel-

kedő eseménynek számított a püspök Pamlényban tett látogatása. A ritka alkalom 

pontos évszámára egyetlen adatközlő sem emlékezett. A jelenleg Pamlényban 

élő, illetve az onnan elszármazott lakosok a püspök látogatásakor szinte kivétel 

nélkül tíz év alatti gyermekek voltak, ezért pontos évszám megnevezésére egyi-

kük sem vállalkozott, hisz akkor nem jegyezte meg azt. Maga az esemény volt 

számukra nagy jelentőségű. Később sokszor került sor az – akkor még gyermek –

adatközlők körében a püspök látogatásának eljátszására Pamlényban. A püspök-

látogatás remek alkalmat kínált a falu számára, hogy megmutassa önmagát. Az 

egyházfő tiszteletére lovas legények magyar ruhába öltözve vonultak fel a falu 

elejére, ők kísérték be a templomig a helység előkelő vendégét. A templom udva-

rában vendégséget szerveztek a falubeliek, sátor állításával, valamint finom ét-

kekkel tisztelegtek látogatójuk előtt. 

Ünnepi alkalmakkor vendégek tesznek látogatást a pamlényi református 

templomban. Pamlényban hagyománnyá vált, hogy a két, még élő vallás képvise-

lői közösen ünneplik meg a karácsonyt. Ennek helyszínéül – közösen – a refor-

mátus templomot választották. így a katolikusok is ebbe a templomba mennek li-

turgiára. A még Pamlényban lakó gyermekek műsorral készülnek, hisz ma már 

csak a szeretet ünnepének alkalmával tartanak istentiszteletet.  

Bár nem kifejezetten „ünnep”, mégis kiemelkedő alkalom az ünneplésre a 

keresztelés. Pamlény református templomában a keresztelő kellékeiként egy kis 

öblös, fényes kancsó valamint egy kerek ezüsthöz hasonló anyagból készült tál 

szolgáltak. A pap ezt tartotta a gyermek feje alá, hogy felfogja a keresztvizet. Eh-

hez társult még egy hófehér terítő, melynek négy sarkát rózsahímzés díszítette. 

A keresztelés Pamlényban mindig istentisztelet után zajlott, amikor a lelkész 

befejezte a prédikációját. Ekkor vonultak a lelkész elé a gyermekkel a szülők és a 

keresztszülők. A pap elmondott egy imát, pár szóban prédikált, majd megkeresz-

telte a gyermeket, azt követően pedig megáldotta. 

A reformátusok templomukat megszentelt helyként tartották számon. En-

nélfogva helyt adtak a templommal kapcsolatos hiedelmek számára is. A temp-

lom épületén belül, valamint a templom körül „tiltották” Pamlény lakói Isten ká-

romlását. Attól tartottak ugyanis, hogy ha ez megtörténik, a Mindenható elveri a 

termést, a szőlőt, ínséges időszakkal veri meg a falut. 

A templomhoz fűződő hiedelmek közé tartoztak azok a szokások, melyeket 

az itt élő, főként idősebb asszonyok gyakoroltak. A templom porát rendszeresen 

összeseperték az oltár körül. Ez védelemül szolgált dögvész ellen, tehénfüstölő-

szerként használták,13 de az 1940-es évek végén, Pamlényban kirobbant valláshá-

ború idején is jelentősége lett a református templom porának mint „mágikus esz-

 
13  Ortutay 1982. 
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köznek”. Ebben az időszakban megtagadták Pamlény katolikusai, hogy átlépjék a 

református templom küszöbét. Nem jelentett kivételt ez alól ünnepnap, esküvő. 

Arra hivatkoztak, hogy a reformátusok templomában „még a por is bűnös”. Tu-

lajdonképpen a port azonosították a bűnnel, hiszen úgy vélték, hogy magát a 

bűnt hozzák ki a talpukon, ha lábuk, lábbelijük az ottani porral érintkezik.14  

 

 

A HARANGOZÓ FELADATAI 

  

A templom megélhetési lehetőséget is kínált. A harangozó szerepét betöltő 

református hívő feladatai közé tarozott például, hogy az úrasztalára biztosítsa 

minden vasárnap a virág elhelyezését, a templom világításáról gondoskodjon, il-

letve takarítsa a templomot, s természetesen a harangozás tevékenysége minden 

istentisztelet előtt. A vasárnapi istentiszteletekre hármat volt szokás harangozni 

Pamlényban, a többi napra egyet. Úrvacsoraosztás előtt egész héten reggel és este 

is megkondították a harangot. A falu büszkélkedhetett egy tehetséges harangozó-

val, aki különleges technikát fejlesztett ki. Annyira egyedi volt a harangozási 

módszere, nemhogy utánozni, megfejteni sem tudták a titkát. A mai automatizált 

harangszóhoz hasonlított: sosem ütött egyszerre a templom nagy és kis harangjá-

val, egy nagy, majd két kicsi harangszó követte egymást szabályos rendben. Ter-

mészetesen híre ment tehetségének a falu határain belül, s számtalan lakos pró-

bálkozott, hogy megfejtse, illetve „lemásolja” módszerét. Az utánzás során azon-

ban minden egyes próba sikertelenségbe torkollott. A harangozó technikája mind 

a mai napig megfejtetlen maradt. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Pamlény mindennapi életében jelentős szerep jutott a református vallásnak, 

főként az 1900-as évek első felében. A hétköznapokat kitöltő, vasárnapokat uraló 

egyéni, illetve közösségi tevékenység is volt a vallás gyakorlása. A mindennapokat 

átszövő hagyomány társadalomszervező erővé nemesedett, valamint jelentősen 

formálta a falu arculatát. A kizárólag pamlényi református életre jellemző hagyo-

mányok évekre megalapozódtak, generációkon keresztül örökítődtek át. 

Mindennek feltárása egy korszak megismeréséhez segít hozzá. 

Pamlény református temploma nem különbözik bármely református temp-

lom látványától, melyekkel falvakban találkozhat a látogató. Ugyanez elmondható 

belső szerkezetéről, berendezési módjáról is.  

 
14  Wlislockiné Dörfler 1895; Bartha 2006. 
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A templom szerepe sem mutat eltérést bármely más község református 

templomának szerepétől. A vallásos hagyományok átadásában kiemelkedő szerep 

jutott mindig is Isten házának.  

Természetesen Pamlény templomában is tartották magukat a rendhez, a 

szabályokhoz, melyeket Isten háza megkövetelt. Istentiszteletek következtek 

egymásra hétről hétre, keresztelőket tartottak, úrvacsoráztak, melyek csak a legál-

talánosabb példák a mindennapokból. 

Ugyanakkor Pamlény református temploma megalkotta saját arculatát, ezzel 

mutatva eltérést. Ehhez járult hozzá – többek között – az „önkéntes” kántor. 

Maga számára a saját szerepét a templomba történő bevonuláskor osztotta ki. 

Mindig ő kezdte meg ilyenkor az éneket, a község pedig elfogadta döntését. Nem 

alkottak a falun belül „szabályt” arra nézve a lakosok, hogy mely énekek dallamá-

ra vonuljanak be a templomba, rábízták ezt a kántor ízlésére. Sőt, el is vártak tőle, 

hogy feladatának eleget téve, kezdje meg az éneket a bevonuláskor. Tisztelet 

övezte döntését, a hívek közül senki sem hozott érvet a megkezdett ének ellen, il-

letve senki nem kezdett bele az éneklésbe a bevonulás során, megvárták, míg az 

önkéntes kántor rázendít. 

Hasonló szerep jutott az istentiszteletet figyelő néni számára. Tevékenysé-

gének köszönhetően az istentiszteletek elemévé vált. Munkája abban teljesedett 

ki, hogy mintegy ellenőrizte a lelkész által mondottakat, a szertartás menetét. 

Annyira figyelmes résztvevője lett az istentiszteleteknek, hogy tevékenysége fel-

adattá magasztosult. Minden, az istentiszteleten megjelent református elfogadta, 

sőt várta a néni közreműködését. Még a pap sem vette sértésnek, hogy közbe-

szólt időnként az említett hölgy. A lelkész mondandójának állandó figyelemmel 

kísérésével, annak korrigálásával, részévé lett az istentiszteleteknek, elemévé vált 

azoknak.  

A házi istentiszteletek tradíciójának különlegessége a diktálás folyamatához 

kötődött. A tél minden napján, annál a háznál, ahol a gyermek a következő va-

sárnap megkapta a diktálás feladatát, mindig több szeretettel várták a házhoz az 

istentiszteletre érkező vendégeket Pamlényban. Ilyen esetekben az adott háznál 

mindig kicsivel melegebb volt, illetve sokszor készült harapnivaló is. A gyülekezet 

is nagyobb előszeretettel látogatta az említett okok miatt azokat a házakat, ahol 

tudták, hogy a következő héten a gyermek diktálást fog végezni. 

Mindez hű képet mutat arról, milyen jelentőségteljes alkalomnak tulajdoní-

tották Pamlény lakói, ha gyermekük részesülhet ebben a templomi hagyomány-

ban. Büszkeség volt ez, hiszen megmutathatták a falu szülői gyermekük talpra-

esettségét, ügyességét, azt, hogy, milyen szépen halad a tradíciók elsajátításának 

útján. S hogy erre alkalmat ad a vasárnapi diktálás lehetősége, az ez iránt való há-

lát igyekeztek kifejezni az adott családok azzal, hogy jobban odafigyeltek az 

amúgy is megtiszteltetésnek számító házi istentiszteletek során a megvendégelés-

re. 
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Mint az a fent említettekben látható, jellemző volt Pamlényban, hogy az 

idősebb generáció vette ki inkább részét a vallásos életből, legalábbis, ami az ön-

ként vállaltakat illeti. Az önkéntes kántor szerepe, vagy az istentisztelet cenzúrá-

zásának feladata, mind az idősebb generációkat érintette.  

A falu említett lakói már túl voltak a tradíciók elsajátításának folyamatán, 

sőt, ők már teljes mértékben magukénak tudhatták azokat. Számukra jelentőség-

gel már a hagyományok átadása bírt.  

Szinte beleivódott a falu közösségének idősebb híveibe az a gondolati rend-

szer, mely a református vallást jellemezte Pamlényban. Ez a rendszer a minden-

napi élet számára normákat ajánlott a falu társadalma számára, s ezzel együtt ér-

tékeket fogalmazott meg. A református vallás tehát olyan tényezővé formálódott 

ezeknek az embereknek a mindennapjaiban, amely egy idő után nélkülözhetet-

lenné vált számukra. Hogy mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a vallásuk 

értékeit, normáit ne pusztán megtanulják a pamlényi lakosok, de teljes személyi-

ségük részévé tegyék, az minden pamlényi református esetében eltérést mutatott. 

A fiatalok érdeklődésének középpontjába sokszor más helyezkedett. Templomba 

legtöbbjük a „társasági élet” kedvéért járt, ott szemezhetett a választottjával, vagy 

azért, hogy szülei kérésének eleget tegyen. (Természetesen, kivételekről is beszá-

moltak az adatközlők.) Az idősebb generáció tagjainak többsége szinte teljesen a 

magáénak tudta vallásosságának értékrendjét. Ezért is nem jelentett „kényszert” 

számukra a templom látogatása.15 

A vallásuk számukra életük során iránymutatóvá vált, az élet szinte minden 

területén. Ennek példájául szolgál az, ahogyan a Magyar Katolikus Lexikon meg-

fogalmazza a „népi vallásosság” jelentéstartalmát: 
 
népi vallásosság, népi jámborság: tág értelemben egy nép saját kultúrájának meg-

felelő magatartása és megnyilvánulásai a transzcendens világ, a természet, a társada-
lom és a történelem egészével kapcsolatban; szorosabb értelemben az Egyházban élő 
népeknek a hivatalos tanításból leszűrődött jámbor szokásainak, gyakorlatainak 
együttese, ill. az evangelizációt befogadó kultúra vallásos felfogásának és magatartá-
sának összessége, az inkulturáció passzív oldala. A ~ megelőzi az intézményes és 
hivatalos megfogalmazásokat, ill. leszűri azokat magának a legegyszerűbb társadalmi 
szintekre is.16  

 

Ugyanakkor az idősebb korosztály elmélyültebb vallástudata annak is kö-

szönhető, hogy a vallás olyan hitrendszert jelent, mely – többek között – az em-

beri élet végső kérdéseivel is foglalkozik. Ebben a gyakorlatrendszerben a kérde-

ző megtalálja az őt foglalkoztató kérdésekre a válaszokat. Az idősebb generáció 

tagjai fogékonyabbak az ilyen témák iránt, mint például: mi az emberi élet értel-

 
15  Weber 2005; Kardos 1969. 
16  Magyar Katolikus Lexikon 

http://lexikon.katolikus.hu/I/inkultur%C3%A1ci%C3%B3.html
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me, mi történik a halála után. Az említett kérdésekre a vallásos filozófián kívül 

szinte sehol máshol nem kaphatott választ egy falusi környezetben élő személy, 

csak a templomban. 

Ezen generációk tagjai mondhatni tökéletes vallási ismeretekkel rendelkez-

tek (például a Biblia ismerete). Jellemezte őket a vallásos rituálék már rutinszerű 

gyakorlása, a vallásos élmények megélése. Napjaik jelentős részében figyelmet 

fordítottak az erkölcsi normák betartására, melyet vallásuk előírt számukra. A val-

lás ilyen mélységekben történő megélése egy fiatal hívő esetében ritka, nagy elkö-

telezettséget igényel. Ugyanakkor idősebb generációk már természetesnek élik 

meg mindezt, persze csak akkor, ha egy életen át kitartottak vallásuk gyakorlásá-

ban.17  

Pamlényban kivételes eseménynek számított, ha valaki elhagyta felekezetét. 

Különleges, nyomós indok tette az ilyen „csúfságot” szükségessé. De még nyo-

mós ok esetében sem nézték jó szemmel, ha valamely hívő szembefordult mind-

azon tanokkal, tételekkel, melyeket egyházának papjától tanult, odadobva azt va-

lamely másik egyház tanainak kedvéért. A pamlényi lakosság nagyobb része – az 

adatközlők elmondása alapján – azt sérelmezte ebben, hogy „nem hagyható el az 

a vallás, melybe beleszületünk, melyet a szüleink adnak örökbe.” 

A vallásszociológia járja körül leginkább azt a kérdést, hogy mit jelent a val-

lás a társadalomban. Pamlény református közössége remek példa arra, hogy az 

együttesen gyakorolt hit elősegíti az összetartozás érzését, s ezáltal közösséget te-

remt. 

Hozzájárul mindehhez az a tény is, hogy Pamlényban a befogadó, passzív-

nak tekinthető vallásosság jellemezte a református híveket, s nem az aktív, alkotó 

típus. Mindez segített a vallás tanainak elmélyítésében. 

Természetesen a templomi ülésrend, a bevonulás, az úrvacsoraosztás, vala-

mint az egyéb szokások felsorakoztatása kihagyhatatlan. Hiszen Pamlény refor-

mátus temploma, belső elrendezése, tájolása „egyedi”, hisz csak a falura jellem-

zően épült így a templom, rendezték be azt olyan formán, ahogyan megtették a 

lakosok. 

A hívek a templom belső terét is átalakították, sajátossá formálták. Remek 

példák erre a gazdag, nemesi családok által kialakított „szokások”, melyek közül 

érdemes kiemelni a padok „átalakítására” történő törekvéseket, hiszen ezzel for-

málták át leginkább a térszerkezetet Pamlény templomában. Például Pamlény 

egyik nemesi családja által készítetett pad olyan jegyeket hordozott magán, ame-

lyek kifejezetten az adott család vallásos mivoltát jellemezték. Saját maguk dön-

tötték el, hogy milyen fából készüljön el maga az ülőalkalmatosság, maguk válasz-

tották meg azokat a motívumokat, melyeket belefaragtattak a padba. Ezáltal tet-

ték egyedivé, a sajátjukká azt, s melyet a készíttető família után csak „P.- pad-

 
17  Kardos 1969. 



389 

ként” emlegettek a község lakói. Ezzel a mozzanattal Pamlény templomának te-

rét átformálta az adott család. Így vált pamlényivá, a pamlényi emberek által meg-

teremtetté a református templom belső tere. A templom épülete is felvette a 

pamlényi jelleget, hisz alkotóelemeinek részleteit a pamlényiak dolgozták ki, tet-

ték egyedivé, azáltal, hogy például padot faragtattak a maguk vallásosságának ké-

pére. Ezzel vitték be a templom testébe mindazt, amit számukra a református 

vallás jelképezett. 

Nem hagyhatóak figyelmen kívül persze a lelkészek hagyományteremtő tö-

rekvései, legyen szó akár egy pünkösdre szóló ének megtanításáról Pamlény lá-

nyaival, amely tradícióvá vált az évek során, vagy az ifjúsági istentiszteletek át-

örökítéséről, mely sajnos nem járt sikerrel. 

Az említett elemek alkották meg valójában Pamlény református arculatát, 

ezektől vált pamlényivá egy református istentisztelet. 
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Anett Farkas 
 

THE CALVINIST CHURCH IN PAMLÉNY (BETWEEN 1930 AND 1956) 
 
The object of the study is the demonstration of the Calvinist church of Pamlény during 
the period mentioned in the title. In my work, the history of the church plays an impor-
tant part. At this stage, I wish to underline the essential years which are connected to the 
construction of the reformed church building. The study sheds light on the manner in 
which the believers’ marching occurred in the building. Within the church building, the 
social classes of the village determined the seating arrangement. The wealthy Calvinists of 
the settlement took their seats in the first pews. Behind them sat the rest of the people 
who lived in more modest circumstances. The first pews of the church ensured spacious 
and comfortable seats for the owners. On the other hand, the “possessors” of the back 
benches, who could not surrender crop for the church in significant quantities, were ob-
liged to “pull themselves together” in their seats. The degree of convenience was meas-
ured on the evidence of the quantity of goods surrendered. The bell ringer and the rin-
ger’s tasks were closely bound up with the life of the church. In Pamlény, a specific family 
fulfilled this line of duty. One of the special features of the village was the technique de-
veloped by one of the ringers. This person from the “ringer family” sounded the church 
bell exactly the same way as automatic bells are sounded today. In winter, household reli-
gious services have been given the floor as well. In the village, the pastors made an effort 
to found traditions. The youth services may serve as an example of this. These “classes” 
were held on Saturdays for the young people of the settlement in the house of worship in 
Pamlény. Unfortunately, this tradition did not survive beyond the next couple of years.  
The worships, the christenings and the holidays, which were observed in the church, 
were important parts of denominational life. The practice as well as the accessories of 
these rituals and services are demonstrated in the study. The object called “Pamlényi’s 
chalice” is preeminent among the consumer articles of the church. It was granted by 
András Pamlényi and his wife in 1864, and it is kept in the village of Pamlény today. 

The particular look of the settlement unfolded between 1930 and 1956 from the 
point of view of the Calvinist denominational life. The believers formed their traditions 
and customs in the Calvinist church building. The inhabitants turned their attention to 
the heredity of these traditions. 
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Imre László 
 

Intertextus és társadalmi-közéleti kontextus  

(Jókai Anna a 80-as években) 
 

 
Bartha Elek professzornak ajánlom, mert az ő évfo-
lyamának még én adtam elő a 19. századi világiro-
dalmat. 

 

 

Az 1985-ös Jöjjön Lilliputba! kötet nem váratlan és nem merész fordulat Jókai 

Anna pályáján, sőt a kötet Második részében szereplő novellák korábbi szépprózai 

törekvéseinek folytatását jelentik, mégsem indokolatlan újszerű gazdagodás jeleit 

venni számba. Az Első részben a Vörös és vörös című kisregény, aztán a négy elbe-

szélés (Az ifjú halász és a tó, Üdülő a mélyben, A király legrégibb ruhája, Jöjjön 

Lilliputba!) világirodalmi példák átírásával vállalkozik „szövegépítés”-re. Ez a for-

dulat nem vezethető le egyenesen a megelőző évek fejleményeiből: sem az 1970-

es évek második felében fellépő új nemzedék prózájának kontextusából, sem a 

szocialista rendszer egyre kevésbé magabiztos, egyre engedékenyebb irodalompo-

litikájából. Inkább belső „felhalmozódás”-ban kell keresnünk a magyarázatot. Hi-

szen, ha a posztmodern 1968-tól számítja a felvilágosodással induló „nagy törté-

net” végét, akkor Jókai Annának ehhez a baloldali világmegváltáshoz nem sok 

köze volt. Inkább arra gondolhatni, hogy olyan mértékben végigpróbálta és 

nagymértékben kiaknázta a short story és a dráma, a „nagyregény” és a terjedel-

mes elbeszélés (kisregény) sok-sok változatának lehetőségét, hogy szükségszerű-

en születik meg valami újnak, az idegen szövegekre történő rájátszásnak, az ún. 

intertextuális szöveg- és világkép-gazdagításnak a szándéka. 

Az avantgárd epika bizarrságaihoz eddig sem sok köze volt, viszont ösztön-

zést nyerhet a posztmodern avantgárdot búcsúztató gesztusaitól, s még inkább 

vendégszövegeket, allúziókat mozgósító diskurzusától. A klasszikus szövegek új-

raírása eleve nem lehet idegen a páratlanul művelt, olvasott írónőtől, hiszen iro-

dalmi utalások kezdettől jelen vannak prózájában. Ezúttal azonban nemcsak azon 

belátás jegyében, hogy minden szöveg megelőző szövegekhez kapcsolódik, ha-

nem azon felismerésnek megfelelően, hogy az intertextuális szövegformálás ere-

deti értékteremtés alkalma. A Vörös és vörös című kisregényében a Vörös és fekete 

„van jelen”, méghozzá a korábban rejtett utalásokkal ellentétben a Stendhal idé-

zés nyílt és szándékolt. (Az érintkezést már maga a cím is nyilvánvalóvá teszi.) 
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Az ifjú halász és a tó az ismert Hemingway nagyelbeszélés (Az öreg halász és a 

tenger – nem egészen pontos fordítása az eredeti címnek: The old man and the sea) 

átírása. Egy olyan ifjú és tapasztalatlan halászról szól, aki valami ismeretlen ős-

lényt remél kifogni a vízből, de még a hajnalra végre a hálójába kerülő halat is 

megsajnálja és elengedi. „Én csak megpillantottalak. De nem tudlak megvédeni.” 

Reggel a kölcsön kapott hálót és csónakot visszaszolgáltatja tulajdonosának. He-

mingway allegorikus története, mely az ember legyőzhetetlenségéről, az erőfeszí-

tés heroizmusáról szól, itt a részvét és belátás teorémájává válik. Úgy azonban, 

hogy a tiszta költőiség megmarad, s nem az öreg halász igazsága mutatkozik tart-

hatatlannak, hanem mellé kerül egy azt meghaladó élettapasztalat. 

Az Üdülő a mélyben Gorkij drámáját, az Éjjeli menedékhelyet írja újra. A ráisme-

rés itt egy fokkal nehezebb, mert az eredeti orosz címre (Na dnye = A mélyben) 

történik utalás, az intertextuális játék azonban nem költői, inkább csúfondáros. 

Itt is szerencsétlen, iszákos, beteg emberek élnek együtt. Egyikük, egy „íróféle” 

idézi is Szatyint az Éjjeli menedékhelyből: „Ember! Ez gyönyörű! Ez büszkén hang-

zik! Ember! Tisztelni kell az embert, nem sajnálni.” Ám a történet szereplői ép-

pen hogy az elesettség és a kilátástalanság foglyai, akárcsak Gorkijnál, amivel éles, 

már-már tragikomikus kontrasztban áll a helyszín, az üdülő, s a mögötte felsejlő 

szociális háttér, az a társadalmi-politikai vélekedés, amely a bajok gyors politikai-

társadalmi orvosolását ígéri. (Az üdülő vezetőségének célja is a beutaltak „elége-

dettsége”.) Különös remeklés a novella indítása, mely az olvasás során majd újra 

és újra felidéződik, sőt jelkép értelmű is: az üdülő korszerű,  

 

„praktikus építmény. Romantikus helyen: közepében a völgynek. Talán csak 

túl szűk a völgy, túl közeli és túl meredek a hegyek lába. Inkább zárnak a sziklák, 

mintsem tárulkoznak. Nincsen a szem előtti hívó távlat: ezért hiányzik a késztetés, 

hogy az ember nekivágjon, föl az oromra.” 

 

A „mélyben” metaforikus sugallata is Gorkij (egyébként naturalista) drámájának 

poétikus általánosíthatóságát teljesíti ki. 

A király legrégibb ruhája az ismert mese kifordítása, ismét csak aktuális áthallá-

sokkal. S nemcsak a mű születésének idejére és helyére vonatkozóan, hanem álta-

lánosabb érvényességgel is:  
 
„A fejedelmet többnyire választják, ne feledjük: a közfelkiáltás és a lelkesedés 

általános. Minden esetre annak látszik. ’Egy emberként’ a leghazugabb szólam. Hi-
szen maga az egy ember sem tudja, ugyanazt akarja-e kedden, amit még vasárnap.”  

 

Az 1989 előtti választások abszurditása, de általában az emberi (egyéni és 

közösségi) őszintétlenség és keserűség szatírája teljesedik ki a „szövegköziség” 

jegyében. 
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A Jöjjön Lilliputba! nem is csak a Gulliver téma aktualizálása, mert a stíluspa-

ródia az IBUSZ irodák, utazási ügynökségek reklámszövegeire vonatkozik. Swift 

kíméletlen csúfondárossága jelenkori párhuzamokkal, a honi állapotokra történő 

célzásokkal nemcsak életszerűséget, hanem lesújtó elutasítást is hordoz. 

Ezek az elbeszélések nem parodisztikus stílusimitációk, még ha éppen a Jöj-

jön Lilliputba! némely ponton a burleszk travesztia jellegzetességeinek közelébe jut 

is el. A Vörös és vörös magas igénnyel és átgondoltan születik meg Stendhal regé-

nye nyomán. (Mások mellett Thomas Mann példáját követve, aki a Doktor 

Faustusban Goethe szuverén és korának szóló átírását produkálta.) Szorosan kö-

vetve a Vörös és feketét, ugyanakkor már a címmel lényegi eltérést hangsúlyoz. A 

Vörös és fekete (többféle magyarázata van a címnek, de a leginkább elfogadható és 

lényeglátó szerint) a Julien előtt álló kétféle felemelkedési lehetőségre, a katonai 

és a papi pályára céloz a huszárkabát vörös, a reverenda fekete színével. Jókai 

Anna művének címe a választási lehetőségek hiányára, a kortársi Magyarországon 

létező csupán egyfajta karrierlehetőségre1, egy olyan korba helyezve a cselek-

ményt, melyben a vörös csillag, a vörös lobogó, a vörös nyakkendő stb. kultusza 

általánosnak mondható. 

A főszereplő, Szomjas Juli Reményi tiszteletest csábítja el, amiképpen Julien 

a polgármester feleségét. Új helyszínen a nagy tekintélyű, nagy befolyással ren-

delkező Mohl elvtárs fiának a fejét csavarja el, ahogy a de La Mole márki szolgá-

latába kerülő Julien annak lányát, Mathilde-ot hódítja meg, s a végén nem sokon 

múlik, hogy a tőle gyermeket váró Mathilde férjeként a legmagasabb körökbe ke-

rüljön. Mindkét esetben egy levél leplezi le a „szerelmi úton” nagyra törő Julient, 

illetve Julit. Julien rálő az őt megrágalmazó de Rênalnéra, amiért a bíróság halálra 

ítéli. Juli karrierje is összeomlik, miután kiderül, hogy nem terhes, csak erre hivat-

kozva kényszerítette ki a Mohl családba kerülést, ezen a ponton azonban a Vörös 

és vörös váratlanul szakad félbe. Meglepő módon, de alighanem mégis jó okkal. A 

Vörös és fekete kivételes szenvedélyekkel és cselekedetekkel átszőtt zárlatának meg-

felelőjét nehéz lett volna hihető módon emelni át a 80-as évek Magyarországára. 

A Vörös és fekete befejezése ugyanis a regény hangnemétől némileg elütő, már-már 

vadromantikus hatásokra épül. De Rênalné levele (papi sugalmazásra) leleplezi 

Julient, aki mindenhol a család valamely nőtagjának meghódításával próbál ma-

gasra törni. A Mohl elvtársnak szóló levél hasonlóan jellemzi Julit:  
 
„a vámosszentistváni református lelkész szeretőjeként kezdte, s azóta is, magát tisz-
tes családokba befészkelve, férfiak elcsábításával lép egyre magasabbra.”  
 

Julient, pedig már nemesi cím, tiszti rang birtokában lehetne Mathilde férje, fel-

háborítja a rágalmazás, és súlyosan megsebesíti a polgármesternét. A bíróság előtt 

 
 1   Olasz 2004: 103–104. 
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tartott „osztályharcos” beszédével szinte kiprovokálja a halálos ítéletet. Mathilde 

Julien levágott fejével kezében kocsizik a hegyi barlangba Julien temetésére, de 

Rênalné pedig három nappal Julien kivégzése után gyermekeit átölelve hal meg. 

Ennek átírását tehát joggal mellőzi Jókai Anna. Ez a befejezés valóban nehezen 

férne össze a Vörös és vörös világával. 

Jókai Anna szövege egyértelműen utal a hypotextusra, ám az elbeszélés 

szükségképpen az 1980-as évek Magyarországához igazodik: a házitanítósko-

dásból itt inkább gyermekfelvigyázás lesz, vagy Julien Sorel nevezetes akaratpró-

bájából, melynek során végre meg meri fogni de Rênalné kezét, itt – egy fokozat-

tal vulgárisabban – asztal alatti lábnyomogatás.”2 Ezzel összhangban a végkifejlet 

sem lehet olyan heroikus és nagyszabású, mint Julien gyilkossági kísérlete és ön-

ként vállalt halála, hanem egy olyan utolsó, A jövő című Tizenegyedik fejezettel zárul 

a szöveg, amely mindössze a Stendhaltól vett mottóból áll. Abban viszont hitele-

sen követi a Vörös és feketét, hogy Julinak éppúgy Reményi marad igazi és őszinte 

(tehát nem karrier építéssel összefüggő) szerelme, mint Juliennek de Rênalné. 

Kétségtelen, hogy Szomjas Juli története a Stendhal párhuzam nélkül is 

megállna, azzal együtt mégis gazdagabb, teljesebb, hiszen az olvasó élményét a 

Vörös és feketére irányuló visszaemlékezés és rákérdezés egészíti ki, minek folytán 

több apróság többletjelentésre tesz szert. Ugyanis, ha idegen elemek keverednek 

a szerző saját szövegével, az adekvát olvasó esetében módosítja, kiegészíti a jelen-

tést, tehát a jelentés integráció megerősítő jellegűvé válik. (A ráutalás nem változ-

tatja ellenkezőjére a jelentést, mint a paródia vagy a travesztia esetében.) Tanúsít-

ják ezt egyebek mellett az alcímek is: Stendhalnál „Krónika 1830-ból”, Jókai An-

nánál „Krónikatöredék az 1980-as évekből”. Ami Stendhalnál történeti hűséget 

és időponthoz kötést ígér (1830 a restauráció válságának éve), az Jókai Annánál a 

szocialista korszak utolsó szakaszára értendő. Verrières és környéke leírásának 

Vámosszentistván felel meg. Ami Stendhalnál a spanyol őslakosságra és a szeg-

sajtoló üzemre vonatkozik, az Jókai Annánál a község létrejöttére (Vámosszent + 

Istvánháza), a termelő szövetkezetre, a varrodára. Szomjasné éppúgy folyton 

megveri könyveket bújó kamaszlányát, Julit, mint Julient fűrészmalmos apja. Az 

viszont már a hamisítatlan szocialista állapotokat jellemzi, hogy Szomjasné sze-

rint lánya hiába végezne egyetemet, kevesebbet keresne, mint a varrodai láda-

mozgató.  

A szellemi ambíció és feltörési vágy mindkét esetben nem mindennapi ener-

giával párosul. Julien megtanulja könyv nélkül a latin nyelvű négy evangéliumot, 

amely teljesítményének csodájára járnak, Juli az Anyegint tudja elmondani oroszul. 

Mindketten nagyvárosba kerülnek (Julien Besançonba, Juli Szabadvárra), s Juli 

szavait Julien is vallhatná: „Meg kell büntetni ezt a közönséges és felfuvalkodott 

 
 2  Bárdos 2002: 104. 
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világot.” Mindketten rettegnek a kudarctól, a lenézéstől, érzékenyek és önérzete-

sek: elvárják, hogy alkalmazottként is a családdal étkezzenek. Képtelenek spontán 

viselkedésre, minden gesztusukat kiszámítják annak megfelelően, hogy milyen 

mértékben szolgálja előre jutásukat. A francia irodalomtörténet ezt tekinti fő té-

mának a Vörös és feketében: a hipokrízist, a képmutatást. S ha ezt elfogadjuk a Vö-

rös és vörösre vonatkozóan is, akkor ebben a kötelező világnézetet előíró szocialista 

korszak egyik meghatározó jegyére ismerhetünk. A politikai rendszerrel és a ve-

zető marxista-leninista ideológiával szemben „másként gondolkodók” számára 

szinte lehetetlennek mutatkozott a teljesen őszinte viselkedés. 

Julien megnyilatkozásai a király és az egyház iránti hűségét, ragaszkodását 

tükrözik, miközben a valóságban Rousseau-ért, a forradalomért, s leginkább Na-

póleonért rajong. Juli is az elvárt „vonal”-hoz igazodik, az ő esetében azonban 

ezzel ellentétes, eltitkolt ideálokról nem tudunk. Mindketten mindent alárendel-

nek a karriernek, mert könnyen belátható, hogy ez az egyetlen esélyük. (Tegyük 

hozzá: arról, hogy Franciaországban 1830-ban az alulról jövők számára milyen 

lehetőségek adódtak, nem nyilatkozhatunk. Az 1980-as évek Magyarországán 

azonban egészen nyilvánvalóan nem kizárólag Szomjas Juli módján lehetett érvé-

nyesülni. Ámde az író nem szociológiai felmérés eredményeiben, hanem korél-

ményben gondolkodik, s Jókai Anna roppant biztonsággal ismeri fel és ábrázolja: 

ebben a világban valamilyen mértékben csaknem mindenki valódi nézetei eltitko-

lására kényszerül, a gyors felemelkedést pedig elsősorban a KISZ, az MSzMP 

vonzáskörébe tartozó pályalehetőségek kínálnak.) 

Jókai Annát azonban egyáltalán nem kizárólag a közélet, a karrier érdekli. 

Kiaknázza azokat a lélektani (sőt mélylélektani) lehetőségeket, amelyeket Sten-

dhal regénye kínál. Julit az egyetemre kerülve társai nem szeretik, a diákotthon-

ban éppúgy ellenszenvvel fogadják, mint Julient a papi szemináriumban. Julit 

egyszerűen gőgösnek tartják:  
 
„Ha a menzán rántott hús és lekváros tekercs van, nem ujjong hangosan. A taná-
rokról nem nyilatkozik. Nem dicsér, nem ócsárol, menet közben is tanul, a szemi-
náriumon a kiselőadást a kisujjából kirázza.”  
 

Julient tehetsége, szorgalma és kulináris közömbössége szigeteli el épp így. 

Juli is irtózik a közhelyektől, a semmitmondó társalgástól:  

 

„Juli, amilyen jól játszotta a munkahelyi hallgatást és esetenkénti mosolyogtató 

járatlanságát, oly nehezen kapcsolódott a társasági, felszíni csevegéshez.” 

 

Karrierje jó darabig meredeken felfelé ível, cikkeket is publikál. De gátlásta-

lansága Juliennel rokonítja: mindent és mindenkit „hasznosíthatósága” szerint ér-

tékel. Végül inkább tájékozatlansága, mint elvszerű bátorsága miatt kerül bajba. 
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Olyasvalakiről ír elismerően, akinek inkább problematikus gondolkodását kellett 

volna hangsúlyozni, s emiatt támogatói jó részének elveszíti bizalmát. Julien szá-

mításai, rejtőzködése sem mindig jár sikerrel:  

 

„Életének lépéseit mindig okosan kiszámította, de sohasem vigyázott a részle-

tekre. És a szeminárium ügyeskedői mindig a részleteket figyelték. Társai máris sza-

badgondolkodónak tekintették. Mindenféle áruló apróságot sorakoztattak fel ellene. 

Szerintük rábizonyult a rettenetes bűn: önállóan gondolkodott és ítélt, anélkül, hogy 

vakon fejet hajtott volna a tekintély és a példa előtt.” 

 

(A Vörös és feketét Illés Endre több kiadást megért fordításában idézzük.) 

Ahogy Julien számára Napóleon, vagy legalábbis Napóleon tábornokai kép-

viselik a bámulatos felemelkedés példáit, Juli a saját kora hírességeit veszi alapul: 

„Szomjas Juli Margaret Thatcher-ról, Melina Mercouriról álmodott. Egy nőnek 

miért éppen az állítólagos népi demokráciákban elérhetetlen a csúcs?” A Vörös és 

fekete képletét tehát sikeresen lehet átültetni a magyar viszonyokba, nem minden-

napi lélektani érdekességgel. Julienben a legvisszataszítóbb az őszinteség, a spon-

taneitás hiánya. Első találkozásukkor nem azért csókol kezet de Rênalnénak, 

hogy meghálálja kedvességét, jóságát, még csak nem is szépségének hódol ily 

módon, hanem számításból teszi: „Gyávaság lenne, ha nem tenném meg, ami 

hasznomra válhatik.” Jókai Annánál azonban nem pusztán a lélektani dilemma 

nyer folytatást, hanem korjellemző ereje van. 

A Napóleon utáni francia restauráció és a magyar szocializmus általánosság-

ban kevéssé hasonló, de mindkettő bizonyos fokú őszintétlenségre készteti az 

ambiciózus és tehetséges indulókat. Intertextuális finomságokkal és játékkal, de a 

Vörös és vörös mégiscsak a  
 
„vidéki-városi szocializmus azon vonásait nagyítja ki a társadalmi viszonylatok ábrá-
zolására, amelyekben az e korszakbeli szüntelen taktikázás, ügyeskedés, az eszmékre 
csak ürügyként hivatkozás nyers pragmatizmusa válik láthatóvá. Valójában viszont 
épp a mű konklúziója – és végső nyitva hagyása – kapcsolja szorosabban e szatiri-
kus példázatot Jókai Anna spirituális törekvéseihez.”3  
 

Bárdos László szerint ugyanis a hősnő kivonulása voltaképpen spirituális újjászü-

letésre való felkészülés. Ennek bizonyos megfelelője Stendhal regényének befeje-

zésében is fellelhető: amikor Julien megtudja, hogy de Rênalné nem halt meg, 

térdre esik és forró könnyekkel sír: „Ebben a pillanatban hívő lett. Mit számít a 

papok képmutatása!... Árthatnak-e a papok az isteni gondolat fenségének és igaz-

ságának?” 

 
 3   Bárdos 2002: 110. 
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Egyébként is: maga a karrierregény képlet, egészen pontosan: a hibátlan er-

kölcsi értékrend nélküli feltörekvési ambíció csődje már önmagába foglalja egy 

teljesebb és hitelesebb életmagyarázat igényét. Juli sorsa (a regény végén) valóban 

a kiábrándulás és a csömör felé mutat, míg a Balzac–Stendhal típusú 19. századi 

karrierregény hősének útja vagy felemelkedéshez, vagy Julien Sorel-féle bukáshoz 

vezet. Juli viszont maga  
 
„számolja föl az érvényesülés érdekében kialakított életstratégiát… Még fölsejlenek 
a minta nagyszerű konfliktus lehetőségei, a figurák azonban rendre kisszerűen visel-
kednek. A Vörös és fekete excentrikusságával csak hétköznapiságot, kalandosságával 
szürkeséget, hömpölygésével feszességet (a kisregény lényege egyébként is az egysé-
ges hangvétel), totalitásával szűk mikrokozmoszt, romantikus szenvedélyével redu-
kált, lecsupaszított prózát állít szembe.”4 
 

A Vörös és vörös általában is pontosan érzékelteti az 1980-as évek egy-egy jel-

lemző benyomását. Egy villanásnyi jelenettel, vágással jelzi például azt, amiben a 

80-as évek új jelenségei elütnek az 50-es, 60-as évektől:  
 
„Szomjas Juli – hazafelé – gyakran haladt az Emke aluljárón keresztül. Borzadva és 
részvéttel nézte a piros tarajú, fél fülükben biztosító tűt villogtató punkokat. Sarkan-
tyú, szög és bőr. Füst és vigyor. Majdnem valamennyi csúnya – egy részük nyomo-
rék is. Ezek is közösséget keresnek.” 
 

A kötelező normák ugyanis éppoly bénítóak, mint az azokat elhárító önkeresés. 

A Vörös és feketéből sűrűn idézett tükör hasonlat („Hol az ég kékjét tükrözi, hol az 

út pocsolyájának sarát.”) jegyében önmagában az igazmondás, a realista valósze-

rűség hitelessége képes társadalmi és erkölcsi általánosításra. 

Ennek a valóság visszaadó őszinteségnek és pontosságnak a monotóniáját 

szünteti meg (a szöveg jelentésrétegeit gyarapítva) a Vörös és feketére való szünte-

len ráutalás. Kétségtelen, hogy a Vörös és vörös cselekményének, alakmozgatásának 

hangsúly-áthelyeződéseit, kiemelését segítik elő például a mottók, amelyek ugyan 

Walter Scott és Jósika Miklós regényformáját elevenítik fel, a 20. század vége felé 

azonban újra megjelennek (főképpen parodikus) stílusimitáció céljából. Jókai 

Anna ezt a színezetet mellőzi, amikor Stendhalt követi. A Harmadik fejezetének 

(Előre) mottója a Vörös és feketéből: „Bizonyára az ilyen megalázó pillanatok érlelik 

meg a Robespierre-eket.” Stendhal regényében Julien a polgármester nyers kifa-

kadásán sértődik meg, s szemrehányást is tesz de Rênalnénak: „Hát ilyenek a 

gazdagok.” Felháborodásában el is löki az asszonyt magától, amit Derville-né 

vesz észre, aki Julien szeméből megvetést olvas ki:  
 

 
 4   Olasz 2004: 109–110. 
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„Derville-nét meglepte a tekintet, de még jobban meglepi, ha megérti valódi jelenté-
sét; a kegyetlen bosszú bizonytalan reményét olvashatta volna ki belőle. Bizonyára 
az ilyen megalázó pillanatok érlelik meg a Robespierre-eket.”  
 

A mottók tehát nem pusztán Stendhal regényének formáját és hangulatát adják 

hozzá az 1980-as években játszódó történethez, hanem valamiféle történelmi alá-

támasztást, illusztrációt is produkálnak, a jelenkori történetet nyomatékosítják. 

Igaz, ez az intertextuális többlet megosztja (megoszthatja) a Vörös és vörös ol-

vasóinak táborát. Aligha akad (akadt) azonban olyan olvasója, akinek a Stendhal 

allúzió kedvét szegte volna. A szöveg különböző szinteken olvasható, de az inter-

textuális olvasat fogyatékossága esetén sem szegényedik végzetesen a befogadás. 

Már csak azért sem, mert a szövegimitáció alkati rokonságon alapul. Akárcsak 

Stendhal, Jókai Anna sem a személyiség logikai egységéből indul ki, hiszen pálya-

kezdése óta apró részletekkel, megfigyelésekkel operál. Ez azonban nem héza-

gossá, nem ellentmondásossá teszi lélektani módszerét, hanem az olvasót ön-

megfigyelésre készteti a látszólag kaotikus kép tisztázása céljából. Ezzel éri el azt, 

hogy a személyiség(ek)re vonatkozó kíváncsiság nem lankad az olvasás során, hi-

szen annyi magunkra vonatkoztatható felismerés teszi izgalmassá a legbanáli-

sabbnak látszó történetet is. 

A mindenkori irodalmi szöveg általában is nyitott szinkron és diakron érint-

kezések számára, ahogy a Vörös és vörös is folyamatos dialógust folytat Stendhal 

regényével. (Ne feledjük: az új szöveg is értelmezi a régit: aki a Vörös és vörös után 

olvassa vagy újraolvassa a Vörös és feketét, már nem tud szabadulni Jókai Anna 

szövegének „tapasztalat”-ától.) Hiszen Stendhal remekművének alapul vétele 

nemcsak tematikai telitalálat, mert a szerzők alkatának bizonyos fokú rokonsága 

is feldereng a művek mögött. Stendhalról szerették mondani, hogy „a feje Helvé-

tiusé, a szíve Rousseau-é”. S valami hasonló megállapítással akár Jókai Annát is 

illethetnénk, hiszen nehéz volna nála objektívebb elemzőjét, szigorúbb és oko-

sabb kritikusát találni emberi viszonylatainknak, miközben együttérzés és valami 

metafizikai reményt sugárzó emberszeretet enyhíti és hitelesíti látásmódját. 
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INTERTEXT AND THE SOCIAL/PUBLIC LIFE CONTEXT  
(ANNA JÓKAI IN THE 1980S) 

 
The 1985 Jöjjön Lilliputba! [Come to Lilliput] collection is a neither unexpected nor bold 
turn in the oeuvre of Anna Jókai, as the short stories in Második rész [Part Two] of the vo-
lume represent a continuation of her previous belletristic efforts. Nevertheless, it still 
makes sense on our part to take account of a newfangled enrichment that comes with 
them. If postmodern chronology identifies the end of the “big story” that started with 
the enlightenment in 1968, Anna Jókai did not have an awful lot in common with this 
left-wing messianic deed. Rather, one might suppose that she had tried so many variants 
of the short story, the drama, the novel, and the novella (short novel) before that the 
birth of an effort to create something new along the line of intertextuality in order to 
enrich text and world-view simultaneously was of simple necessity in her case. It would 
seem really difficult for anyone to find a more objective analyst and a stricter and cleverer 
critic of our human relations than Anna Jókai, whose perspective is all the while eased 
and authenticated by a love of humanity that radiates some sort of metaphysical hope. 
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Felföldi László 
 

A Biblia táncra vonatkozó részletei  
és bibliai témák a néptánchagyományban 
 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A néptánckutatásban és tánctörténetben eddig kevéssé érintett jelenséget vá-

lasztottam dolgozatom témájául. A tánccal kapcsolatba hozható részleteknek a 

Bibliában eddig nem sok figyelmet szenteltek a kutatók, pedig az Ó- és Újszövet-

ségben is számos helyen találkozhat velük az figyelmes olvasó. A művelődéstör-

ténettel foglalkozó szakemberek írtak már a Biblia földrajzáról, forrásairól, világ-

képéről, természetismeretéről; nyelvészeti, zenei, művészettörténeti, néprajzi vo-

natkozásairól, de a tánc még, a szerző eddigi tudomása szerint, nem kapott ha-

sonló alapos figyelmet.1 Ennek oka, nézetem szerint, egyrészt a tánc komplex 

(mozgást, hangot, költészetet egyesítő) nehezebben megragadható mivoltával, 

másrészt a keresztény vallás elutasító viszonyulásával magyarázható. Pedig a Bib-

lia táncvilágának vizsgálata sok hasznos tanulsággal szolgálhatna társadalomkuta-

tók, jogtörténészek, nyelvészek, zenetörténészek, művészettörténészek és más 

kutatók számára is. A téma aktualitását a szakmai indokokon túl az a vallásos in-

díttatású „táncmozgalom” is erősíti, amely napjainkban a Biblia táncos részleteire 

való hivatkozással bontakozik ki Magyarországon és a világban.2 A szent „kör-

táncok” táncolása, általában a liturgikus alkalmakon kívül zajlik, mert az egyházi 

rendelkezések csak ott fogadják el a táncot és a zenét a liturgia részeként, ahol 

ezek az önkifejezési módok a helyi közösségek életében, nemcsak a látványossá-

got szolgálják, hanem a valódi közösségi vallásgyakorlás megnyilvánulásainak te-

kinthetők, pl. Afrika sok országában.3 E terjedő jelenség antropológiai szempon-

tú vizsgálata lassan aktuálissá válik. 

 
 1  Rapcsányi 1973, 1978. 
 2  Lásd például: www.parokia.hu/közösség/cikk/714 és kredit.area.hu/hu/mozgás/tánc 
 3  Mise- és Szentségkongregáció Népi Kegyességi és Liturgiai Igazgatóság: Alapelvek és irányel-

vek, 17. cikkely. Vatikánváros, 2002. „Az ének is, amely egy nép lelkének természetes kifejező-
dése, kiemelkedő szerepet játszik a népi kegyességben. Az énekörökség megőrzésének együtt 
kell járnia a Biblia és az Egyház igazságainak befogadásával és az említett megőrzésnek felül-
vizsgálhatónak vagy újraalkothatónak kell lennie. Néhány népnél az ének ösztönösen társul a 
tapsolással, a test ritmikus mozgásával, valamint tánclépésekkel. Az ilyen önkifejezési módok a 
népi hagyományok részét képezik, különösen a védőszentek ünnepeinek alkalmával. Követke-
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E rövid írással szeretném köszönteni az ünnepeltet, s fölhívni a figyelmet a 

téma fontosságára. Az első részben igyekszem az eddigieknél rendszeresebben 

számba venni a Biblia táncra vonatkozó elemeit, s megvizsgálni, vajon a Bibliával 

kapcsolatban más tudományterületeken feltett kérdések mennyire érvényesek a 

tánckutatásban. A dolgozat második részében a bibliai táncoknak a táncfolklór-

ban való megjelenésére mutatunk be néhány példát a téma illusztrálására. A dol-

gozat egy folyó kutatás elsődleges kérdéseibe igyekszik bepillantást nyújtani az 

érdeklődőknek a teljesség és a végső válaszok adásának igénye nélkül.  

 

 

TÁNC A BIBLIÁBAN 

 

A Biblia táncvilága4 sokkal gazdagabb annál, mint ahogy első látásra gon-

dolnánk. Manapság a legközismertebb példa az Újszövetségben leírt Salome tán-

ca, amely a közgondolkodásban évszázadok során a bosszúállás és a gonosz csá-

bítás szimbólumává vált. De az alábbi jegyzék tanulsága szerint a tánc sokkal 

több helyen és több szerepben jelenik meg a Bibliában. E példák egy részében, 

hasonlóan Salome táncához, sok részlettel leírt esemény keretében táncolnak a 

bibliai szereplők. Ilyenkor a tánc formai sajátosságairól, szerepéről és körülmé-

nyeiről is híradást kapunk. Példaként említhetjük az ún. Mirjam-táncot (2 Mózes 

15, 20.), Siló leányainak elrablását a körtáncból (Bírák 21, 21.), Dávid király táncát 

a frigyláda előtt (2 Sámuel 6, 14-16.), vagy a tékozló fiú megtérésének jelenetét 

(Lukács 15, 25.) Külön csoportba sorolhatjuk a tánc általános, szimbolikus emlí-

téseit. (Pl. Zsoltárok 149, 1-3; 150, 3.) Ezek között az általános említések között 

vannak olyanok is, amelyekben a „tánc” kifejezés önállóan nem is jelenik meg, 

helyette a szélesebb értelmű „vigasság” vagy „játék” szó szerepel. (Pl. Jeremiás 

31, 4. és 13.) Van néhány olyan példa is, ahol a bibliai szöveg írója nem említi a 

táncot, sem hasonló értelmű szót, de a természetes volna, hogy ott a tánc jelen 

legyen. Például János evangéliumában Jézus első „jeladása”, a víz borrá változta-

tása a Kánai menyegzőben (János 2, 1-10.). A Kánai menyegző emlékünnepén a 

jelenethez kapcsolódó ének keretében természetes módon jelenik meg tánc egy 

19. századi szegedi és egy a 20. század közepéig élő jászsági népszokásban. (Lásd 

alább a szokás ismertetését.) E körbe vonható a gnómok tánca a Jézus kigúnyolá-

sát bemutató jelenetben a Pilátus előtt (Márk 15, 16.), és a pásztorok imádása cí-

mű jelenet a betlehemi istálló előtt. Az első jelenetet ábrázoló képzőművészeti al-

kotások némelyikén a görög ortodox egyházban a gnómok tánca szerves része a 

 
zésképpen egyértelmű, hogy ezeknek az önkifejezési módoknak, nemcsak látványosságoknak, 
hanem a valódi közösségi imádság megnyilvánulásainak kell lenniük.”  

 4  A „bibliai táncok”, a „Biblia táncvilága” kifejezéseken kifejezetten a Biblia ma ismert változatai-
ban található táncos jelenségeket értem, nem azonosítom az egykori és mai zsidóság táncha-
gyományával. 
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jelenetnek. A másik esetben a betlehemes játékok pásztortánc jeleneteire s a ná-

polyi vagy római „presepe”-k5 táncoló figuráira kell utalni. E rövid bemutatás 

után hadd álljon itt a bibliai táncok és táncemlítések eddigieknél teljesebb jegyzé-

ke:6  

 

Ószövetség 

 

• 2 Mózes 15, 20. Miriam prófétaasszony diadalmi tánca a Vörös tengeren való át-

kelés után – (Akkor Miriám prófétaasszony, Áronnak nénje dobot vőn kezébe, és 

kimenének utána mind az asszonyok dobokkal és táncolva.)  

• 2 Mózes 32, 19. Tánc az aranyborjú körül – (Mózes felhevül az Úrért. 19. 

És mikor közeledett volna a táborhoz, látá a borjút és a táncolást, és felgerjede 

Mózesnek haragja, és elveté kezéből a táblákat és összetörte azokat a hegy alatt.) 

• Bírák 11, 34. Jefte lányának föláldozása – (Mikor pedig méne Jefte Mispába 

az ő házához: ímé az ő leánya jött eliebe dobokkal és táncoló sereggel; ez volt az 

ő egyetlenje, mert nem volt néki kívülötte sem fia, sem lánya.) 

• Bírák 21, 21. Siló leányainak elrablása a körtáncból (– És ha látjátok, hogy 

jőnek Siló leányai a körtáncban táncolni, akkor jöjjetek elő a szőlőkből és vegye-

tek magatoknak kiki feleséget a Siló lányai közül és menjetek el Benjámin földé-

re.) 

• 1 Sámuel 18, 6–7. A jeruzsálemi asszonyok ünnepi körtánca Dávidnak a 

filiszteusok felett aratott győzelme után (6. És amint hazafelé jövének, mikor Dávid 

visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az assszonyok Saul király elé 

Izráelnek minden városából, hogy énekeljenek és körben táncoljanak dobokkal, 

vigassággal és tamborákkal. 7. És énekelni kezdének az asszonyok, kik 

vigadozának és mondának: Megverte Saul az ő ezerét és Dávid is az ő tízezerét.) 

• 1 Sámuel 30, 16. Dávid visszaszerzi az amálekitáktól a zsákmányt – (…és 

imé azok szétszéledének az egész vidéken, és evének, ivának és táncolának az 

igen nagy zsákmány felett, amelyet a Filiszteusok tartományából és Júda tartományából 

hozának.)  

• 2 Sámuel 6, 14–16. Dávid király tánca a frigyláda előtt – (14. Dávid pedig 

teljes erejéből táncol vala az Úr előtt és gyolcs efódot övedzett magára. 15. Dávid 

azért és Izraelnek egész háza felvivék az Úr ládáját énekléssel és trombitaszóval. 

16. Lőn pedig, hogy amikor az Úr ládája Dávid városába ért, Mikál, Saulnak leá-

 
 5  Nagyméretű szerkezetek fából faragott figurákkal, hasonló a betlehemesek által hordozott „bet-

lehem”-hez. 
 6  A jegyzékben a tételek az előfordulásuk sorrendjében jelennek meg. Az előfordulás helyét és a 

téma/jelenet elnevezését kurzívval, s a bibliai idézetet normál betűkkel jeleztük. Az idézetek egy 
kivételével, mind a Károli Gáspár által készített 16. századi fordításból valók. Az Eszter köny-
véből származó idézet egy 1979-ben kiadott katolikus bibliából való, amely a Káldi-féle 17. szá-
zad eleji fordítást követi. Bibliográfiai adataikat lásd a bibliográfiában. 
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nya kinéz vala az ablakon, és látván hogy Dávid király ugrál és táncol az úr előtt, 

megútálá őt szívében.) 

• 1 Királyok 18, 26. Istenítélet a Karmelen – (És vevék a tulkot, amelyet nékik 

adott, és azt elkészíték, és segítségül hívták a Baálnak nevét reggeltől fogva délig, 

mondván: Baál, hallgass meg minket! De nem jött szó, sem felelet. És ott sánti-

káltak az oltár körül, amelyet készítettek.)  

• 1 Krónika 13, 8. és 15, 29. Az átvitel szertartása, Dávid tánca a frigyláda előtt 

– (A Sámuel 2. könyvében leírt jelenet ismétlése más szavakkal.) 

• Nehemias 12, 27–36. Jeruzsálem újjáépített falainak fölszentelése – (27. Jeru-

zsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresék a Levitákat minden ő helyei-

ken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghezvigyék a felszentelést 

örömmel és hálaadással és énekléssel, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal.) 

• Eszter 8, 16. Fordulat a zsidók javára – (…Egész Szúza városa visszhangzott 

az örömtől. 16. A zsidók számára a fény, öröm, ujjongás és diadal napja volt ez.) 

• Jób 21, 11–12. Az istenteleneknek néha mégis jól van a dolguk – (11. Kieresz-

tik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik. 12. Dobot és hárfát 

ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.) 

• Zsoltárok 149, 1–3. Sion, dicsérd az Urat! – (149, 1. Dicsérjétek az Urat! 

Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! 2. Örvendez-

zen Izráel az ő teremtőjének; Sionnak fiai örüljenek az ő királyuknak! 3. Dicsérjék 

az ő nevét tánccal, dobbal és hárfával zengjenek neki! (150, 3–4. Minden lélek di-

csérje az Urat! – (3. Dícsérjétek őt kürt-zengéssel, dicsérjétek őt hárfán és citerán; 

4. Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával.) Lásd 

még 42, 5; 68, 25–26; 87, 7.  

• Prédikátor könyve 3, 1-8. Minden emberi cselekvésnek megvan az ideje, amit Is-

ten tesz, az megáll. – (4. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek: ideje a jajgatás-

nak és ideje a szökdelésnek.) 

• Énekek 6, 10. Az újraegyesülés öröme – (Térj meg, oh Sulamit! Térj meg, 

térj meg, hogy nézzünk téged! Mit néztek Sulamiton? Mintegy Machanaímbeli 

körtáncot!) (A katolikus bibliafordítás szerint: Tán, a körtáncot kettőzött sorokban! 

/choros, castrorum a latin fordításban/ in. Biblia 1979.) 

• Jeremiás 31, 4. és 31, 13. További jövendölés Izrael és Júda jövendő boldogságáról 

– (31,4. Újra felépítlek téged, és felépülsz, oh Izráelnek leánya. Újra felékesíted 

magadat dobokkal és vigadók seregében jössz ki.) 

• (31, 13. Akkor vigadoz a szűz seregben, és az ifjak és a vének együttesen 

és az ő siralmokat örömre fordítom és megvigasztalom, és felvidámítom őket az 

ő bánatukból.)  

• Ezékiel 6, 11. A bálványozó ország elpusztulása – (Így szólt az Úr Isten: 

Csapj tenyeredbe, toppants lábaddal és mondd: Jaj az Izráel háza minden gonosz 

utálatosságáért, mert fegyver, éhség és döghalál miatt hullanak el.)   
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• Dániel 3, 24–25. A zsidó ifjak a tüzes kemencében Nabukodonozor udvarában – 

(…Imé, négy férfit látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem nincs 

bennük és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek-fiáé.)   

 

Újszövetség 

 

• Máté 11, 17. A táncot említő gyermekmondóka (16. De kihez hasonlítsam ezt 

a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az 

ő társaiknak. 17. És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok; siralmas 

éneket énekeltünk néktek és nem sírtatok.) 

• Máté 14, 6. Salome tánca – (Hanem mikor a Heródes születése napját ün-

nepelték, táncola a Heródiás lánya ő előttük és megtetszék Heródesnek.) 

• Márk 6, 22. Salome tánca – (És ennek a Heródiásnak a lánya beméne és 

táncola és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, monda a király a leánynak, 

kérj tőlem, amit akarsz és megadom néked.)  

• Lukács 7, 32. A táncot említő gyermekmondóka 

• Lukács 15, 25. A tékozló fiú megtérése – (Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn 

vala: és mikor hazajövén, közelgett a házhoz, hallá a zenét és táncot.)  

 

 

TÁNCOT IS FELTÉTELEZŐ JELENETEK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN 

 

• Márk 15, 16. Jézus kigúnyolása Pilátus előtt 

• Lukács 2, 1–20. Jézus születése, a pásztorok hódolata 

• János 2, 1–10. A kánai menyegző  

A jegyzékben szereplő, általam kiemelt bibliai táncokkal, ill. táncemlítésekkel 

kapcsolatban számos általános és még több speciális, kifejezetten koreológiai 

kérdés merül föl. A legáltalánosabb kérdések egyike, hogy van-e a biblikus kor 

néhány évezredet átfogó zsidó történelemének „egységes rendszerként” felfogha-

tó tánckultúrája, táncszemlélete. Vajon a Biblia különböző korokban és törté-

nelmi szituációkban, különféle céllal és műfajokban írt egymással lazább-

szorosabb kapcsolatban lévő könyvei mennyire alkalmazhatók hiteles forrásként 

a zsidóság és a korai kereszténység tánckultúrájának vizsgálatához?7 Nem „becsü-

letesebb”-e a Biblia, mint nagyjából másfél, csaknem kétezer éve véglegesen le-

zárt, többféle, főként vallásos funkcióban használt mű „tánckultúrájáról” beszél-

ni? Nem egyértelmű a válasz. Kétségkívül az utóbbi lehetőség kicsit megkönnyíti 

a tánckutató feladatát, de nem oldja meg a problémákat.  Például, a Biblia táncra 

vonatkozó szóhasználata valóban tükrözi-e keletkezési korának terminusait? Va-

 
 7  Ilyen és ehhez hasonló kérdéssekkel foglalkozik pl. Rónay György is a Biblia világa c. könyvben 

a Biblia „művészetszemléletéről”. Lásd Rapcsányi 1973: 268. 
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jon a későbbi összeállítók mennyire őrizték meg a korábbi (eredeti?) szóhasznála-

tot? Az ókori latin, görög és amhara fordítások mennyire hűségesek a fordítás 

alapjául szolgáló szövegek terminusaihoz? Milyen nehézségekkel néztek szembe a 

későbbi fordítók a szövegek más nyelvre való átültetésében? A fordítások meny-

nyire tükrözik a fordítók korának táncszemléletét? A Biblia táncos jelenetei hatot-

tak-e, s milyen módon voltak hatással a későbbi korok gondolkodására, tánchoz 

való viszonyára?8  

Érdemes a kifejezetten táncszempontú kérdések közül is néhányat számba 

vennünk, elsőként a tánc, mint fogalom és a táncnévadás kérdését. Károli Gáspár 

1599-ben megjelent Biblia-fordításában leggyakrabban a „tánc” szót és annak 

igei, főnévi származékait használja. Előfordul azonban az „ugrándozni”, „ugrál-

ni”, „szökdelni”, „sétálni”, s egy-egy esetben a „sántikálni”és „toppantani”szó is. 

A „tánc”és „táncol” szavak ebben az időben már széles körben használatosak le-

hetettek, amelyek az udvari kultúra révén honosodtak meg a magyar nyelvben.9 A 

korábban „táncolni” értelemben használt „tomb”10 (ugrál, szökdel) kifejezést Ká-

roli nem találhatta megfelelőnek a fordításban. E kifejezések nem egymás szino-

nimájaként szerepeltek. A „tánc” kifejezés legtöbbször általános értelemben for-

dul elő, vagy „körtánc” összetételben a kollektív táncolás leggyakoribb formája-

ként (Bírák 21, 21; Énekek 6, 10.). A többi szó kifejezetten ugrós karakterű szóló 

táncot jelöl, pl. Dávid király tánca a frigyláda előtt (2 Sámuel 6, 14–16.). 

Van rá példa, hogy a „tánc” szó konkrét szituációban jelző nélkül szerepel, s 

ilyenkor, szerencsés esetben, a fordítás alapjául szolgáló latin szöveg lehet a kuta-

tó segítségére. A Lukács evangéliumban leírt „Tékozló fiú visszatérése” jelenet-

ben (Lukács 15, 25.) is a latin szöveg segít abban, hogy a „tánc” szót értelmez-

zük. Itt a „symphoniam et choros” szavak szolgáltak a „zenét és táncot” fordítás 

alapjául. A „choros” görög szó a latin szövegben sok helyütt kifejezetten „kör-

tánc” értelemben fordul elő. A többi helyen a latinban a „saltavi” (táncolt), 

„saltastis” (táncoltatok) stb. latin kifejezések jelölik a táncot. Egy helyen, Eszter 

könyvében olvashatjuk a „tripudium” latin kifejezést is, ami egyfajta szertartásos 

táncot, zenével, tánccal előadott látványosságot jelöl. A katolikus bibliafordítás-

okban (pl. Biblia 1979) ezt a „diadal” szóval fordították magyarra (Eszter 8, 16.). 

Ez a rövid elemzés is sejtetni engedi, hogy a szisztematikus szóhasználati vizsgá-

 
 8  Ez a kérdés nem csak az ókori görög nyelvű Septuaginta-ra vagy a latin nyelvű Vulgata-ra vo-

natkozik, hanem az újkori nemzeti nyelvű fordításokra (pl. Luther Márton, Károly Gáspár vagy 
Káldi György fordításaira) is.   

 9  Az Etimológiai Szótár szerint szó eddig ismert magyarországi első följegyzése 1347-ből szárma-
zik bajor–osztrák jövevényszóként. Hangszeres zenére járt szerelmi páros táncokat jelölt. Zaicz 
2006.  

10  Lásd a Schlagli-szójegyzék 1405 körül. A szó „tánc” értelme azóta elveszett. Molnár–Simon 
1975: 57–61. 
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lat a bibliai nyelvek bevonásával, mennyi új tanulsággal járhat majd a bibliai tán-

cok kutatásában. 

A bibliai szótárak, lexikonok11 „Tánc” címszavai a bibliai táncoknak két 

formáját különböztetik meg: a csoportos körtáncokat és a főként ugró mozdula-

tokra épülő szólisztilus táncokat. Hiányzik a „tánckészletből” a páros tánc, általá-

ban a nők és férfiak közös táncolása, s a férfiak fegyveres harci tánca. A tánc leg-

fontosabb alkalmai a Bibliában: az ellenségen aratott győzelem, pl. Miriam 

prófétaaszony tánca a Vörös-tengeren való átkelés után (2 Mózes 15, 20.); a zsidó 

asszonyok dicsőítő éneke és körtánca Dávid Góliáton aratott győzelme, Jefte le-

ányának és leányseregének örömtánca apja győzelme után (Bírák 11, 34.) és  Saul 

király Dáviddal együtt aratott diadala után (1 Sámuel 18, 6–7.). Táncoltak a szüret 

(s feltehetően más gazdasági munkák) befejezésekor: pl. a silói leányok körtánca a 

szőlőskertekben (Bírák 21, 21.). Tánc kísérte a jelentős vallási eseményeket, mint 

pl. a frigyláda Jeruzsálembe való bevitelét (2 Sámuel 6, 14–16.). A lexikoncikkek 

írói hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a tánc nem fordult elő a templomi szertar-

tások során. Ez igaz lehet akkor, ha kizárjuk, hogy a zsoltárok és más vallásos 

énekek előadását mozdulatokkal kísérték. Ez a feltevés még további bizonyítást 

kíván. Alkalom lehetett a táncra az emberi élet fordulóinak megünneplése, akkor 

is, ha konkrétan nem említi János evangéliuma a Kánai menyegző leírásában. 

Saloméról viszont pontosan tudjuk, hogy Heródes születésnapján rendezett ün-

nepségen táncolt. (Máté 14, 16.)  

Végül vegyük szemügyre, milyen módon táncolták a bibliai táncokat. Erről 

meglehetősen kevés részletet tudunk meg a Bibliából. Dávid királyról tudjuk, 

hogy teljes erejéből „ugrált és táncolt”a frigyláda előtt (1 Sámuel 18, 6–7.). Baál 

bálványimádó prófétái „sántikáltak” az oltáruk körül, miközben segítségért kö-

nyörögtek hozzá (1 Királyok 18, 26.). Itt a „sántikáltak” kifejezés feltehetően a 

mozdulatok negatív színben való föltűntetését szolgálta. Ezékiel könyve 6. részé-

ben a 11. versben az Úr ilyen utasítást ad az Izráel pusztulása miatti gyásztánc-

hoz: 
 
„Csapj tenyeredbe, toppants lábaddal és mondd: Jaj, az Izráel háza minden 

gonosz utálatosságáért, mert fegyver, éhség és döghalál miatt hullanak el.”  
 

Ehhez hasonló konkrét mozdulatmegjelölés nem sok van a Bibliában. Utol-

sóként említjük a zsidó ifjak „szabad járását”, más fordításban „sétáját”a tüzes ke-

mencében Nabukodonozor udvarában. A „táncban” az ifjak megmentésére meg-

jelent angyal is részt vesz. (Dániel 3, 24–25.). E rövid áttekintés is mutatja meny-

 
11  Magyar Katolikus Lexikon, Bibliai Lexikon, A keresztény művészet lexikona, A keresztény szel-

lemiség lexikona, Biblikus nevek és fogalmak, Biblikus teológiai szótár; bibliográfiai adataikat 
lásd az irodalomjegyzékben.  
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nyi új, érdekes következtetés vonható le a bibliai táncok módszeres vizsgálatából.  

E kérdések mind új, alapos kutatásra várnak. 

 

 

BIBLIAI TÁNCOK A NÉPHAGYOMÁNYBAN 

 

A Biblia táncos jelenetei évszázadok óta nagyon különböző „köntösben” je-

lentek meg a hagyományos közösségek életében: 1. Mint a narratív folklór ele-

mei; moralitások, szólások, közmondások, hiedelemtörténetek s más műfajok 

formájában, 2. Mint különféle szociokulturális környezetben megjelenő esztéti-

kus (művészi) kifejezési formák – pl. tánc, zene vagy dráma, 3. Mint rituális, szer-

tartásos vagy liturgikus közegben megjelenő szokáskomplexumok.12  

 

 

1. BIBLIAI TÁNC A NARRATÍV FOLKLÓRBAN  

 

Az első kategóriát egy Közép-Európában széles körben elterjedt hiedelem-

mel illusztrálhatjuk, amely szerint Dávid király a Holdban hegedűn vagy hárfán 

játszik és Szent Cecília a „musica sacra” – a szakrális zene patrónusa – táncol a 

zenéjére. A Hold „arcán” látható foltok ezt jelképezik a magyarázat szerint. Helyi 

legendák szerint, Dávid és Cecília azt a kegyet kérték a Jóistentől, hogy ne kelljen 

nekik megöregedni. Ez az oka annak, hogy az örökké megújuló Holdon kell ma-

radniuk, hogy a fiatalságuk megmaradjon.13  

 

 

2. EGYHÁZI SZERTARTÁSOK ÉS A BIBLIAI TÁNCOK 

 

Amint a bibliai időkben, úgy a máig fönnmaradt hagyományos kultúrákban 

is általános jelenség, hogy a társadalmi események (az emberi élet fordulói, a gaz-

dasági év fontos eseményei, s a vallási élet évfordulói vagy a kozmikus jelenségek 

ciklikus változásai nem esnek meg táncos-zenés ünneplés nélkül. Ezeknek a zene, 

költészet, népi színjátékok, sportos-akrobatikus játékok, tömeges vonulások 

(processziók) mellett a tánc is alkotórésze volt. Kezdetben a keresztény egyház 

megtűrte a táncot és a vele szinkronban megjelenő többi kifejezési formát. De az 

első évezred utolsó és a második évezred első századainak zsinati végzései már 

tiltják a táncot, mint a legérzékibb testi kifejezési formákat az ünnepeken, s fő-

ként az egyházi szertartásokon (1198 Párizs, 1215 Róma, 1279 Buda).14 A 16–17. 

 
12  E témának gazdag hazai és nemzetközi szakirodalma van. Pl. Dundes 1999; Bálint 1978; Schei-

ber 1972, 1977; Hickmann 1986; Malley 2006; Bakka 1997. 
13  Bálint 1977: II. 489. 
14  Vályi 1969: 88; Pesovár 2003: 21. 
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században a tánc leghangosabb ellenzői a protestáns egyházak (főképp a kálvinis-

ták) voltak, amint erről a korszak mára fönnmaradt prédikációs szövegei tanús-

kodnak.15 A Biblia és a bibliai táncok máig hivatkozási alapnak számítanak, mind 

a tánc támogatói, mind ellenzői számára. Manapság az amerikai, afrikai, ausztráli-

ai, sőt az európai protestáns egyházak körében a modern templomi zene és tánc 

egyre inkább elfogadottá válik. Vonzerőt jelentenek a hívek számára, s segítik 

őket a vallásos élmény elmélyítésében. A második évezred fordulóján a római ka-

tolikus egyház is, épp a Bibliára hivatkozva, fogadta el a zenés-táncos ünneplést, 

ha az a helyi közösségek vallásos hagyományának részét képezi.16  

A táncnak a helyi egyházi hatóságok által való szimbolikus elfogadását és 

szertartásrendjében való alkalmazást példázza a sziráki evangélikus egyházközös-

ség anyakönyvében található szép tollrajz-sorozat 18. század elejéről, amely Nóg-

rád megye tánc- és zenetörténetének egyik legbecsesebb emléke.17 A Zólyomból 

települt szlovák lakosok Turdélius Sámuel nevű lelkésze 1712 és 1729 között vál-

tozatos tartalmú rajzokkal díszítette az egyházi anyakönyvet, mely egyszerre szol-

gált a születések, a házasságok és az elhalálozások bejegyzésére.18 A rajzokhoz 

külön magyarázó szöveg nem tartozik, de az anyakönyvi bejegyzések közötti el-

helyezésükből következtethetjük, hogy a dudást, a hegedűst, a táncoló párt, a két 

táncoló férfit, a bölcsőt, a fegyverkovácsot, a menyasszonyt és a vőlegényt, a ha-

lált és a férfit ábrázoló rajzokat az emberi élet három „szüksége” (a születés, a 

házasság és a halál) foglalja tematikai egységbe. Úgy véljük, hogy ezek gondolati 

hátterét a Biblia Prédikátor könyvének 3. részéből az 1–8. vers adja:  
 

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. 
Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak ki-

szaggatásának, ami ültettetett. 
Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az épí-

tésnek. 
Ideje van a sírásnak és ideje van a nevetésnek, ideje a jajgatásnak és ideje a szökde-

lésnek. 
Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének, ideje az ölelge-

tésnek és ideje az ölelgetéstől való távozásnak. 
Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldo-

básnak.  
Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje hallgatásnak és ideje a szó-

lásnak. 
Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békes-

ségnek.”19 

 
15  Pesovár 2003: 22, 34, 87. 
16  Lásd a 2. számú jegyzetet. 
17  Felföldi 2000: 327–329. 
18  Manga 1973: 214–215. 
19  Károli Gáspár fordítása. Az eredeti szöveggel egybevetett átdolgozott kiadás. 1941: 582.  
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Páros tánc Dudás Hegedűs 

 

 

 

 

Eszközös tánc 1. Eszközös tánc 2. Haláltánc  

Turdélius Sámuel rajzsorozata a sziráki evangélikus egyház anyakönyvében 

 

Ez a templomi keresztelők, esketések és halotti szertartások idején ma is 

gyakran elhangzó bibliai idézet segítséget adhat a föntebb említett rajzok való-

sághűebb értelmezéséhez és az eddigi magyarázatok pótlásához. Az 1727-ből 

származó kép, úgy tűnik, a korabeli divatos páros táncok laza kézfogással járt, 

udvarló, csalogató változatát mutatja. A történeti források szerint ilyen elemei a 

korabeli hajdútáncoknak és a 16–17. század során Nyugat-Európa felől elterjedt 

divatos társastáncoknak is voltak.20 E tánc a 18. század elején szóló, csoportos il-

letve páros formában akár Szirákon is előfordulhatott. Az 1729-ben készült két 

férfitánc ábrázolás is a Kárpát-medence minden népét és nemzetiségét átfogó 

 
20  Pesovár 2003; Martin 1984. 
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hajdútánc mozdulataira utal. A korább „szaladó férfi”-ként magyarázott rajz, 

amely leeresztett kezében kancsóval, felemelt kezében üveggel és a vállán átvetett 

kulaccsal ábrázolja a heves mozdulatokkal haladó férfit, valószínűleg szintén a 

táncábrázolások körébe vonható.21 A felemelt kézben üveggel, kehellyel járt tánc 

ebben az időben, és még később a 19. században is a táncábrázolások egyik köz-

helyének, gyakran alkalmazott klisének számított Magyarországon.22 Az eddig 

„férfit fogó halál” címmel megjelölt, 1727-ből való kép is bátran tekinthető a kö-

zépkorban divatos haláltánc ábrázolások késői utódjának, hiszen tudjuk, hogy e 

téma a népköltészetben, népszokásokban a 20. századig fönnmaradt, s ábrázolá-

sát a későbbi magyarországi történeti forrásokban is megtaláljuk.23 A „memento 

mori”-szerű közép- és nyugat-európai templomi ábrázolások, amelyek az élet rö-

vidségére, a halál közelségére, a halál előtti egyenlőségre figyelmeztetnek, s gyak-

ran a halállal való táncban mutatják az embert, nem lehettek ismeretlenek 

Turdélius Sámuel, mint protestáns prédikátor előtt sem. A táncnak és zenének 

ilyen értelmű ábrázolásai a sziráki anyakönyvben azonban nagyban különböznek 

a 17. századi protestáns prédikátorok feddő énekeinek, dörgedelmes szónoklatai-

nak, s vizitációs bejegyzéseinek gondolatvilágától.24 A változás kulcsa bizonyára a 

18. század végére megérett művelődéstörténeti változásokban és Turdélius mes-

ter személyiségében keresendő. 

 

 

3. JELESNAPI SZOKÁSOK ÉS A BIBLIAI TÁNCOK 

 

A keresztény kalendárium éves ciklusa alapjában a bibliai események világo-

san elrendezett rendjére épül. Ezt színezik a római katolikus, az ortodox, és a kü-

lönféle protestáns egyházak saját liturgikus tradíciói, amelyeket a helyi igények 

szerint fejlesztettek ki történetük folyamán. Azonban a figyelmes szemlélő szá-

mára az egységességet erősítő sajátosságok sokkal nyilvánvalóbbak a különféle 

egyházak liturgiájában, mint a különbségek. Ezt főként Jézus Krisztus és Mária 

életeseményeiről, s ezeken keresztül az emberi nem üdvösségtörténetéről való 

„programszerű” megemlékezés biztosítja.  

A keresztény kalendárium mai formájának közös alapjai a középkorban jöt-

tek létre Európában a korábban már létező helyi kalendárium egységesítése, a fő 

események megerősítése, újraértelmezése és fokozatos elismertetése révén. Ezt a 

folyamatot segítették a bibliai elemekhez kapcsolt dallamok, képek, táncok, szim-

bolikus gesztusok. A korábbi, kereszténység előtti szokáselemek így nem vesztek 

el teljesen, hanem megszentelve, a keresztényiesítés folyamatában átértelmezve 

 
21  Manga 1973. 
22  Lásd pl. Pesovár 2003: 5, 22, 23, 32, és 33. kép; Felföldi 2011. 
23  Ujváry 1978; Pesovár 1968. 
24  Kaposi–Maácz 1958: 12–15, 191–197. 
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máig fönnmaradtak.25 Ilyen módon a keresztény kalendárium és eseményei Eu-

rópa és az emberiség szellemi kulturális örökségének értékes részét képezik.  

A bibliai táncok népszokások keretében való megjelenítését mivel lehetne 

méltóbb módon kezdeni, mint a betlehemi pásztorok táncával a Jézus születését 

ünneplő betlehemezés keretében. E dramatikus, táncos, zenés szokáskomplexum 

leggyakrabban a következő elemeket idézi föl a bibliából: „A pásztorok imádása”, 

„A királyok imádása” és a Heródes által elrendelt „Csecsemőmészárlás” 

(Massacre of Innocents). A pásztorok dudával, furulyával vagy hegedűvel kísért 

vidám tánca a karácsonyi pásztorjátékok leggyakoribb eleme szerte a keresztény 

világban, de előfordul az ortodox egyház területén hagyományosabb Heródes-

játékok keretében is.26 A híres nápolyi, szicíliai és római „Presepe” (mívesen fara-

gott, sokfigurás betlehemi „építmény”) elmaradhatatlan részei a Jézus „bölcsője” 

előtt páros táncot járó figurák. Ezek a főúri és nagypolgári családoknak készült 

„építmények” a 18. század óta, legalább két évszázadon keresztül népszerűek 

voltak szerte Nyugat-Európában, s ma a múzeumok becses kiállítási darabjai pl. 

Nápolyban, Rómában, Lisszabonban és Bécsben. Csehország nyugati, Ausztria 

északi, és Németország déli, egymással érintkező területein ma is szokás ilyen fa-

ragott figurákból összeállított betlehemi jelenetek készítése, amit a betlehemezés 

alkalmával hordozható „kápolnáktól” eltérően nem bontanak szét, hanem egész 

évre megőriznek. Ezekből sokfelé látványos múzeumi kiállításokat rendeznek a 

faragó családok által összeadott legbecsesebb darabokból. Ezen a területen és 

Magyarország egyes részein szokásos bábtáncoltató betlehemek is tartalmaznak 

táncos jelenetet.27  

A Kánai mennyegző emlékünnepe a latin kalendárium szerint a Vízkereszt 

utáni második vasárnapon van, ami Jézus Krisztus első csodatételének állít emlé-

ket. Az 1950-es évek végéig előfordult Közép-Európa (főként Magyarország és 

Szlovákia) katolikus falvaiban, a Ferences rendi kolostorok környékén, hogy a hí-

vek összegyűltek egy házban és együtt elénekelték a Kánán mennyegző énekét a vi-

zet borrá változtató csodáról. A menyegzőben résztvevő bibliai személyek (Má-

ria, Magdaléna, Anna, Szent József) szerepét egy-egy jelenlévő játszotta. Amikor 

ahhoz a szövegrészhez érkeztek, „Jó bort inni duda nélkül, bolond a tánc ugrás 

nélkül, Kánán mennyegzőben” mindannyian táncolni kezdtek, fölidézve a me-

nyegző hangulatát. A jelenet után együtt maradtak vacsorára és egy mulatságra, 

ahol kedvükre táncoltak.28  

 
25  Néhány példa a gazdag szakirodalomból: Tokarev 1973, 1977, 1978; Hickmann 1986; Malley 

2006; Bálint 1977, 1989. 
26  Pesovár 1977: 268–269; Csobánolás Tevelen, Magyar Néprajzi Múzeum Filmtára Film 0107. 
27  Bálint 1989: 40–50; Szacsvay 1987. 
28  Bálint 1989: 170–171; Kánai menyegző-járás Jásztelken. Magyar Néprajzi Múzeum filmtára 

Film 018. 
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Február másodika, Gyertyaszentelő ünnepe, amikor a katolikusok Szűz Má-

ria megtisztulására emlékeznek negyven nappal Jézus születése után, s egyben a 

Nap növekvő erejét ünneplik. Bolíviában a híres Oruro Karneválon előforduló 

végtelen zene és tánc különleges keveréke a keresztény és a kereszténység előtti 

vallási rítusoknak, amelyek a bibliában is szép számmal előfordulnak. A böjt előt-

ti utolsó napon rendezett Branquilla-i Karnevál hasonló karakterű zenés-táncos 

ünnep, amelyhez hasonlóak a Bibliában is előfordulnak.29  

Virágvasárnap, a Húsvét előtti utolsó vasárnap Jézus Jeruzsálembe való di-

csőséges bevonulásának ünnepe, amely szintén az egyik legjelesebb ünnep a ke-

resztény világban. Libanonban, Szíriában, Jordániában és Izraelben az ezen a na-

pon tartott templomi szertartások körmenettel kezdődnek, ahol a papok pálma-

levéllel szórt szentelt vízzel permetezik be a processzióban résztvevő híveket. A 

pálmaágakat gyerekek gyűjtötték a papok számára. A Fülöp-szigeteken a katoli-

kus pap lovon ülve vesz részt a körmenetben, akit pálmaágat tartó hívek vesznek 

körül. Németországban a körmenetben a hívek egy fából faragott szamarat és Jé-

zus Krisztus szobrát hordozzák körül, miközben a biblia történet résztvevőinek 

gesztusait igyekeznek utánozni.30 A húsvéti nagyhét passiójátékaiban a katoliku-

soknál nincsenek táncos elemek, de az orthodox közösségekben a húsvétvasár-

napi istentiszteleten a papok saját énekükre „körtáncot lejtenek a szentélyben” 

(saját megfigyelés). Egyébként a föltámadás ünnepén számos táncos szokás van, 

amely a kereszténység előtti szertartásokat és a bibliai táncok emlékét őrzik. 

Pünkösd a keresztény kalendárium jeles ünnepe, feltámadás után hét hétre, 

amelynek keretében a hívek a Szentlélek eljöveteléről emlékeznek meg. Ezen a 

napon az emberek szerte a katolikus világban (a klimatikus viszonyok függvényé-

ben) zöld ágakkal díszítik föl házaik kerítését és a templomot. Magyarország, 

Szlovákia, Horvátország  egyes vidékein e napon fiatal lányok járnak körben a fa-

luban, s meghordozzák a kis „királynét” (a legkisebbet közülük). Az ilyenkor járt 

tánc kísérőénekében vallásos és kereszténység előtti elemek keverednek.31 A 

Dominikai Köztársaságban ezen a napon a Congos of Villa Mella nevű település 

Szent Lélek Társasága minden évben megrendezi a híres pünkösdi fesztivált, 

amely bővelkedik táncban, zenében. Az ilyenkor szokásos körmenetben „Ga-

lamb”-ot hordoznak körül a településen, ami a Szent Lelket jelképezi.32 

 

 

 

 
29  Freland 2009: 198, 216–217., https://en.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Oruro, https://-

de.wikipedia.org/wiki/Karneval_in_Barranquilla 
30  Peinkofer 1950; Bálint 1989: 195–201. 
31  Bálint 1989: 338. 
32  Freland 2009: 228–229. 
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E rövid írásban igyekeztünk bemutatni a Biblia-táncok eddig kevéssé kuta-

tott, s a hívők körében egyre fontosabbá váló világát. A fölvetett kérdések meg-

válaszolása további alapos munkát igényel. A néphagyományban föllelhető, a bib-

liai táncokkal összefüggésbe hozható jelenségek válogatott példákon való bemu-

tatása szintén azt szolgálta, hogy jelezzük, e téma kutatása milyen gyümölcsöző 

lehet az érdeklődő tudományágak számára.   
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Keszeg Vilmos 
 

Kollektivizálás és írás 
 

 

 

A művelődés történetének egyik legnagyobb fordulata az írás megjelenése és 

évszázadok során történt birtokbavétele. Kihatott a mentalitásra, a tudás szerke-

zetére és természetére, a kommunikációs habitusokra, az emberi kapcsolattartás-

ra, a társadalmi egyenlőtlenségek újraszerveződésére, az egyéni és a kollektív 

identitásokra, az idő megélésének, a múlt számontartásának habitusaira, az indi-

viduális életvezetésre, az intézmények működésére, az élettér tagolására és beren-

dezésére. Egyaránt betöltött vallásos, mágikus, jogi, gazdasági, esztétikai, rituális 

funkciót. Ezenközben az írás maga is változott; változott a jelek formája, a jel-

formálás technikája, az írott szöveg presztízse és státusa, változtak az írás haszná-

latának körülményei, habitusai és gesztusai.1 

Egyik tanulmányában Bartha Elek tette szóvá, hogy az írás építőáldozat sze-

repet is betöltött.2  

Jelen esetelemzés azt követi nyomon, hogy egy gazdasági forradalom milyen 

változásokat idéz elő az írás státusában és alkalmazásában. Az írás hatalmát, pon-

tosabban az írásnak a hatalommal való összefonódását egy sajátos terepen sze-

retném vizsgálni. A sajátos világ Mihail Solohov regénye, az Új barázdát szánt az 

eke. 

A szépirodalom megkétszereződő világ. Egyszerre kel életre benne az írói 

fikció és a fikcióban élő világ. A 20. század során a regény „roman parlant”-ná 

változik, amelyben különböző csoportok képviselői, világa, szociális és kulturális 

gyakorlata jelenik meg.3 A metz-i, magát etnokritika névvel azonosító irodalom-

kutatói és -antropológiai iskola hipotézise szerint a szépírói fikcióban „népi han-

gok” szólalnak meg, a szépírói fikcióban társadalmi kategóriákat megjelenítő 

egyének autonóm módon kelnek életre. Ezért az iskola képviselői egyszerre vizs-

gálják a szépírói beszédmódok és „népi hangoknak” nevezett szociokulturális be-

szédmódokat.4 

 
 1  Az írásnak a népi és populáris kultúrába való beépüléséről: Fabre 1997; Keszeg 2008. Különö-

sen Keszeg 2008: 90–186. 
 2  Bartha 1984: 17, 21. 
 3  Petitjean–Privat 2007, különösen Petitjean–Privat 2007: 5–6. 
 4 Az 1988-ban indult kutatások elméleti és módszertani megalapozása: Privat–Scarpa 2010, 

Cnockaert–Privat–Scarpa 2011. A szerző korábbi, irodalomantropológiai kérdéseket követő írá-
sai: Keszeg 2002; 2002a; 2004; 2011; 2011a; 2012. 
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A SZOCIALISTA ESZMÉK ÉS SZÉPIRODALOM HASZNÁLATÁNAK 

ETNOGRÁFIÁJA (ANTROPOLÓGIÁJA) 

 

A szocialista-kommunista világrend a megszokott világot felforgató destruk-

tív konstrukcióként került be a köztudatba. A világrendet megalapozó ideológiák 

és elméleti munkák szűk körben váltak olvasottá, az oktatásnak pedig csak évti-

zedek alatt sikerült mindenki számára kötelező és fogyasztható tananyaggá prepa-

rálnia őket, a befogadási készségek kialakításához alkalmas módszereket megta-

lálnia. Addig is a szocializmus eszméinek (a párt központi szerepe, a munkásosz-

tály és a parasztság összefogása, az osztályharc, a munkaeszközök közös tulajdon 

volta) népszerűsítésében – a számukra vagy pozitív, vagy negatív – narratív rep-

rezentációk játszottak meghatározó szerepet. A történetek az új ideológiát világ-, 

életszerűvé, elképzelhetővé tették, megjelenítették az új értékek, az eszmények és 

bűnök új rendjét, az érvényesülés, az életvezetés, az együttélés, a munkavégzés, a 

konfliktuskezelés új elveit és stratégiáit.5 A narratív reprezentációk oldották (vagy 

fokozták) az új világrendtől való idegenkedést, személyes és kollektív attitűdöket 

– rokon- és ellenszenvet – alakítottak ki a még nem létező, éppen hogy alakuló-

ban lévő világgal szemben. 

A történetkutatások megállapítása az, hogy vannak rövid életű és vannak 

időtálló történetek, vannak népszerű és kevésbé népszerű történetek. Vannak 

olyanok, amelyeket nem tudunk megkerülni, mert kötelező érvényűek, vannak, 

amelyeket illedelmesen meghallgatunk, amelyeket tisztelünk, amelyekért lelkese-

dünk, s amelyeket követünk, vannak, amelyeket mi magunk is gyakran elmon-

dunk, s olyanok is, amelyeket kerülünk és szívesen elhallgatunk. J. Mechan nyo-

mán 1979-ben két szerző határozta meg az érdekes narratívumot (interesting 

narrative)6, amely  
 
„olyan világot hív életre, amelyben a kiindulási állapotot a cél állapotba változtató 
cselekedet vagy esemény nem olyan nyilvánvaló, hogy valószínűleg megtörténjék a 
dolgok szokásos menete mellett.”7 
 

A szocialista-kommunista narratívumoknak a performancia hiányával jelle-

mezhető múlttal és kortárs valósággal szemben a szocialista világ mítoszát, jövő-

jét, felsőbbrendűségét kellett szemléltetniük.8 Ilyenképpen a szocialista narratí-

 
 5  A narratív pragmatika szempontjainak összefoglalása: Keszeg 2011: 36–86.  
 6  Tom Stafford 2010-ben Narrative Escape néven említi: Stafford 2010.  
 7  Beaugrand–Colby 1988/1979: 342. 
 8  A kommunizmust alátámasztó tudományos mitológiát elemezve Lucian Boia megállapítja, hogy 

a korszak tudományszemléletét a Haladás, a Történelem, a Tudomány és a Technika abszoluti-
zálása jellemezte. A tudományos materializmus a tudományt kiterjeszti a teljes világ magyaráza-
tára, abszolutizálja a munka szerepét, a kísérletezésekhez a világ újramodellálásának reményét 
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vumok a mítoszokhoz hasonlóan a világ korrekcióját hajtották végre: az új rend-

szer győzelmét jelenítették meg, az új, a tökéletes embert és társadalmat alkották 

meg.  

Az etnográfia (antropológia) terminust a jelen tanulmányban hagyományos 

jelentésben kívánjuk alkalmazni. Szóhasználatunkban a társadalom értelmezésé-

nek azt a perspektíváját és módszertanát jelenti, amely a laikus, népi, a hatalom 

gyakorlásában részt nem vevő társadalmi réteg mindennapjait, mentalitását, gya-

korlatait és kapcsolatrendszerét teszi a figyelem tárgyává. Nem a gondolat- és 

művészi értékteremtésre figyel – ami az elitkultúra területéhez tartozik –, hanem 

az eszmék és a művészi alkotások mindennapi életben, egyéni életvitelben, kö-

zösségi kapcsolattartásban történő – az elitista habitusoktól eltérő – használatára. 

Az ideológiáról mint kulturális rendszerről Clifford Geertz teszi azt a megjegy-

zést, hogy habár általában evaluatív (pejoratív) jelentésben szokás használni, 

alapvetően nem negatív természetű.9 Ahol a vélemények és a szabályok beépül-

nek a társadalmi gyakorlatba, ott az ideológia perifériára szorul, jelenléte nem hi-

valkodó, nem irritáló. Az ideológia ott válik aktívvá, ahol – az ideológia jegyében 

– változtatást kell végrehajtani, egy új életvilágot kell elképzelhetővé tenni, a hi-

ányzó modell felmutatása által. Ilyen esetben az ideológia harcias természetűvé 

válik, megpróbálja megingatni a másként gondolkodók és az ideológiai hagyomá-

nyok pozícióját.10 Ilyenkor doktriner természetű, határozott és kizárólagos; futu-

risztikus, mert a jövőben önmagát kívánja valóságossá tenni.11 Az ideológia mű-

ködése kétféle módon értelmezhető: az érdekelmélet és a feszültségelmélet felől. 

Első esetben az ideológia előnyökért folytatott küzdelemben találja meg a maga 

hivatását, egy új elit pozícióját teremti meg. Második esetben az ideológia beveze-

tése valamilyen össztársadalmi egyensúlytalansági helyzetet hivatott kezelni, a 

szimbolikus ellenség kinevezésével, a küzdelemben való önmegerősítéssel, a va-

lakikkel való szolidarizálással, a pártoló magatartással.12   

„Minden rendszernek megvan a maga írásmódja” – írja R. Barthes. A mar-

xista – s általában a tekintélyelvű – írásmód sajátossága a beszéd (az írás) 

performatív jellegén alapszik: a kijelentések minden esetben ítéletek, az igazság 

vagy a bűnösség deklarálása: „eleve megítélt formában adja vissza a valóságot”.13 

Ez az alkotásmód „új típusú tollnokot hozott létre, aki félig káder, félig író volt”. 

 
fűzi, a determinizmust legyőzhetőnek, a természetet (klíma, növényvilág, földrajzi arculat), az új 
embert, az új társadalmat tudományosan és tudatosan modellálhatónak tartotta, a fogyasztási 
igények kielégítésének korlátait elháríthatónak hirdette. Boia 2011.  

 9  Geertz 2001: 29. 
10  Geertz 2001: 55–58. 
11  Geertz 2001: 31. 
12  Geertz 2001: 35–40. 
13  Barthes 1996: 16. 
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A káderíró meggyőződése, hogy „az írott mű cselekvés”,14 az „írás jó lelkiisme-

ret”.15 A szocialista hatalom jelentősen újrafogalmazta a művészet hivatását és 

státusát. Előszeretettel ösztönözte, támogatta és népszerűsítette az országépítő 

társadalmi kategóriák képviselőinek szépirodalmi alkotói igyekezetét. Kinyilvání-

totta a művészek témaválasztásával kapcsolatos preferenciáit (az új világ hírnökei, 

az osztályellenség marginalizálása és felszámolása, a rendszerépítés heroikus gesz-

tusa és eredményei, az új ember genezise). Az irodalomkritikában, -történet-

írásban és -oktatásban osztályharcos gesztusokat érvényesített: bírálta és elhallgat-

tatta a más nézőpontokat és témákat érvényesítő (nemesi, polgári, rendszerelle-

nes) irodalom alkotásait. Támogatta az új világ építésébe integrálódó személyek 

szépirodalmi önkifejezését, alkotói erőfeszítéseit, eredményeik népszerűsítését. 

Rokonszenvvel támogatta a paraszt- és munkásszármazású személyek szépírói 

orientációját.16 Az írás, általában az alkotás az új világ építését ösztönző és do-

kumentáló propagandává (is) változott, illetve a hatalom magát az alkotást az ipa-

ri és mezőgazdasági termelés (mennyiségi és határidős) mutatóival szabályozta és 

mérte.17 

A fent elmondottakat a román Lucian Boia gondolatával foglaljuk össze. 

Ami a kommunizmust a többi totalitárius eszmerendszertől megkülönbözteti, az 

a tökéletes világ, az eszme győzelme megkérdőjelezhetetlenségének könyvben va-

ló megalkotása, az új világ könyvben való tökélyre vitelének megszállott igyekeze-

te:  
 
„Minden kommunista vezető rengeteget írt (vagy mímelte, hogy azt teszi), mind-
egyikük igyekezett hozzájárulni a nagy marxista tudományhoz. Az írás civilizációja 
volt; az írás ebben az esetben a Szentírást jelenti; a szakrális szövegek gyűjteményét, 
amelyeket a végtelenségig másoltak, újramásoltak, kompiláltak, értelmeztek. Közép-
kori szokás, amellyel Marxnak sikerült félreállítania a Bibliát, tanítványainak pedig az 
egyház atyáit. [...] A híres alfabetizációs kampányok ebbe a gondolkodási sémába illesz-
kednek. Nehezen tudjuk felmérni a hatásukat, mert a kommunista statisztikák miti-
kus statisztikák. A központi elvük azonban egyértelmű: a kommunista embernek 

 
14  Barthes 1996: 17. 
15  Barthes 1996: 16. 
16  Balázs Imre József egy 1945-ben Aradon megjelent irodalmi antológia szerkesztési elveként 

azonosítja a szerzők származását és foglalkozását: pl. géplakatos, vasmunkás, nyomdász, ké-
ményseprő, szabó, földműves, famunkás. A téma szakirodalma alapján vonja le azt a következ-
tetést, hogy „a szerző foglalkozása, társadalmi helyzete mintegy hitelesíti a szöveg üzenetét”, il-
letve felszámolja a szöveg egyediségével kapcsolatos elvárásokat. Balázs 2007: 20.  

17  A marxista írás a társadalmi cselekvés egyik formája: „A cselekvéshez kapcsolódó marxista 
írásmód nagyon gyorsan az érték nyelvezete lett.” Barthes 1996: 15. A fenti gondolatot Balázs 
Imre József is azonosította. Balázs 2007: 24–26. 
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kellett tudnia olvasni és kellett olvasnia. Elsősorban az alapító szülők írásait, az új-
ságokat, a politikai és propagandisztikus szövegeket.”18 
 

 

 

KIK TUDTAK OLVASNI ÉS ÍRNI OROSZORSZÁGBAN  

A 20. SZÁZAD ELEJÉN? 

 

Az oktatás terén a bolsevik Oroszország jelentős hátránnyal kezdte a 20. 

századot. Egy, a kolozsvári Korunk című folyóiratban 1928-ban megjelent, az 

orosz oktatási reformot ismertető tanulmánynak a legnagyobb tisztelet mellett is 

meg kellett állapítania, hogy  
 

„bár Oroszország nagy erőfeszítéseket tesz e téren, mégis körülbelül tíz évig fog 
még tartani, amíg annyi iskola és tanító lesz, hogy minden orosz gyermek iskolába 
járhat.”19  
 

A háttérben az új hatalomnak az a meggyőződése állt, hogy egy alfabetizált népet 

könnyebb a reformok útjára téríteni, brosúrák, plakátok, könyvek és újságok se-

gítségével. 1917–1922 között Oroszországban polgárháború dúlt, amely a vörös-

gárda, a bolsevikok győzelmével ért véget. A fehérek elrejtőztek, a polgári elit pe-

dig külföldi emigrációba vonult. J. V. Sztálin 1922-től az Oroszországi Kommu-

nista Párt főtitkára, 1928-ban megkezdi a kolhozok szervezését. 

Az 1870-es években Oroszországban mintegy 34-36 ezer elemi iskola léte-

zett. Egyik részükről az egyház, másik részükről az állam, és ismét másik részük-

ről maguk a közösségek gondoskodtak. A nagy szám megnehezítette a színvona-

las és egyenletes oktatás biztosítását. Ugyanakkor az ezekbe az iskolákba járó ta-

nulók az iskoláskorúaknak csupán parányi részét tették ki. Az iskolák száma és az 

iskolába járás igénye az 1870-es évektől fokozódott. Ezen segített az 1874-es 

népoktatási törvény, amely a hittan, az egyházi szláv nyelv, az olvasás és az írás, a 

számolás és az ének tanulását tette kötelezővé.  

1896-ban az orosz összlakosság száma 125,6 millióra rúgott; a gyerekek ta-

níttatására 87 ezer elemi iskola állt rendelkezésre, az egyház és a különböző mi-

nisztériumok patronálásával; ezeket az iskolákat 3.804.262 gyermek látogatta.  

A képesítéssel rendelkező oktatók alacsony száma miatt 1882-ben a kormány le-

mondott az oklevél számonkéréséről. Az 1880–1890-es évektől megnövekedett 

az analfabetizmust felszámolni kívánó vasárnapi és esti iskolák száma és látoga-

tottsága.  

 
18  Boia 2011: 89. A művet francia nyelvről a szerző, Lucian Boia fordította román nyelvre. A fenti 

idézet K. V. fordítása. 
19  Danziger 1928: 705. 
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Az 1897-es népszámlálás adatai az analfabetizmus általános voltát örökítet-

ték meg. Oroszország lakóinak mindössze 3,02%-a fordult meg az iskolában; egy 

iskolán 1443 lakosnak kellett osztoznia. A lakosság 21,1%-a tanulta meg az írást. 

Az analfabetizmus foka nagyon eltérő volt a különböző társadalmi kategóriák kö-

rében. Míg a férfiak 29,3%-a alfabetizált, a nőknek csupán 13,1%-a; a városok la-

kóinak 45,3%-a, a falvak lakóinak pedig csupán 17,4%-a ismerte az írást. Az ál-

lam a 19–20. század  elején hatékonyabban implikálódott az oktatásba, jelentősen 

növelte a tanítóképző intézetek számát.20 

 

 

MIHAIL SOLOHOV, AZ ÚJ IDŐK MESÉLŐJE 

 

A maga korában Mihail Solohov (1905–1984) szerepet vállalt az új világ 

népszerű narratívumainak előállításában.21 

A 20. század során életéről narratív sztereotípiák kaptak szárnyra. Származá-

sa alapvetően meghatározta életét. Egy Don melletti tanyán született. A többnyi-

re analfabéta, anyai ágon kozák jobbágycsaládból és környezetből néhány év alatt 

sikerült kiemelkednie. Írni magántanító segítségével tanult meg; középiskolai ta-

nulmányokat végzett. A Don vidékének világát rajongásig szerette. Származása és 

ifjúkora révén a szegénységről és a szegény kozákok életéről szerzett tapasztala-

tokat. Ezzel magyarázható, hogy az 1917–1922 közötti polgárháború idején a 

bolsevik vörös gárdához csatlakozott. Lelkesedett Sztálinnak és Leninnek az osz-

tályharcot, a közös gazdálkodást, a vagyonegyenlőséget hirdető eszméiért. Szülő-

földjén vált a kommunista párt elkötelezett tagjává, maga is aktívan részt vállalt 

az analfabetizmus visszaszorításában, a kolhozok megalakításában, a közös gaz-

dálkodás érdekében történő agitálásban. Valójában azonban aggódott a kolhozo-

sítás és a mozgalom vezetőinek túlkapásai, a kolhozba lépett tömegek éhezése 

miatt. 

Nagy művei, a Doni elbeszélések, a Csendes Don, az Új barázdát szánt az eke (Fel-

tört ugar), A hazáért harcoltak, az Emberi sors rendre követik végig az orosz impéri-

um és társadalom (ezen belül az eddig alig ismert kozákok) életének fordulatait, a 

polgárháború, a vörösterror, a világháború, az új világ építésének eseményeit.  

A regények története és a szocialista orosz világ története, valamint a szerző élet-

története szorosan összefonódott. A regények kötelező olvasmánnyá váltak, 

ideológiai és közéleti érzékenységet formáltak, mozgósítottak. Aktualitásuk, nagy 

példányszámuk, különböző nyelvekre való lefordításuk lehetővé tette gyors ex-

 
20  Az oktatástörténeti adatok forrása: Szabó 2003. 
21  Az 1920–1930-as években több orosz prózaíró vállalkozott az új világ építése monumentális 

regényben történő megjelenítésére. Összefoglalja: Jánosi 1966: 16–20.  
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panziójukat. Később a korszak társadalomtörténete dokumentumaiként kezelték 

azokat. Szerzőjüknek pedig hazai és külföldi ismertséget, elismerést és kitünteté-

seket hoztak.  

Az Új barázdát szánt az eke (Podnyataja celina) című regényt22 1930-ban 

kezdte írni, 1932-ben fejezte be, időközben folytatásban részletek láttak belőle 

napvilágot. A hatalom számára kedvező történet új, a funkcionális analfabetiz-

must kiküszöbölő médiumokban is közönség elé került. 1933-ban elkészült szín-

padi feldolgozása, 1937-ben forgatókönyv íródott, majd 1939-ben a filmet forgat-

tak belőle. 1949-ben Solohov megírta a regény második kötetét. A teljes regényt 

1960-ban újraforgatták. 1941-ben irodalmi Sztálin-díjjal jutalmazták, 1960-ban 

irodalmi Lenin-díjat kapott. 1965-ben – kontroverzált döntést követően – iro-

dalmi Nobel-díjat vehetett át. A korszak irodalmi kánonja megpróbálta esztétikai 

erényeivel értelmezni a regény sikerét.23 Valójában azonban a regény messze túl-

lépte az írás nullfokát.24 Ezt a kettősséget – az esztétikai érték mellett a harcos 

ideológia jelenlétét – a korabeli irodalom-történetírás egyszerre hangoztatta. So-

lohovot azoknak az íróknak a sorába sorolta be, akik szociális érzékenysége a ki-

zsákmányolás elleni tiltakozásként értelmezhető (Gorkij, Uszpenszkij, 

Korolenko, Csehov). Ebben a sorban a szerző nagy érdeme a kollektivizálás tör-

ténetének, a kozák falu átalakulásának ábrázolása:  
 

„A szerző érzékletes művészi formában fejti ki azt a gondolatot, hogy a Kommunis-
ta Párt bölcs irányításával a szocializmus győzelme történelmileg elkerülhetetlen és 
természetes.”25  
 

A kor ideológiai kánonja a következő szemantikai motívumokat azonosította So-

lohov regényében: a nép és a párt erőfeszítései a szocializmus győzelme érdeké-

ben; a párt részéről felülről sugallt kolhozosítás tömegek általi kivitelezése; a párt 

és a nép kapcsolatának organikussá válása; az osztályharc érzékletes ábrázolása 

(vörösgárdisták, párttagok versus fehérgárdisták, kulákok); az új ember, a nép, a 

nép szószólóinak, vezetőinek megalkotása; a falu gyökereiben való átalakulása; a 

 
22  A regényt Makai Imre és Gallyas Ferenc Új barázdát szánt az eke címmel fordította magyar 

nyelvre. A második fordítást Makai Imre készítette, ennek címe Feltört ugar. Színpadi változatát 
Sivó Mária ültette át magyar nyelvre, Új barázdát szánt az eke címmel. 

23  Gura 1957: 193–294; Jánosi 1966: 5–80; Maievschi 1970: 166–201; Novikov 1977: 209–228. 
24  R. Barthes szerint az „írás nullfokát” a semleges írásmódot, az írásnak a társadalmi és politikai 

kötelékektől, az alkotás hagyományaitól való függetlenségét, a szabad választás jogát jelenti. 
Barthes 1996. A politikai beszédmódot a szerző a következőképpen határozza meg: „a szó le-
írás, és egyben ítélet lesz.” Barthes 1966: 14. A szocialista korszak irodalomtörténetében vissza-
térő gondolat volt az orosz-szovjet irodalomnak a társadalmi valóság iránti érzékenysége. Gura 
1957: 195. A szöveget, az írást mégis az juttatja tekintélyhez, hogy mint jelentéssel telített tárgy, 
a hatalom, az ideológia kiszolgálója. 

25  Gura 1957: 204. Saját fordítás. 
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tömeg aktivizálódása; az eszméknek a mindennapi életbe való behatolása, a vál-

tozások motiválása; a köztudat (a magántulajdonhoz és a munkához való viszo-

nyulás) megváltozása; a versenyszellem megjelenése.26 Mint ideológiai kánonkép-

ző mű különböző nyelveken jutott el az unió állampolgáraihoz (ukrán, belorusz, 

grúz, azeri, örmény, kazak, tádzsik, türkmén, üzbég, karél, moldován, mari, ud-

murt, tatár, csuvas). És rövid idő alatt eljutott Kínába, Európa és a Balkán orszá-

gaiba, Amerikába.27 

Az életműben a regény előzménye a Csendes Don. A szerző maga is aktív ré-

szese volt a kolhozmozgalomnak. A regény az ezzel kapcsolatos élmények és ag-

godalmak megfogalmazása. Történésideje néhány hónap, helyszíne Gremjacsij 

Log fiktív kozák falu, 28 km-re egy várostól. Történései a kolhoz alakításáért 

végzett meggyőző munkát, az első közös tavaszi munkálatokat, valamint a kolhoz 

megdöntésére irányuló kísérlet kudarcát tartalmazzák. A történet elején, 1930 ja-

nuárjának végén a faluba érkezik a leningrádi lakatos, Davidov; egyike annak a 25 

ezer munkásnak, akiket a párt központi bizottsága felkészített és 1929 után a fal-

vakba küldött a lakosság kolhozba való beszervezéséért és a falvak kulákta-

lanításáért. A kerületben 14,8%-os a belépés. Gremjacsij Log kollektív gazdasá-

gába 18 család lépett be, a legszegényebbek, 107 éhes családtaggal. A falu párt-

sejtjének titkára Makár Nagulnov, volt partizán, a Vörös Zászló érdemrend bir-

tokosa. Korábban belépett a társulásba, munkaeszközeit, állatait magával vitte.  

A társulás azonban összeomlott, Nagulnov pedig nincstelenné vált. A kolhozosí-

tás harmadik irányítója az elnök, az özvegy Andrej Razmjotnov.  

 

 

AZ ÍRÁS MINT MOTÍVUM 

 

A kolhozosítás történetének emlékezetes jelenetei orális beszédaktusok. 

Davidov közvetlenül a megérkezése után éjszakába belenyúló közgyűlést hív ösz-

sze. A jelenlévők múltjukkal szembenézve foglalnak állást a sorsfordító esemény 

mellett, mondanak véleményt a magántulajdonról, a közös gazdálkodás előnyei-

ről és hátrányairól. A falu négy kulákjának kilakoltatása szintén a beszédesemény 

szintjén érzékletes. Valójában azonban az oralitás tekintély nélküli; a beszédese-

mények keretét, forgatókönyvét írott rendelkezések határozzák meg. Előírások 

teszik szükségessé egy-egy beszédesemény levezetését, a beszédeseményeket írott 

jelentésekben, döntésekben kell összefoglalni. 

Az írás mint szimbolikus emberi identitás. A Don vidékén a közelmúltban ellen-

tétes események zajlottak le, különböző hatalmak váltogatták egymást. A férfila-

 
26  Gura 1957: 204–219. 
27  Gura 1957: 290. 
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kosság a meggyőződése, érdeke vagy egyszerű véletlen folytán hol az egyik, hol a 

másik oldalon kötelezte el magát. Az intézmények érvényességét elfogadó társa-

dalomban az emberi identitást az intézmények legitimizálják, teremtik meg, iga-

zolják. Az egyén a lojalitását, érdemeit, képességeit igazoló okiratokat szerez be, 

amelyek a társadalmi kapcsolatokban alteregójaként, tárgyiasult identitásaként 

működnek. Az okiratok felmentik az egyént identitása állandó gyakorlásának, ki-

nyilvánításának szükségessége alól. Hosszú időn keresztül tárolják, garantálják az 

egyén korábbi – esetleg elfedik az aktuális – identitását, tulajdonképpen az in-

tézmény fennmaradásáig. Az intézmény jogokat, előnyöket biztosít az egyén 

számára, ugyanakkor kötelezettségeket, normákat ír elő számára. Az intézmény 

elvont ideológiája a körébe vont személyek életében materializálódik. S ugyanak-

kor az intézmény morálja áthatja az emberek közötti kapcsolatokat. Az okirat az 

intézmény és egyén kölcsönös viszonyát valósítja meg. Miközben az intézmény 

tekintélye átsugárzik az egyénre, e tekintélynek a társadalom általi elfogadása az 

intézmény tekintélyét termeli újra, szilárdítja meg. Az intézmény bukása az ok-

iratok elértéktelenedését, az egyének identitásának, státusának, jogainak elavulását 

vonja maga után. 

Polovcev, az első nagy háború volt kapitánya a kolhozosítás megakadályozá-

sáért érkezik a faluba. Egykori katonája, a jómódú Jakov Lukics Osztrovnov há-

zában rejtőzik el. A házigazda ingadozik a kolhozba való belépést illetően, látoga-

tója hatására végül a közösségi eszme bomlasztója lesz. Most, amikor a gondo-

zott, felszerelt ház és gazdaság, a nagy, hozzáértéssel megművelt földterület, a te-

le magtár hirtelen kompromittálóvá válik, élete alakulásáról így számol be a haj-

dani kapitánynak:  
 

„Az én ugarom mindig a legkülönb volt. Szóval mintagazda lettem, erről dicsérő 
oklevelet kaptam a körzeti mezőgazdasági hivataltól. Ott van, nézze meg. A vendég 
egy futó pillantást vetett Jakov Lukics ujjának irányába: a fakeretbe foglalt, viaszpe-
csétes oklevélre, amely a szentképek szomszédságában és Vorosilov arcképe mellett 
függött.” 
 

Jakov Lukics, akárcsak sorstársa, Frol kulák a szovjethatalom által kiállított 

irattal igazolja terménybeadási kötelezettségének tejesítését. Frol ezzel számítja 

megvédeni gazdaságát a kuláktalanításra szervezett bizottságtól. Reménye azon-

ban szertefoszlik. A házába érkezett Razmjotnov és csoportja leltárba veszi és el-

kobozza a család ingóságait, a bútorokat, a ruhadarabokat, a gabonát. Jakov 

Lukics vendége, Polovcev számára viszont éveken keresztül védelmet nyújt egy 

okmány. Bár fehérgárdistaként a Szovjetköztársaság ellen harcolt, sőt egy forra-

dalmár kivégzéséért is felelős, lefokozták, letartóztatták és törvény elé állították, 

egy korábbi, a vörös hadseregbeli századparancsnoki beosztását igazoló irattal el-

tereli magáról a gyanút. A forradalom után tanítóként dolgozott. 
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A válságos, átmeneti, konfliktusokat hozó, az elköteleződéseket, meggyőző-

déseket változtató időben az identitást igazoló okiratok mindennél többet érnek. 

Az írás értékét, tekintélyét jelzi a kitüntetett helyen, a szakrális térben való őrzése. 

Az előbbi idézet végén értesülünk arról, hogy Jakov Lukics a szentképek és a 

szovjet marsall portréjának szomszédságában őrzi mintagazda oklevelét. Vendé-

gével beszélgetve a tükör mögül húzza elő azt az iratcsomót, mely terménybeadá-

si kötelezettségének teljesítését igazolja. Andrej Razmjotnov ötévi távollét, kato-

nai és frontszolgálat után tér haza. Fiatal felesége helyett csupán annak a szent-

kép mögé tűzött levele várja. A megözvegyült férfi évek múltán élettársat talál. 

Mikor azonban Marina Pojarkova kilép a kolhozból, Razmjotnov az özvegyet 

méltatlannak érzi magához. Szakításuk szimbolikus gesztusa: összeszedi és haza-

költözteti a nő lakásába átszállított személyi iratait. 

Drámai esemény színhelye a kerületi pártbizottság ülésterme. A baloldali el-

hajlás, a párt vonalának elferdítése miatt felelősségre vonják a kollektivizálás lel-

kes vezetőjét, Nagulnovot, a Gremjecsij Log-i pártsejt titkárát. A büntetés: a párt-

tagság megvonása. A tagsági könyv értékét jelzi a vádlott kétségbeesett kitörése:  
 

„A tagsági könyvemet nem adom oda!... – ismételte Makar. Hangja erősödött, hom-
lokáról és csontos arcáról lassan eltűnt a kékes sápadtság. – És a pártnak még szük-
sége lesz rám... És én a párt nélkül nem élhetek! Neked pedig nem engedelmeske-
dem! Itt van a tagsági könyvem, a mellső zsebemben. Próbáld meg, vedd ki! Átha-
rapom a torkodat!...” 
 

Az írás mint fétis. A tárgyak valamilyen oknál fogva gyakran jutnak valós ér-

téküknél nagyobb tekintélyhez. A szövegek ilyenfajta, szemantikai értéküktől 

független felértékelődése, akárcsak az egyéb tárgyak esetében, társadalmi kon-

szenzus eredménye. Az egyén ily módon kiszolgáltatott az írott szövegnek. Mi-

helyt közössége elfogadja érték-voltát, nem vonhatja ki magát hatása alól. Az írás 

tekintélyét valló és gyakorló társadalomban az egyénnek nincs kompetenciá-

ja/bátorsága/joga felülvizsgálni értékét, szubjektív módon viszonyulni hozzá. 

A Szovjet Köztársaságban erőre kapó új hatalom keresi, előírja azokat a 

dogmatikus manifesztumokat, amelyek az új rendszer ideológiai vonalát hordoz-

zák, s amelyeket feltétlen tiszteletben kell részesíteni. Ilyen alapműnek bizonyul 

Sztálin elvtárs Pravdá-ban 1930 márciusának elején megjelent cikke, az Akiknek a 

siker a fejükbe szállt, amely a kollektivizálásnak a magángazdaság elleni túlkapásaira 

figyelmeztet. (Valódi célja nem a magángazdaság védelme, csupán a magángazda-

ság iránti tisztelet látszatának keltése.) A cikk hatását érzékeltetik az alábbi sorok:  
 

„Gremjacsij Log fennállása óta soha újság még nem gyűjtött maga köré olyan nagy-
számú hallgatóságot, mint ezen a napon. Csoportokba verődve olvasták a házakban, 
a közökben, a csűrök lépcsőjén.” 
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A balos túlkapással megvádolt Makar a cikk olvastán érti meg tévedését:  
 
„Sztálin elvtársnak a cikke keresztülfúrt, mint a golyó, és felforrt bennem az én he-
ves vérem. Ez olyan cikk, hogy ha egyszer a mi Sztálin elvtársunk megírta, akkor én, 
vagyis Makar Nagulnov zsupsz, máris arccal a sárba vágódva, a lábamról leverve 
fekszem a földön...” 
 

S bár a cikk fogadtatása, hatása kísértetiesen hasonlít a tekintélyt vesztett szent-

írás korábbi hatásához, azzá válni mégsem tud. Megmarad dogmának, amellyel 

nem szabad vitába szállni: „A cikk körül nem lehet vitát kavarni” – figyelmeztet a 

kollektivizálásra kiküldött Davidov elvtárs. S minthogy osztályideológiája nem a 

gyűlölet, a viszály megszüntetését, csupán enyhítését propagálja, a társadalom 

nem fogadja osztatlan elismeréssel. A cikknek a hatalommal kell összefonódnia, 

hogy tekintélyhez jusson: egyesek saját magatartásuk igazolását, mások figyelmez-

tető erkölcsi kódexet, ismét mások büntetőkönyvet lássanak benne. 

Az írás – performatív cselekedet. Gremjacsij Logban az írás a rendszerek gyors 

változása idején honosodott meg. Az írás gesztusa új test-technikaként28 épült be 

a hagyományos mozdulatok közé, hol egyik, hol másik gesztus jelentését és funk-

cióját vette át. A regényben olvasható az alábbi indulatos párbeszéd: 
 
„– Azonnal írd alá nekem, hogy holnap beszállítod a gabonát, holnap pedig én 

szállítalak be téged oda, ahová kell. Ott majd kipuhatolják, kitől hallottad az efféle 
beszédeket! – Letartóztathatsz, de sem aláírást, se gabonát nem adok! – Írd alá, azt 
mondom! – Halaszd el egy kicsit... – Amíg szépszóval kérlek...” 

 

Nagulnov fegyverének, fenyegetésének hatása van. Bannyik aláírja a nyilat-

kozatot és másnap reggel beszolgáltatja a negyvenkét pud búza vetőmagot.  

Az írás a tekintélye révén beleszól az események alakulásába. Az írás mint 

cselekvés eseményeket indít el, gyorsít fel, zár le. Míg az elhangzó utasítás végre-

hajtását el lehet odázni, az írott szót senki sem meri megkerülni, sem megfelleb-

bezni. A kerületi pártbizottság a Kerületi Mezőgazdasági Szövetséggel egyetértve 

Davidovot írásban a kolhozvezetőség elnökévé nevezi ki. A kulák Frol ingóságait 

leltárba írják: lefoglalják, kisajátítják. A közgyűlés egyhangúan fogadja el a döntést. 

Amikor az állatok beadása előtt az emberek mészárolni kezdik a teheneiket, juha-

ikat, a vezetőség érvelése, rábeszélése mit sem használ. Mikor a rendelkezést jegy-

zőkönyvbe foglalják, a pusztítás hirtelen megszűnik. A kerületi pártbizottság elége-

detlen Gremjacsij Log kolhozának lassú fejlődése miatt. Nagulnov és Davidov 

káderlapjába írják a kudarcot: kritikát gyakorolnak. A Nagulnovot ért igazságtalan-

ság fölött Balabin nem hajlandó napirendre térni. Megfogadja, hogy az esetet 

 
28  A terminust Marcel Mauss használta az alapvető cselekvések elvégzésére kultúránként alkalma-

zott gesztusok megnevezésére. Mauss 2004: 425. 
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megírja a körzeti pártbizottságnak: bosszút áll. Miután a módos családok ruhada-

rabjait, használati eszközeit kisajátítják, Jakov Lukics elkezdi a blanketta írást: a 

javak újraelosztását. A kerületi pártbizottság írásban értesíti a kolhozt, hogy 

Davidov alkalmas az elnöki tisztségre: felelősséggel ruházza fel. 

Az írás a mindennapi életben kontextualizálódik, tekintélyhez, hatalomhoz 

jut. Az új világban az írás deszemantizálódik, a hatalom gyakorlásának operatív 

gesztusává válik. Beépül az emberek közé, leépíti a személyes viszonyokat, azok-

nak az intézeteknek a merevségét honosítja meg, amelyek az írást alkalmazzák. 

Davidovot a kerületi pártbizottsághoz rendelik; mikor a titkár tudomást szerez 

arról, hogy étlenül érkezett, a következő utasítást írja feleségének:  
 
„Liza! Kategorikusan elrendelem, hogy haladéktalanul és ellentmondás nélkül szol-
gáltass ki ebédet jelen cédula átadójának. G. Korcszsinszkij.” 
 

Az írás értékének inflálódása. Az írott szövegek elburjánzása, az írott szövege-

ket kiállító intézmények számának megnövekedése az írás értékének, presztízsé-

nek zuhanását vonja maga után. Az iratok előállításának és felhasználásának ma-

nipulálhatósága megkérdőjelezi az intézmény tekintélyét, az egyének és az intéz-

mények, valamint az egyének kapcsolattartásának hitelét. 

A Jakov Lukics házába érkező, a rendszer megdöntését előkészítő 

Ljatyevszkij cinikusan válaszol a házigazda óvatosságra intő szavaira:  
 

„– Minden zsebem tele van hamis igazolvánnyal, gazduram, ha pedig szorul a kap-
ca, ha nem fogadják el, akkor előmutatom ezt a mandátumot... Ezzel mindenüvé el-
jutok! – Ruhája öbléből elővett egy halvány fényű, fekete mauzert, és változatlanul 
vidáman mosolygott...” 
 

A végrehajtó bizottság elnöke a következőképp zár le egy vitát: 
 
„– Balabin, ne tüzelj! Mit forrongsz? Tessék, írd meg a véleményedet a körzeti párt-
bizottsághoz, de mi már szavaztunk, s te a veszett fejsze nyelével hadonászol.”  

 

Jakov Lukics egykori kapitányának, Polovcevnek számol be a polgárháború 

időszakáról. 1920-ban lovait és ingóságait elveszítve, üres házba tért haza a me-

nekülésből. A bolsevik hatalom a házát kiürítette, az utolsó szem búzát is elko-

bozta.  
 

„Elbánnak az emberrel, osztán nyugtát adnak róla, hogy el ne felejtse. – Jakov 
Lukics felállt, a tükör mögé nyúlt, s nyírott bajuszába mosolyogva, előhúzott egy 
iratcsomót. – Itt vannak a nyugták arról, hogy mit adtam be huszonegyben; adtam 
gabonát is, húst is, vajat is, bőrt is, gyapjút is, aprójószágot is, még felnevelt ökröket 
is vezettem a begyűjtőhelyre. Ez meg az egységes mezőgazdasági adóív, ez az ön-
kéntes hozzájárulási ív, ezek megint biztosítási nyugták... Még a kéményfüstért is fi-
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zettem, meg azért is, hogy eleven jószág áll az istállóba... Nemsokára egész 
zsákravalót összegyűjtök ezekből a papírokból” 
 

– fakad ki Jakov Lukics. 

A tavaszi vetést megakadályozni, a közösbe lépett gazdákat elbizonytalaní-

tani akaró Polovcev rémhír terjesztésével kelt pánikot. Levele hatására az embe-

rek megrohamozzák a magtárakat, szétszórják, erőszakosan visszaveszik a be-

szolgáltatott vetőmagot. A híresztelés szerint ugyanis a szovjethatalom titokban 

külföldi piacon kívánja értékesíteni. 

A belépési nyilatkozat mint szövegtípus. A belépési nyilatkozat az intézménnyel 

kötött szerződés. Formája, tartalma és terminológiája az intézmény által meghatá-

rozott. Általa az intézmény önmagát konstruálja meg, nyilatkoztatja ki. Reprodu-

kálása, megírása s különösen aláírása az intézmény hatalmi pozíciója elfogadásá-

nak, vagy az intézménnyel való feltétlen azonosulás szimbolikus gesztusa. Az 

egyén fesztív módon nyilvánítja ki az intézmény céljaival, előírásaival, normáival 

való egyetértését. Általa az egyén a társadalmi viszonyok szerkezetébe lép be. Egy 

közösség tagjává válik, szembekerül érdekközösségének „ellenségeivel”, elismeri 

az intézmény strukturális és társadalmi hierarchiáját. 

Gremjacsij Log gazdáinak kolhozba való belépését hosszas vajúdás, töpren-

gés előzi meg. A nyilatkozat aláírása elődeiktől örökölt mentalitásuk, életvitelük 

átrendezésének vállalását jelenti. 

A döntés éjszakája Kondrat gazda számára vívódás, a gazdamúlttal, -

életformával való leszámolás ideje.  
 

„Hajnal felé elszunnyadt. Nehéz, nyomasztó álma volt. Nem egykönnyen vállalta 
Kondrat a kolhozt! Vérző szívvel, sírva tépte el azt a köldökzsinórt, amely a va-
gyonhoz, az ökrökhöz, a földecskéjéhez kötötte... Reggel megfrüstökölt... Fájdalma-
san összeráncolta homlokát, amelyen mint éles karima, húzódott végig egy 
szélcserzette sáv. Sokáig kínlódott a nyilatkozat megfogalmazásával; végre sikerült. 

»Makar Nagulnov elvtársnak a Gremjacsij Log-i kommunista pártsejtben. 
Nyilatkozat 
Én, Kondrat Hrisztoforov Majdannyikov középparaszt, kérem, vegyenek be a 

kolhozba feleségestül, gyermekestül, vagyonostul, jószágostul. Engedjék meg, hogy 
részese legyen az új életnek, mert én teljesen helyeslem. 

K. Majdannyikov« 
– Beléptél? – kérdezte az asszony. – Be. – Beviszed a jószágot is? – Be. 

Mingyán... No mit jajveszékelsz, te bolondok bolondja? Hát nem koptattam eleget a 
tüdőm, nem magyaráztam eleget. Oszt most mégis a régi nótát fújod. Hisz már te is 
ráálltál! – Csak a tehenet sajnálom, Kondrasa... Máskülönben nem bánom. De ezér 
az egyér fáj a szívem... – mondta az asszony mosolyogva, és kötőjével letörülte 
könnyeit.” 
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Ugyanilyen vívódás előzi meg a kilépési nyilatkozat megírását. Drámai ösz-

szecsapást eredményez a kozákoknak a Polovcev által szervezett „A Don Felsza-

badítási Szövetségé”-ből való kilépési szándéka. A kolhoz, a szovjethatalom ellen 

küzdő szövetségnek ugyancsak a belépési nyilatkozat alapján számon tartott tag-

sága van.  

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az előző példák és nem hivatkozott társaik feljogosítanak arra, hogy a re-

gény értelmezésében az írást jelentésszervező motívumnak tekintsük.29 Még ak-

kor is, ha ez megbontja a szerző által elrendezett jelentésvilágot, s valójában a 

szerzői intenciók ellen munkál. A regénybe beépíti a regény születésekor a társa-

dalomban és a szerzőben az írással szemben élő pozitív előítéleteket: az írás fel-

sőbbrendűségét, tekintélyét, hatalmat reprezentáló voltát. Így érthető meg az a ki-

jelentés, amit korábban tettünk: intézménnyé alakulva az írás beleszól a társada-

lom és egyedeinek életébe, szervezi a társadalmat, társadalmi viszonyokat alakít ki 

és dominál.  

Az új hatalom programatikus írásművekben fogalmazta meg az új világgal 

kapcsolatos elképzeléseit. Ezért az új világ építésének feltétele volt az analfabe-

tizmus felszámolása. 

A partikuláris célokat és érdekeket szolgáló intézményi írás törvényszerűen 

osztja meg a társadalmat. Előnyös és hátrányos helyzeteket és pozíciókat teremt 

és állandósítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Mihelyt az ember számára – le-

gyen az bármilyen közéleti fogalmazvány is – előírják, mit és hogyan szabad/nem 

szabad, kell és lehet írnia, az egyén tulajdonképpen tudtán kívül saját érdekei el-

len fordul.  
 

„A »profi« nálunk (az Egyesült Államokban) eleve a hatalom embere (...) ... A szak-
értők ma már különböző intézmények alkalmazottai: kivitelező emberek, tervezete-
ket lebonyolító automaták. Jó vagy rossz az utasítás, ők végrehajtják. Kritikátlanul, 
meggyőződésük ellenére – minden felelősség nélkül. Aki profivá vált, azt bekebelezi 
és korrumpálja a rendszer.”30  
 

A hatalmat gyakorló írás embereket torzít el: azt is, akit a hatalom kisajátít, beke-

belez, azt is, akit megbélyegez, marginalizál.  

 
29  A motívum önálló folyamatjellegét, mozgáslehetőségét ismeri el Széles Klára: „magába sűríti 

előzményeit, múltját, illetve lehetséges jövőjét, annak többféle esélyét.” Széles 1979: 699. 
30  Goodman 1983. A társadalomtudományokban a jelenséget az „organikus értelmiségi” kategóri-

ája nevezi meg.  
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Az írásbeliség története nem csupán az írott jelek rendszerének kialakulásá-

val kezdődik, hanem az írásnak a társadalomban való kontexualizálódásától.  

A kolhozépítés világában az írás szorosan összekapcsolódik az egyének életpályá-

jának fordulópontjaival. A korabeli hatalmi intézmények által működtetett írás 

pozitív vagy negatív irányban befolyásolja az emberi életpályákat. Az írás haszná-

lata pályaalakító stratégia, amely lehetővé teszi a hatalomhoz való felzárkózást, a 

hatalmon lévő párt által forgalmazott ideológia megismerését, népszerűsítését, 

érvényesítését.  

Gremjacsij Logban az íráshasználat csupán vallásos előzményekkel rendel-

kezik. A szentíráson kívül a faluban egyéb könyvek nem találhatók, hiányoznak 

az írásra és az olvasásra berendezett környezetek, hiányoznak az írás és az olvasás 

habitusai. A kézírásos és a nyomtatott kultúra hagyománytalansága miatt az írás 

Gremjacsij Log lakóit elődeik és maguk más (orális, kommunikatív emlékezeten 

és személyes kapcsolathálón alapuló) kultúrájától távolítja; ismeretlen, új világot 

szervez számukra. A földművelésben az elődök által használt hagyományok he-

lyett a kor ideológusai által kidolgozott, a párt által kiképzett 25 ezer munkás által 

közvetített eszményt kell követniük. A 20. század eseményei által fellendített 

íráshasználat mostoha körülmények között érvényesül. Hiányoznak az írás esz-

közei (papír, íróeszköz és íróasztal), az írás szegényparaszti tárgyi környezetben 

és élettérben történik meg (a lakás bármelyik bútordarabjának felületén, a nap 

bármelyik időszakában). Az írás és az olvasás hagyományának hiányában az írás 

és az olvasás nem a szellemi felszabadulás gyakorlása, hanem egy új alávetettség 

elfogadása és gyakorlása. Az írás és az olvasás kulturális gesztusainak begyakoro-

latlansága miatt az írás és az olvasás a földművelés erőkifejtést igénylő gesztusai 

közé épül be. Ez magyarázza azt, hogy a Gremjacsij Log-i parasztok csupán vég-

ső kényszerhelyzetben folyamodnak íráshoz. Az írói és olvasói autonómia hiá-

nyában a szövegalkotásnak merev tartalmi, formai, frazeológiai normáknak kell 

megfelelnie; az olvasásban kötelező értelmezési kánonok érvényesülnek.  

Solohov története a szovjetorosz kolhozépítés eufóriájának és konfliktusai-

nak idején készült és került forgalomba. Így a regény az előbb vázolt kulturális 

kontexusba illeszkedett. Egy frissen és rohammal alfabetizált társadalom számára 

interesting narrative-ot jelentett, s feltételezhetően aktuálisabb és pragmatikusabb 

üzeneteket is hordozott számára, mint amelyeket egy esztétikai horizontokat 

vizsgáló olvasó (akkor és ma) receptál belőle. Tyitok Borogyin, Frol Damaszkov, 

Lapsinov sorsa a módos gazdák számára kidolgozott kuláksorsot mutatta. 

Gyemka Usakov hétgyermekes feleségének a kulákoktól elkobzott új, drága, szép 

és tiszta ruhákba való felöltöztetése az új világrend megragadó romantikus, a ki-

zsákmányolással azonosított vagyonkülönbség megszüntetésének illúziója volt. 

Davidov, a regény főszereplője Sztálin és a párt éleslátását igazolta, az osztályhar-

cot, a munkás–paraszt szövetséget életvitelébe illesztette és gyakorlatba ültette. A 
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kolhoz megrohamozása és megvédése, Polovcev és a Don Felszabadítási Szövet-

ség kudarca a kolhozosítás elkerülhetetlenségét sugallta. 

A Don vidékének térképére Solohov vezette rá azt a Gremjacsij Log-ot, 

amelyben kételyek, konfliktusok ellenére megvalósult a közös gazdálkodás esz-

méje. Ebben a faluban együtt van és megszólal Sztálin, Davidov, Polovcev, Frol, 

azaz a forradalmár, az ellenforradalmár, az agitátor, a jogaitól és vagyonától meg-

fosztott parasztgazda, a felkarolt szegényparaszt. A szépirodalom identitásváltá-

sát jelzi az, hogy befogadása nem szépirodalomként történik meg.31  
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Vilmos Keszeg 
 

COLLEKTIVIZATION AND WRITING 
 
The present case study discusses what sort of changes occur in the status and application 
of writing due to a social revolution. I wirh to examine the power of writing, more 
specifically, the entanglement of writing with power in a peculiar world. This peculiar 
world is represented through a novel by Mikhail Sholokhov titled Virgin Soil Upturned. 
Sholokhov’s story was recorded and published during the time period of the euphory and 
the conflicts inherent in Soviet-Russian kolkhoz development. For a society freshly made 
literate in the fast lane, the novel meant an interesting narrative, and we may assume that 
it carried more topical and pragmatic messages for them than what any recipient reader 
more intersted in exploring aesthetic horizons would find in it (both then and today). 
 
 

 
Útmenti kereszt a kiskállói kápolna előtt – Nagykálló 
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Tánczos Vilmos 
 

A vallással és az egyházi élettel kapcsolatos  
állandó nyelvi kifejezések egy csíki falu  

(Csíkszentkirály) szókincsében 
 

 

Az itt következő jegyzék az egyházi és vallási életre vonatkozó állandó nyel-

vi kifejezéseket (frazémákat) tartalmazza, amelyeket az évek során szülőfalum-

ban, a túlnyomó többségben római katolikusok által lakott Csíkszentkirályon je-

gyeztem le egy nagyobb, ma is zajló nyelvi gyűjtés részeként. Ezek lehetnek egy-

szerű − általában jelzős − szószerkezetek (ádámalma, istengyümőccse, hétördög), két- 

vagy többtagú igei kifejezések (béharangoztak neki, mëgtiményëz), valamint egészen 

tág értelemben vett frazeológiai egységek is, így közmondások (Március a kehës lo-

vat s a kehës embërt mëgvallassa), szólások (Minél alázatosabb, annál gyalázatosabb), szi-

tokformulák (Anyád szëntje!), átkok (Az Isten silyessze el! Hogy a hójér vágja el a 

nyakadot!), káromkodások (Ördög papját!) köszönés- és köszöntésformulák (Helyet-

tünk Isten mást ne adjon!), helyzetmondatok (Ne köhögj, met a pap nem temet el!) stb. 

A közreadott frazémák többsége a székely nyelvre jellemző metaforikus 

nyelvi kifejezés, és mint ilyen, magyarázatra szorul. Ezért a frazeológiai egységek 

után előbb megadom jelentésüket, majd ezt a jelentést példamondatokkal is il-

lusztrálom, és végül – ahol ez szükségesnek látszik – néprajzi magyarázatot is fű-

zök az állandó szókapcsolathoz vagy éppen a példamondathoz. 

Az állandó nyelvi kifejezéseket köznyelvi alakban megadott címszókhoz 

soroltam be, amelyek – a tárgynak megfelelően – a vallásos világképpel és az 

egyházi élettel kapcsolatosak. Ritkán, de előfordult, hogy egy címszóként 

kívánkozó adott tájnyelvi lexémának nem volt köznyelvi alakja. Ilyenkor az illető 

székely tájszót szerepeltettem címszóként (pl. bërbëtël, hitutánvaló). A fonéma 

értékű zárt ë hangot mind az állandó kifejezésekben, mind a példamondatokban 

jelöltem. 

 
ÁDÁM 

Ádámalma. ʼádámcsutkaʼ „Jó nagy ádámalmája van!” 
 
ALAMIZSNA  
A teljes alamizsna ëgy tojás, met azt épën odaadod. – Mivel a tojás megoszthatatlan 

egységet alkot, ezért a népi kultúrában a tojás a legtökéletesebb ajándéktárgy is, 
mondhatni az ajándék ideáltípusa.  
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ALÁZATOS 

Minél alázatosabb, annál gyalázatosabb. ʼképmutató, álszent emberʼ 
 
ÁLD, ÁLDÁS 
Áldázódik. ’hosszasan búcsúzkodik’ „Sokat ne áldázódj, hanem indulj!” „Ad-

dig áldázódtunk, hogy a busz az orrunk előtt elment.” 

Mëénk a munka, az Istené az áldás. ʼmeg kell tenni a köteleségünket, a munka 

eredménye nem tőlünk függʼ 
 
ANGYAL 
Angyalt látott. ~ Az angyalát lássa. − Álmában mosolygó csecsemőre mondják. 

Az a vallásos képzet áll mögötte, hogy az ártatlan, bűntelen emberhez közel van az 
őrzőangyala. 

 
ANYASZENTEGYHÁZ 
Elterül, mind az Anyaszëntëgyház. 1. ’terjed, elterpeszkedik’ „Szëdd ëssze magad, 

ne terülj itt úgy el, mind az Anyaszëntegyház!” 2. ’meghízik’ – Gúnyos. 
 
APOSTOL 
Az apostolok szekerin jár. ’gyalogol’ 
 
ÁTKOZ 
Elátkozza még a fődet ës. ’nem válik be, rosszul sikerül valami, és az illető meg-

bánja, amit tett’ „Mióta ez az Unió van, úgy rothad a pityóka pincébe, hogy elátkoz-
zuk még a fődet ës, ahol termëtt.” 

Mëgátalkodik (valamire, valami miatt). ’belső meggyőződésből, makacsságból, 
megbotránkozás, felháborodás, sértettség stb. folytán nem akar megtenni valamit, 
nem hajlandó valamire, megmakacsolja magát, meg van haragudva’ „Úgy mëg vót 
átalkodva a papra, hogy házszëntëléskor nem ës akarta béereszteni.” „Most az 
embërek a televízió hazugságai miatt a faluba úgy mëg vannak átalkodva, hogy nem 
ad sënki semmit a cigányoknak, kergetik ki őköt a kapun ës.” 

 
BÁBA 

Búba fërësztëtt a bába, / vert vóna a valagába. ʼszomorú az életem, bár meg sem 

születtem volnaʼ − A kezdet mágikus determinatív erejét kifejező ritmusos 
proverbium. 

 
BABBA MÁRIA 

Babba Mária lámpása. ʼholdvilágʼ „Né, milyen szép lámpást gyújtott (a) Babba 
Mária!” 

Mëgver/lát a Babba Mária. „Űgyelj, met lát a Babba Mária!” – Helyzetmondat: a 
holdvilágra mutatva mondják gyereknek, fenyegető értelemben. 

Mëgsegitt a Babba Mária. − A Csíksomlyói Szűzanyára, biztatásként. 
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BËRBËTËL 
Bërbëtël. 1. „érthetetlenül, mormol, imádkozik”, 2. ’mormolva olvas’ 3. ’vir-

raszt, ébren van’ „Ne bërbetëlj egész éjjel, hanem inkább aludjál!” 
 
BÖJT 

A bőjtje még hátra van. ʼa rosszabbik része még ezután következikʼ 
 
BOCSÁT, MEGBOCSÁT 
→ megenged 
 
BÚCSÚ 
A búcsút pénzzel járják. ’pénz kell valamihez’ − Általában olyan dologra mond-

ják, ami nem létszükséglet, esetleg szórakozás, de felvállalja az ember, noha költsé-
gekkel jár. 

 
BŰN 

A bűn tagadva jár. ʼaz elkövetett bűnt nyilvánosan nem szokták bevallaniʼ − A 
közösség a bűnöst nem menti fel, de az elkövetett bűn önszántából történő nyilvá-
nosságra hozatalát balgaságnak tartja. 

Bűnre bűnt rak. ʼhalmozza a bűnöketʼ „Akik itt a Fődön élünk, mind Káin utó-
dai vagyunk, jót erőst kicsitt cselekszünk, hanem inkább bűnre bűnt rakunk.” 

Lusta, mind a bűn. ’nagyon lusta’ 

Olyan nehez, mind a bűn. ʼsúlyos, nehézʼ (fizikai tárgyra, személyre) „Jaj, jaj, gye-
re tëgyelek le, met te má olyan nehez vagy, mind a bűn!” (ölbe vett gyerekhez) 

 
CSODA 
A csuda, hogy… ’hihetetlen, csodálatra méltó’ „A csuda, hogy el nem lopta in-

nét mostanig valaki.” „A csuda, hogy még a rámád ës mëgvan!” 

Csudás neki. ʼfurcsa, hihetetlen számáraʼ „Csudás vót Jutkának, hogy mit keres 
az ura itt ilyenkor.” 

Csudát lát. ʼindokolatlanul, nevetséges módon eltátja a száját, belefeledkezik 

valamibeʼ „Na, mi van? Ejiszë csudát láttál? 
 
GYEHENNA 
Nincs Gyëlnába/Gyëhënnába! ’közel van, el lehet oda menni, ha szükséges’  
 
GYÓNIK, GYÓNTAT, GYÓNTATÓSZÉK 

Ha a gyóntatószékbe őszintén mëggyónód mindën vétkedët, az ördög mérgibe kihasad. ʼa 

gyónásnak teljesnek és őszintének kell lennieʼ 

Még a gyóntatószék ës ki këll bírja! ʼne vétkezzél túl sokat és túl súlyos bűnöket!” 
„Úgy gondold mëg, hogy azt még a gyóntatószék ki ës këll bírja!” 

Mëggyóntat. ʼkikérdez, kivallatʼ „Hát én biza Adélkát a szeretejiről jól 
mëggyóntattam.” 

→ öl (Embërt nem öltem, ëgyebet mindënt elkövettem.) 
→ vallat, megvallat 
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HARANG, HARANGOZ 
André Ëmre fëlakasztotta magát. ’harangoz a falu harangozója’ – Helyzetmondat. 

A kézzel történő harangozás idején harangozás alatt mondták a harangozót megne-
vezve. Humoros, a szólást nem ismerők meghökkennek tőle. 

Harangoztak/béharangoztak neki. ’vége van neki, nem sikerül’ „Ha ma így ess, 
akkor mára béharangoztak a szénacsinálásnak.” 

Harangöntő üdő van/lësz. ’nagyon hideg van/lesz, tiszta égbolttal’ „Ma éjjel ës 
harangöntő üdő lësz.” 

 
HITUTÁNVALÓ  

Hitutánvaló. 1. ʼörökség, ami a felesége/férje révén jár nekiʼ 2. ʼörökségʼ (álta-
lában) 

Kikapja a hitutánvalót. 1. ’örököl a házassága révén’ 2. ʼörökölʼ (általában) − 
Eredetileg a házastárs örökösödésére vonatkozhatott, aki a házastársi eskütétel (hit-
tétel) alapján örökölt.  

 
HÚSVÉT 
Vége van, mind a húsvéti kolbásznak. ’elfogy, elpusztul’ „Ha mëg nem tudjuk csi-

nálni, hónap mëhetünk máshova dógozni, végünk lësz, mind a húsvéti kolbásznak.” 
 
IMA, IMÁDKOZIK 
Fëlfog. ’összekulcsolt kézzel imádkozik’ „Erőssen görgetëtt, de mü ott 

fëlfogtunk, s imádkoztunk.” 
Immádkozó. ’halottvirrasztó’ „Az este immádkozóba vótunk.” 
Jól imádkozott. ’sikerült neki, szerencséje volt’ „Na, te osztán jól imádkoztál, 

hogy ëlyen szerencse ért!” 
 
IMAKÖNYV 
Immádságos könyved lënnék, de lovad nem! – Durva fogatosra mondják, aki nem 

használja az imakönyvét, és kegyetlenül bánik a lovával. 
 
ISTEN, ÚRISTEN 

A Jóistennél fël van írva. ʼszámon tartja az Isten (mind a jót, mind a rosszat)ʼ 
„Ha adtál valamit annak a szërëncsétlen cigánnénak, az a Jóistennél valahol fël van 
írva.” 

A Jóisten se nem siet, se nem késik. ʼmegbüntet érte az Istenʼ (átok) 
Add meg, Uram, de rögtön! ’szűklátókörűen türelmetlen, követelőző’ 
Adj jót Isten, Mátékának! – Tüsszentéskor gyereknek szóló jókívánság. Mindig a 

Mátéka keresztnévvel használják. 
Adjon Isten (jót)! ~ Akkor adjon Isten jót! ’nem igaz, nem úgy van, nem teljesedik 

be’ „Ott futkoshatunk ëggyik doktortól a máshoz, ha a beteg má ennyire van, akkor 
Isten adjon jót neki, vége lësz úgyës rövidësën.” 

Adjon Isten részt a szënmiséből! (miséről vala hazaérkezéskor) Isten hallgassa mëg! 
(válasz) 

Az Isten ës kacagja! 1. ’meglepő, nevetséges dolog’ 2. (fenyegetésként) „Olyant 
kapsz ëgyet, hogy az Isten ës kacagja!” 
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Az Isten mëg ne verjën! ʼIsten meg ne büntessen érteʼ „Isten mëg ne verjën, de 
ezt csak te tëhetted, met ez mástól nem tőt ki!” – Védekező célzatú szómágia. Ha 
valaki megvádol valakit valamivel, vagy valami méltatlan, bűnös gondolatot mond 
ki, akkor ezzel a vallásos formulával hárítja el magáról a kimondott szóért, a meg-
gondolt gondolatért esetlegesen járó büntetést. 

Az Isten silyessze el! „Az Isten silyessze el, vajon métt harapott meg [ez a ku-
tya]?”– Átokformula. 

Az Isten Úrnak teremtëtte, csak pénz nélkül felejtëtte. ʼszegény emberʼ − Tréfás. 
Elcsapja, mind a Jóisten a legyet. ’szélnek ereszt’ „Isten számába elcsapta a 

marhákot, mind a Jóisten a legyet.” 
Fënn az Isten! ’az Isten mindenről tud, és igazságot szolgáltat mindenkinek’ − 

Olyankor mondják, amikor nincs remény földi igazságszolgáltatásra. „Űgyelj, met 
fënn van a Jóisten mindënkinek!”  

Helyettünk Isten mást ne adjon! − Köszöntésformula, pohárköszöntéskor. 
Isten adjon jó komai szeretetet! (koccintáskor) 
Isten baglya! „Gyere ide, te, Isten baglya!” – Kedveskedő, tréfás megszólítás. 

Isten bocsássa mëg! ʼengedelmet kérek, de...ʼ „Isten bocsássa mëg de hogy tudtál 
te ott ekkora nagy paraszt lënni?!” 

Isten fizesse! ʼköszönömʼ „Isten fizesse az ebédët!” 
Isten haragjába. „Hol az Isten haragjába vótál mostanig?!” 

Istenmárjás. ʼerős, nagyon jóʼ „Én ezt kaszát erőst istenmárjásnak nem talá-
lom.” 

Isten sënkinek nem ad több szënvedést, mind amennyit elbír. ʼminden szenvedést el le-

het viselniʼ 

Isten számába. ʼegyedül, őrizetlenül, magáraʼ „Otthagyták az állatokot az erdőn 
Isten számába.” 

Kibékül, mind Barabás az Istennel. ʼmegbékél valamivelʼ „Na, immá kibékültem, 

mind Barabás az Istennel.” – A példamondatban szokásmondás. Jelentése: ʼeleget 

ettem, immár jól vagyok lakvaʼ 

Kinő az Isten markából. ʼnagyon magasra nőʼ „Még iskolás, de má jól kinőtt az 
Isten markából.” 

Lehúzza az Istent az égből. ʼkövetelőzik, nincs megelégedve azzal, amit kapottʼ 

Lopja az Isten napját. ʼlustálkodik, hiába tölti el az időtʼ „Ellopja az Isten nap-
ját.” 

Mëénk a munka, s Istené az áldás! ’az embernek el kell végeznie a mezőgazdasági 
munkát, de tovább tehetetlen, csak bízakodhat munkája eredményében’ 
„Minősittëtt vetőmag ide vagy oda, a mëénk a munka, s az Istené az áldás! Ott vet-
hetsz akármit, az Isten, ha akar, akkor úgyës ad.” 

Mëgfogta az Isten lábát. ’szerencsés’ ’jól sikerült neki valami’ „Jó posztba (állásba) 
került, mëgfogta az Isten lábát.” 

Mëglátogassa az Isten. ʼsorscsapásʼ „Én istenem, de mëglátogattál!” 
Nagy a Jóisten hatalma. (vigasztalás, például betegségben) 

Nem félsz az Istentől?! ʼnem félsz Isten büntetésétől?ʼ „Ëngedd mëg, hogy az ál-
dott nap legalább haladjon el, s akkor mondj ekkora hazugságot! Hát nem félsz az 
Istentől?” (hamis esküre) – A példamondat magyarázata: a hamis eskü, a hamis vád 
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a legsúlyosabb bűnök közé tartozik, és különösen Isten színe előtt nagy bűn ilyet 
tenni. Az égen járó Nap magával Istennel azonos, tehát amíg el nem halad, addig az 
ember a legsúlyosabb vétkek egyikét magának az Istennek a színe előtt követi el.  

Nincs(en) se istene, se embëre! ʼnem törődik senkivel, nincs tekintettel senkireʼ 
Úgy kéri, mind az Istent. ’nagyon rimánkodva kéri’ „Úgy kértük, mind az Istent, 

hogy ne foglalkozzon vele, de úgy se hagyott békit neki.”  
Van-ë lelkëd s istenëd? ’hogy nem sajnálod?’ „Ugyanbiza van-ë lelkëd s istenëd, 

hogy így kénozod azt a szëgén állatot?!” 
→ fakereszt (Isten neki fakërëszt!)  
→ Nap (Napod Istenibe) 
 
ISTENGYÜMÖLCSE  

Istengyümőccse. ʼgalagonyaʼ − Latinul: Crataegus 
 
JÉZUS 
Jézus hágója. – Belső helynév, ösvény. A meredek kapaszkodó miatt a Kálvária 

analógiája. 
 
KÁLVÁRIA 

Kálváriát jár. ʼsúlyosan nehéz vagy bonyodalmas dolgot végezʼ „Amióta az a 
baj megtörtént ëgyet járjuk a kálváriát a törvényszékën.” 

 
KÁROMKODIK 

Úgy kárinkodik, hogy a templomba a szëntképëk a falon mozognak. ʼnagyon károm-

kodikʼ 
Hogy a hójér vágja el a nyakadot! − Régi káromkodás. Azok a „káromkodások”, 

amelyekben Isten neve nem szerepelt, megengedettek voltak. (A pap és ördög szóval 
való ilyen káromkodásokat lásd ezeknél a címszavaknál.) 

 
KERESZT 
Kërëszt. 1. ’a kalongya egyik típusa’ „Ezt a kërësztët még fëlrakjuk, s avval 

mënyünk haza.” − Aratáskor az összekötözött gabonából vagy 18 kévéből álló ke-
resztet vagy 27 kévéből álló kalongyát szoktak rakni. A földre helyezett „csutakra” 

kereszt alakban 4 x 4 kévét raktak, majd a tetejére tették a „kalapot”. 2. ʼegy egy-

házközség búcsús népe, búcsús menetʼ „A tavaly még ő ës elmënt Somlyóra a 
kërëszttel, de az idén má nem bír.” 

Kërësztjáró hét. ’pünkösd hete’ – Mivel a csíksomlyói búcsúra ekkor mennek, és 
onnan ekkor térnek meg a búcsús keresztalják (keresztek), ezért ezt az időszakot így 
nevezik. 

Kërësztët vet rëa. ’tudomásul veszi, hogy elvesztett valamit, nem sikerült valami’ 
„Na, akkor erre, ugyë, most bátran kërësztët vethetünk?” 

Isten neki fakërëszt! ’véglegesen elszánja magát valami nehéz, kockázatos dolog-
ra, megteszi az első visszavonhatatlan lépést’ 

Minden háznak van kërësztje. ’minden családnak megvan a maga baja’ 
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KERESZTEL, KERESZTELÉS 
Kërësztël, mëgkërësztël. ’szid, megver, jó útra térít’ „Amikor az anyja jött haza, én 

ëppe kërësztëltem a kölyket, met a labdával leverte vót a falat.” „Én Lacit a sok ital 
miatt mëgkërësztëlni mëgkërësztëltem, de úgy se ért sëmmit.” 

Az, amelyikët én kërësztëltem. ʼsenki, egyikük semʼ „Az a román jőjjön ide a fa-
luba lakni, amelyikët én kërësztëltem.” 

Ha kërësztëlni hínak, s a kezed a tésztába van, vëdd ki, s mënj kërësztëlni. 

ʼkeresztszülőnek lenni a legfőbb, mindenek fölött álló erkölcsi kötelességʼ 
 
KERESZTFA 
Mászik fël a kërësztfára. ’erőnek erejével áldozatot, szenvedést vállal, képmutató, 

farizeus’ „Ki nem állhatom benne, hogy hacsak lëhet erőnek erejivel örökké mászik 
fël a kërësztfára.” 

 
KERESZTRE FESZÍT 

Fëlfeszitt (valakit valamiért). ʼerőszakos módon követel valakitől valamit ʼ 
„Béjött ide hëzzám, s feszittëtt fël, hogy adjak neki tizënöt lejt.” 

 
KERESZTVÍZ 
A kërësztvizet se hagyta mëg rajta. ~ A kërësztvizet ës leszëdte rólla. 1. ’leszidta a sár-

ga földig’ 2. ’minden rosszat elmondott róla’  
 
KRISZTUS 
A részëgët Jézus Krisztus ës elkerülte. ~ A részëg elől Jézus Krisztus ës kitért. ’a részeg 

embert kerülni kell, nem érdemes vele kikezdeni’ 
Krisztus (urunk) az elszállt legényétt, s az ëgyeslovas embërétt nem szënvedëtt, met szënved 

az magáétt ëppe eleget. ʼa feleség családjához költözött fiatal férjnek nehéz a sorsaʼ 

Krisztus koporsóját se őrözték ingyen. ʼmindennek ára van, mindent meg kell fizet-

niʼ 

Krisztusból bohócot (nem csinálhatunk). ʼkomoly dologból nem űzhetünk tréfátʼ 
Érte ës mëghalt Krisztus. ’ő sincs szenvedésre, munkára, halálra ítilve’ – Mivel 

Krisztus mindenkit megváltott, senki sincs örök szenvedésre, munkára stb. ítélve. 

Mëgrázza, mind Krisztus a vargát. ʼkeményen megfogja és megrázzaʼ „Űgyelj, 
met úgy mëgrázlak, mind Krisztus a vargát!” 

 
LÉLEK 
Lélëk, lélëk, de miből élëk? ’nem elég a lelkieket emlegetni, az anyagiakra is kell 

gondolni’ 
Lelke nyugtára/nyúgudalmára. ’nyugodtan, úgy, ahogyan szeretné, ahogyan meg 

van győződve róla, meg van békélve vele’ „Hagyjad, hogy dógozzon vele lelke 
nyugtára, ha neki az úgy tetszik!” 

A lelkit benne tartsa. ’nagyon félti, nem adja kölcsön senkinek’ „Benne tartotta a 
lelkit a gërëblyéjibe, s én mégës eltörtem.” 

Mëgesik a lelke rajta. „Mëg ës esëtt a lelkëm a kicsi cigánlëjánkán.” 

Nem fér bé a lelke mellé. ʼnem tud beletörődni, belenyugodni, egyetérteni veleʼ 
„Nem fér bé a lelke mellé, hogy Misi adaadta neki a fődet, s hogy ő mëghalt, most 
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Ilus visszavëtte.” „A lelkëm mellé béférni nem tud ez a sëmmi pénz.” (ti. hogy ilyen 
kevés a nyugdíja) 

Nincsen/van lelke (s Istene). ’nem sajnálja/sajnálja’ „Hogy volt lelkëd s Istenëd 
ezt mëgtënni?” „Ugyanbiza hol vót a lelkëd akkor?” 

 
MÁRIA, SZŰZ MÁRIA 
A részëg embërt Márja a köténnyibe hordozza. ~ A részeg embër Márja köténnyibe van. 

’az ittas embernek nem esik baja’ 
Csak Máriának szabad panaszkodni. ’nem szabad panaszkodni senkinek’ „Csak 

az égi édësanyának, Máriának szabad panaszkodni, met a családtagnak ës ëppe úgy 
fáj, mind nekëd.”  

Ha Márjára vigyorodik, akkor sem (tud valamit megtenni). ’mindent megtesz, amit 
csak tud, de mégsem sikerül’ „Ha Márjára vigyorodom, akkor se tudom innen 
kivënni.” 

Márja hozza mëg. ʼSzűz Mária gyógyítsa megʼ „A Bódogságos Szépszüzmárja 
hozza mëg az erejit!” 

Márja radinája 1. ’karácsony éjszakáján elfogyasztott ünnepi étel’ „Amikor ha-

zajövünk az éjféli miséről, mëgëgyük a Márja radináját.” 2. ʼkarácsony éjszakáján 
történő ünnepi étkezés’ „Márja radinájára nálunk tőtöttkáposztát szoktak főzni.” – 
A radina szó jelentései: 1. ’gyermekágyas asszony meglátogatása’ „A fiam s a 
lëányom radinába vótak az este.” 2. ’gyermekágyas asszony meglátogatásakor vitt 
ételek’ „Nálunk a kicsibubás asszonnak radinát szoktak vinni.” 

Nem vagyok Márjás huncut! ʼnem vagyok ördöngős, varázslóʼ 
 
MEGENGED 
Mëgënged. ’megbocsát’ „Kérjük Istent, hogy ëngedjën meg, hogy bűnre bűnt 

rakunk.” „Má ëngedjën mëg a világ, de azétt ëlyent még se szabadna csinálni!”  
 
MENNY 

Szamárbőgés nem hallik a mënnybe. ʼaz ostoba, együgyű, kisszerű vagy egyenesen 

rosszindulatú ember rágalmainak, sirámainak nincs nagy hatásaʼ 
 
MENNYKŐ 

Kuporog, mind Homoród végin a mënnykő. ʼösszehúzódva várakozikʼ 
Ver hëzza, mind Bernád a mënnykőhöz. ’nagyon üti, csépeli’ 
 
MENNYORSZÁG 

Olyan, mind a mënnyország. ʼtiszta, rendes, harmonikusʼ „A lakása olyan, mind a 
mënnyország.” 

A mënnyországba jobb a klíma, de a pokolba jobb a társaság. – Tréfás. 
 
MIATYÁNK 
Úgy tudja/mondja, mind a Miatyánkot. ’gondolkodás, habozás nékül, betéve 

mondja’ 
Vissza Miatyánk! ’nincs jól úgy, ahogyan elkezdtünk valamit, térjünk vissza az 

eredeti állapothoz!’ „Mondtam neki, hogy vissza Miatyánk, ez így nem lësz jó!” 
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NAP (égitest) 
A fényës Napja elhalad. ’rossz a sorsa’ „Ilona nénëdnek a fényës napja 

elhaladott, amióta a fiatalok a nyakára kőtöztek, s a nyugdíját fëlélik.” 
A Napja istenibe. ’mindig’ „Napja Istenibe nekëm örökké tartozik.” „Napja is-

tenibe örökké sietëtt valahova.” „A napom istenibe én örökké kódus vótam.” – A 
kifejezést Kriza János káromkodásnak tartotta, és az egyházi körök nagy megrökö-
nyödésére, annak eredete után kutatott. Bözödi György így írt erről: „Sokan nem 
nézték jó szemmel, hogy főpap létére a sokszor vaskos népmesékkel foglalkozik, 
azzal meg éppen feltűnést kelt, mikor az egész Székelyföldet végigkutatja egy ká-
romkodás után, mely »elég ősi bűne ugyan« a magyarnak, de vethet egy kis fényt a 
régi vallásra. Hisz arról van szó, hogy valakinek csak a napját szidják-e vagy »a nap 
istenét«, amint most hallotta egy udvarhelyszéki paptól, mert ez utóbbi esetben mi-
lyen értékes útmutatást jelentene az ősök pogány vallása felé, amit annyit kutatott. 
(B. Gy.: Kriza János. Erdélyi Helikon X. 1937. 184.) 

Belésüt a Nap. 1. ’meggazdagodik, szerencsés’ „Én nem tudom, a Nap hol sü-
tött beléjik, hogy így elgazdagodtak.” 2. ’ellustul’ „Délutánra má a nap erőst belénk 
sütött vót.” 

Nagy helyt éri a Nap. ’ellustult’ „Ëgyre këlletlenebbül dógozott, ejiszë igën erőst 
nagy helyt kezdte má érni a Nap.” 

Süti a fejit a Nap. ’lusta, nem akar dolgozni’ „Süti a fejit a nap az ëjenyëknek.” 
A Napnál dógozom, s a Hód fizet. ’munkanélküli’ „Erőst jó munkahelyem van 

nekëm: a Napnál dógozom, s a Hód fizet.” 

Napszëntület. ʼnaplemente ideje, alkonyatʼ „A Nap má szëntült le, amikor haza-
értünk.” „Még napszëntület előtt jött bé hëzzánk, s még most ës itt van.” 

Nem hëjába jött/kelt fël a Nap érte. ’tevékenykedik, értékes ember, nem lusta’ 
 
NEGYVEN MÁRTÍR 

Nëgyvenmárti. ʼMárcius 10., a negyven vértanú emléknapjaʼ „Ma van 
nëgyvenmárti.” − Ezen a napon Sebaste városában, Kis-Arménia fővárosában 320-
ban a pogány Liciniusnak, Nagy Konstantin császár vetélytársának uralma alatt 
negyven keresztény római katona szenvedett vértanúhalált jeges vízbe vetve. A nap 
jelentősége a népi időjárásjóslásban összefügg ezzel az esménnyel: azt tartják, hogy 
ha aznap fagyott, utána negyven napig lehet még fagy. 

 
OLTÁRMÁSZÓ 

Oltármászó. ʼtúlbuzgó módon, esetleg képmutató buzgósággal gyakorolja a val-

lástʼ „Az öregasszony nagy oltármászó, de otthon úgy tud kárinkodni, hogy a 
szëntképëk a falon mozognak.” 

 
ORBÁN 
Jő s mënyën, mind az Orbán lelke. ’céltalanul jár ide-oda, nem találja a helyét, ott-

hontalan’ „Ahogy az ura mëghalt, csak jött s mënt a faluba, járt ide-oda mind az 
Orbán lelke.” 

 
ÓRA 

Jó ~ rossz óra. ʼszerencsés ~ szerencsétlen időʼ  



 445 

Jó órába (ki)mondott szó lëgyën! ʼszerencsésen valósuljon meg az, amiről éppen 

szó van, ne következzen baj abból, hogy beszélünk rólaʼ „Jó órába mondott szó le-
gyen, nekëm most nem fáj semmim.” – A mitikus világképben az idő nem semle-
ges, hanem vannak jó és rossz szegmensei. Az idő minősége, amelyben a kimondott 
szó elhangzik, döntően határozza meg azt a tárgyat is, amire a szó vonatkozik.  

 
ÖL 
Embërt nem öltem, ëgyebet mindënt elkövettem. – „Az embër hazudhat akárkinek, de 

az Istennek nem lëhet hazudni, neki ki këll mondani mindënt. Van olyan viccës 
beszéd ës, hogy ëgy illető odamënt, s azt mondta a papnak: »Én embërt nem öltem, 
nem loptam, ëgyebet mindënt elkövettem.« De ezt ő má gyónásnak nem fogadja el, 
erre ő nem adja mëg a fëloldozást, met Isten előtt mëg këll vallani mindënt.” − 
Gyónásformula paródia.  

→ gyónik, gyóntat 
 
ÖRDÖG, GONOSZ 

Annyit kér ëgy lóétt, mind az ördög az anyjáétt. ʼtúl drágán akarja eladniʼ 
Az ördög beléfingott a puliszkalisztbe. ’nem sikerült, elromlott valami’ „Mëg akar-

tuk szárittani, s ma még haza ës akartuk vinni a szénát, de az ördög beléfingott a 
puliszkalisztbe, má jókor délkor elverte az esső a rendët (értsd: a száradó szénát).” 

Heten (vannak), mind a gonoszok. ʼheten vannakʼ 
Hétördög. ’élénk, gonosz’ „Ez a gyermëk hétördög!” 
Ördög papját! − Régi káromkodás. 

Ördög van benne. ~ Belébútt az ördög. ʼrossz, gonosz, megátalkodott személyʼ 
„Mikor fiatal vótam, azt gondoltam, hogy a női szëmély mind angyal. Az a ráksulyt, 
van abba ördög ës elég!” 

Ördögadta! − Régi káromkodás. 

Ördöge van. 1. ’rejtélyes, indokolatlan módon szerencsés’ 2. ʼérthetetlen jelen-

ségʼ − Például titokzatos módon eltűnt tárgyra mondják. 
Ördögétt pokolba ne menj! ’lehet itt helyben is leányt, feleséget találni, nem kell 

messzire menni érte’  
Ördögök fasza! „A nemeseknek, dézsmát, robotot, ököradókot s még ki tudja 

mit az ördögök faszát nem këllëtt fizetni!” – Szitokszó. 

Ördögvel laksz, ördöggé këll válj! ʼha rossz társaságba keveredsz, magad is rosszá 

válszʼ 
Üti az ördög a lapáttal a seggit. ’rosszra biztatja, ösztönzi’ „Nem elég neki, amije 

van, üti az ördög a lapáttal a seggit, hogy még szërëzzen többet.” „A lusta embërnek 
az ördög nem üti a lapáttal a seggit, hogy csináljon ő ës valamit.” 

 
PAP 
A jó pap ës holtig tanul, s mégës bután mëghal. – Egyfelől elismeri a tudásra való tö-

rekvést (jó pap), másfelől szkeptikus a tudás érvényességét illetően (bután meghal). 

A kutyának s a papnak ugatni këll. ʼa papnak kötelessége prédikálni, feddeniʼ − 
Gúnyos. 
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A pap s a katona ott baszik, ahol tud. – A közmondás felmenti a nemi életet élő 
katolikus papot. Gúnyos, tréfás. 

A papokot ësszerázzák. ʼa papokat elhelyezik, plébániákat cserélnekʼ 
Csak ott, ahol a papok táncolnak. ’csak elül, csak a látszat kedvéért’ „Csak ott 

takarittott, ahol a papok táncolnak.” 
Dére, / fut a pap a lére! ’dél van’ – Ritmikus helyzetmondat. Déli harangszó alatt 

mondják. 

Forog, mind a papvirág. ’forog körbe’ – A papvirág jelentése ʼmargarétaʼ. 
Ha lëszëk, pap lëszek, s ha nem, sëmmi se lëszëk! ’ha nem sikerül az, amit szeretnék, 

akkor mást nem is akarok’ − Egy selypes beszédű kisfiú gyermekkorában pap szere-
tett volna lenni, és egyszer ezt mondta: »Ha lëcëk, pap lëcëk, ha nem, sëmmi se 
lëcëk!« Erről rajta is maradt a Lëcëk gúnynév. 

Jár a pap. ’házszentelést végez a pap’ „Az idén má aprószëntëkkor kezd járni a 
pap.” 

Még a napod ës átkozott, melyik nap a papot emlëgetëd. ’aki a papot szidja, baj éri’ − 
Mágikus szemléletet kifejező szólás. 

Ne köhögj, met a pap nem temet el! – Helyzetmondat: a köhögő emberhez 
szólnak vele. Tréfás. 

Nem örökké papsajt. ~ Nem mindën papsajt. ~ Mindën nap nem papsajtja. ’nem min-
dig sikerül minden’ „Most nem kaptam sëmmit, met hát nem örökké papsajt.” 

Úgy, mind a pap: én iszom, s tük nëzitek. – Helyzetmondat. Ha társaságban valaki 
csak magában kénytelen inni. 

Vesztëtt papját! − Régi káromkodásformula. Nem Isten nevével történő, azaz 
„megengedett” káromkodás. 

 
PILÁTUS 

Belékerült, mind Pilátus a Krédóba. ʼvéletlenül, akaratán kívül belekerült; odake-

rült, de nincs ott a helyeʼ „Ő csak ëppe itt járt akkor, úgyhogy csak belékerült ebbe 
a törvényës ügybe, mind Pilátus a Krédóba.”  

 
POKOL 
Nincs pokolba. ’nincs messzire’ „Jól (értsd: könnyedén) elmëhettél vóna érte, me 

nincs pokolba.” 

Úgy ég, mind pokolba. 1. ʼeszeveszetten, féktelenül égʼ 2. ʼégető fájdalmat érezʼ 
 
POR 
Por seggibe, s mást helyibe! ’meghalt vki, jöhet az új helyette’ „Por seggëdbe, mást 

helyedbe!” – Lehetséges, hogy valamilyen régi mágikus szemlélet van a szólás mö-
gött, esetleg a halottkultusz valamely rituáléja. Megjegyezzük, hogy a világ sok kul-
túrájában − így például a románban is − szokás volt a hulla testnyílásainak a betö-
mése, hogy a gonosz szellem (strigoi) ne szabadulhasson ki belőle.  

 
SZENT, MEGSZENT  
Szënt/mëgszënt valamit. ’megsejt, észrevesz valami gyanúsat vagy rá nézve terhe-

lőt’ „Szëntëttem, én ës valamit, de pontoson nem tudtam, hogy mi baja van.” 
„Ejiszë mëgszëntëtt valamit, azétt nem mert a tënnap idejőni.” 
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SZENT 

A szëntnek ës maga felé hajlik a keze. ʼmindenki az önérdekét nézi elsősorbanʼ 
Anyád szëntje! ~ Az anyjik szëntje! − Eufemizált szitkozódás. 
 
SZENT GYÖRGY 

Aki Szönʼ Györʼ nap előtt kalapot tëszën, ahhoz tanács kérdeni, ne mënj. – Öltözkö-
désre vonatkozó időjárás-regula. Jelentése: Szent György napja (április 24.) előtt 
Csíkban a báránybőrsapkát nem szabad kalapra cserélni. 

Aki Szönʼ Györʼ nap előtt lefekszik a fődre, a boszorkányok elviszik. – Viselkedésre 
vonatkozó időjárás-regula. Jelentése: Szent György napja (április 24.) előtt Csíkban 
még hideg van, aki lefekszik a földre, megbetegszik. – A lázas betegség démoni 
megszállás eredménye. 

 
SZENT HEVERDEL 
Szënt Heverdel napja. ’ellustálkodott nap’ „Élnek ëgyik napról a másikra, úgy, 

ahogy lehet, nekik mindën nap Szënt Heverdel napja van.” – Nem létező szent ne-
ve, amely a „heverd el!” igei kifejezés szemantikáján alapul. Csak ebben a frazeoló-
giai szerkezetben él. 

 
SZENT ISTVÁN 
Olyan hideg vót, hogy Szënt Istán az éjjel a kardot elëngedte, s a kezit ësszedörzsölte. 

ʼnagy hideg voltʼ − Helyzetmondat. A templom előtt álló Szent István-szoborról 
van szó. 

 
SZENT MARGIT 

Margit magát lepisilte. ’eső lett Szent Margitkorʼ − Antiochiai Szent Margit név-
ünnepe (július 13.) az erdei szénacsinálás kezdőnapja volt. Ha ilyenkor esett az eső, 
nem lehetett kiköltözni a havasra. A frazémában Margit helyett bármelyik női szent 
neve állhat, ha az illető szent névünnepén esik az eső.  

 
SZENT PÁL 

Úgy otthagyja, mind Szënt Pál az oláhokot. ʼvégérvényesen, határozottan elhagy 

valakitʼ 
 
SZENVEDÉS 
→ Isten (Isten sënkinek nem ad több szënvedést, mind amennyit elbír.) 
 
TÉR, MEGTÉR 
Aki tér, üdvözül! – Helyzetmondat: a szemük előtt visszaforduló embernek 

mondják tréfásan. A frazeológiai szókapcsolat a „tér(ül)” szó kettős jelentésén ala-
pul: 1. ’visszafordul’ 2. ’erkölcsi értelemben megigazul, jó útra tér’. A tréfás, humo-
ros minőség a jelentésátvitelen alapszik. Köszönés gyanánt is használható, 
kapcsolatfelvételi funkcióban is él. 
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TÖMJÉN 

Mëgtiményëz. 1. ʼvalamilyen erős, hathatós anyaggal, szerrel gyógyít vagy fűsze-

rezʼ „Amikor a templomba füstölővel füstölnek, hát ott vetnek valamit, az a timén. 
S annak a timénnek van olyan tulajdonsága, hogy ha ëgy likas fogad van, belétëszed. 
Akkor osztán a többivel ës mehetsz az orvoshoz. Idebé János bának ës likas foga 
vót, elémënt, s a harangozótól timént kért. Belétëtte a foga likjába, s kirontotta az 
egésszet. Azt osztá többet nem këllëtt timényëzni. Se a többit, se azt.” 2. ’kis meny-
nyiségben valami jobb, értékes dolgot vegyít bele a gyengébb dologba, hogy annak 
állagát feljavítsa; gyengén, vékonyan meghinti vele’ „Azt a szároz árpakaszállást még 
otthon ëgy kicsi ződ fűvel mëgtiményëztem, s jól ësszeráztam, hogy jobban ëgyék a 
marhák.” „A ganyézásnál ës, ha csak kicsitt tëszël rëa, s elterittëd, akkor a fődet csak 
ëppe mëgtiményëzted.” 

 
VALLAT, MEGVALLAT 

Mëgvallat. ʼkikérdez, meggyóntat, a lényegéig hatolʼ „Ez a nagy tél mëgvallatta 
a fát a szín alatt.” (értsd: sok elfogyott a fából) 

Március a kehës lovat s a kehës embërt mëgvallassa. 1. ’a márciusi hideg idő-

ben előjön a betegség’ 2. ʼa télutó legyengíti a beteg embert és a beteg állatot, kérdé-

sessé válik a túlélésükʼ 
→ gyónik, gyóntat 
 
VASÁRNAP 
Annyiba (se) vëszi, mind a macska a vasárnapot. ’nem veszi semmibe, nem tiszteli 

meg, rá se hederít’ 
 
 
 

Vilmos Tánczos 
 

PHRASEMES RELATED TO RELIGION AND CHURCH LIFE IN THE VOCA-
BULARY OF A VILLAGE IN THE CSÍK REGION (CSÍKSZENTKIRÁLY) 
 

The list contained in this paper is made up of phrasemes related to church and religious 
life, compiled through the years as a part of a major compilation of language items 
assembled in my home village, a settlement called Csíkszentkirály, populated mostly by 
Roman Catholics. The majority of these phrasemes would be metaphorical expressions 
characteristic of the székely [Szekler] language and, as such, would also require further 
explication. For this reason, I pair the phrasemes off with their meanings first, and then 
illustrate these meanings with the help examples embedded into sentences and, 
eventually, I also add an ethnographical explanation of the specific phraseme or the 
example where it seems necessary.   
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Kovács Ábrahám 
 

A skót népi vallásosság és a humor szerepe  
Baráth Ferenc munkáiban 

 

 

 

Baráth Ferenc a Lónyai református gimnázium tanára ahhoz a nívós, nem-

zetközileg tájékozott, több nyelvet beszélő református liberális értelmiséghez tar-

tozott, amely számára a hazaszeretet, a protestantizmusból, főként a kálviniz-

musból táplálkozó liberális értékek rendkívül fontosak voltak. Döntő hatást gya-

korolt rá a skóciai peregrináció, amelyet a Church of Scotland teológiailag konzerva-

tív iránya, a zsidómissziót végző evangélikál irány hozott létre.1 Ő azonban in-

kább a teológiai liberalizmussal szimpatizált. Nagyon érdekes arra odafigyelnünk, 

hogy a konzervatívok és liberálisok között az eltérő teológiai vélekedés még nem 

jelentette azt, hogy politikai világnézetük nem egyezhetett, vagy legalábbis meg-

határozó kérdésekben nem voltak komoly közös metszéspontok mind Magyaror-

szágon, mind Skóciában. Különösen igaz ez a patriotizmus kérdésére nézve. 

Azonban ennek a kérdése külön kutatásokat érdemelne.  

Baráth hazatérése után csatlakozott a Pesten csoportosuló liberálisokhoz, 

akik az angol és skót társadalmat mintának tekintették és követendő példaként 

mutatták be a magyar közönség számára. Ennek egyik eszköze éppen a Vasárnapi 

Újság volt, amely a református nemesi és paraszti származású értelmiség és a ki-

alakuló nemesi középosztály gondolatai közlésének egyik jelentős platformja volt. 

1867-től Pákh Albert után a kolozsvári származású, református Nagy Miklós lett 

a főszerkesztő, aki mélyen beépült a református elitbe.2 

A közízlés és közfelfogás befolyásolásában nagy szerepet játszott a Vasár-

napi Újság. Nagy szerkesztősége alatt az újság közművelődési lappá kezdett válni 

1871–72 után.3 A szerkesztő közvetítő állásfoglalása miatt a „népes és sokrétű 

szerzői gárdája kizárta az egyértelmű szellemi (és párt-) orientáció lehetőségét, 

mégis többségben voltak a nép-nemzeti irányhoz tartozó írók s az ellenzéki, ne-

 

 1 Hörcsik 1988: 161–182. 
 2 Édesapja, Nagy Ferencz kolozsvári és enyedi református főiskolán tanított. Testvére, Ilona pe-

dig Szász Domokos erdélyi református püspök felesége volt. Forrás: Szinnyei http://mek.-
niif.hu/03600/03630/html/index.htm 

3  Kosáry–Németh G. 1985: 219.  
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mesi idealizáló és konzervatív eszmeiségű értelmiségiek, tudósok.”4 Ebben a 

körben bőven jutott a református értelmiségnek is hely.  

Nagy családi és felekezeti hátterének, valamint irányultságának köszönhető-

en a szerzők között bőven találunk reformátusokat és olyanokat, akik a protes-

tantizmus és liberalizmus szavak közé egyenlőségjelet tettek, de felekezetileg ka-

tolikusok, unitáriusok vagy éppen más vallásúak voltak.5 Ők tovább éltették a 

Széchenyi óta tartó angol és skót eredmények átültetését a magyar társadalomba. 

Számukra valóban példakép a „hatalmas, szabad és vendégszerető Albion”. 

Buzinkay Géza rámutat, hogy a  
 
„Vasárnapi Újság érdeklődését, szellemiségét legerőteljesebben a technikától az útle-
írásokig minden területen uralkodó angol tájékozódás szabta meg. A fejlődés útja és 
eszközei, a modern kor haladása és civilizációja s általában a világnézet, az ideológia 
területén az angolszász világ jelentette a vezért a lap számára. A technikai kurió-
zumvilágban inkább az Egyesült Államok az elméleti kérdésekben, a tudományok-
ban és életformában inkább Anglia. Nem jelent meg szám angol könyv- és cikkis-
mertetés, fordítás, úti beszámoló és az angliai tudományos eseményekkel vagy tudó-
sokkal foglalkozó kisebb-nagyobb cikk, portré nélkül.”6 
 

Ezekkel szemben a „német vonatkozású hírek, cikkek többsége a politiká-

hoz kapcsolódott, olykor az ipari eredményekről számolt be. Már a német szép-

irodalomra is alig figyelt a lap. A francia élet és kultúra állandóan rokonszenves 

formában jelent meg, de főként csak rövid hírekben, kisebb részben a portrékban 

és a szépirodalmi publikációkban. A hetilapban egyértelműen látható az angol-

szász és skót témák dominanciája. Az írók közt számos volt edinburgh-i peregri-

 
 4 Kosáry–Németh G. 1985: 220. 
 5 A költő és műfordító Szász Károly (1829–1905) volt főmunkatársa, az irodalmi és „más napi 

rovatok” vezetője. Belmunkatársa 1867–69-ben Réthi Lajos (1840–?) volt, aki református lelké-
szi pályakezdés után ifjúsági és néplapjaival (Növendékek Lapja, Jó Barát), cikkírói termékenysé-
gével, később pedig, a nyolcvanas évektől, mint az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesü-
let Hunyad megyei elnöke volt ismert. Réthit 1872-ig Dömötör János (1843–1877), a pesti re-
formátus gimnázium angol- és filozófiatanára, valamint a Hon cikkírója, a későbbi függetlenségi 
párti képviselő, Törs Kálmán (1843–1892) követte. Gyulai Pál, Arany János és Vajda János mel-
lett rendszeresen publikált a költők közül Győry Vilmos (spanyol és svéd fordításokat is), 
Dalmady Győző, Szász Béla, Fejes István és Illyés Bálint, az elbeszélők és tárcaírók közül Sala-
mon Ferenc, P. Szathmáry Károly, Kazár Emil, Deák Farkas, Baksay Sándor. A történelmi, iro-
dalmi, művészeti, esztétikai, néprajzi, művelődési írásokat és úti beszámolókat Ipolyi Arnold, 
Rómer Flóris, Vámbéry Ármin, Szabó Károly, Szilágyi Sándor, Pauler Gyula, Nagy Iván, Thaly 
Kálmán, Erődi Béla, Takács Lajos, Baráth Ferenc, Beöthy Zsolt, Kenessey Albert, Orbán Ba-
lázs, Brassai Sámuel, Szinnyei József, Könyves Tóth Kálmán, Varga János, Ballagi Aladár, 
György Aladár, Sámi Lajos, Eötvös Lajos és Eötvös Károly írta. A közgazdasági és természet-
tudományos írások főként Herman Ottó, György Endre, Dapsy László, Hoitsy Pál tollából 
származtak. Kívülük alkalmilag megjelent valóban minden kortárs, aki tollat vett a kezébe. (Vö. 
1879: 11, 170.) 

 6 Kosáry–Németh G. 1985: 222, 221. 
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nus diákot találunk. Ezek közül többen lettek bel- és állandó munkatársak. Ba-

ráth Ferenc, a pesti református főgimnázium tanára kétéves skóciai tartózkodása 

alatt levelezéseivel, azután pedig számos írásával az egyik angol és skót referens 

szerepét is töltötte be György Endre nemzetgazdasági író mellett. Az edinburgh-i 

évei után a pesti teológián filozófiatanárként tevékenykedő Dömötör János, a 

Baráthtal egy főgimnáziumban tanító Dapsy László és Komáromy Lajos nagyon 

komolyan kamatoztatták az Edinburgh-ban és Londonban töltött éveket. Ők is 

számos angol és skót témáról írtak az újságban.7 Friss élményeik és fenntartott 

kapcsolataik alapján tudták ekkor – Magyarországon sem előbb, sem utóbb nem 

látott mennyiségben és mélységig – ismertetni Angliát és Skóciát és azok szellemi 

életét. A szigetországi példa a megvalósítandó technikai, civilizációs, műveltségi 

és politikai célt jelentette számukra – és világosan megnevezte a társadalmi prob-

lémák megoldásának útját, modelljét is.8 

Az ösztöndíjas diákokon kívül Liptay Pál útirajzaival s az angliai és amerikai 

magyar vonatkozásokról szóló remek sorozataival (1871, 1873) vonzotta az ér-

deklődő közönséget. Szász Károly, későbbi református püspök fordításaival és 

verseivel járult hozzá a lap arculatának színessé tételéhez. Az élénk angol és skót 

barátságon túl a brit életforma, az angliai és skóciai szellemi, társadalmi és politi-

kai események sokszínű bemutatására is sor került. A skót társadalmi életbe való 

betekintésre a magyar református egyház és a skót protestáns egyház közötti igen 

szoros kapcsolatok révén nyílt mód.9 Ez különösen is a Mária Dorottya főher-

cegnő segítségével megtelepedett Skót Misszió sokágú tevékenységének köszön-

hető.10 Az angol-skót nevelés, oktatás,11 a technika megjobbítása, a szociális in-

tézmények és karitatív tevékenységek meghonosítása, az irodalom és művészet 

pártolása, a munkásság és parasztság helyzetének javítása mind-mind példaként 

jelentek meg a hazaiak számára. 

Baráth Ferenc Disraeliről szólva írta, hogy nemcsak a magyaroknak, hanem 

egész Európának azért fontos Anglia példáját figyelnie, mert ott képzelhető el „a 

munkás kérdésnek […] transactio útján történő, békés megoldása”, amire „[…] 

legnagyobb gondolkodói évek óta készítik elő az angol közvéleményt, mindenik 

társadalmi osztályban.”12 Az egyszerű magyar vidéki fiatalember úgy tűnik na-

gyon érzékeny volt a munkáskérdés iránt is. 

 

 

 
 7 Komáromy 1870: 73–74. 
 8 Kosáry–Németh G. 1985: 222. 
 9 Kosáry–Németh G. 1985: 222. 
10 Kovács 2001. 
11 Tabajdi 1868: 405–412. 
12 Baráth 1874a: 178.  
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NÉPI VALLÁSOSSÁG ÉS A SKÓT NÉP JELLEME 

 

Az edinburgh-i hallgatókat nagyon megragadták és lenyűgözték a skóciai ta-

pasztalatok. A kint tanultakat és látottakat tudatosan megpróbálták hazájuk javára 

fordítani. Balogh Ferenctől kezdve Dapsy Lászlón át egészen Baráthig, de még 

utána sok-sok évtizeden keresztül a skót kálvinizmus, mint társadalmi minta ke-

rül hazai közönség elé.13 Ez a hatás kiterjedt a politikai, a közéleti és egyházi élet 

minden területére. A fiatal diákok, így Baráth is roppant mélyen magukba szip-

pantották Skócia friss, éltető levegőjét és azt nagyon sokféle formában haza is 

hozták. A hazai protestantizmushoz oly közel álló eszmeiség: szabadság, függet-

lenség és egyenlőség eszméjét csak meg-, illetve felerősítette a hasonló hagyomá-

nyokkal rendelkező angol és skót a polgári társadalmi minta, ahol a kálvinista 

demokratikus elvek évszázadokon át meghatározóak voltak. 

 

SZABADSÁG, FÜGGETLENSÉG ÉS EGYENLŐSÉG 

 

A protestantizmus, mint eszme nagyon meghatározó Baráth világszemlélet-

ében. James A. Froude alapján mély tisztelettel ír a skót reformáció hatásáról, 

mert „nemcsak Skócziának, de Angliának szabadságát is az mentette meg”.14 Ez 

a kálvinizmusnak jelentős szerepet tulajdonító szemléletmód jelen volt mind az 

angol-skót, mind a magyar társadalomban. A presbiteriánus, demokratikus rendszer 

kialakítása nagyon fontos volt mindkét nemzet számára a reformáció időszaká-

ban és ekkor került a „vallás ügye közel a nemzet lelkéhez”. A reformációról ér-

tekezve Baráth nemcsak a demokrácia kialakulásának szerepét (bár ezt csak köz-

vetve mondja ki) méltatja, hanem kijelenti, hogy az általános közművelődés te-

kintetében is „csaknem mindent a reformátiónak köszönhet Skóczia”.15 

A skótokat, mint a magyarokat is, szabadságszerető népnek látja. A kálvinis-

ta gyökerű puritanizmus, ahol a szövetség (covenant) megkötése Istennel köz-

ponti téma volt, mélyen beírta magát a skót vallásos érzületbe. A kiválasztottság 

tudata, az igaz hit terjesztésének felelőssége és az emberek közötti egyenlőség er-

re az eszmei alapra épült. Természetesen Baráth tudatában volt annak, hogy az 

egyenjogúság fokozatosan megvalósulandó volt a társadalmi rétegek között, de 

éppen az angolok és a skótok szolgáltak ebben is például Európának. Az első 

polgári forradalom Angliában volt, és bizony ott a kálvinizmus szolgáltatta azt a 

demokratikus világnézetet, amelynek alapján az egyenlőség eszméje elindult. Val-

lásos eszme jóval a francia forradalom pszeudovallásosságba futó ateizmusa előtt 

 
13 Kovács 2004: 381. 
14 Baráth 1870a: 47. 
15 Baráth 1870a: 47. 
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virágzó demokráciát alakított ki a szigetországban. Számukra nem a dogmatikai 

kérdések voltak a fontosak, hanem a függetlenség eszméje az állam és az egyház, 

illetve az egyházak egymás közti viszonylatában. A nemzeti és vallási függetlensé-

gért ők is, mint a magyarok nagyon sokat küzdöttek. 

A skótok függetlenségét az angolok vették el „bizony nem kevés pénzébe és 

vérébe került Angliának a harmadfél milliónyi skót beolvasztása.”16  
 

„Még a tényleges beolvadás után is a skót nemcsak a törvényekben és közigazgatás-
ban tartott fenn egy csomó kiváltságot és ősi szokást a maga számára, hanem szá-
zadokon keresztül megőrizte, a hatalmas angol miveltséggel szemben, jellemének 
egyéniségén, annak kiválóbb tulajdonait.”17 

 

 

A NYELV BÁJA: A SZÓKIMONDÁS ÉS GYENGÉDSÉG, VALAMINT  

A VENDÉGSZERETET 

 

A skótokat jellemábrázolásában életrevalónak és makacsan szívósnak tartja, 

akiknél a „modornak, a kedélynek bizonyos nyíltsága, egyenessége, mely az ide-

gent meglepi, elragadja, s mely sokszor bizonyos fokú durvaságig megy”18. Ezek 

után össze is hasonlítja a két népet, a skótot és a magyart e tekintetben és arra a 

következtetésre jut, hogy ugyanolyan szókimondó férfiak és asszonyok mind a 

két országban vannak. Egy másik jellemző tulajdonsága a nemzetnek, hogy gyen-

géd és ez számtalan esetben megjelenik a nyelvben is: „dédelgető, szeretgető, 

gyöngéd szavakban”.19 A skót közbeszéd sokkal gazdagabb, mint az angol. De 

Baráth nem áll meg a szóbeli kifejezés dicséreténél. Hangsúlyozza, hogy a gyen-

géd szeretetét átviszi „nemcsak a személyekre, a kis babára, a gyönyörűséges kis 

feleségre, hanem a hazai föld kedvenczebb állataira és madaraira is.”20 A skót 

nyelv bája is megragadja őt, melyre jellemző a „széles skót accentus”. Hogy 

mennyire megmaradt a skót nyelv még az angolban is, amellett így érvel: „Burns 

költeményeihez egy egész külön szótár kell, hogy megértsük scotticismusait”.21 

Aki valaha is élt Skóciában és olvasta Burns verseit ma is megérti miről is írt. A 

református peregrinus diáknak feltűnt a környezetének nyíltsága és érdeklődése 

Magyarország iránt. Kiemeli a skótok vendégszeretetét. Hollandiával összehason-

lítva Edinburgh-ban a diákok valóban bekapcsolódtak a társadalom életébe és 

rengeteg meghívást kaptak. Ezzel szemben a kontinensen a diáktársaik alig-alig 

 
16 Baráth 1870a: 46. 
17 Baráth 1870a: 47. 
18  Baráth 1870a: 47. 
19 Baráth 1870a: 47. 
20 Baráth 1870a: 47.  
21 Baráth 1870a: 47. 
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nyertek betekintést a hollandok magánéletébe.22 Mindez összefüggésben volt a 

skótok vallásos közösségi életével, amelyet a fiatal diák nagy meglepetésére igen 

intenzíven éltek meg. Olyan pezsgő egyháztársadalmi élettel találkozott Baráth, 

amelyet itthon sose látott. A skót kegyesség arculata évekkel később is mély be-

nyomásról tanúskodott életében. 

 

 

A PURITÁN GYÖKERŰ EVANGELIKALIZMUS JELENLÉTE  

A SKÓT TÁRSADALMI ÉLETBEN 

 

Baráth egyik írásában, amelyet az arisztokráciát és a felső középosztályt kép-

viselő Lórántffy Zsuzsanna Nőegyletben olvasott fel, kiemeli a skót kálvinista 

kegyesség sajátos arculatát.  
 

„Ott komolyan veszik Krisztus tanát s érzik és tudják, hogy a földi élet, a maga ezer 
bajaival, csak így nyer bizonyos nemesebb tartalmat s adhat némi boldogságot.”23  
 

A boldogságnak egyetlen módja van – mondja: „ha másokat boldogíthatunk”. Itt 

nagyon jól megragadható Baráth érvelésében saját keresztyén hitvallása is. Ki-

emeli, hogy a skótok keresztyén hiten alapuló adakozása páratlan szerte a világon. 

Valóban ezzel nem túlzott Baráth, hiszen a puritanizmus örököseként megjelenő 

evangelikalizmus olyan mértékű vallási buzgóságot eredményezet, amely ritkán 

valósult meg a keresztyénség történetében ilyen hosszú ideig és olyan nagy mér-

tékben. A skótok árvaházakat, utcalányoknak menhelyeket, a szegény gyerme-

keknek étkeztetési helyeket hoztak létre. Bel- és külmissziói célokra az egyszerű 

skót munkástól kezdve a hivatalnokon át egészen a gyárosokig minden társadal-

mi réteg rengeteget adakozott társadalmi és egyházi célokra. Az egyházi és társa-

dalmi élet sokszor teljes átfedést mutatott a skót kálvinisták számára. A vallás 

olyan mértékben átitatta azt, hogy még vasárnap is – Baráth nem kis meglepeté-

sére – mindenki csak az istenes dolgokkal foglalkozott. A kálvinista skótok ada-

kozása tette többek között lehetővé az edinburghi magyar ösztöndíjat is, amelyért 

szinte minden egyes diák, így Baráth is számtalan alkalommal hálás szívvel emlé-

kezett meg. 

A puritanizmusból származó kálvinista kegyességet külön értékeli. Ennek 

pozitív hatásai jelentkeznek a magas közerkölcsiségben, a már említett adakozás-

ban, és a gyermekek vallásos nevelésében a vasárnapi iskolákon keresztül.24 Ba-

ráthot meglepte a hazai sivár lelki élettel ellentétes gyakorlatias és buzgó keresz-

 
22 Baráth 1897: 393. 
23 Baráth 1897: 390. 
24 Kovács 2006: 997–1013. 
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tyénség. A naponta elmondott asztali imádság és az áhítat szerves része minden 

skót életének. Ez utóbbi különösen is megragadta figyelmét.  
 
„A nap házi istentisztelettel kezdődik, és azzal végződik ahol ismét a családfő a 

pap. S nemcsak a család tagjai vannak jelen, hanem az összes cselédség is. Mindenik 
kap egy zsoltárt és bibliát, s a szegény, kenyérért dolgozó árva szolgáló ott énekel és 
imádkozik kisasszonya mellett, valamennyiőjüknek olvassa és magyarázza a bibliát a 
család feje, ha egyszerű szatócs vagy kiterjedt földbirtok ura. Az Isten előtti egyenlőség (ki-
emelés Baráthtól) egy pillanatra megvalósulva, de megvalósulva minden nap.”25  

 

Imponált neki a vasárnap szentségének megtartása is, bár egy kicsit túlzónak 

érezte a szigorúságát, de itthon is követendőnek tartaná az Istennek szentelt pi-

henés idejét. Megértően nyilatkozik a skótok vallási türelmetlenségéről is, mert az 

a sok jó, amit tőlük kap, amellyel példát mutatnak, felülírja a vaskalaposságuk fo-

gyatékosságát.26 

 

VALLÁS, MINT ERKÖLCSNEMESÍTÉS ESZKÖZE A NEVELÉSBEN  

ÉS AZ OKTATÁSBAN 

 

A fiatal magyarországi diáknak is, teológus társaihoz hasonlóan, feltűnt, 

hogy az egyház és vallás ügyének  
 
„rendkívül nagy szerepe van a mindennapi életben […]. A nép éjjel nappal az egy-
ház ügyeivel foglalkozik. A hétköznapi beszédben ez a legdominánsabb téma. Szája 
tele bibliai mondatokkal, melyeket gyakran meglepő, tréfás humorral alkalmaz, 
meghallgatja és szigorúan megbírálja a predikácziót, ellenőrzi a papot, hogy „egész-
séges tanokat” hirdet-e.”27  
 

Feltűnő, hogy a peregrinus diák nem egy puritán, vaskalapos, öröm nélküli ke-

resztyénséget lát, ahogy esetleg a „törvénykezésre” hajlamos skót presbiteriánus 

vallásosságot ábrázolhatta volna, hanem a humort és az egészséges kedély meg-

létét emeli ki. Itt még a nép tisztelettudóan tekint fel a papjára. Talán az eszményi 

papi és tanári képet itt kezdi megfogalmazni maga számára, hiszen rendkívüli 

szimpátiával ír a nevelő, példaadó „mesterként” tevékenykedő lelkipásztorról.  
 
„A lelkész, ez a jó tisztes alak, akinek semmije sincs, mégis mindene van, ki tanít, 
fedd, jót tesz, szeret, enyeleg és tréfál híveivel, mindeniket a maga idején, s kiről 
annyi tréfás vonás van följegyezve a skót nép kedélyében.”28 

 
25 Baráth 1897: 396. 
26 Baráth 1897: 401. 
27 Baráth 1870: 47. 
28 Baráth 1870a: 47. 
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A skóciai, a diákokat tudatosan nevelő és képező hatás valószínű hozzájárult 

annak a tanári szemléletnek a kialakításához, amely Neumann (Molnár) Ferenc 

írónak, mint kisdiáknak egy életre szóló élményt adhatott. A kinti tanárai Baráth-

nak is sok könyvet adtak a kezében és ő is ugyanezt tette, mint tanár. Jáki László 

véleménye valóban azt a feltételezést látszik alátámasztani, hogy szemléletére a 

skót kálvinizmus hatott.  
 
„…Baráth tanácsára Neumann (Molnár) Ferenc először magyarul olvasta 

Dante Pokol című könyvét, majd ugyanezt német fordításban. Ezután megfogadva 
Baráth Ferenc tanácsát – írja a szerző – finnül kezdett tanulni, az egyetlen nyelven, 
mely valamennyire hasonlít a magyar nyelvhez… Annyira haladt a finn nyelvben, 
hogy szótár segítségével el tudta olvasni a Kalevalát, a finn nemzeti eposzt. […] Ha-
tásának lényege – és az a könyv fő mondanivalója –, hogy Molnár Ferenc Baráth 
Ferenc előadásai nyomán olvasókönyvet készít, s azt feltételezhetően 50 példányban 
sokszorosítja osztálytársainak. Balogh Mihály gazdagon dokumentált könyve alapján 
aligha kétséges, hogy ebben az esetben is nehezen megragadható pedagógiai hatás-
ról van szó. Baráth sem, Molnár Ferenc sem volt „akárki”. Gondolunk itt Baráth 
felkészültségére, külföldi tanulmányaira, tudományos publikációira, egyéniségére, 
személyiségére, és Molnár családi hátterére, édesanyja irodalmi, színházi érdeklődé-
sére stb.”29  

 

Baráth azt teszi, amit ő is megtapasztalt a kálvinista Rómában, Debrecen-

ben, majd pedig Edinburgh-ban is látott tanáraitól. A fiatal tanár valóban örömét 

lelte az oktatásban.  

Kint tanulmányai alatt ébredt rá, hogy az iskolarendszer kialakítása mellett, 

amelyre egész Európában hangsúlyt fektettek a protestánsok, a skótok egy do-

logban előbbre jártak: 
 

„a biblia olvasása naponként kétszeri foglalkozásává tétetett a népnek, abba a kor-
ban kiszámíthatatlan jó hatású volt. Az értelem és kedély képezését nem számítva, 
az olvasni tudás képességét megőrizte az egyszerű földmíves vagy napszámos csalá-
dokban, kik az iskolákból kikerülve, talán soha könyvet nem fognak, ha öreg 
bibliájok nincs, melyet esténkét a tűzhely körül ülve annyi gyönyörűséggel olvashat-
nak”.  
 

Baráth csakúgy, mint Balogh Ferenc, Csiky Lajos és Szabó Aladár debreceni és 

pesti diákok, későbbi teológiai professzorok, nagyon fontosnak tartotta a bibliás 

nevelést.30 

 
29 Jáki 2008. 
30 Balogh 1904: 1–16; Szabó 1903: 762. 
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Rámutatott, hogy még volt a Biblia olvasása mellett, egy másik nevelési esz-

köz is „mely szintén az egyház kezéből került ki”. Kiemeli e lelkészek szerepét az 

egyház (ön)kormányzati forma kivívásában, akik  
 

„felvitték a szószékbe az ügyet, s ott fejtegették, izgatva és tanítva. Ezáltal a nép 
nemcsak magáévá tevé a kérdést, nemcsak az érdeklődést fokozódott benne a leg-
magasabbra, hanem egyszersmind a kérdés vitatását kivivén a mindennapi életbe, 
értelme e vitatkozásokban erősödött, gazdagodott, s folytonosan nemzedékeken át 
foglalkozásban tartatván, rendkívüli fejlődést vett, visszahatván az élet egyéb köreire 
is.”31  
 

Baráth nagyon találóan rámutatott a kálvinizmus demokráciát kialakító szerepére, 

amely Európa szerte párját ritkította Skóciában. Ez a helyi szinten kivívott önkor-

mányzatiság, amelyet a presbiteriánus rendszer jelentett, roppant meghatározó 

módon befolyásolta a skótok szabadságszeretetét, „amelynek párját hiába kere-

sünk egyetlen európai népnél. Nem csoda, ha ez a nép szereti egyházát.” 

Baráth társadalomtörténeti interpretációt alkalmaz és az 1870-ben írott cik-

kében nem említi azt a szempontot (talán mert számára teljesen nyilvánvaló volt), 

hogy az evangélikál, belmissziói irányzat nagyon komoly szociális tevékenységet 

folytatott a különféle presbiteriánus felekezetekben és abban a puritanizmusból 

fakadó hitnek, kegyességnek fontos szerepe volt. Ez a lelki mozgatórugó sok 

esetben természetes módon kapcsolódhatott a demokratikus, racionális alapon 

nyugvó liberális eszmékhez. Skóciában sok esetben látható a populáris progresz-

szív konzervativizmus összekapcsolódása a liberális értékekkel éppen azért, mert 

azok a kálvinizmus demokratikus hagyományaiból (is) nagymértékben táplálkoz-

tak. Az 1897-es írásában már ezt leírja. Erre magyarázatot valószínű, hogy a két 

cikk eltérő irányultsága ad. 

A skót nép fő jellemvonásaként tartja számon az egészséges ravaszságot, 

amely nem engedi, hogy rászedjék, sem ítéleteiben, sem véleménynyilvánításában. 

Pozitív értékként említi az erős nemzeti érzelmet „amely minden valamire való 

népnél megvan”, továbbá azon képességét, hogy a helyzettel gyorsan meg tud al-

kudni és ösztönszerűen kerüli az élet viszonyai közt az ideálist. Baráth, mint kor-

társai, Kovács Ödön, Ballagi Mór vagy éppen elöljárói Török Pál, Szász Károly, 

akár magyar, akár zsidó vagy éppen szlovák származásúak voltak, mint Székács 

József, mindannyian teljes természetességgel összekapcsolták a patriotizmust a 

liberalizmussal. Végül pedig valószínű, hogy egyik leendő fő pedagógiai elvét fo-

galmazta meg: 
 

 
31 Baráth 1870a: 47. 



458 

„minden valamirevaló népnél megvan az igazi kedélyes humornak rendkívüli gaz-
dagsága, mellyel bearanyozzák mintenegy az egész életet, egy-egy pillanatnyi fényt, 
elevenséget, derültséget adva legkomolyabb ügyeinek, mely annyira természetük, 
hogy mindig, mindenütt nyilatkozik nálok, apró dolgokban úgy mint az élet legfon-
tosabb cselekvéseiben, legmagasabb kérdéseinél, valamint a halálos ágyon”.32  
 

Így Baráth skót jellemábrázolásában az életet alapvetően és mélyen átjárja a hu-

mor, a kálvinista szabadságszeretet, az önkormányzatiság, a haza és egyházszere-

tet. 

Nagyon jól érzékeli a társadalmi átalakulás folyamatát, amikor a skót felső-

osztály világpolgárrá kezd válni a birodalom megnövekedése miatt, míg a közép-

osztály továbbra is fontosnak tartja a nemzeti eledeleket, ruhát és szokásokat.33 

Baráth egyaránt lát pozitívumot és értéket a világpolgárrá, angollá váló és a ha-

gyományait ápoló skót társadalmi rétegek attitűdjében. Ez a közvetítő álláspont 

tetten is érhető az adomáról, a humorról való felfogásában.  

A skót humor nagy rajongója volt. Diákévei alatt ismerkedett meg Edward 

Bannerman Burnett Ramsay, röviden Dean Ramsay anglikán esperes igen nép-

szerű könyvével, amelyből előszeretettel fordított. Az 1858-ban „Reminiscences of 

Scottish Life and Character” címmel megjelent könyv számos kiadást ért meg, mikor 

1867 után a fiatal Baráth kezébe vette.34 Mivel a könyv a nemzeti karakter jelle-

gének fontosságát hangsúlyozta és egyben rendkívül szórakoztató is volt, a téma 

nagyon jól beillett a Vasárnapi Újság arculatába. Baráth cikksorozata elején bemu-

tatja a munkát. Ramsay könyve hat részből áll. Az első az általános vonásokról 

szól, a második a vallásos érzelemről és cselekedetekről, a harmadik a régi skót 

vendégeskedésről, a negyedik a régi cselédekről, az ötödik a „skót nyelvben és 

közmondásokban megnyilatkozó humorról, s a hatodikban vegyes tréfás történe-

tekről”.35 

 

 

HUMOR, ESZTÉTIKA ÉS NÉPNEVELÉS: AZ ANGOL ÉS SKÓT  

HUMOR HATÁSA BARÁTH FERENC FELFOGÁSÁRA 

 

Baráth számára a humor nem csupán szórakoztatás volt, hanem a széles vi-

láglátás, az ismeretek bővítésének egyik hathatós eszköze. Egy-egy nép jellemét 

éppen a humoron keresztül lehet alaposan megismerni. Először a szórakoztatást 

jelöli meg.  
 

 
32 Baráth 1870a: 47. 
33 Baráth 1870a: 47. 
34 Ramsay 1858. 
35 Baráth 1870b: 61, 61–62, 1870c: 75–76, 1870d: 86–87. 
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„Akik ebben oly kitűnő adomákat és elven vonásokat fognak találni, amelyek az ol-
vasás után is egy-egy félórára a legkellemesebb nevető izgatottságban fogják tartani 
az idegeket. Nálunk magyaroknál, a kik ráérünk az utazáson kívül is az olvasásra, bi-
zonyosan ebéd után olvasmányképpen fogta volna ajánlani, amihez mi azt tesszük 
hozzá, hogy aki igazi lelki gyönyörűséggel akar eltölteni egypár órát, ebéd után vagy 
vacsora után, vagy annak bármely részében vegye elő Dean Ramsay könyvét, s 
czélja el van érve.”36  
 

Másodsorban aláhúzza, hogy  
 
„az élvezeten kívül ismeretben is gazdagszik az ember ez olvasmány által. Valamely 
nemzet jellemének, gondolkodásának, kedélyének megismerésére alig van egy-egy 
kitűnőbb eszköz, min azon nép adomáinak, tréfás mondásainak, feltűnő sajátságok 
a mindennapi élet egy vagy más körében, mutatkoztak és mutatkoznak, s amelyek-
ben éppen azon nép kedély-világának termékei nyilatkoznak. Ezek különböztetik 
meg az egyént az egyéntől, a nemzetet a nemzettől.”37  
 

Harmadszor a humort alkalmazó írónak, mint erkölcsbírának kell szerepelnie a 

társadalomban és az igazságot kell szem előtt tartania.38 Ezt az utóbbi szempon-

tot fejti ki később egyik, a politikai élclapokat bíráló meghatározó cikkében. 

A politikai élclaptípus virágkorát a mértékadó szakma 1867–1875 közé te-

szi.39 Ez a korszak éppen az, amikor a fiatal diák Baráth Edinburgh-ban megis-

merkedik Dean Ramsay írásaival és érdeklődése, többek között, a humor felé 

fordul. Ennek az oka, hogy a kiegyezés után a szólásszabadság és a sajtószabadás 

soha nem látott helyzetbe került. Megélénkült a közélet és az élclapok visszatük-

rözték a folyamatosan változó politikai irányzatok, szellemi irányzatok sokféle-

ségét, amelyet lassan kezdtek kikristályosodni eltérő társadalmi és világnézeti plat-

formokon. Az élclapok fennmaradáshoz:  
 

„olyan befogadó rétegek, csoportok létezésére volt szükség, melyek igénylik és fenn 
is tartják az élclapokat. A polgárság és értelmiség ekkor még fejletlen, kis létszámú 
volt, helyettük a pártok hívei tartották fenn az egyes lapokat.”40 
 

Az élclapok irányultsága is kezdett változni a kiegyezés után. Ezt követően „már 

nem lehetett pusztán a „magyart” az „idegentől” védő élclapot csinálni. A „ma-

gyarból”, hatalomra kerülvén, ellentétes osztályok, rétegek és csoportok lettek, s 

főként a védekezés passzivitásából az építés és önigazgatás aktivitására kellett át-

 
36 Baráth 1870a: 46. 
37 Baráth 1870a: 46. 
38 Baráth 1874b: 397. 
39 Baráth 1874b: 397. 
40 Baráth 1874b: 397. 
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váltani. Anekdotázni persze továbbra is lehetett, tette is az Üstökös, azonban egy-

re inkább „a régi szép idők” lapos nosztalgiájának megszólaltatójává vált.”41 

Az élclapok egyértelmű kötődése a pártpolitikához a kortársak előtt sem 

volt kétséges. A politikai élethez hasonlóan minden egyes élclap besorakozott va-

lamelyik oldalhoz. Így a Borsszem Jankót a Reform (1869–1875) párjaként, az Üs-

tököst a Hon (1863–1882) ikertestvéreként, – a Ludas Matyit a Nép Szaváéként 

(1868–1872), a Mátyás Deákot a Magyar Állam (1868-1908) párjaként tartották 

számon. Fabó Edit rámutat, hogy a Borsszem Jankó állami büdzséből való támoga-

tottságát valamennyi élclap szóvá tette.42 Legtöbbet a Bolond Miska támadta a ri-

vális élclapot és politikai erőt.43 Andrássy és Ágai mint Lopszem Jankó és Jula 

gróf gyakran szórakoztatták párbeszédeikkel a lap olvasóit.44 A legsúlyosabb sza-

vakat a Ludas Matyi használt, amely Ágait Andrássy láncos kutyájaként jelenítette 

meg.45 A lapok értékelésénél Buzinkay szerint az élclapok sivár, olcsó és szűk lá-

tókörű ellenzéki politizálásából egyetlen lap tört ki, a Borsszem Jankó.46  
 

„Úgy is, hogy politizálásának volt eszmei alapja, távlata és látóköre, s úgy is, hogy a 
politikát csak, mint a művelődés és társadalmi haladás jelzőjét tartotta fontosnak. A 
többi lap elsősorban arra használta az élclap különleges helyzetét, hogy politikai el-
lenfeleit az eszközök válogatása nélkül támadja, az érvet leggyakrabban durvasággal 
helyettesítse, a Borsszem Jankó viszont politikai élű írásaiban, karikatúráiban is jel-
lemzésre és ismeretek terjesztésére törekedett”.47  
 

Ennek a véleménynek némiképp ellentmond éppen a fenti szerző által is idézett 

Baráth Ferenc-féle tanulmány, amely ma is imponálóan mértékadó módon illeti 

kritikával mind a két politikai oldalt „alázatosan” kiszolgáló élcben, humorban ki-

 
41 http://mek.niif.hu/04700/04727/html/447.html  
42 Fabó 2007: 36. 
43 Jövedelmi bevallások, Bolond Miska, 1868. júl. 26. 120; Heti kép, Bolond Miska, 1868. szept. 

27. 156. (21. kép) 
44 Lopszem Jankó. Kedves papa, mikor lesz már vége Páris határzárolásának? Jula gróf. Hát mit 

érdekel téged az? Lopszem Jankó. Nagyon nélkülözöm a párisi élczlapokat. Jula gróf. Mintha 
bizony te a régi párisi vállalatokból is nem lophatnál; hát azt a legközelebbi képedet, a hol Jules 
Favre egy lábtóra állva beszélget Thiers-el, nem egy régi franczia vállalatból loptad? Lopszem 
Jankó. Hát a papa ezt is tudja? – no ezt a hírt bizonyára megint az „Árva Miska” terjesztette el; 
ezen „Árva Miska” miatt maholnap az embernek nem is lehet becsületesen lopni. Lopszem 
Jankó, Jula gróf, Bolond Miska, 1870. okt. 23. p. 169.  

45 Két régi történet új kiadásban, Ludas Matyi, 1871. júl. 9. 220–221. Milyen demokraták vagyunk 
mi? Ludas Matyi, 1871. aug. 6., pp. 252–253. 

46 Kosáry–Németh G. 1867–1892: 170.  
47 Szabolcsi (főszerk.) 1985: 170. Ezzel a megjegyzéssel kicsit azt sugalmazza a szerző, hogy a 

Borsszem Jankó jobb és nívósabb volt, mint a többi. Sőt a következő bekezdésében saját ma-
gának mond ellent, amikor Baráth csattanósan találó kritikájával egyetért. A történetírásban itt 
sajátosan tetten érhető a régi rendszer ideológiai irányultsága. 
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szolgáló kritikát.48 A kortárs Baráth szerint a Borsszem Jankó is igencsak elfogultan 

és egyoldalúan írogatott. „A magyar élclapokról” című írása egyaránt kritikusan 

szemléli mind a kormánypárti, mind pedig az ellenzéki élclapokat. A fiatal tanár 

írása valójában egy kiegyensúlyozott remekmű, amelyről semmilyen értelmiségi 

nem mondhat le ma sem. Írásában szellemesen vezeti fel alapállását, mely szerint 

eddig (1874) senki se illette kritikával a kritikusokat. Már a gondolat felvetése is 

zseniálisan újszerű volt, amelyet így fogalmazott meg:  
 
„Óvakodás volt-e ez a tisztességes úri ember részéről, aki tartózkodik a vásott, in-
gerkedő bohóczczal szóvitába elegyendi, nehogy ő is megkapja magáét, amit így ta-
lán elkerűlhet? Avagy lenézés, kicsinylése az élczlapoknak és azok hatásának.”49 

 

Mindkét esetet helytelen állásfoglalásnak tartja, mert az első esetben gyönge-

ség a másikban pedig mérhetetlen tévedés hibájába esik bele az ember. Baráth 

esztétikai és erkölcsi szempontból bírál. Nagyon elmésen érvel amellett, hogy az 

élclapok éppen azt nem teszik, amire hivatottak volnának. Nem művelik a kö-

zönséget. A helyesen felfogott erkölcsbíró  
 
„magas székéből (mert tulajdonkép csak ott van helyök és sehol másutt) többé-kevésbé 
lesülyedtek, vagy sülyedőben vannak az utczai vásott gyerkőcz vagy a mulattató 
bohócz kategóriájába, akik bántalmának minden tisztességes ember ki lehet téve a 
nélkül, hogy onnat föllebbezés lenne akárhová”.50  

 

Ezt a gondolatot ismétli meg egyik kedvelt angol regényírója jellemzésénél is: 

„Thackeray, az erkölcsbíró, sehol sem olyan erős és szigorú, és tegyük hozzá, 

megható és gyöngéd, mint e két munkájában”.51 Ez a két munka Humoristák és A 

négy György volt.  

Baráth nagyon kedveli a humort, a politikai élcet is, de úgy véli, hogy nem 

mindegy „min nevet, vagy mit gúnyol ki egy nemzet, élczlapjaiban: az épen olyan 

fontos, mint az, hogy min sír, vagy min lelkesűl”.52 Keményen ostorozza a mind-

két oldalon megtalálható élclapokban, hogy  
 
„vajon eltalálták-e mindig a határpontot a szent és a szentségtelenközt, a hangot, a 
modort s a hogy valamely tárgyat kicsúfolni lehet, az igazságot és méltányosságot, 
amelynek ott is meg kell lenni, a határt, a melyen túllépni nem szabad”.53  
 

 
48 Baráth 1874b: 396–402.  
49 Baráth 1874b: 396. 
50 Baráth 1874b: 397. 
51 Baráth 1882: 70. 
52 Baráth 1874b: 396. 
53 Baráth 1874b: 396.  
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A fiatal tanár itt is az erkölcsi ítész nevelői, tanítói szerepét tartja szem előtt és 

azon bánkódik, hogy mennyire elmaradtak az élclapok a kívánatos mércétől. Vé-

leménye lesújtó, mert a „mi élclapjainkban”, ahogy éppen ma is történik a 21. 

században, nem találjuk meg az igazság és erkölcsi magasság iránti igényt. A libe-

rális eszméket nagyon kedvelő szerző itt megmutatja értéktartó (a konzervatívnak 

szó itt nagyon félrevezető lenne) és érteket adni kívánó álláspontját, vagyis hogy 

az élclapoknak jogukban áll másként vélekedni a határokról. Ezek után velősen 

megfogalmazza velük szemben állásfoglalását és egyben társadalompolitikai hit-

vallását is, mely szerint „azonban se hatásukat kicsinyelni, se őket a kritika alól 

kivonni nem lehet, a közerkölcsiség kára nélkül”.54 Baráth egyáltalán nem eltúl-

zott hangon figyelmeztetett az elemző kritika veszélyes elmaradására, mely miatt 

élclapjaink gáttalan szabadságban képzelték magukat, a pártpolitikai harcokban 

szinte minden eszközt kíméletlenül felhasználtak, s „a párt-szempont az igazság 

szempontját mondhatni egészen elnyelte”. Szemére vetette a „komoly kritiká-

nak”, hogy nem vette észre: az élclapok néhány év alatt milyen jelentékeny mér-

tékben módosították a közönség ízlését. Roppant jól ragadja meg az élclapok be-

folyásának súlyát, mivel amiket írtak,  
 
„azoknak mély, komoly erkölcsi hatásuk van a nemzetre, néha nagyobb, mint a ko-
moly lapirodalom jelentékeny részének összevéve…”55 
 

Az élclapok feladatát abban jelöli ki, hogy az erkölcs bírái legyenek a  
 

„nemzet dolgai fölött, s annyiban annak irányzói, csakhogy az ítélet és nevetés 
álarcza alatt mondják ki, épen mint a satirai és humorista költő. S jól mondja Arany: 
‘A bolondot, ha bolondoz, neveti a sokaság, De ha okos nincs szavában, időt vele te 
ne tölts’.”56  
 

Baráth szépen bontja ki, miként is képzeli el az erkölcsi ítész szerepét. A társada-

lomkritikának a célja, hogy megjobbítsa az embereket a humor, élc és szatíra sajá-

tos keverékével és nevelje a tömegeket. A magyar sajtó története e részének tör-

ténetírója szerint:  
 
„A református gimnáziumi tanár és irodalomtörténész Baráth kritikája konzervatív 
fenntartásokkal értékelte az élclapokat, s éppen a kor és az élc, a kor és a szatíra 
szükségszerű összefüggésére nem figyelt fel. Erkölcsi normáit nem a műfajhoz mé-
retezte, így fejlődésének sem adhatott irányvonalat – viszont a lapok merev pártpo-
litikai függésének veszélyére rávilágított.”57 

 
54 Baráth 1874b: 396. 
55 Baráth 1874b: 396. 
56 Baráth 1874b: 402. 
57 Buzinkay 1985: 170. 
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Ennek az állításnak éppen ellent mond Wintermantel István tanulmánya. A 

szerző találóan rámutatott, ahogy a fenti Arany László idézetből is érzékelhető, 

Baráth éppen az Arany László által elindított humorelmélet irányát képviseli. 

Mindkét egykori nagykőrösi diák a komikum területén a szatírának adja az el-

sőbbséget, éppen annak realista, társadalombíráló jellege miatt.58 Baráth konzer-

vatív gyökerű nemzeti liberalizmusa éppen a műfajnak a kereteit jelöli ki. Ő pon-

tosan védelmezi a nagyon radikális, szatirikus kritikát, de tudni véli a határt is. Ez 

pedig az erkölcsi nevelés magasztos és tiszteletre méltó célja. Az élc ezért sose 

lehet gátlástalan, lekötelezett, elkötelezett valamelyik politikai irányba és alpári 

pedig végképp nem. A református tanár valóban az erkölcsnemesítő bírói széket 

ajánlja. Wintermantel aláhúzza, hogy Baráth Ferenc teszi a legnagyobb enged-

ményt a szatíra humorba való emelésének. „A szatírát nemcsak beengedi a komi-

kus körébe, hanem a humornak elengedhetetlen részévé teszi.”59 Ha elfogadjuk 

Szalay Károly szemléletét, mely szerint a komikum az a közös „ősanyag”, amely-

ből a szatíra, a humor és az irónia származik, akkor érthetővé válik Baráth állás-

foglalása is.60 Érdemes megállni itt egy kicsit és a kortárs angol és skót irodalmat 

tanulmányozni e tekintetben. Ott a humor és a szatíra több írónál is találkozik. 

Ez a hatás, lehet, hogy éppen Skóciában alakul ki vagy válik tudatossá, amennyi-

ben ezt még otthonról hozza a fiatal református diák.61 William Makepeace Tha-

ckeray-ről írott hosszú tanulmánya alapján feltételezhetjük, hogy itt nem feltétlen 

Arany hatásáról van szó csak, hanem egy független angol hatást is láthatunk, 

amely valószínűleg a két edinburgh-i évnek köszönhető.62 

A humornak helye van úgy a regényben, mint az élclapokban. Ezt legkivá-

lóbban Thackeray angol regényíró valósította meg. Tanulmánya elején így jellem-

zi őt:  
 
„elbeszélő, és moralista: rajzoló és satiricus; kegyetlen bírája a jellemeknek és erköl-
csöknek, kigúnyolója még önmagának is, a nélkül, hogy megszűnnék emberszerető 
lenni; nagy tanítványa és utóda a XVIII. század angol humoristáinak, – csakhogy 
magasabb morállal és nagyobb művészettel, – akikkel, s a kiknek korával annyi elő-
szeretettel foglalkozott egy pár művében”.63  
 

 
58 Wintermantel 1971: 184. 
59 Baráth 1882. Baráth felfogása szemben áll a Jean-Paul követőivel, akik elmarasztalják a szatírát, 

mert nem enyhíti a rútat és a szenvedélyt. De szemben áll épp a sajtótörténet e részét író törté-
nészével is! 

60 Szalay 1977: 8. 
61 Az is kérdés, hogy vajon mindenütt mindig a nyugati hatásokat kell keresnünk, és nem feltéte-

lezhető, hogy önálló gondolkodással saját fejlődés eredménye is lehet hasonló. Mintha csak 
mindig mi tudnánk hasonlítani nyugathoz.  

62 Baráth 1882: 54–93. 
63 Baráth 1882: 55. 
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Nemcsak irodalomelméletileg érdekes Baráth tanulmánya, hanem hatástörténeti 

szempontból is. Feltételezésünknek, mely szerint a csak Aranynak tulajdonított 

hatás nem állja meg a helyét, éppen a tárgyalt tanulmány ad igazolást. Baráth met-

sző kritika alá vette mind a Jókai által szerkesztett népi irányultságú Üstököst, 

mind az Ágai Adolf által szerkesztett Borsszem Jankót is. Az előbbi „paraszt szájjal 

teszi” azt, amit a másik „a rouénak eltakaró finomságával”.  
 
„Egyben tökéletesen megegyeznek, hogy trágárságokat, a szemérmet sértő élczeket 
szeretik olvasóiknak föltálalni.”64  
 

Ezekben a sorokban is nagyon világosan tetten érhető az erkölcsi ítész, az arany 

középutat választó szerep. 

Úgy tűnhetett, hogy túlságosan idealisztikus az élclapoktól elvárni, hogy 

humoros formában vagy éppen olykor szatirikus hangvételben fogalmazzák meg 

a kritikájukat és így töltsék be az erkölcsbírói szerepet. Nos, Baráth pontosan arra 

a Skóciában szerzett tapasztalataira hivatkozik, amelyet mint mintát adna magyar 

hírlapíróknak. Az angol Punch éppen ezt az ideális eszményt tartja fenn, mégpedig 

kiváló módon. Ideírta a Thackeray Jeames’ Diary és a Snob Papers élces munkáit, 

amelyeket a fiatal tanár nagyon kedvelt.65 Baráth stílusa magával ragadó, hiszen 

írásában éppen ő is azon élcelődik, hogy a Borsszem Jankó a Punchban közölt 

humort hogyan is mondaná el. Fricska ez a magyar élclapoknak. Találó is. Ke-

ményen ostorozza mindkét politikai irányzat szekértolójául szegődött élclapot 

amiatt is, hogy „semmiféle magán egyén rovására a nagyközönséget mulattatniok 

nem szabad: az általános erkölcsi törvény tiltja”. Itt a Borsszem Jankó gátlástalan és 

határokat nem ismerő szemléletét bírálja, majd az Üstököst is elítéli a „botrányo-

san ízléstelen” Kotlik Zirzabella alakja miatt.66 A magyar élclapok háborúját is 

összehasonlítja a skóciai tanulmányi ideje alatt megismert Punch és Disraeli közöt-

ti viaskodással és rámutat, hogy elegánsan, úriember módján is lehet viselkedni a 

metsző kritika gyakorlásakor. 

Baráth Skóciában szerzett hatása egyértelműen tetten érhető gondolkodásá-

ban. Az angol és skót szatirikus hangvételű humor számára a minta, ahol szerinte 

megvalósul az élclapok küldetése. Erre hozott fel példákat, majd azokat így 

kommentálta:  
 
„Az élclapok csak abban különböznek e tekintetben a komoly lapoktól vagy köny-
vektől, hogy ezt az erkölcsi igazságot nevetve mutatják fel. De ha ezt nem hirdetik, 
nincs joguk rá, hogy csak egy pillanatig is éljenek. Mindaz, aki a nyilvánosság előtt 

 
64 Baráth 1874b: 398. 
65 Baráth 1882: 62. 
66 Baráth 1874b: 399. 
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fölemeli szavát, vagy igazságot mondjon, a maga legjobb meggyőződése szerint, 
vagy pedig ne szóljon egy szót is”.67  
 

Szigorú bírálat ez, hiszen az élclapok elsődleges célja a politikai felhangolás és a 

szórakoztatás volt, amely nem riadt vissza a vulgáris kiszólásoktól sem. 

Hogy milyen eszményképet képzelt el Baráth, azt jól mutatja az irodalom je-

les angol és skót személyeiről vallott felfogása. Thomas Carlyle-t és Thackeray-t 

egyformán humoristának és erkölcsbírónak látja Baráth. Ez a megállapítás elsőre 

meglepően hathatott, hiszen sokan regényíróként ismerték őket. Az előbbi in-

kább a történelem eseményeire és alakjaira alkalmaz ítéletet, addig az utóbbi az 

emberek mindennapi életét értékeli regény alakjában. Carlyle a történelemben 

„hatalmas hirdetője lesz a hősimádásnak, addig Thackeray hadat üzen a regény-

hősöknek s irtóbb győzelemre hajtja végre hadjáratát, mint bárki más. De szívé-

ben ott van a hőstisztelet magva”.68 Ezt azzal indokolja, hogy előszeretettel nyúl 

vissza Shakespeare-hez. Carlyle eleven leírásaival regényessé tette a történelmet, 

addig Thackeray oly reálissá tette a regényt, mint előtte senki más, sőt nyíltan és 

egyenesen legalább annyi realitást követel a regény, mint a história alakjai s annyi 

tárgyilagosságot a regényíró, mint a történetíró számára.69 

Baráth életútjának ismeretében jól körvonalazódik az a személyiség, amely 

mindig kedvelte a szókimondást, a karakteres megfogalmazásokat, de roppant ér-

zékeny lelkialkatként fontosnak tartotta a határokat is. Talán önnön személyisége 

védelmében is. Jókait és Thackeray-t párhuzamba állítva a következő meglátásra 

jut:  
 
„Az emberi természetnek az a félelmetes és szánalomra méltó tulajdonát, hogy az a 
jónak és rossznak sajátságos vegyüléke s hogy bizonyos harmonicus tökélyre eljutni 
képtelen. S hogy a nagy erők nagy gyöngeségekkel párosulnak s minden reményünk 
magával és magában hordja saját visszáját és gyöngeségét: kevés ember látta oly tisz-
tán s talán senki sem mutatta föl oly meggyőző és megdöbbentő világosan, mint ő. 
Tárgyilagosságában, az igazságszolgáltatásban, a melyet minden alakjával szemben 
tanúsít: van valami rettenetes. Ezért, hogy a naiv hívő lelkek nem tudták élvezni 
Thackareyt (kiemelés tőlem); félnek tőle, visszahúzódnak metsző kése elől. E világ-
nézet tekintetében alig van két nagyobb ellentét, mint ő és a mi Jókaink között”.  
 

A Thackeray rajongó Baráth szerint, míg az angol író az emberi természet e 

könyörtelen hű rajzában sok részben Keményhez hasonlít, inkább epikai formájú 

tehetség. Thackeray-nél az alanyiság, mármint humoristánál is, inkább előtérbe 

nyomul és színezésének sajátságos jelleget ad. Mind a kettőre rámondták, hogy 

 
67 Baráth 1874b: 400. 
68 Baráth 1882: 88. 
69 Baráth 1882: 88. 
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pesszimista. Az árnyalatokat finom rezdüléssel érzékelő Baráth hozzá teszi, hogy 

ez többé vagy kevésbé igaz, de pesszimizmusuk ténylegesen különböző.  
 
„Keményé inkább hasonlít egy gondolkodó philophuséhoz, a kit ítélő esze tett azzá; 
Thackerayé egy katedra szónokéhoz (a mely szerepet sokszor föl is veszi regényei-
ben), ki fájó szívvel a világ hiúságáról ‘predikál’. Azé leverőbb; emezében föl-föl vil-
lan egy kis derű s a humor napfénye.”70 
 

Ezek után a humorista Thackeray-t el is helyezi az angolszász irodalomban. 

Az írót nagy realistának tartja, aki minden kortársa felett állt e tekintetben.  
 

„Dickensnek talán mélyebb rokonszenve van az ember iránt humora derültebb, 
napfényesebb. Géniusának egy-egy villanata a jellemzésben megkapó, egyes pontok-
ra iszonyú világot tud vetni: de egészében a jellemfestésben túloz; szereti a véglete-
ket, különösségeket, a melyek pedig nem az életéi.”71  
 

Jó érzékkel ragadja meg George Elliot munkásságát is, aki finom jellemábrázolá-

sokat mutat be,  
 
„s olykor oly finoman bonczolja föl az indulatok, érzelmek szálait a minő munkára 
csak nő képes. Humora is van, a mint az Bede Ádám Poysernéjében oly kitűnő módon 
jelentkezik; de a tárgy és hang változatosságában korántsem éri utol másik két társát 
s az élet tragikusabb összeütközéseinek rajzához nincs kellő ereje s ott is inkább 
csak az egyén bensejének bonczolásában nagy mester.”72 
 

Egy egészen sajátos felfogást látunk volt edinburgh-i peregrinus diák iroda-

lomértelmezésében. Baráth kétségkívül eredeti gondolkodó volt, aki rajongott ér-

te, de kritikus is tudott lenni tudatosan felvállalt elfogultsága mellett. Az írót az 

angol próza egyik legnagyobb képviselőjének tartja. Jókait is Gyulai Pál „a legna-

gyobb magyar humoristának” tartotta, pedig annak munkásságát legfeljebb csak 

áthatotta és színezte a humor.73 Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor Baráth iroda-

lomfelfogása jól beilleszthető a kortárs kontextusba. Szimpatikus számára hogy 

Thackeray életfelfogása nem naiv és nem a rózsaszínnel festő írók közé tartozik. 

Ebben azonban nagyban különbözik Jókaitól, amelyre rá is mutatunk majd. A re-

formátus tanár életútjának végét ismerve úgy érezhető, hogy éppen azon a pon-

ton rokonszenvezett vele, ami benne is meglehetett. A humor és a szatíra, az 

öröm és a melankólia együttes léte, sőt mesteri ötvözése, amelyben azért mindig 

 
70 Baráth 1882: 66–7. 
71 Baráth 1882: 90. 
72 Baráth 1882: 90. 
73 Szalay 1977: 12. 
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a kritikába menekülő realizmus volt az uralkodó.74 Thackeray munkáit „bizonyos 

melanchonia, a bánatnak és fájdalomnak bizonyos árnya” színezte.”75 Vitatja 

azon álláspontot, amelyet „egy-két révedező német asthetikus” és néhány hazai 

kritikus is képvisel, akik nem tartják őt humoristának. Bizonyos értelemben Ba-

ráth elismeri, hogy még a pesszimista jelzőt is rá lehetne aggatni, de „csak úgy és 

nem általában”. Ennek kifejtésével azonban adós marad. Ragaszkodik ahhoz, 

hogy a Thackeray által képviselt élces, realista, szatirikus humor elengedhetetlen 

része munkásságának. Egyértelműen nagyon kedveli az angol írót, azonban a 

magyar élclapok felett mondott esztétikai ítéletét erre a nagy íróra is alkalmazza. 

Az író szórakoztat, efelől nincs kérdés, még ismeretet is közöl az emberi élet és 

lélek legmélyebb bugyrairól. Végül igazi erkölcsbíró, mint Carlyle és Dickens is 

az.76 Taine véleményével talán Baráth is egyet érhetett: Thackeray  

 
„azt akarja, hogy minden lapon ítéletet mondjunk az erény és a bűn fölött; ő már 
előre rosszalló vagy helyeslő véleményt mondott, és a párbeszédek és jellemzések 
nem egyebek rá nézve, mint eszközök, melyekkel helyeslésünket az ő helyesléséhez, 
rosszallásunkat az ő rosszallásához csatolja.”77  
 

Úgy tűnik, az igazi erkölcsi ítészi mércét még ő sem ütötte meg, mert túlságosan 

is irányított, tendenciózusos a vélekedése.  
 
„Ha Thackeray műveit és világnézetét a legmagasabb követeléshez viszonyítjuk, s 
azt kérdezzük, hogy azok adnak-e útmutatást az élet miként való folytatására, meg-
vigasztalnak-e a bánatban, kivezérelnek-e a kételkedésből, fönntartanak-e a kétség-
beesés útján: bizonyára nemmel kell felelnünk.”78  
 

A szónoki kérdéssel az író újabb erkölcsi feladatát fogalmazza meg a református 

tanár. Az irodalomnak útmutatást, irányt kell adnia az olvasó számára, hogy ne-

mesítse és jobbá tegye. Nem elég a realisztikus és elegáns humorral ábrázolt lé-

lek-, kor- és társadalomrajz, hanem szükséges megfogalmazni az igazi üzenetet. 

Sajátos hívő, népi-liberális kegyességével Baráth így érvel:  
 
„Thackeray nem evangeliom. De melyik író az? Bizonyára Shakespeare sem. Eddige-
lé több evangéliom egynél nem adatott az emberiségnek, amely ott van a könyvek könyvében (ki-
emelés tőlem) s, a melynek olvasása, még így is, fél hittel vagy épen hit nélkül, a 

 
74 Balogh 2008: 89. Baráth életének ismeretében ez a feltételes mód nyugodtan átváltható kijelentő 

módra. 
75 Baráth 1882: 91. 
76 Baráth 1882: 88. 
77 http://mek.oszk.hu/08900/08945/pdf/angol5.pdf 
78 Baráth 1882: 91. 
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szívre vet némi meleg fényt, két ezer év multán fönnmaradt töredékéből, annak, a 
mi egykor csupa ragyogás és lobogó láng vala.”79  
 

Itt Baráth liberális keresztyén hitvallása is hangot kap, amelyben a Biblia egyér-

telműen útmutatást ad az emberiség számára. Ezt az üzenetet az evangélium fo-

galmazza meg, amely a szeretetet foglalja legjobban össze számára. Hisz a Szent-

írás gyógyító erejében:  
 
„S míg majd ismét akad valaki, anyának szülötte, a ki magában érzi és képes lesz 
szavakban kifejezni azt, a mi egy beteg világot még egyszer meggyógyít, s új hitben 
és szeretetben még egyszer összefoglalja az embereknek egymás gyűlölő és egymás-
sal és önmagukkal dulakodó millióit: addig kénytelenek vagyunk azzal érni be.”80  
 

Baráth itt valóban kritikusan ítélte meg kedvenc angol humoristáját. Thackeray 

világnézete – Baráth szerint – abból a meggyőződésből táplálkozott, ahogy az 

„emberi természet a jónak és rossznak, a gyarlónak és tökéletesnek elválasztha-

tatlan vegyülékéből van alkotva”.81 Ez a felfogás talán közel állhatott hozzá is, hi-

szen ez a fajta monizmus egyik sajátossága volt a magyar teológiai liberalizmus-

nak is, amely a transzcendenst és az immanenst azonosította. Baráth népies, bib-

liás hite is ebbe az irányba tájékozódott és vélhetően éppen ezért volt számára 

rokonszenves a híres regényíró szatirikus humora, amelyet mint példaképet látta-

tott és látott. Végül az is egyértelmű, hogy protestáns vidéki kispolgári családból 

származó Baráth számára vonzó lehetett a Thackeray regényeinek témája, amely-

ben az angol társadalomból kiszoruló feudális gondolkodást helyettesítő polgári 

élet- és világfelfogás állt központban. A reformkorban elinduló, a kiegyezés után 

reményteljesen polgári berendezkedésre várakozó protestáns értelmiség program-

ja egybeesik az író társadalomkritikájával, amikor a régi világ szatirikus humorral 

van ábrázolva. Olyan hősök vannak bemutatva a regényben, akiktől az író a dol-

gos életet, a munkát megköveteli miközben a sznobizmust, a hajbókolást, álszen-

teskedést, képmutatást és érzelgősséget képviselő régi világot nevetségessé téve 

kigúnyolja. A polgárosodó magyar protestáns értelmiség egy jelentős részének ez 

az állásfoglalás talán társadalmi programot is jelentett. Baráth életében a demok-

ratikus társadalmi berendezkedést elérő skót és angol kálvinizmus éppen ezért 

válhatott mintává. 

 

 

 

 
79 Baráth 1882: 91. 
80 Baráth 1882: 91. 
81 Baráth 1882: 91. 
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Ábrahám Kovács 

 

SCOTTISH FOLK RELIGION AND THE ROLE OF HUMOR IN THE WORKS 

OF FERENC BARÁTH 
 
Ferenc Baráth, a teacher of Lónyai Protestant High School, was one of those Protestant 
liberal intellectuals who spoke several foreign languages and were highly informed about 
international affairs, and for whom the love of their homeland and the liberal values  
deriving from Protestantism, and especially Calvinism, were very important. A crucial  
influence in his case came from his peregrination in Scotland, in which the theologically 
conservative direction of the Church of Scotland, including the Evangelical direction  
involved in the Jewish mission, was the decisive factor. However, he preferred to  
sympathize with theological liberalism. It is very interesting for us to note that the  
differing theological opinions of conservatives and liberals did not necessarily mean that 
their political worldviews could not be identical or that there were no common points of 
departure in their ways of thinking about decisive issues both in Hungary and in  
Scotland. This seems to be especially true for the question of patriotism. 
 
 

 
Ruszin búcsú – Sajópálfalu 
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Hans-Werner Retterath 

 

Der verlorene Sohn – Zur Profanisierung eines 
christlichen Gleichnisses in Migrationsdiskursen der 

Neuzeit 
 

 

 

FRAGEN AN DAS BIBLISCHE GLEICHNIS 

 

Christlich sozialisierte Menschen kennen das beliebte Gleichnis vom 

verlorenen Sohn (Lukas, Kapitel 15, Verse 11–32).1 Doch auch im profanen 

Bereich, nämlich in der Popularkultur wurde und wird der Topos rege verwandt. 

Dabei stehen je nach Kontext unterschiedliche Aspekte des Gleichnisses im 

Vordergrund. Ferner haben mit dem Etikett „Verlorener Sohn“ versehene 

Sachverhalte mitunter nur noch wenig mit dem biblischen Gleichnis zu tun. 

Darüber hinaus können auch Funktionswechsel bei der Verwendung ausgemacht 

werden. So verhielt es sich auch, als das Gleichnis vor allem mit der Aufklärung 

und auch in der Auswanderungsdiskussion stärker verweltlicht wurde.  

Der Topos vom verlorenen Sohn ist nicht nur ein guter Beleg für die 

Einbindung gängiger Metaphern, Parabeln usw. in zeitgenössische Diskurse, 

vielmehr steht er auch für die Entsakralisierung religiöser Versatzstücke in der 

Protomoderne und der beginnenden Moderne. Angesichts der Strahlkraft dieses 

Topos kann es aber mit dieser Feststellung nicht sein Bewenden haben. 

Vielmehr drängt sich angesichts der Strahlkraft eine Reihe von Fragen auf. Wie 

wurde die Parabel oder der Topos ausgestaltet? In welchen Kontexten wurden 

sie verwandt? Was waren seine Funktionen: allgemein und im 

Auswanderungskontext? Diesen Fragen will ich anhand von Malerei, 

Ansichtskarten, Literatur, Schauspielen und Liedern – aus Platzgründen auf den 

deutschsprachigen Raum beschränkt – nachgehen.  

Das Gleichnis aus dem neuen Testament basiert auf einer Erzählung mit 

einem unerwarteten Ausgang; auch ist ihm eine Verhaltensanweisung („Moral“) 

immanent. Zum Inhalt: Der jüngere von zwei Söhnen fordert von seinem Vater 

die Auszahlung seines Erbteils. Damit zieht er in die Fremde, verprasst es dort, 

und da gerade im Lande eine große Hungersnot herrscht, erfährt er einen 

sozialen und wirtschaftlichen Absturz. Dieser wird symbolisiert durch ein Leben 

 
 1  [Ökumenische] Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift 1980. 
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als Schweinehirt. Als solcher leidet er Hunger und möchte das Schweinefutter 

essen, doch niemand gibt es ihm. So zwingt ihn sein Elend zum Umdenken. 

Reumütig kehrt er zum Vater zurück, bekennt seine Sünde und bittet ihn um 

eine Stelle als Tagelöhner. Der Vater jedoch freut sich über die Rückkehr des 

Sohnes, lässt ihm ein Festkleid, einen Ring und Schuhe geben und ordnet für ihn 

ein großes Fest an, zu dem das Mastkalb geschlachtet wird. Darauf beklagt sich 

der ältere Sohn, der vom Felde zum Fest kommt: Er habe immer dem Vater 

gehorcht, aber nie ein Kalb erhalten, um mit seinen Freunden zu feiern. Dagegen 

habe sein Bruder das väterliche Vermögen mit Huren durchgebracht. Der Vater 

entgegnet dem Älteren:  
 

„Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt 
müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein Bruder war tot und lebt 
wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden.“ (Vers 31–32). 

 

Motivisch geht es nicht nur um Verloren-gehen und Wiedergefunden-

werden, sondern auch um Vergebung. Wie der Vater sollen die Gläubigen den 

Sündern vergeben und sie als Brüder und Schwestern wieder freudig aufnehmen. 

Es ist eine Warnung vor Selbstgerechtigkeit und Engherzigkeit. So wie dem 

sündigen Menschen nach erfolgter Reue die Hoffnung auf Wiederaufnahme in 

die Gemeinschaft eröffnet wird, so wird die Gemeinschaft im Falle der Reue auf 

dessen Wiederaufnahme verpflichtet.  

Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive handelt es sich bei dem 

Gleichnis vom verlorenen Sohn um eine Parabel.2 Die Parabel ist eine 

metaphorische Erzählung, die sich durch ihren pädagogisch-epischen Charakter 

auszeichnet und Verhaltensanweisungen beinhaltet. Indem sie von Personen 

handelt und auf die Verbindung zwischen der erzählten Geschichte und dem 

dahinter stehenden Gedanken hingewiesen wird, bedarf es keiner großen 

Interpretationsleistung. Insofern handelt es sich um eine Erzählung mit 

allgemein verständlicher Aussage. 

Nach Beleuchtung der Parabel soll nun gezeigt werden, wie sie sich in der 

Neuzeit entwickelte, und wie sie eine derart große Popularität erlangte, was eine 

wichtige Voraussetzung für die Diskursfähigkeit eines Narrativs ist. Die 

allgemeine Bekanntheit der Kernaussage unter den Rezipienten ist 

Grundbedingung für seinen Erfolg. Als erstes spricht der Fundort des 

Gleichnisses für seine übergroße Verbreitung. Es findet sich in der Bibel, dem 

Buch der maßgeblichen Religion in der Neuzeit im europäischen Raum. Auch 

wenn in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit von einer höchst geringen 

Lesefähigkeit der Bevölkerung ausgegangen werden muss, bildete und bildet das 

 
 2  Jülicher 1888. Er war protestantischer Prediger in Rummelsburg bei Berlin. 
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Gleichnis vom verlorenen Sohn einen festen Bestandteil der christlichen 

Liturgie, nämlich sowohl als vorgetragener Evangeliumstext als auch als 

bevorzugter Inhalt von Predigten. Doch nicht nur durch Gottesdienst und 

Selbststudium hatte die Parabel einen großen Bekanntheitsgrad erlangt. Dazu 

trug auch die Verarbeitung des Gleichnisses in der Malerei und in der Literatur 

der frühen Neuzeit bei. 

 

 

DER VERLORENE SOHN IN DER MALEREI 

 

Angesichts der fehlenden Lesefähigkeit des größten Teils der Bevölkerung 

in der frühen Neuzeit lohnt sich auch der Blick auf den Propagierungsbereich 

der Malerei, in der man seit dem 16. Jahrhundert vermehrt auf die Parabel stößt. 

Wenn auch die einschlägigen Zeichnungen, Radierungen und Gemälde 

bekannter Künstler dieser Zeit in der Regel nur einem kleinen, meist elitären 

Publikum zugänglich waren, so belegt die häufige Befassung die hervorgehobene 

Position des Gleichnisses in der Gedankenwelt der Künstler und ihrer 

Auftraggeber. Albrecht Dürer hat schon um 1496 das Thema aufgegriffen („Der 

verlorene Sohn bei den Schweinen“); Lucas van Leyden setzte um 1510 die 

Rückkehr des verlorenen Sohnes bildlich um. 1540 verarbeitete Hans Sebald 

Beham die Parabel in vier Kupferstichen („Abschied des verlorenen Sohnes“, 

„Der verlorene Sohn verprasst seine Habe“, „Der verlorene Sohn hütet die 

Schweine“, „Die Rückkehr des verlorenen Sohnes“).3 Im 17. Jahrhundert ist das 

Sujet besonders bei holländischen Malern beliebt, so neben dem Katholiken 

Peter Paul Rubens („Der verlorene Sohn bei den Schweinen“, um 1618) 

besonders bei dem protestantisch orientierten Rembrandt Harmenszoon van 

Rijn, der die bekannteste Darstellung ca. 1662 – nach anderen Autoren in seinem 

Todesjahr 1669 – beendete.4 In dem Ölgemälde „Die Rückkehr des verlorenen 

Sohnes“ drückt der leicht gebeugte Vater seinen vor ihm knienden kahlköpfigen 

und in Lumpen gekleideten Sohn mit beiden Händen an sich, was die 

vollkommene Vergebung symbolisiert. Gegenüber der linken Bildseite befinden 

sich auf der rechten drei eher nachdenklich dreinschauende Personen, von denen 

die den älteren Sohn darstellende Figur im Vordergrund steht. Mit dem Thema 

hat sich Rembrandt vielfach beschäftigt. „Der verlorene Sohn in der Schenke“, 

eine frühere (Selbst-)Darstellung, zeigt den verlorenen Sohn dem Zuschauer 

zuprostend mit einer Hure vor einem reich gedeckten Tisch.5 Der Bezug auf 

 
 3  Unverfehrt 2001: Nr. 15. Pauli 1901: 44–52. Beham hat 1538 noch ein weiteres Bild vom 

Schweine hütenden Sohn geschaffen. 
 4  Schwartz 2006: 368. (Abb. 648, undatiert, ca. 1662, Leinwand.) 
 5  Schwartz 2006: 53. (Abb. 79, undatiert, ca. 1635, Leinwand, Rembrandt mit seiner Frau Saskia.) 
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Rembrandt erfolgt hier vor allem, weil er im Wilhelminischen Kaiserreich und 

auch noch in der NS-Zeit große Verehrung beim deutschen Bildungsbürgertum 

genoss. Über das 16. und 17. Jahrhundert hinaus beschäftigten sich immer 

wieder Maler mit dieser Parabel, so auch die der Moderne. Auf der ersten 

Ausstellung der „Berliner Secession“ 1899 präsentierte der bedeutende deutsche 

Impressionist Max Slevogt (1868–1932) sein Öl-Triptychon „Der verlorene 

Sohn“, wobei er von einer 1898 besuchten Rembrandt-Ausstellung in 

Amsterdam beeinflusst worden war.6 Im linken Bild zeigt Slevogt das Gelage mit 

Frauen in einem Bordell, im rechten Bild hockt der Sohn fast nackt und 

zusammengekauert auf einem Stein in einem finsteren Verlies. Das größere 

mittlere Tafelbild zeigt die Heimkehr des verlorenen Sohns: der abgemagerte, 

nur notdürftig bekleidete Sohn kommt mit gesenktem Blick zur Tür hinein und 

trifft auf den erstaunten Vater und den hinter ihm stehenden älteren Sohn. 

Verweist schon die Kombination der drei Gemäldeteile auf den religiösen 

Kontext (Triptycha als Flügelaltäre), so liegt hier ähnlich wie bei Beham eine 

Erzählung mittels Bildern vor, die auf den äußeren Bildteilen die Hoch- und die 

Tiefphase im Leben des verlorenen Sohnes zeigen. Im Gegensatz zu den 

vorgenannten Gemälden ist bei Slevogt – ganz im Geist der Moderne – die 

Reaktion des Vaters offen: Vergibt er oder vergibt er nicht? 

Mit den gestiegenen Möglichkeiten der medialen Verbreitung, aber auch 

durch verstärkte Darstellungen im kirchlichen Bereich erlangte die Parabel 

weitere Bekanntheit. Als ein Beleg mag das mehrsprachige Guckkastenbild „Der 

verlohrne Sohn ein Schweinhirt“ (Kupferstich von Georg Balthasar Probst, 

Augsburg, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts) dienen.7 Spätestens ab dem 

Barock wurde das Gleichnis auf den Beichtstühlen vieler katholischer Kirchen 

abgebildet. Zum Beispiel ziert einen der acht Beichtstühle der Margarethenkirche 

im badischen Waldkirch ein Medaillon mit der Abbildung des verlorenen Sohnes 

als Schweinehirt.8 Der Waldkircher Maler Ignaz Winter (1705–1777) schuf 

insgesamt acht Medaillons in Öl mit verschiedenen biblischen Szenen. Die 

Zeitgenossen der Auswanderungsära dürfte neben den historischen Beispielen 

jedoch ein religionspädagogisches Werk stark beeinflusst haben. Die 1860 

erstmals erschienenen Bilder zur Bibel des Lutheraners und romantischen 

Künstlers Julius Schnorr von Carolsfeld entwickelten eine erstaunliche Wirkung, 

die weit über nationale und Konfessionsgrenzen hinausreichte und in 

 
Vgl. auch die frühere Rückkehrszene mit verändertem Setting Schwartz 2006: 27. (Abb. 32, 
1636, Radierung.) 

 6  Mössinger 2011. 
 7  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Der_verlorene_Sohn_Guckkastenbild.jpg (letzter 

Zugriff: 29. Sept. 2015); auch in: Vogel 1981: Nr. 19. 
 8  Birth 1999: 14. 



476 

Deutschland die Bibelfrömmigkeit von Generationen prägte.9 Waren religiöse 

Themen im kirchlichen Bereich bis dahin eine Domäne katholischer Maler, so 

ebnete er jetzt protestantischen Kollegen den Weg dorthin. Neben Gustave 

Doré gilt Schnorr als der wichtigste Bibelillustrator des 19. Jahrhunderts. „Die 

Bibel in Bildern“ umfasste 160 Bilder des Alten Testaments und 80 Bilder des 

Neuen Testaments mit den jeweils zugehörigen Bibelpassagen. Einer der 240 

Holzschnitte zeigt die Rückkehr des verlorenen Sohnes (Nr. 212). Hier kniet eine 

barfüßige, notdürftig gekleidete Gestalt (der jüngere Sohn) vor den Stufen eines 

Hauses, während ein älterer Mann mit langem Bart (der Vater) auf ihn zu eilend 

ihm leicht nach vorn gebeugt die rechte Hand reicht und die linke auf seine 

Schulter legen will. Auf der linken Seite steht eine jüngere Person mit einem 

Kleid in den Händen, dagegen steht am rechten Bildrand ein Mann (der ältere 

Bruder) mit abwartender Körperhaltung und missbilligendem Blick. 1860 

erschien die Bilderbibel in drei Ausgaben als a) Volksausgabe, b) Prachtband mit 

gewöhnlichem Papier und c) Prachtband mit Chinapapier. 1909 wurde eine 

ähnliche Bilderbibel von der katholischen Kirche aufgelegt.10 Eine weitere wurde 

von der evangelischen Privilegierten Württembergischen Bibelgesellschaft 

herausgegeben.11 Nach wie vor ist das Sujet vom verlorenen Sohn in der 

katholischen Kirchenmalerei anzutreffen. So sind im deutschsprachigen Raum 

weiterhin zahlreiche Beispiele vor allem an Beichtstühlen zu verzeichnen, wofür 

etwa der um Vergebung bittende Sohn auf dem Anna-Berg in Schlesien (heute: 

Góra Świętej Anny/Polen) steht. Richard Karger (1887–1973) schuf 1930 das 

Gemälde. 

Mit dem Aufkommen von Ansichtskarten fanden viele der vorgenannten 

Gemälde eine noch größere Verbreitung. Dürers Schweinehirt erschien zu 

Anfang des 20. Jahrhunderts im Münchner Verlag Ars Sacra, ebenso auch 

Gebhard Fugels Heimkehrer vor biblischem Hintergrund (Nr. 4366). Nach 

Robert Leinwebers Entwürfen gab der Berliner Kunstverlag Palette die 

Kartenserie „Die heilige Schrift. Bilder aus dem Neuen Testament“ heraus, die 

auf einer Karte in idealisierten biblischen Gewändern den vor dem Vater 

knienden barfüßigen Sohn mit zerrissenen Kleidern zeigt (8. Serie, Bild III).  

Unter den vier Bildszenen des Gleichnisses dominiert die Heimkehrszene. 

Meist kniet der Sohn vor dem Vater, der ihm die Hand auflegt, was die Reue des 

Sohnes und die Vergebung durch den Vater symbolisiert. Die Botschaft lautet: 

Wer aus tiefstem Herzen bereut, dem wird vergeben werden. Trotz großer 

Schuld besteht die Hoffnung auf Vergebung. Verschiedentlich wird in der 

 
 9  Schnorr von Carolsfeld o.J. [1860]. Vgl. dazu Schal 1936 und Feldhaus 1983. 
10  Albert / Reimeringer 1909. 
11  200 Biblische Bilder [um 1910], Nr. 159. (Gleichnis vom verlorenen Sohn.) 
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Heimkehrszene auch der ältere Sohn, meist in ablehnender Haltung, abgebildet. 

Er repräsentiert die Selbstgerechtigkeit und Hartherzigkeit, da er nicht vergeben 

will. Dann folgt die Szene bei den Schweinen, die für das tiefe Elend des Sohnes 

und die Verachtung durch die Umwelt steht. Sie ist auch eine Warnung vor 

Verschwendungssucht und Hochmut sowie vor Gleichgültigkeit gegenüber den 

väterlichen Vorgaben und Ratschlägen, auf die deshalb der tiefe soziale und 

ökonomische Fall folgt. Als dritte, jedoch seltener dargestellte Szene wird der 

Sohn im Wirtshaus beim Gelage mit einer oder mehreren Huren gezeigt. Damit 

wird Rezipienten das Schillernde der Existenz des Sohnes vor Augen geführt 

und der Hochmut vor dem Fall präsentiert. Die Szenen bei den Huren und den 

Schweinen stehen für die Fremde oder das Ausland; hier bleiben die bekannteren 

Darstellungen bis in die Moderne nah an der biblischen Vorlage dran. Am 

seltensten ist die Auszugsszene, die den Sohn in all seiner Pracht beim Verlassen 

des Vaters zeigt – zuweilen auf einem Pferd und mit einem Begleiter, was 

vermitteln soll, dass man sich für Geld Güter und Freundschaften erkaufen 

kann. 

 

 

DER VERLORENE SOHN IN DER LITERATUR 

 

Ebenfalls mit dem beginnenden 16. Jahrhundert griffen Autoren von 

geistlichen Schauspielen und literarischen Werken vermehrt die Parabel auf. Sie 

erlangte durch die Erfindung des Buchdrucks weite Verbreitung, dies bald auch 

im weltlichen Bereich. 1529 hat der geborene Niederländer und protestantische 

Flüchtling Gnaphaeus Guilhelmus (d.i. Willem de Volder) das Motiv in seinem 

lateinischsprachigen Schauspiel „Acolastus. De filio Prodigo Comoedia“ 

(Antwerpen 1529, 39 Auflagen bis 1581) thematisiert.12 Schon 1527 hatte der 

zum Protestantismus konvertierte Burkard Waldis sein Fastnachtsspiel „De 

parabell vam vorlorn Szohn“ verfasst und in Riga aufgeführt. Auch der 

Lutheraner Johann Ackermann inszenierte 1536 in Zwickau „Ein Schönes 

Geistliches vnd fast nutzliches Spiel vom verlornen Son“ (Zwickau 1536). 

Jörg/Georg Binder orientierte sich wiederum an Gnaphaeus mit seinem Stück 

„Acolastus. Ein Comoedia von dem verlorne Sun“ (Zürich 1535). Das diente 

Jörg Wickram 1540 als Vorlage für sein Spiel „Ein schönes vnd Euangelisch Spil 

von dem verlornen Sun“ (Colmar 1540). Als weiteres Beispiel kann die 1556 

uraufgeführte „Comedia mit IX. Personen, der verlorn Sohn“ von Hans Sachs, 

dem frühen Anhänger der Reformation und bekanntesten Meistersinger, genannt 

werden. Den protestantischen Autoren ging es um die Rechtfertigung durch den 

 
12  Metz 2013. Brettschneider 1978: 31. erwähnt nur 32 Ausgaben. 
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Glauben. Allgemeiner gefasst wurde das Gleichnis im Protestantismus als 

Exempel für die unverdiente Gnade Gottes gedeutet, weshalb es in der 

protestantischen Predigt-, Erzähl- und Dramenliteratur häufig aufgegriffen 

wurde. So standen der jüngere Sohn für den Protestantismus mit seiner 

Gnadenlehre und der ältere für den Katholizismus mit seiner Werkgerechtigkeit. 

Über die Schauspiele hinaus wurde das Gleichnis auch über christliches und vor 

allem protestantisches Liedgut verbreitet. Es findet sich schon bei Martin Luther 

als „Kehr um, kehr um, du junger Sohn“, aber auch im „Ausbund“ der 

Anabaptisten (vulgo: Wiedertäufer) als „Es hett’ ein Mann zwen Knaben“.13  

Von katholischer Seite nahm sich der Schweizer Johannes Salat 1537 des 

Themas an („Eyn parabel oder glichnus usz dem Evangelio Luce am 15. Von 

dem verlornen oder güdigen sun mit sprüchen anzeygt, nutzlich und kurtzwylig 

zu lesen“, Basel 1537) und ebenso der zum Katholizismus konvertierte Wiener 

Wolfgang Schmeltzl, dessen Stück „Comedia des verlorenen sons“ 1540 

aufgeführt und 1545 in Wien gedruckt wurde. In der Gegenreformation setzten 

besonders die Jesuiten das Gleichnis ein.14 Allerdings wurden die Stücke in 

lateinischer Sprache verfasst und ihre theatralische Umsetzung erfolgte ebenfalls 

in Latein, um einen Kontrapunkt gegen die Bevorzugung der Volkssprache 

durch den Protestantismus zu setzen. Wenn es auch Programme mit 

Erläuterungen (Periochen) in lateinischer und deutscher Sprache gab, so mussten 

doch den meisten Zuschauern die Einzelheiten und Nuancen verborgen bleiben. 

Dem konnte auch die ungleich stärkere Multimedialität der Aufführungen nicht 

abhelfen. Auch die Jesuiten nutzen Lieder zur Verkündigung, was etwa das alte 

Lied „Eine Mutter fleht heiß unter Tränen“ belegt, das allerdings erst später 

(1930) bei Deutschen in Mittelpolen aufgezeichnet wurde.15 

Allgemein gesehen spiegelt sich in den Werken, Schauspielen und Liedern 

eine seelsorgerische oder moralisierende Absicht vor dem Hintergrund einer 

unruhigen Zeit, in der eine neue Art des Glaubens und eine neue Form des 

Wirtschaftens ausgehandelt wurden.16 Dabei steigerte die häufige Verwendung 

des Gleichnisses im interkonfessionellen Streit nicht nur dessen 

Bekanntheitsgrad, sondern machte es auch für andere, weltliche Kontexte 

anschlussfähig. 

Ohne die Kontinuitätslinie hier weiter darzulegen, blieb die Parabel vom 

verlorenen Sohn auch in den folgenden Jahrhunderten aktuell. In dieser Zeit 

kamen zu den religiösen auch profane Bezüge hinzu, wofür vor allem 

 
13  Z.B. Luther 1611: 497–498 (10 Strophen bzw. Verse); Etliche schöne Christliche Geseng 1564: 

35–38. (33 Strophen) 
14  Rädle 1979. 
15  Moser 1981: 74–76. 
16  Brettschneider 1978: 39. 
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Wanderbühnen sorgten. Zudem wurde nun das „Elend“, das noch im 

Mittelhochdeutschen „anderes Land, Ausland, Fremde“17 bedeutete, geografisch 

ausgemalt. Beispielweise schildert Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 

den Held seines Schelmenromans „Simplicissimus“ als einen verlorenen Sohn18 

und verlegt im 4. Buch, 7. Kapitel, das „Elend“ nach Frankreich. Nachdem der 

Protagonist in Paris als callboy ein üppiges Leben geführt und es zu viel Geld 

gebracht hat, reist er wieder ins Deutsche zurück. Doch noch in Frankreich 

erkrankt er an den Blattern, die ihn verunzieren, seine deutschen Reisegefährten 

verlassen ihn und er findet sich seines Geldes beraubt. So konstatiert er außer 

der körperlichen Verunstaltung:  
 

„Und über das alles so war ich in fremden Landen, kannte weder Hund noch 
Menschen, der es treulich mit mir meynte, verstund die Sprache nicht, und hatte 
allbereit kein Geld mehr übrig.“19  

 

Er hat niemand, der ihn tröstet oder ihm hilft, er wird aus der Herberge 

geworfen und er hat „wie der verlorne Sohn mit den Säuen vorlieb nehmen 

sollen“20. Gleichwohl währt die Einsicht bzw. Bekehrung nicht lange. Er 

gesundet und mit verbrecherischer Dreistigkeit setzt er sein unstetes Leben fort, 

wobei es ihn gar nach Russland und bis Korea treibt. Auf der Rückfahrt erleidet 

er Schiffbruch und strandet auf einer unbekannten Insel im Indischen Ozean. 

Zwei Mitschiffbrüchige überlebt er, nachdem sie ihn vorher ermorden wollten. 

Als Einsiedler kommt er schließlich auf der Insel zur christlichen Einkehr, findet 

zu sich selbst und verfasst seine Lebensbeichte. 

Hier wird der als Waise aufgewachsene Protagonist von der Göttin Fortuna 

in die chaotische, böse Welt des Dreißigjährigen Krieges geworfen, an dessen 

Gräuel er aktiv und passiv teilnimmt. An keinem Ort hält es ihn lange, ihm fehlt 

ein Bezugspunkt, denn er vermutet, dass seine vermeintliche Familie ermordet 

worden sei. So hat er keinen Ort und keine Menschen, zu denen er zurückkehren 

könnte. Auch ein Versuch, in der Gegend seiner Kindheit als Einsiedler zu 

leben, scheitert. Erst auf einer fernen, unbekannten und menschenleeren Insel 

findet er im einfachen, gottbefohlenen Leben seine Ruhe. Damit wird nicht nur 

dem Leser die ganze Fragilität von Heimat, die ja auf einem sozialen 

Beziehungsgeflecht beruht, vor Augen geführt, sondern auch das Ziel der 

Rückkehr, nämlich die Heimat, als obsolet dargestellt. 

 
17  Lexer 1915: 42. („ellende“) 
18  Vetter 1955: VII. 
19  Grimmelshausen 1880 [1669]: 310. 
20  Grimmelshausen 1880 [1669]: 311. 
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Mit zunehmender Emigration in den Donauraum, ins Russische Reich und 

überseeische Nordamerika wird die Fremde ins immer weiter entferntere 

Ausland verlegt. Beispielsweise wird das „Elend“ im Lustspiel „Der verlorene 

Sohn“ in Amerika angesiedelt.21 Das Stück lehnt sich fast nur im Titel an das 

Gleichnis an. Der Vater, ein Hannoveraner Oberst, gibt vor seiner Abreise in 

den US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg seinen halb verwaisten Sohn in die 

Obhut eines Lehrers. Der gerät auf Abwege, der Sohn entflieht, kommt nach 

Amerika und wird Adjutant bei seinem Vater. Erst nach der Rückkehr in die 

Heimat erfahren sie von der Vater-Sohn-Beziehung. Anders als im Gleichnis ist 

dem Sohn kein unmoralisches Verhalten vorzuwerfen; sowohl Vater als auch 

Sohn werden von Schicksalsschlägen getroffen. Beide treffen in der Fremde 

(Amerika) aufeinander, erkennen sich jedoch nicht. Neben der latenten Kritik am 

Soldatenschacher während des Unabhängigkeitskrieges wird das „Elend“ in ein 

Kriegsgebiet verpflanzt. Ferner suggeriert der Verfasser, dass man im Ausland 

trotz physischer Nähe nicht wirklich zueinander finden könne. Das sei erst in der 

Heimat möglich. 

Unter den biblischen Gleichnissen gehört die Parabel vom verlorenen Sohn 

nicht nur zu den beliebtesten Stoffen des Dramas der Reformation, sondern 

auch des Sturm und Drang.22 Zu Letzterem sei beispielsweise auf den deutschen 

„Dichterfürsten“ Friedrich Schiller verwiesen, der laut seinem Brief an den 

Mannheimer Theaterdirektor Wolfgang Heribert von Dalberg vom 6. Oktober 

1781 sein Erstlingswerk „Die Räuber“ ursprünglich „Der verlorene Sohn oder 

die umgeschmolzenen Räuber“ benennen wollte. Schiller verlegt das „Elend“ 

zwar nicht ins weit entfernte Ausland, jedoch verkehrt er die Rollen von Vater 

und Sohn: Er macht aus  
 

„der Parabel vom verlorenen Sohn [...] eine Parabel vom verlorenen Vater, der 
dann auch textgetreu die alte Rolle vom verlorenen Sohn übernimmt und die 
tradierte Formel auf sich anwendet.“23  

 

Schillers Protagonist, Karl Moor, wird als ältester Sohn von seinem Bruder Franz 

durch eine Intrige aus der Position des Alleinerbens des gräflichen Vermögens 

verdrängt. Karl hatte seinen Vater um Vergebung gebeten, da er an der 

Universität über die Stränge geschlagen war. Franz täuscht den Vater und 

schreibt Karl, dass der Vater ihn verstoßen habe. Aus Verzweiflung über die 

angebliche Reaktion des Vaters verstrickt sich Karl immer tiefer in die Welt der 

Räuber, jedoch stellt er sich am Ende der Justiz.  

 
21  Schink 1794. (Erstmals 1779) 
22  Hinderer 1998: 118, der sich auf Ackermann 1968: bes. 53–91, bezieht.  
23  Hinderer 1998: 120. 
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So sehr Schiller das Tragische betont hat, so sehr blieb gerade im 

alltäglichen Diskurs allzu oft von der Parabel nur der Titel übrig, der mitunter 

auch amüsanten Kontexten zugeordnet wurde. In einem Tagebuchauszug, der 

1850 gedruckt wurde, wird von einer ausgewanderten Gruppe deutscher 

Separatisten (Pietisten aus Württemberg) in Neu-Tiflis, Transkaukasien, 

berichtet. Aufgeschreckt durch einen Kometen deuten sie diese Erscheinung als 

das nahende Zeitenende und wollen nach Jerusalem pilgern. Der Sohn eines 

Katholiken hat sich in ein Mädchen der Gruppe verliebt und sich deshalb in ihre 

Gemeinschaft begeben. Später bemerken die Separatisten den wahren Grund 

und schließen ihn aus.  
 

„So kam der verlorne Sohn zurück in das elterliche Haus, aber der Empfang, der 
ihm dort zu Theil wurde, entsprach nicht dem seines Vorgängers in der alten 
Legende. Denn statt schöner Kleider und einer leckern Mahlzeit hätte ihn dort fast 
eine wohlgepfefferte Prügelsuppe überrascht, wenn die Mama, die Schwestern und 
mein mitleidiger Ungar [...] die väterliche Hitze“24  
 

nicht moderiert hätten. 

Werden in dieser Anekdote neben dem jungen Mann auch indirekt die 

separatistischen Migranten in Russland wegen ihrer Irrfahrt als verlorene Söhne 

dargestellt, so kam in den deutschen Ländern mit der Zunahme der 

Amerikaauswanderung ab der zweiten Hälfte der 1840er-Jahre die 

pathologisierende Rede vom „Auswandererfieber“ auf. Ihrer bediente sich auch 

der vielgelesene Buchautor Wilhelm Heinrich Riehl.25 Er bestreitet die 

politischen und sozialen Zustände Deutschlands als Auswanderungsgründe; 

vielmehr würden die Unvernünftigen, die das Gros der Auswanderer 

ausmachten, vor sich selber fliehen. Dies sei die Folge der Eigenherrischkeit, der 

Auflösung der patriarchalen Familie samt des „häuslichen Herdes“ und der 

Aufgabe überlieferter Sitten und des Glaubens an den „alten Gott“. Riehl 

konstatiert:  
 

„Ruhelose Lumpen wandern fleißig nach Amerika und man verschmerzt das Geld 
gern, das mit ihnen fortgeht, weil sie auch ihr ansteckendes hektisches Fieber der 
Familien- und Gesellschaftslosigkeit mit hinübernehmen.“26  

 

Solche Ansichten wurden oft in den beim „einfachen Volk“ beliebten Kalendern 

verbreitet. Darin wurden die Auswanderer als jeden Heimatsinnes bar, 

traumtänzerisch und im weltlichen und religiösen Sinne als widernatürlich 

 
24  Stricker 1850: 376. 
25  Riehl 1925 [1855]: 312–316. 
26  Riehl 1925 [1855]: 316. 
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skizziert. Weiter wurden diese Aussagen mit Antiamerikanismen verknüpft, da 

die USA das Hauptziel der Auswanderung bildeten. 

Eine vollständige Umkehrung der Vater-Sohn-Rollen und der Bezug auf 

Amerika (d.h. USA) als „elendiges“ Land finden sich in dem „Kalender für das 

katholische Volk“ von 1861, eine Kalenderfolge, die Adolph Kolping als Priester 

und Begründer des katholischen Gesellenvereins zur Belehrung und Warnung 

des christlichen Haus- und Familienlebens herausgab.27 In „Lebensschicksale 

eines Heimatlosen“ verlässt ein lauer katholischer Christ und Familienvater 

namens Johannes Dorner in den 1820er-Jahren nach dem Tod seiner Ehefrau 

seine beiden kleinen Söhne und sein Geschäft in einer niederrheinischen Stadt, 

um nach Amerika auszuwandern. Seine deutschen Mitreisenden werden als 

verlorene Söhne geschildert, nämlich als  
 

„norddeutsche Auswanderer, die meist aus irgendeinem Grunde, den sie Ursache 
haben mochten geheim zu halten, die Heimat verlassen hatten, eine Sorte von 
Abenteurern, die auf gut‘ Glück in die ferne, neue Welt entwichen, entschlossen, 
alles zu unternehmen, was sich dort nur anfangen lasse. In jener Zeit hatte das 
Auswanderungsfieber noch nicht den solideren Teil der Bevölkerung ergriffen und 
in seine Zauberkreise hineingerissen.“28  

 

Nach der höchst stürmischen Überfahrt ändert Dorner in New York seinen 

Namen und gibt die Ostseeprovinzen als Herkunftsgebiet an, um nicht als 

flüchtiger Vater erkannt zu werden. Als nach drei Jahren seine 

Schiffsbekanntschaft, ein „smarter“ Norddeutscher, mit dem er ein Geschäft 

betrieb, mit dem Firmengeld verschwindet, muss auch er wegziehen. Nochmals 

lässt er seinen Namen ändern, hat wieder mit einem Laden Erfolg, heiratet aus 

Einsamkeit eine junge Amerikanerin, die wenig arbeitsam sich bald mit seinem 

Geld und einem jüngeren Mann davon macht. Enttäuscht zieht er in die Wildnis 

(frontier), wo er ruhelos umherzieht. Bei alledem spürt er, dass eine höhere Macht 

die Hand über ihn hält. Nach einem Orkan findet er in einem Blockhaus bei 

einer rheinischen Familie Zuflucht. Der Besitzer erzählt, dass er vor zwei Jahren 

ausgewandert und ihm Amerika als das Gelobte Land geschildert worden sei, 

jedoch hätten ihn alle Agenten betrogen und ihm sei nur noch die Möglichkeit 

geblieben, sich in der Wildnis anzusiedeln. Durch den vertrauten Klang der 

Sprache erwachen bei Dorner die Heimatgefühle, die beiden Jungen erinnern ihn 

an seine zurückgelassenen Söhne, außerdem unterrichtet sie der Vater im 

Katechismus und die Mutter spricht mit ihnen das Abendgebet. Am anderen 

Morgen ist aus Dorner, der fast seinen Glauben verloren hatte, ein anderer 

 
27  Kolping 2001b [1860b]. 
28  Kolping 2001b [1860b]: 339. 
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geworden. Nach weiteren fünf Jahren – 30 Jahre nach der Auswanderung – kehrt 

er an den Niederrhein zurück, wobei er auf dem Schiff wegen seiner größeren 

Barschaft beinahe von einem „smarten“ Deutschen vergiftet worden wäre. 

Sofort besucht er seine Söhne, von denen einer Förster und der andere Arzt 

geworden ist. Im Haus des Försters bekennt er vor ihm, seiner Frau und seinem 

Sohn unter Tränen, dass er sein „verirrter Vater“ ist, der darum bittet, „bei den 

Seinigen zu sterben“.29 „Werdet Ihr mir vergeben, du und dein Bruder, an denen 

ich so schwer mich verfehlt?“30 Der Sohn bejaht und dankt Gott, dass er die 

regelmäßigen Gebete der Familie um die Wiederkehr des Vaters erhört habe. 

Dorner teilt sein Vermögen unter den Söhnen auf, findet wieder zum Glauben 

zurück und lebt noch einige Jahre unter den Seinen. 

In der Geschichte ist zwar nirgends vom verlorenen Sohn oder Vater die 

Rede, jedoch ist der Bezug auf das biblische Gleichnis offensichtlich. Ein lauer 

Christ verstößt auf der transzendenten Ebene gegen die Vorgaben Gottvaters 

und auf der weltlichen Ebene gegen die rechtlichen Verpflichtungen eines Vater 

gegenüber seinen Söhnen. Er geht mit der Auswanderung in die Irre, jedoch 

nicht ins materielle, sondern ins religiöse und moralische Elend. Hierfür steht die 

smartness der Amerikaner, was mit „Geriebenheit“ und wenig gesetzeskonformem 

Verhalten übersetzt wird.31 Die amerikanische Bevölkerung sei von einer 

fieberhaften Unruhe geplagt, die nur „Geschäft“ und „Gewinn“ kenne. Es gelte 

das Recht des Schlaueren (Smarten); Einfalt und Ehrlichkeit müssten betteln 

gehen. Die Religion spiele eine Nebenrolle, und die Auswanderer würden sie 

bald vergessen. Die größeren Freiheiten – hier besonders die der Frauen –, aber 

auch Amerika als Ganzes, skizziert der Autor negativ, wodurch sich seine 

konservative Einstellung ein weiteres Mal offenbart. Am Ende der Erzählung 

wird Dorner trotz der Versündigung gegen Gott und gegen seine Söhne 

vergeben. Ferner wird hervorgehoben, dass Gott ihn „auf der langen 

heimatlosen Irrfahrt“ beschützt habe. Das meint zum einen, dass die wahre 

Heimat transzendent bei Gott und profan bei der Familie sei. Zum anderen 

bedeutet die Rede von der Heimatlosigkeit nicht nur ein Verloren-sein, sondern 

auch eine Drohung an die Adresse der Auswanderer, was deren künftiges 

Schicksal anbelangt. So steht diese Geschichte für die klare Ablehnung der 

Auswanderung, der Auswanderer und des Auswanderungsziellandes. Zur 

umfassenden Interpretation der Geschichte lohnt es sich, Kolpings Grußwort 

zum Kalender heranzuziehen. Darin tritt er für „Gottesfurcht“, „Gehorsam“, 

„eine Wiedergeburt“ der „guten alten Zucht und Sitte“ und gegen „das ganze 

 
29  Kolping 2001b [1860b]: 364. 
30  Kolping 2001b [1860b]: 366. 
31  Kolping 2001b [1860b]: 346. 
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Geschrei der heutigen Weltverbesserer“ ein,32 was die grundsätzliche Intention 

der Erzählung verdeutlicht. 

Was Schiller als Dichter für das gebildete deutsche Bürgertum war, 

repräsentierte ca. ein Jahrhundert später der populäre Schriftsteller Karl May für 

Leserschichten ohne höhere Formalbildung. May hatte vermutlich 1875/76 

einen Roman begonnen, den er „Der verlorene Sohn“ nennen wollte; er blieb 

jedoch ein Fragment.33 In Form eines Kolportageromans (101 Lieferungen) 

erschien als zweiter Versuch von 1884 bis 1886 im Dresdener Verlag H. G. 

Münchmeyer „Der verlorne Sohn oder Der Fürst des Elends“, eine sehr freie 

Umsetzung des Gleichnisses.34 Die zumeist in Sachsen spielende Geschichte 

setzt sich auch mit den sozialen Verhältnissen ihrer Zeit auseinander. Der 

Försterssohn Gustav Brandt wird durch eine Intrige wegen Doppelmordes an 

seinem Gönner Baron von Helfenstein und dem Verlobten seiner Tochter Alma 

verurteilt. Zwei Männer haben jedoch den wahren Täter, Helfensteins Neffen 

Franz, bei der Tat beobachtet. Als Brandt mit dem Zug ins Zuchthaus überführt 

werden soll, befreien sie ihn und verhelfen ihm zur Flucht. Nachdem Brandt in 

Borneo und Madagaskar durch Diamantenfunde reich geworden ist, kehrt er 20 

Jahre später als Fürst von Befour zurück, um sich Gerechtigkeit zu verschaffen. 

In der Heimat treibt unterdessen Franz von Helfenstein als geheimer 

Hauptmann arme Menschen in den Ruin, und zwingt sie dann in seine Dienste. 

Brandt kommt als geheimnisvoller „Fürst des Elends“ den Opfern zur Hilfe und 

lindert ihre Armut. Zum Schluss besiegt er Franz von Helfenstein, heiratet Alma 

und wird vom König zum Baron Brandt von Brandtenstein ernannt. 

Bei May wird die Emigration in die Fremde als Notaufenthalt und Chance 

für in der Heimat unschuldig Verfolgte präsentiert. Selbst im fernsten und 

unbekanntesten Winkel der Erde ist der Aufrechte und Tüchtige erfolgreich. 

Moralisch gefestigter denn je kehrt der verlorene Sohn in die Heimat zurück und 

sorgt dort für Gerechtigkeit. Im Lustspiel und besonders bei Schiller und May 

lassen sich folgende Gemeinsamkeiten ausmachen: die Schuld der Heimat als 

Grund für den Wegzug ins entfernte Ausland, der zurückkehrende Protagonist 

als (relativ) positiver Held und die Erzeugung eines Verständnisses für das 

Verhalten des Protagonisten und dessen Wiederaufnahme. Damit wird der 

Fremde weitgehend ihre Anrüchigkeit genommen. 

 
32  Kolping 2001a [1860a]: 307. 
33  May 2014 [1875–1876]. Dementgegen verfasste May nach dem Vorwort von Klaus Hoffmann 

in May 1970 das Fragment ca. 1870. 
34  May 1970–72 [1884–1886]. Laut dem Vorwort von Klaus Hoffmann in May 1970 schrieb May 

den Roman von 1883 bis 1885. Vgl. auch http://karl-may-wiki.de/index.php/Der_verlor-
ne_Sohn (letzter Zugriff: 16. Dez. 2015). 
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Obwohl das folgende Romanbeispiel optimistischer als andere gehalten ist, 

wird im Gegensatz zu Schiller und May, aber gemäß dem Gleichnis, die Fremde 

als Ort der Läuterung geschildert. Mancher selfmademan unter den (anfangs) 

verlorenen Söhnen ließ dieses Verdikt nicht auf sich sitzen und wendete es in 

seiner Biografie positiv, was „Der deutsche Lausbub in Amerika“ belegt.35 So 

wird Anfang des 20. Jahrhunderts Erwin Carlé als verkrachter, zuletzt 

verschuldeter Münchner Gymnasiast und einziger Sohn von seinem Vater aus 

pädagogischen Gründen auf Gedeih und Verderb in die USA geschickt. Im 

Nachhinein wertet der Sohn dies nicht als Hartherzigkeit, und er bemerkt, schon 

bei der Einschiffung sein Tun bitter bereut zu haben. Sieben Jahren treibt es den 

Held kreuz und quer durch die USA. Auch wenn er zuweilen hart arbeiten 

musste, so habe er die amerikanische Lebenseinstellung internalisiert, deren 

Kennzeichen der Optimismus und das Vertrauen auf die eigene Kraft seien. Als 

die Mutter nach dem Tod des Vaters von familiären Problemen schreibt und die 

Bitte um Heimkehr äußert, kehrt der Sohn wieder nach Bayern zurück. Im Buch 

wird nur sehr wenig, dafür aber deutlich auf die Parabel oder den Topos 

rekurriert: Der Erzähler trifft auf den jungen Amerikaner Franky, der aus 

ähnlichen Gründen die Harvard-Universität verlassen musste und Schulden 

gemacht hatte. Als sein Vater seine Rechnungen übernehmen und ihm eine Stelle 

bei einem Geschäftspartner verschaffen wollte, lehnte er eine solche Protektion 

ab. Er beschloss, fertig zu studieren und sich sein Geld selbst zu erarbeiten. Und 

wenn er soweit wäre, würde er dem Vater telegrafieren, dass er das Kalb für den 

verlorenen Sohn schlachten könne. Zuvor wolle er sich den nötigen Respekt 

beim Vater verschaffen. In Franky hat der Autor sein Ebenbild gefunden, was er 

ihm gegenüber auf den Punkt bringt: „Schwarze Schafe und verlorene Söhne alle 

beide – aber immer noch sehr lebendig. Hei oh! Sie kein Geld und ich kein 

Geld!“36 Später trifft er Franky wieder, der in New York durch eigene Kraft 

einen hohen Posten in einer Bank innehat. 

Ähnlich präsentierte sich der deutschamerikanische Dichter Martin 

Drescher in seiner Autobiografie „Vom Sturm gepeitscht“. Im Gegensatz zu 

seinen Bekannten und Freunden, die daheim gewiss „Karriere gemacht“ und 

„sehr würdige Herren“ geworden seien, sieht er sich als verlorener Sohn, wobei 

er jedoch dieses Verdikt selbstbewusst kultiviert:  
 

„Der verlorene Sohn hingegen, der ganz auf sich selber angewiesen, im fremden 
Lande sich seinen Weg bahnen muß, erstarkt, wenn anders gesundes Blut in ihm 
fließt, auch geistig. Er macht sich frei von den tausend kleinen Vorurteilen, die mit 
ihm über das Weltmeer gezogen waren. Er lernt die Menschen beurteilen nach 

 
35  Rosen 1940. (Erstmals 1911) Erwin Rosen ist das Pseudonym von Erwin Carlé. 
36  Rosen 1940: 204. 
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dem, was sie sind, während er sie früher nach dem abschätzte, was sie hatten oder 
in der Gesellschaft vorstellten. – Er ist den Wohlanständigen außer Sicht geraten, er 
gilt bei ihnen für verschollen. Dafür hat er sich selber gewonnen […]. Er ist 
dadurch zum vollen, ganzen Menschen geworden. Mögen die andern Rang und 
Stellung haben, sie dienen. Er hat seine innere Freiheit, seine Menschenwürde 
erlangt.“37 

 

Die zwei letzten Romane stehen für den selbstbewussten Menschen der 

Moderne. Zeitentsprechend wird das Ausland als Ort der Bewährung und 

Kampfplatz des survival of the fittest vorgestellt. Dadurch wird die Fremde zum Ort 

der Ausbildung einer starken souveränen Persönlichkeit. Während die Menschen 

zu Hause in der Enge der Konventionen und Abhängigkeiten stecken geblieben 

sind, zeichnet den angeblichen verlorenen Sohn eine Weltläufigkeit aus. Daher 

wird am Ende das Verdikt in sein Gegenteil verkehrt, also positiv gewendet. Wie 

im Gleichnis wird das Ausland als Ort einer mentalen Neuorientierung 

dargestellt. Anders als in der Parabel werden die heimischen Wertvorstellungen 

zugunsten der ausländischen hintangestellt. Während die Fremde im Gleichnis 

als gefährlich und amoralisch geschildert wird, erscheint sie in den beiden letzten 

Romanen als Raum mit positivem Potenzial. 

 

 

VERKEHRUNG EINES MAKELS 

 

Der unterschiedliche Umgang mit dem Gleichnis in der Neuzeit kann nicht 

ohne einen Blick auf die jeweiligen Zeitläufte verstanden werden. Mit dem 

Übergang von der vorindustriellen Gesellschaft zur Moderne kam es durch die 

gestiegenen geografischen und sozialen Mobilitäten zu zahlreichen „verlorenen 

Söhnen“. Schon das 18. Jahrhundert kannte die Auswanderung aus den 

deutschen Ländern nach Nordamerika, Russland oder dem mittleren 

Donauraum. Diese Emigrationen bedeuteten regelmäßig eine Trennung auf 

Lebenszeit. Zudem veränderten sich im 19. Jahrhundert die gesellschaftlichen 

Strukturen nachhaltig. Die männlichen Nachfahren übernahmen immer weniger 

die väterliche Landwirtschaft oder das Handwerk. Zunehmend seltener traten die 

Söhne in die Fußstapfen ihrer Väter. Die nicht Erbberechtigten der 

Anerbengebiete und Kleinbauern der Realteilungsregionen gingen als Arbeiter in 

die aufstrebende Industrie. Industrialisierung und Gewerbefreiheit 

beeinträchtigten das traditionelle Handwerk. Patriarchalisches Denken und damit 

verbundene Strukturen gerieten angesichts der Veränderungen der Moderne ins 

Wanken (allerdings noch nicht so weit, dass von „verlorenen Töchtern“ 

 
37  Drescher 1913: 301–302. 
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gesprochen wurde). Nicht nur der territoriale Horizont erweiterte sich, sondern 

auch der geistige. Nun konkurrierten neue Wahrnehmungs-, Denk- und 

Handlungsweisen mit alten. Ebenso kam es zur Ausbildung des Individuums 

bzw. der Individualisierung. Viele politische und gesellschaftliche Institutionen, 

die aus ihrer Sicht das bewährte Alte repräsentierten, stellten sich diesen 

Veränderungen entgegen, weil ihre Privilegien gefährdet waren, und die 

Menschen ihnen nicht mehr kritiklos folgten. Das betraf im Gefolge der 

Aufklärung, also der Säkularisierung der Gedankenwelt, besonders die Sphären 

von Kirche und Territorialstaat, die zunehmend kritisch hinterfragt wurden. 

Durch die Abwanderung in die industriellen Zentren und erst recht durch die ins 

Ausland entzogen sich die Migranten ihrer Kontrolle. Die christlichen Kirchen 

warnten vor der Abkehr vom jeweils „wahren“ Glauben: entweder in Form des 

Atheismus, konfessioneller Übertritte oder auch nur der Lauheit im Glauben. 

Gerade kirchliche Autoren setzten den Auswanderern den Bibelspruch „Bleibt 

im Lande und nähret Euch redlich!“ (Altes Testament, Psalter, Kapitel 37, Vers 

3) entgegen. Staatliche Stellen sahen in so manchen Auswanderern ein soziales 

Unruhepotenzial, das sie gern ziehen ließen. Hingegen entließen sie Handwerker 

und Gewerbetreibende nur ungern ins Ausland, da dies die landeseigene 

Wirtschaft schwächte. 

Im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation wurde das Gleichnis 

vom verlorenen Sohn zur Exemplifizierung grundsätzlicher Glaubensinhalte im 

interkonfessionellen Streit verwandt. Darüber hinaus nutzten die christlichen 

Denominationen es auch zur Anleitung für ein glaubenskonformes Leben. Der 

dadurch erreichte hohe Bekanntheitsgrad machte die Parabel auch für eine 

Verwendung in profanen Diskursen interessant. Hierzu trug nicht zuletzt die 

Aufklärung bei. Gerade in ihrer Folge wurde mehr Empathie für die 

Auswanderer eingefordert: vor allem von den Daheimgeblieben als „älteren 

Söhnen“, aber auch von Kirche und Staat als patriarchalen Institutionen. Das 

Thema der Parabel wurde in der Folge mit unterschiedlichen Variationen 

bearbeitet bis hin zu Umkehrungen, etwa die Vater-Sohn-Rollen betreffend. 

Auch wurde spätestens in der Protomoderne die Rede vom verlorenen Sohn auf 

„eine abhanden gekommene oder und wiedergefundene Sache oder 

vorherrschend auf eine vermisste oder auf sittliche Abwege gerathene Person“38 

verkürzt. Was die Verortung der Fremde betrifft, so wurde sie mit der 

Verbesserung der Verkehrsmittel und -wege in immer entferntere Regionen und 

Länder verlegt; gleichwohl musste jedoch noch im Sinne des Gleichnisses eine 

Heimkehr des Protagonisten möglich sein. Mit den aufkommenden 

Massenauswanderungen wurden höchst unterschiedliche und gegensätzliche 

 
38  Wander 1987 [1867], Sp. 596, Nr. 75. 
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Sichtweisen der Fremde oder des Auslandes diskutiert. Konnotierten 

Heimatverbliebene meist die Fremde negativ und die Heimat positiv, so verhielt 

es sich bei vielen Migranten genau umgekehrt. Sahen die Ersten im Ausland 

einen Ort der Läuterung und Reue, so die Zweiten einen Ort der Bewährung 

und der Persönlichkeitsbildung. Selbstbewusste Migranten werteten zuletzt den 

herabwürdigenden Topos um und verwendeten ihn als Ausdruck einer eigenen, 

positiv begriffenen Identität. 
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THE PRODIGAL SON – PROFANIZATION OF A CHRISTIAN PARABLE IN 

THE MODERN DISCOURSE ON MIGRATION 
 
This paper explores paintings, postcards and literary texts including plays and songs from 
the German-speaking countries and discusses the various cultural contexts in which the 
biblical Parable of the Prodigal Son has emerged in modern times. From a broad 
perspective, the analysis focuses on how this well-known figure of speech has come to be 
commonly used in profane contexts such as the discourse on migration.  

 



491 

 
F. Gülay Mirzaoğlu 
 

The turkish oral poetry and narrative songs 
 

 

 

I. INTRODUCTION: HISTORICAL BACKGROUND 

 

 

As is the case with oral cultures elsewhere in the world, the oral narrative 

tradition has existed ever since the earliest known periods of the Turkish oral 

culture. In these preliterate periods, the narration of events taking place in 

peoples’ lives was possible only through oral communication. Within this 

context, melodies, movements and dance accompanied the spoken word as well. 

An analysis of the cultural history of Turks reveals that the beginning of the 

narrative tradition based on oral, melodic and movement elements can be traced 

back to ancient times when oral communication began to take place1. In the 

societies whose history goes back to ancient times, such processes take place in 

similar fashion2. The earliest representatives of the oral creation can also be 

traced back to the shamanistic period when the religious rituals and men of 

religion had dominance over social life.3 With the accompaniment of their kopuz, 

these men of religion were people who both presided over the ceremony and 

shaped and determined the manners of communication among those present in 

various occasions such as the feasts called şölen, funerals called yuğ, religious 

rituals, great festivities called toy. Therefore, the shamans, who were variously 

called kam, ozan, ata and oyun, can be considered to be the earliest representatives 

of this tradition.4 

Of course, it would totally be inaccurate to propose that narrative songs and 

other types of songs -türküs (Turkish folk songs) have been created only by these 

persons called kam or shaman who recite the songs with kopuz. It was possible 

for many skilled ordinary people in the society to express their experiences, 

loves, pains etc. through oral poetry tradition. For instance, in the 2nd century 

BC, the Turks who lost the Ordos highlands to the Chinese and had to leave the 

 
 1  Köprülü 1928: 50–96. 
 2  See Tursınov 1976. 
 3  For further information on shamanism see Ġnan 1973; Eliade 1964; for the Turkish translation 

see Eliade (Trans. Ġ. Birkan) 2014. 
 4  See Köprülü 1966: 49–156. 
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region expressed their longing for the region and their complaint about their 

animals’ loss of fertility in a song written in the style of a lament and this song 

was recorded in Chinese sources. The song, as noted by Chinese historians, was 

quite possibly composed by a person who felt sorrow for the loss of the region. 

Obviously, at its time, the song must have received a lot attention among the 

Turks and thus become widespread.5 

The work Divanü Lügati’t-Türk, written in the 11th century by Mahmud of 

Kashgar, included numerous examples of narrative songs. These works present 

slices of life of the period. Hunting anecdotes, an exchange of dialogue between 

the seasons of the fall and the spring, various quatrains depicting love and 

affection and many other pieces on various subjects can be given as examples.6 

Among these, the Lament of Alp Er Tunga, whose death was a terrible blow for 

Turks, is a case in point in terms of its showing the power of tradition and its 

persistence in keeping such examples alive for a long time. As it is known, this 

famous Saka emperor is invited to a feast by the Persian king Kay Khosrow and 

is poisoned and killed there. It is quite significant for the lament composed upon 

this incident, taking place in the 7th century BC, to have survived until the 11th 

century solely through oral tradition.7 

Another lament composed by Turkish bards on Attila the Hun, the 

emperor of the Western Huns, was recorded in the Byzantine sources.8 There are 

other narrative songs of the ancient times included among the Dede Korkut 

Stories, which were compiled and put down in writing in the 15th and 16th 

centuries from unknown sources. Among these songs, there are very ancient 

narrative songs that praise the bow and the horse. We learn from this source that 

bards such as Korkut Ata, who compose and recite songs on the lives of the 

heroes and braves, and wandering minstrels who had the liberty to enter any 

place and utter any word they wished were living among the society of the time.9 

It has been documented in various sources that song-stories recited by Dede 

Korkut were memorized, sung and played with the kopuz to the listeners by the 

wise and the sage in the 13th century.10 

 
 5  See Türkiye … 1992: 24. The translation and the analysis of line patterns are taken from Atsız 

1943.  
 6  KaĢgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi, I–IV. Trans: Atalay 1992. Because these 

fragments of poetry are used for the definitions of certain terms, they are distributed unevenly 
in the dictionary. Some of these fragments of quatrains can be found on the following pages: I. 
C. p.195; II. C. p 103; III. C. p. 228. For the organization of these pieces in terms of themes 
and rhymes, see Türkiye … 1992: 85–92. Also see Tekin 1989. 

 7  Togan 1981: 36. 
 8  Yıldırım 1998: 180–195. 
 9  Ergin 1994. 
10  Yıldırım 2002: 3. 130–171. 
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The function of the bard tradition, which stemmed from the kam and 

shaman practices, has more relation with the narrative tradition of the present 

age. In the communities he was present, the bard fulfilled various functions such 

as storytelling and legend reciting.11 To summarize, the narrative song tradition, 

which is a significant part of the oral poetry tradition, has developed and taken 

its shape along a road from Shamanism to the bard tradition, and from there to 

the minstrels and storytellers. 

In this process, apart from the variety in the narrative texts, the biggest 

change the tradition has gone through has been the shortening of the text size, 

variations of the subject matter and alterations of the form. The variations taking 

place are related with the fact that the lifestyles, daily chores and the people 

themselves have changed and varied. Thus, the themes of songs, their functions 

within daily and ceremonial life and the part they played in peoples’ lives have 

become more pronounced in parallel with the changes the societies and the 

individuals go through. The shortenings in the song texts have taken place both 

in the verse sections and the prose sections that accompany and provide a 

context for the verse/song sections in many examples of Turkish narrative 

songs. Considered from the perspective of the performer and the listener, this 

fact seems more to be related with the element of time. Therefore, after the 

shortening of the comprehensive song texts and their contextual stories, what 

remains is only the performance of the song text. To illustrate, while bozlak and 

barak, the free verse songs of the Southeast Anatolia, used to be told in 

accompaniment with their contextual stories, only the song texts of them have 

survived to the present.12 

 

 

II. THE GENRE OF TURKISH FOLK SONG TÜRKÜ 

 

A. GENERAL INFORMATION ON TÜRKÜ 

 

Products of the creative skill and capacity of the language, Turkish folk 

songs (türküs) have come into being from the intrinsic qualities of the Turkish 

language; word and melody. These texts which have come into being with the 

word-melody companionship are called Türkü (song). This is a generic name 

preferred in the contemporary Turkish folkloristics terminology and it includes 

all melodic texts cantillated or sung or merely composed.13 However, the melodic 

 
11  See Köprülü 1962; Boratav 1992: 20–22; BaĢgöz 1952: 1–10; Yıldırım 1999: 570, 505–530. 
12  Mirzaoğlu 2003b, 2003a: 79–90. 
13  See Boratav ibid: 150. 
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texts, either belonging to the oral poetry tradition or composed in bardic or 

minstrel styles, are named after their composers. These texts, at the same time, 

form a part of the türküs.14 

There are other terms, such as mani, koşma, türkü and destan used to classify 

for melodic texts as well. However, other then being used in the field of 

folkloristics, these terms have noe specific meaning. Those who sing them still 

call such texts türkü. The term türküis the most commonly used term to denote 

these concepts in the Turkish society. Nevertheless, depending on the location 

or type, there is also local terminology used to denote these texts. 

In Turkish oral poetry tradition, the verse text of the türküs are formed on 

line-based structures, as is the case in other types or genres. The basic structure 

on which the genre is based is called dörtlük; the quatrain. Nevertheless, in the 

history there are examples of türküs with lines more or less than four. However, 

it is widely accepted that oral poetry texts are formed of quatrains and other 

basic types – such as mani, koşma, sagu and destan – have come into being with the 

addition of more than one quatrain together.15 

In the creation of verse forms, the Turkish language seems to have 

preferred to use metric patterns and metric system among other line, 

2003bformations and meter. In Turkish, words are formed in a system of syllabic 

root- stem-suffixes structure.16 In verse texts, the system used in this style is 

called metric system. The line pattern of a verse text is an indicator of its meter.  

Throughout a türkü the same line pattern is used in every line. The number 

of syllables on the first line of the türkü is also a guiding pattern for the rest of 

the verse and other lines. The equal number of the syllables in lines shows the 

line pattern and structure. If a line is composed of seven syllables, the line 

pattern is called yedili (septet), and similarly a line composed of eleven syllables is 

called onbirli (hendecasyllable). However, it is also possible to see refrains made 

of one of more lines and sometimes of different meter among the quatrains that 

form the body of the verse.  

In the türküs written in Turkish language, the length of the syllables in the 

words of a line are not taken into consideration and all the syllables are 

considered to be of equal length. Even if a word is not of Turkish origin, the rule 

still applies. Thus, the line pattern and the number of syllables that form this 

pattern are the most important elements forming the poetical structure of the 

text. Regardless of the number of lines in quatrains (or stanzas), the line pattern 

remains the same. If line numbers are odd and the line pattern is unequal, the 

 
14  See Eberhard 1955; Çobanoğlu 2001: 1–20. 
15  See Dilçin 1983; Boratav a.g.e,: 150–181. 
16  For further information on the structure of Turkish language see Ergin 1980. 
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line with the unequal number of syllables is considered irregular.17 It is also 

possible that authentic second and third stanzas or strophes might not have been 

included or replaced with fabricated, irregular or regular-unauthentic ones. 

However, whatever the metric pattern, if the basic quatrain structure is irregular, 

then the whole türkü text is considered to be irregular. Such irregularities are 

generally the result of either incompetence or lack of information an interest on 

the part of the compiler. If the researcher devotes diligent attention to 

researching and documenting variations of a certain text, it might be possible to 

reach the original text. 

After the line pattern, the second most important element is the durak 

(caesura), which indeed forms the harmony and concinnity of the line within the 

whole verse. The caesura can be observed in the türkü texts with long meter. 

The durak can be defined as a pause in the line in order to differentiate a word or 

phrase from the others as well as to convey the meaning more clearly. The 

rhythmic structure of a verse, and thus of the lines, is established through the use 

of duraks. Even when the text of a türkü is read or recited without a melody, the 

application of duraks maintains a distinctive and original melody and harmony. 

In some türkü texts, the position of the duraks in lines are at the same position 

while in others the location of the duraks change. Such a variation of durak 

locations is considered as a melodic richness of the türkü text.  

Various types of meter can be observed in Turkish oral poetry. In types 

with fewer numbers of syllables, the duraks are at the ends of the lines. In 

traditional Turkish poetry, the number of duraks starts from two and can be as 

high as five. The examples with high number of duraks are more frequently seen 

in bard and minstrels’ works. However, the most frequently observed meters are 

septet, octet and hendecasyllabic meters. The types of duraks in these meters 

vary but there is always a harmonic structure achieved through the organization 

of sounds and this quality, together with the rhythmic structure based on stress 

in lines, forms the musical substructure of the oral poetry. 

 

 

 
17  According to ethnomusicologist George Herzog’s study, the most commonly used unit of 

versification in the west and central European ballads is the quatrain. If the number of lines in 
a quatrain are higher, this is generally the result of inclusion of the repetition lines into the 
quatrain or the use of a refrain. See Herzog 1950: 1038. 
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B. MAIN STRUCTURAL ELEMENTS OF TÜRKÜ 

 

a. Metric Patterns 

 

The three of the most frequently used metric patterns in Turkish oral poetry 

tradition and their line patterns and rhythmic structures are outlined below: 

1. Yedili (Septet). This is the most commonly used meter type ever since the 

beginning of the tradition and it has been used in a variety of duraks. The most 

commonly seen caesura are 3+4, 4+3, 5+2 and 2+5. The septet is also widely 

used in türküs called mani, made up of a single quatrain. In many instances, 

singing a mani and a türkü are considered to be the same thing. “Singing a mani” 

is used more in urban areas, whereas “singing a türkü” is more frequently used in 

rural areas and villages. In türkü texts made up of four lines, it is possible to use a 

variety of duraks. Such a case can be observed in the following mani composed 

in septet meter: 
 
Gönül uçtu ellere   (4+3)   The heart has flown away 
Koşturur hayâllere       (3+4)   Running from one dream to another 
Taşkınlığım durulmaz   (4+3)   My temper has lost its way  
Bakarım güzellere     (3+4)   I look at the belles yonder 

 

2. Sekizli (Octet). Another widely used meter. There are many songs and 

texts called semai and varsagi belonging to bardic and minstrel poetry. The durak 

structure is as follows; 4+4, 3+5, 5+3, 6+2, 2+6 or 3+3+2. 

 

3. Onbirli (Hendecasyllabic). Another meter form widely used in Turkish 

oral poetry. Various texts have been composed with various duraks in this meter. 

The duraks are; 6+5, 5+6, 4+4+3, 4+7 or 7+4. An example of this meter in 

4+4+3 duraks is given below: 

 
Rumeli türküsü18 The song of Rumeli  
 
Uzun kavak ne gidersin engine  O tall poplar tree, why have you gone up so high? 
Yaprakların benzemiyor rengine  Your leaves do not match the color of your trunk 
Ana beni verecen mi dengime  Mother, will you give me to my sweetheart? 
Dolanıver dolanıver boynuma  Come put your arms around me 
Akşamdan gel gir koynuma koynuma Come at night to lie at my side 
Uzun kavak dalın malın kurusun  O tall poplar tree, may your branches and all dry up 
Yaprakların suda muda çürüsün  May your leaves and all get rotten in the water  
Herkes sevdiğini alsın yürüsün  May everyone go and unite with their sweethearts 

 
18  Dilçin ibid: 52. 
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Dolanıver dolanıver boynuma  Come put your arms around me 
Akşamdan gel gir koynuma koynuma Come at night to lie at my side 
 

There are various other meter types which are used within türkü tradition 

and whose syllable numbers are as high as twenty. However, the number of 

türküs composed and sung in these meter are quite few and most of these are 

text with special contexts, such as proverbs, prayers and riddles. 

 

b. Rhyme 

 

The terms uyak (rhyme) and ayak (foot) are two terms used to denote rhyme 

structures. The Turkish composer sometimes satisfied with using a slight 

resemblance of two sounds as the rhyme, a quality observed in bardic and 

minstrel poetry. In the creation of oral poetry, the rhyme addresses more to the 

ear than to the eye. During the creation of the text, the accompanying melody is 

also taken into consideration. This is a distinctive quality encountered in both 

traditional Turkish poetry and bardic and minstrel poetry. 

It is claimed that in the earliest texts, the rhyme at the beginning of the line 

was the dominant type. However, there are also texts with rhymes both at the 

beginning and the end of lines. The most common rhyme type is assonance, 

which is sometimes called yarım uyak (near rhyme or imperfect rhyme). One 

reason for this is their organization in a style that gives a pleasant sound to the 

ear and for this reason, these rhyme schemes based on the audible sound can 

also be called ear rhyme or sound rhyme.  

Full end rhymes can be seen in certain texts as well. Nevertheless, these full 

rhymes take place in the first quatrain of the text and thus form the main rhyme 

scheme of the whole verse. In addition to this, in Turkish oral poetry, the rhyme 

schemes of the texts are of two main types. In certain texts composed in the 

koşma and semai styles the main rhyme scheme is as follows: x a x a – c c c b – d d 

d b . . . There are examples of oral poetry where successive couplets and 

distiches have differing rhyme schemes throughout the text. In such cases, the 

harmony of the poem is achieved through the use of redif (a rhythm achieved by 

word repetition). 

If a pun (cinas) is made using rhyming words, this is called cinaslı uyak 

(rhyme with pun). These type of rhymes are frequently used in manis. In bardic 

and minstrel style poems, the texts composed in all rhymes with pun are called 

tecnis. Sometimes, only the main rhyme is made with pun. Like metaphors, pun is 

a significant element in Turkish oral poetry tradition. 

When two competing bards or minstrels challenge each other in a deyişme 

(mutual utterance) and karşılaşma (confrontation, duelling), they test and 
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confront each other using a specific style called dar ayak (narrow foot). To push 

the competitor, sometimes very skilled bards or minstrels form the rhyme using 

a word which cannot be easily rhymed with any other word. Thus, on such 

occasions, the opening is not made with narrow foot as the number of 

foot/rhyme that can be found to match is rather limited. Traditionally, the bards 

and minstrels call such confrontations tekellüm which means exchange of words 

or conversation19. 

 

c. Repetition 

 

In oral poetry – and bardic and minstrel poetry based on this- redif 

(repetition) is preferred over rhyme in general. All emotions, ideas, dreams, 

wishes and metaphors are formed through the use of repetitions. In melodic 

verse texts, the repetition takes place at the end of the line. Sometimes, all the 

words but the first in a line form the repetition pattern. They, thus enrich the 

function of the rhyme in lines or assume this function completely. 

In lines with repetitions, many plays upon words are possible and various 

idiomatic structures are also used. A further harmony is achieved with various 

repeating sounds in the words and such repetitions, made of either vocals or 

consonants, form a repetition themselves and hence create a melody. Such 

repetitions occur in the forms of alliteration and assonance and at the beginning, 

middle or end of the line and appear throughout the text. The DeyiĢ of 

Karacaoğlan, a famous Turkish bard who lived in the 17th century, can be given 

as a relevant example.20 

 

Türkü 

 
Gökyüzünde tüten olsam  I wish I were smoke in the sky 
Yeryüzünde biten olsam  I wish I were grass growing on earth 
Al benekli keten olsam  I wish I were a piece of linen with red spots 
Yâr boynuna sarsa beni  I wish the beloved wrapped me as a shawl around her neck 
 
Yâr kolunda burma olsam I wish I were a bracelet around the beloved’s wrist 
Yedikleri hurma olsam  I wish I were the date fruit she eats 
Alçım alçım sürme olsam  I wish I were the eyeliner by handfuls 
Yâr kaşına sürse beni  I wish the beloved smear me on her eyebrows 

 
19  For further and more comprehensive information on the terminology and concepts used in this 

section, apart from the sources given in footnotes, also see Dizdaroğlu 1969; Çobanoğlu 2000; 
Elçin 1986. 

20  For further information on Karacaoğlan, who has a very prominent place in Turkish oral 
poetry, see Cunbur 1973.  
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Karac'oğlan uşak olsam  I wish I, Karac'oğlan, were a servant 
Yâr beline kuşak olsam  I wish I were a belt around the beloved’s waist 
Bir atlastan döşek olsam  I wish I were a mattress made of satin 
Yâr altına serse beni21  I wish the beloved put me under her 

 

 

C. POETIC ELEMENTS IN TÜRKÜ TEXTS 

 

a. Quatrain 

 

Generally, the basic poetic element in türkü texts is the dörtlük [stanza or 

quatrain]. There are türkü texts with mani or koşma style quatrains as well. In such 

türkü texts, the repeated lines or quatrains are not always seen. In türkü texts 

with koĢma style quatrains, sometimes the fourth line, and in those with mani 

style quatrains a word orf phrase in the first line can function as the refrain. 

However, this is not a universal condition in türkü texts. 

 

b. Strophe 

 

Either in mani or koşma style, the basic unit of versification changes in 

melodical türkü texts. The quatrains or couplets are not necessarily the basic 

units in the texts as many türkü texts are formed with basic units of two, three or 

more lines. Such a case shows that these texts are: 1. results of the loss of oral 

memory, 2. originally formed this way, or 3. the words were not paid due 

attention. 

It is possible here to state that türkü melodies have remained relatively 

unchanged or not changed at all – in comparison to the texts. Therefore, the 

quatrain is not always seen as the basic unit in türkü texts. Because of this 

variation in the basic unit in türküs, the broader term bent (strophe) is generally 

preferred in researches and studies. 

 

c. Refrain 

 

In türkü texts, there are verse sections repeated between lines or quatrains. 

These form a unity by themselves and can have line patterns or rhyme schemes 

different from the rest of the poem. Sometimes, these repeated sections might 

have a direct meaningful relation to the rest of the poem but in most of the 

cases, they function like a kind of background to the text. Sometimes, they 

provide a variety of meaning through associations to the subject matter of the 

 
21  The sample text given above is taken from Dilçin ibid: 82. 
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story. Their primary function is repetition. Regarding their functions, these 

repeated sections put between the quatrains or stanzas of the verse either 

reinforce the thematic bonds between the couplets or simply create the 

rhythmical dimension of the poem or they function as a response, reminder, 

interruption or reflections of an outsider to the subject matter to what is told in 

the rest of the text. These repetitions appear in various strophes in the song 

texts. These repetition strophes in song texts are called nakarat (refrain).  

 

 

D. TYPES OF MAIN FORMS: MANI [QUATRAIN] AND KOġMA 

 

In Turkish oral poetry, there are two main forms of versification. These 

main forms are called mani and koşma. The term koĢma can be used to designate 

the türkü itself, its melody and one of the two main forms. All other forms of 

Turkish oral poetry are considered to be derivatives of these two main forms.22 

The designation of the forms and their relation to the main form is a problem 

still unsolved in Turkish oral poetry studies. In the designation of the forms, 

certain aspects such as the units of versification and the number of lines, the 

number of syllables/line pattern and meter are taken into consideration. Thus, 

türkü can be considered as a general title under which melodic verse texts 

distinguishable from each other in terms of subject matter and derived from the 

aforesaid two main forms can be placed. Regardless of the original form it 

derived from, every individual sub-form is considered a türkü. Needless to say, 

narrative songs are also included in this general group. 

Manis are made up of quatrains. Each mani is an independent and self-

contained türkü text made up of a single quatrain. As for koşmas, they are made 

up of strophes with four lines and among these strophes, there is a structural link 

formed through the main rhyme. Traditionally, such koĢma quatrains are called 

hane (house). It is claimed that all oral poetry texts, including koĢmas, have been 

derived from two different rhyme schemes of the mani form. Nevertheless, this 

issue is still under debate. It can also be stated that there is a similarity between 

the rhyme scheme and the form of mani quatrains. However, there is no 

significant similarity between this type and the rhyme scheme of the koĢma 

quatrains and their line patterns. The rhyme scheme forms an absolute 

relationship among the koĢma quatrains and connects the quatrains with each 

other. However, still in certain türküs composed of mani style quatrains, there is 

no such connection. Melodic texts, i.e. türküs, can form more comprehensive 

texts with the use of quatrains with mani style rhyme scheme. There are even 

 
22  Dizdaroğlu 1969; Çobanoğlu 2000; Boratav ibid: 24–28, 157–181. 
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examples in which such quatrains are used between türkü strophes and assume 

the refrain function. 

Manis with melody mostly function like a türkü and are the most common 

türkü type. In the koĢma style türkü quatrains, line patterns display variety, yet 

the rhyme scheme opens with one which is peculiar to mani type. However, the 

fourth lines of the second, third etc. strophes are in rhyme with the fourth line of 

the first quatrain. Thus, in addition to the thematic connection, a structural link 

is also formed within the text. The line patterns of the koĢma are 6+5 or 4+4+3 

and the rhyme scheme is as follows; a. the first quatrain b a b a, or x a x a or b b b 

a. The rhyme used in the fourth line of the first quatrain is repeated and followed 

in the fourth lines of the following quatrains. The first three lines of these 

following quatrains have their own rhyme scheme. 

In the türkü texts composed of mani style quatrains, there is no rhyme 

scheme link formed between the quatrains or strophes of the türkü text and each 

of these units seem independent. What forms a sort of connection between them 

is a noun, a metaphor or a phrase repeated like a line refrain. Of course, as can 

be seen in the example given below, there are certain text versions of the four-

lined classical manis which have additional lines and thus have become more 

comprehensive. Perhaps, it would be more fitting to gather these types of texts, 

including the classical types too, under the heading of “mani style türküs.” 

Mani texts generally handle their subject matter within the four lines. On 

the other hand, koĢma and its derivative türkü texts (folk songs) can increase 

their volume and length until they reach a level sufficient to convey the objective 

meaning. What follows is a synopsis of the mani and türkü texts and their basic 

characteristics. 

 

 

E. STRUCTURES OF TÜRKÜ FORMS 

 

a. Mani (Quatrain) type of türkü 

 

In Turkish oral poetry, the türküs composed of independent quatrains are 

called mani (quatrain). There are two sub-types to the form mani türküs, made up 

of four lines in septet pattern, and this division is based on the rhyme scheme. In 

the first type, the rhyme scheme is a a x a. In this sub-type, the first, second and 

fourth lines are in rhyme, while the third line is free. In the second sub-type, the 

rhyme scheme is x a x a. In this type, the first and third lines are free, whereas 

the second and fourth lines are in rhyme. 

Whatever the type, in the mani style, the first two lines contain certain 

preparatory elements for the idea, emotion or criticism that will be revealed and 
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conveyed in the third and fourth lines. The first two lines assist in conveying the 

meaning by revealing the meaning through metaphors or similes. Of course, to 

complete the line pattern, certain rhyming words can be used in the first or 

second lines in some examples. 

There are also mani type of türküs with lines more than four. The rhyme 

schemes of these are different. The rhyme is formed in the first line with a single 

word and this word has been selected so that it can be used to form cinas in other 

lines. In accordance with the metric patterns, the missing syllables of the first line 

are filled with certain phrases called doldurma (filler) such as “aman aman”, “aman 

heey”, “adam aman” and the pattern is completed. The rhyme scheme of these 

are a x a x or aaxaxaxaxax… A good example for such a type with cinas and 

more than four lines is as follows: 
 
Kararsın     Let it become dark 
Bulut gökte kararsın (simsiyah olsun)  Let the cloud become dark in the sky 
Ne büyüksün ne küçük    You are neither old nor young 
Tamam bana kararsın (bana denksin)  You are my perfect match 
Gündüz gelme gece gel    Do not come at daytime, come at nights 
Bekle sular kararsın (gölgelensin, karanlık olsun) Wait until waters get dark 
Sarılalım yatalım     Let’s embrace and get into bed 
Düşman bağrı kararsın (düşman bağrı yansın) May the adversaries’ hearts get dark 
Atma kulun yabana    Do not underestimate me 
Bir gün olur kararsın23 (ararsın)  One day you will make up your mind about me 
 

The manis with cinas are also called kesik mani (the cut mani). The first line 

is made up of a single word that is going to be used as the cinas but when sung 

with the accompaniment of a melody, these lines are filled with various phrases 

such as “aman aman”, “adam aman”, “of aman”, “ay aman”, “ah aman”, “ah 

ah”, “yar yar”, “gadan alam”, or “men ölem”24. These are selected so as to fill the 

missing number of syllables in the first line. There are other names used to 

designate such manis whose first line is “filled” in order to make the total 

number of syllables seven, such as doldurmalı kesik mani (the filled cut mani), 

ayaklı mani (the mani with foot) etc. It is a primary necessity for a mani with cinas 

to have the first line made up of a single word that will be used as the cinas. In 

the example above, the word that forms the first line, “kararsın” is the cinas and 

is a statement in itself and in Turkish it is both a noun and a verb. The plays 

 
23  Dilçin ibid: 283. 
24  The mani with cinas is typical text style of “hoyrat/hoyrat” tunes which are the primary folk 

music and melody type of the Southeastern Anatolia and Kirkuk region Turks. For more 
detailed information on the Hoyrat, which is also a narrative song type, see TerzibaĢı 1980; 
Saatçi 1993. 
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upon meaning within the türkü are based on this multiple-meaningfulness. These 

türküs are generally made up of four lines and on the themes of love, affection, 

longing, complaint of fate and destiny, remonstrance for the faithlessness of the 

beloved are dealt with in a lyrical manner.25 

 

b. Koşma type of türkü 

 

One of the forms of verse whose originators have been forgotten and 

whose melody has become anonymous is the türkü (folk song). However, 

sometimes türküs composed by individual bards and minstrels who are well-

known are mixed with these too. This form of verse, whose originator is not 

known, is a very favorite type of melodic expression style among the bards and 

minstrels. 

The türkü texts are made up of bents (strophes) and nakarats (refrains). The 

refrains are lines repeated between the main lines of a türkü text. They are used 

with every type of meter, yet the most common meter types are the septet, octet 

and hendecasyllabic patterns. The türküs can be composed on any subject 

matter. The türküs, which live in the memories and are transmitted through oral 

communication26, do not lose their melody within the process but their lines 

might change, be omitted27, or are lost; even if the melody remains the same, the 

text might assume a completely different characteristic.  Within the limits of the 

oral memory, the melody might be able to retain the original text of a türkü. In 

various studies in the field, Turkish türküs have been categorized in terms of 

their melodies, themes and their structures. 

 

 

F. SOME CLASSIFICATIONS ON TÜRKÜ TEXTS 

 

a. Melodic Classification 

 

The türküs can be categorized under two groups according to their melodic 

structures: 1. Regulars (usullü). 2. Irregulars (usulsüz). The regular türküs have 

regular melodies in terms of their rhythmic structure. These are generally called 

 
25  For further information see Dilçin ibid. 
26  On the spread of türküs and other oral literary forms in the oral communication media, see 

Yıldırım 2000: 10, 327–353.  
27  This phenomenon called “Dize düĢmesi” (line omisson) might also be related with the change 

in the melody because the lyrics can survive as long as the melody survives. As a certain türkü 
is not composed solely of its lyrics or melody, the text-melody relationship should be taken into 
consideration while making a textual or melodic form change analysis. On the text-melody 
relationship, see Mirzaoğlu 2001: 26, 69–78. 
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kırık hava (broken mood-tempo quisto). All of these can be categorized under 

the title of oyun havası (folk dance tune). As is the case with the former type, these 

are variously called kırık havalar (broken moods) oturak havaları (seated moods, 

seated tunes) etc. 

All the members of the second type can be gathered under the title uzun 

hava (resitative-parlando rubato) for the purposes of analysis. They are also given 

other names depending on their various peculiarities such as ağız and tavır (dialect 

and manner). Therefore, divan, bozlak, koşma, hoyrat, kayabaşı, Çukurova and other 

türküs are irregular in terms of their melodic structures and are all types of uzun 

hava.28 

 

b. Thematic Classification 

 

The following is a general guideline for the organization of song texts. 

However, research shows that such classifications are common. It is quite 

possible that such a problem of classification is the result of subjective 

definitions used. The song text with its melody that accompanies the dance is 

also performed separately and has its own individual identity. It is not necessarily 

accompanied by dance in every performance but if the dance version is known 

by the listeners, they are reminded of it through the text and melody. There is a 

similar problem concerning the lullabies. The lullabies are songs of labor and can 

be classified under the title of labor songs with regards to their functions. On the 

other hand, some of the labor songs do not describe the task carried out at the 

moment of speaking and most of them have not come into being in direct 

relation with that specific task. These generally depict the various feelings of the 

workers, such as love, longing, criticism, complaint, teasing etc, and the exchange 

of teasing remarks. Of course, there are also songs that depict the task being 

carried out at the moment of speaking, but it is observed that these and the 

former type are considered under the same category. In addition to these, in 

some other songs that accompany dances, some task or tasks, such as 

blacksmithing, buttermilk preparation, planting crops etc., are described29. 

Various researchers attempted to provide classification systems for türkü 

texts. One such case that is based on the themes and functions of türküs is 

proposed by Boratav30: 

 

 
28  See Özbek 1981: 67–69. 
29  In the West, the ballads that accompany the performance of certain tasks are called “work 

songs”, while those which have been inspired from a certain task and narrating the said task are 
called “occupational songs.” 

30  Boratav ibid: 150–151. 
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A. Türküs according to their themes and subject matter:  

1. Lyrical Songs:  

a. Lullabies,  

b. Love songs,  

c. Homesickness and separation songs, songs of the military leave, 

prison songs, etc., 

d. Laments, which are composed on the death and ravages,  

e. Songs on other subjects. 

2. Satirical and Humorous Songs:  

a. Songs of satire and curse,  

b. Songs with playful jokes and mockery. 

3. Narrative Songs:  

a. Songs with legends as the theme,  

b. Local and individual songs (Songs of the bandits etc.),  

c. Songs with historical events as the theme. 

 

B. Songs/Türküs according to their functions: 

4. Labor Songs 

5. Ceremonial Songs:  

a. Songs of religious celebrations and holy days, 

b. Wedding songs, 

c. Songs of religious or sectarian ceremonies,  

d. Laments after the dead 

6. Dance Songs:  

a. Children’s dance songs,  

b. Adults’ dance songs 

 

There are differences of opinion and various complicated problems 

concerning the categorization of songs. The problems stem from the fact that 

the criteria of categorization are variously based on the performance and the 

performer, the function, the subject matter and sometimes the occasion of 

performance. Are not the songs performed mutually, in the form of a dialogue 

similar to that of a theatrical play, songs of show and play because they have a 

theatrical quality? If certain dance songs tell about a task and use dance, voice 

and melody to describe this process, should they be considered labor songs or 

dance songs? Not all labor songs describe the individual task being carried out 

during the performance of the song. Similarly, love, longing, separation and 

homesickness songs might as well be songs of criticism, mockery and teasing. 

All these intersecting and nested categorizations create a complicated 

situation both in terms of the themes and the functions and make it difficult to 
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form suitable categories. This situation, quite possibly, stems from the fact that 

türküs have a multidimensional nature. Therefore, the problem of categorization 

of türküs according to their theme or function remains an unsolved problem. On 

the other hand, it is obvious that categorizations are required in order to analyze 

the material within manageable quarters. Maybe, the most suitable approach in 

türkü studies is a functional interpretation within the individual context, in other 

words, a direct study of the texts and handling and analysis of them considering 

the situation in which they came into being and continued to exist31. 

 

c. Structural Classification 

 

The structural classification is concerned with the structure as defined by 

the strophes and refrains of a certain türkü. The structural variety of a türkü text 

is achieved through the length and number of strophes and refrains. There are 

various classifications made concerning the structural qualities of türküs. To 

illustrate these, the one made by Boratav is presented here. In his classification, 

Boratav considers the mani and koĢma types of texts as the main types of the 

Turkish oral poetry and includes all other sub-types derived from these within 

the context of türkü form. He maintains that, the musical quality is the main 

determining factor for the türkü text and this factor may cause changes in the 

türkü text. After serious observations and study, I do agree with this statement 

by Boratav.32 

As Boratav stated, the melodic dimension of a türkü may cause an 

extension of the verbal level, a fragmentation of the strophes with four lines into 

smaller parts, an omission of the final line(s), an inclusion of transition 

expressions which are not in full conformity with the prosody and may thus 

create a sense of ambiguity. A four-line strophe may lose two of its lines and the 

missing section is filled either with the melody played by saz or with doldurmas. 

This is true for all texts accompanied with melody in Turkish oral poetry 

tradition. Within the process of horizontal and vertical transmission, it is possible 

for such texts to go through these kinds of changes, sometimes ending up with 

completely different lyrics or even becoming completely forgotten and their 

lyrics remaining only in written form. Of course, the melodic structure, having a 

longer life span, continues to live with these new lyrics or texts. 

Therefore, the new structures and the variety displayed by these must be 

interpreted as the changes these texts have gone through in the course of time. It 

 
31  On the contextual-functional interpretation approach, see Yıldırım 2003a: 144–160, 2003b: 

131–154. 
32  Boratav ibid: 157–170. 
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is possible to state that in such deformations, the türkü text is more conservative, 

retaining more of what it has. It is doubtless that in this conservatism, the 

melody plays the most significant part. Boratav analyses the türküs after making 

a division into “regular types” and “irregular and azrak (rare) types.” In the first, 

he uses the most frequently used regular types as the measure. He uses the least 

used and rare types for the second. The Boratav classification of structures and 

types is as follows: 

 

Regular types: A. The türküs with four-line strophes. The fourth line has the 

binding function. 

B. The türküs with three-line strophes. C. The türküs with two-line 

strophes. D. The türküs with five-line strophes. E. Texts made up of a series of 

mani style strophes. 

Irregular and Rare Types: A. Enumerative türküs. B. Conversation türküs. 

C. Folk dance türküs. D. Beyits (Couplets)33 

 

In response to the abovementioned classification by Boratav on the basis of 

most or least commonly used types, C. Dilçin uses only the common types in his 

classification of the types and structures34. His classification is presented below. 

 

1. THE TÜRKÜS WITH MANI STYLE STROPHES 

 

These türküs display great variety and this variety is achieved through the 

dynamism created by the refrains throughout the text. However, there are certain 

types without refrains as well. In these türküs, the unity of the theme is achieved 

through the use of a word or phrase repeated in the first lines of the strophes. 

This word or phrase could be the name of an animal, a plant or place or any 

other suitable noun. These türküs are built on septet meter and the rhyme 

scheme is a a x a – b b x b – c c x c – d d x d… The strophes could be as many as 

the talent of the composer allows. 

The refrains, which take place in the türküs made up of mani style and have 

different metric patterns, have created another form of variety within this group 

of türküs. The basic structure of the türküs whose text and refrains are of mani 

quatrain type is as follows: Between the quatrains with lines in septet meter, a 

mani formed in the same meter is placed as a refrain and is repeated. The rhyme 

scheme of this type changes in every different quatrain and only the rhyme 

scheme of the refrain remains unchanged. In other words, the rhyme scheme is a 

 
33  Boratav ibid: 157–170. 
34  Bk. Dilçin ibid: 296–305. 
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a x a – b b x b – c c x c – b b x b – d d x d – b b x b … In this structure, the second, 

fourth and fifth quatrains are the refrains and thus the same. 

In this type, there are türküs whose refrain structure is made up of one, two 

or three lines. Their rhyme scheme is in the mani style as well. Except for the 

theme and refrain connection, the quatrains do not share the same rhyme 

scheme. Sometimes, the refrains are based on a different rhyme scheme from the 

rest of the text as well. For instance, a certain türkü with a refrain of single line 

may have a septet meter but the refrain meter might be 4+6(4+2) +3 = 13. 

There are other examples which seem to have a thirteen-syllable meter 

(tredectet). The rhyme scheme of the main text, as stated earlier, displays variety. 

The refrains unite the story told in pieces in different quatrains. If the refrain is 

shown as n, the rhyme scheme of a türkü with a mani style quatrains can be 

shown as a a x a – n – b b x b – n – c c x c – n – …  

 

2. THE TÜRKÜS WITH QUATRAIN (FOUR-LINE) STROPHES 

 

These türküs can be further divided into two sub-categories as those with 

refrains and those without. The main text is presented in the form of quatrains 

and there are examples with various rhyme schemes. However, the examples 

composed in hendecasyllable seem more common. The rhyme scheme of the 

first quatrain might show variations, such as b b b a or x a x a or b a b a. In full 

türkü text composed in hendecasyllable, the rhyme scheme would be as follows: 

b b b a – c c c a – d d d a – e e e a – f f f a … The fourth line of the first strophe is 

repeated in the following strophes and functions as the refrain. In such a case, as 

can be seen in the first structure, the rhyme scheme of the first quatrain might 

show variations; in other words, it might be in the form of x n x n or a n a n or a 

a a n. In a türkü based on hendecasyllabic meter, the rhyme scheme is as follows: 

a a a n – b b b n – c c c n – d d d n. If the türkü text is made up of more strophes, 

the same pattern continues. 

 

3. THE TÜRKÜS WITH STROPHES MADE UP OF THREE LINES 

 

This group of türküs can also be divided into two groups; those with 

refrains and those without. Built on various metric patterns, these türküs have 

similar rhyme schemes. However, the refrain sections of the türküs with refrains, 

as usual, have different patterns and rhyme schemes. In the türküs with no 

refrains, the rhyme scheme is as follows; a a a – b b b – c c c – d d d … Even if 

more quatrains are added, the pattern remains the same. 

When single-line strophes are placed between the türkü strophes, they 

retain the metric pattern of the main türkü text. For instance, it is possible for a 
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türkü in septet meter and made up of three-line strophes to have a fifteen-

syllable single-line refrain between the strophes. The reason for this extended 

refrain might be due to the loss of original words in the course of time. 

However, it is also possible that the change in the length of melody was 

responsible for the same change. This fact can be considered to be a problem 

which should be paid attention to while carrying out research on türkü texts. For 

a solution, it is necessary to bring together all different versions of a certain türkü 

and analyze their text and melody to determine the possible “main” melody and 

text structures. 

It is possible that, in the türküs with three-line strophes and which have two 

or three-line refrains, both the main text and the refrains are based on the same 

metric pattern. A türkü which has hendecasyllabic three-line strophes might have 

hendecasyllabic two or three-line refrains between these strophes. In a türkü with 

a four-line refrain, the metric system of the main türkü text and the refrains 

might be different. The three-line strophes might be in octet, while the refrains 

might be in sextet. As is the case in all türküs, there is no connection between 

the rhyme schemes either. 

 

4. THE TÜRKÜS WITH TWO-LINE STROPHES 

 

These türküs can also be divided into two; those with refrains and those 

without. Each two-line strophe of these türküs has its own rhyme scheme which 

is not shared with other strophes. In the türküs with no refrains, the rhyme 

scheme is as follows; a a – b b – c c – d d … The refrains might be as short as one 

line or may go up to four lines. As was the case in the examples given above, the 

line and line patterns of the main türkü text and those of refrains are not 

necessarily the same and there are examples for each case. These type of türküs 

have been created in almost all type of metric patterns. 

It is possible to state here that this information presented here so far 

outlines the general and common aspects of various türkü and poem types and 

Turkish oral poetry tradition. In other words, it provides the reader with a 

general outlook on the form and its qualities. There are narrative songs which are 

also under the heading of türküs and share the same characteristics. From this 

point on, the narrative songs will be analyzed with their specific qualities within 

the broader heading of türküs. 

 

G. ON THE GENERAL STYLE OF TÜRKÜ 

 

The structure of the language, lifestyles, historical developments and various 

changes and transformations experienced by a society play an important part in 
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this society’s creativity. Certain important elements such as the structure, 

vocabulary, semantic and conceptual capacity, the connotative and associative 

quality and ability to express abstract ideas of the language determine the said 

society’s ability to express itself and verbal creativity. Of course, the qualities a 

language prefers to use while expressing its ideas are those the society feels most 

comfortable to be in and use. The Turkish language has certain distinctive 

characteristics in this manner as well. Application of liaison during speech, 

different pauses between words to give different meanings, application of stress 

to differentiate or emphasize the dominant meaning, the vibrative qualities of 

sounds that form a word, timbre and tone (high or low pitch) have come into 

being in parallel with the development of the language, and hence do not create 

problems in the expression of ideas, feelings and experiences of the society. The 

metaphors, similes, hyperboles, imagery, symbolism and other figures of speech 

are in direct relation with the capacity of the language in conveying meaning and 

descriptions. From this perspective, the Turkish language can be considered to 

be a language with written texts dating back to ancient times.35 

As is the case in any other society in the world, the songs of the Turkish 

society have certain characteristics that are in conformity with the language in 

which they have been created. The türküs, whose creators have long been 

forgotten but have survived through ages by cultural transmission between 

generations, from the very beginning have been carrying and will continue to 

carry the immortal thoughts, experiences, ideas, dreams, joys and sorrows, 

bravery and experiences of injustice, death and laments, criticism of the evil and 

the reaction shown against the injustice done towards the society. These melodic 

texts sometimes make us think, sometimes make us dream, sometimes bury us 

into deep sorrow and agony and sometimes make us stand up and dance and 

sometimes take us to a different universe. 

I believe, within the context of all these qualities, when we analyze the 

narrative songs here, the audience (or the reader) should be able to have a 

general outlook of the material to be analyzed, if not the composition of them. 

The narrative texts make use of the abovementioned qualities as well. Turks, in 

general, are of a nature that prefers to use as few words as possible and use 

metaphors to convey their emotions and ideas in türküs. Therefore, narrative 

songs, which take place among the türkü repertory, do carry this quality as well. 

In these texts, a special style is used in the expression of emotions, ideas 

and movements. This style is rich in terms of metaphors, comparisons and 

similes, hyperboles, adjectives and words describing actions. For instance, in 

these türküs, the beloved is often likened to or associated with elements such as 

 
35  For the oldest written texts in Turkish, see Orkun 1972. 
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rose, drake, gazelle or deer. The correspondence between hometown and the 

foreign lands is established using a crane bird. The obstacles encountered while 

returning to homeland are generally called “the impassable lofty mountains.” 

Sometimes, the biggest obstacle between the lover and the beloved is the 

intrigues and plots carried out by an antagonist or rival. In many cases, the 

beloved is not named and instead various symbols are used. The emotions, 

wishes and desires are conveyed to the beloved through the use of various 

symbols and associations. Clear and direct expressions are not used. 

In the stories of narrative songs, a first-person narration and subjective style 

is obvious. The inner world and experiences of the protagonist directly shape 

and influence the structure and style of the text as well. Different from the case 

in the West, the story does not narrate the stages of an incident in a coherent 

sequence. Instead, the style is organized so as to lay emphasis on the emotional 

intensity. The scenes depicted are not necessarily related with each other. No 

narrative türkü has a full and well-developed plot or characterization. 

 

 

H. THE CREATORS, THE OCCASIONS OF PERFORMANCE AND THE 

PERFORMERS 

 

Independent verse texts created in quatrains form the oldest and most 

common of türkü types. Every Turk who has lived and is still living within the 

tradition can easily utter or sing one or several of these quatrains together. In 

times of joy, weddings, while daughters and daughters-in-law are working in the 

fields or vineyards or on the hills, on the way back to the village, while daughters 

and daughters-in-law exchange jokes during joint work, while the young men are 

herding livestock, they tease each other using manistanzas. Sometimes, girls and 

boys also tease each other and exchange remarks and jokes using these manis. 

Such exchange of manis is called deyiş (exchange of utterances). However, such 

exchanges in the form of türkü are given different names in different regions. 

These may flow in a question-answer style or on a specific theme and can be 

ensued until the object has been achieved or the performers wish to end. In 

these exchanges, the names can be repeated in the first lines to address the other 

party or other repetitions that ornament a theme can be used. 

There are türkü texts composed in almost every subject. The composition 

and recitation of manis is given different names in different regions, such as mani 

yakmak (to burn a mani; to create a mani), mani düzmek (to compose a mani), 

mani atmak (to throw a mani) etc. A special mani composition tradition has been 

established among the Turks. In these türküs composed by daughters and 

daughters-in-law and performed in a special style and melody, the dominant 
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subject matters are love, coyness, complaint, longing, remonstrance for 

misfortune and criticisms.  

On occasions other than individual relationships, türküs are also performed 

at communal gatherings. Weddings, religious holy days, henna nights and 

seasonal ceremonies are among the occasions where türküs are performed. In 

these türküs, joys, grief, longing and homesickness and bravery are the primary 

subject matters. Humorous türküs entertain those who are present. Such 

performances of türküs in villages or rural areas sometimes accompany local 

dances. Saz, kabak kemane (gourd violin), kemence, darbuka, tef (tambourine with 

cymbals), davul and zurna (drum and shrill pipes) are the most frequently used 

instruments in these performances. In these performances, the performers sing a 

great variety of türküs ranging from the most lyrical to the most humorous. 

Sometimes these performances are made by local people who have the talent. 

However, in general, the performers of türküs and dances in these ceremonies 

are professional bards and musicians. In funerals, the relatives of the dead and 

professional bards sing laments. In these türküs, the cause of death, various 

incidents from the dead person’s life and his remaining relatives and the pain and 

agony they feel are voiced. All these performances are a part of the tradition. 

In the past, the performance places of the türküs were the kahvehanes (the 

men’s local cafés). In our age, they are replaced firstly by wedding halls and then 

gazinos (tea houses or locales), In houses, the audio-visual media –first the vinyl 

long players and gramophones, then radio and TV – replaced them. We see in 

our age that türküs are performed, especially accompanied with local dances, in 

local festivals, which are becoming more and more common for the purpose of 

keeping the traditions and customs alive. 

In the performances taking place on the electronic media, the primary 

objective is financial. The performers act in a professional manner. In this 

method, without being face to face with the audience, the performances and 

performers of türkü have created a completely novel way of communication and 

interaction. This can be called the individual interaction and performance 

medium, because in this way a selection of türkü repertory and the performer 

according to the choice of the audience is possible. Professional performers 

compile, reorganize and present the türküs created by ordinary people or bards 

and minstrels within the tradition to the customers. On the other hand, thanks to 

the words and melodies stemming from the true hearts of ordinary people, bards 

and minstrels in various parts of the country, the tradition continues to exist 

independent of these new performers and media of performance.36 

 

 
36  On the structure and change of oral poetry, see Finnegan 1992: 88–169. 
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III. TURKISH NARRATIVE SONGS 

 

A. THE GENERAL FEATURES 

 

Many examples of türküs, which are parts of the Turkish oral poetry, 

narrate an incident. This incident may be the story of a true event, a reaction, 

pain or sorrow, longing, desire or love, a case of bravery, death, a story of 

bravery or love, a task or chore, and a person’s experiences. The characters 

reflect their inner world using the living and nonliving beings, things, devices and 

tools, mountains, brooks, animals, plants, and all other beings in the universe. 

Another frequently witnessed characteristic is association of mythological or 

legendary elements with the theme and their inclusion into the story of the 

protagonist. 

While the narrative style observed in Turkish oral poetry composition does 

not fully resemble the songs in the narrative style called the ballad, there is still a 

story told as the subject matter. It would be more accurate to say that in Turkish 

tradition, the genre called destan (broadside ballad) is more similar to the ballad, 

since the word destan also means a story in Turkish. “To make a destan of 

someone” means to narrate one particular quality of a person. Pire destanı (the 

ballad of the flea), züğürt destanı (the ballad of the impecunous), yemek destanı (the 

ballad of the food), yaş destanı (the ballad of the age) are also stories told in verse. 

These texts cover a story in a more comprehensive and detailed manner. While 

these texts are called destans, they are nor epics or epos in the truest sense and it 

would be more accurate to call them stories as well.37 Within this context, the 

texts called destan can be considered to be more related to the ballads in the 

European context.38  

Compared to destan texts, the türkü texts of the Turkish oral poetry 

tradition are less voluminous. Apart from their refrain sections, the türkü texts 

are composed of three to five quatrains. Of course, especially in türküs in the 

lament style, longer texts are possible. Each türkü deals with its subject matter in 

a body of three to five quatrains. Nevertheless, the content within this brief 

structure is very intense. The subject matter is narrated without giving details in 

the türkü text. In other words, these three to five quatrains are enough to narrate 

and form the subject matter of the türkü the characteristics of the protagonist. 

 
37  On the different uses of the term destan, see Elçin ibid: 145–155. 
38  There are numerous sources in European ballads. To name a few; Bold 1971; Leach 1950: 106–

111; Mac Edward Leach (ed.) 1955; Wilgus–Toelken 1986. 
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These thematic qualities of the türkü give it a distinctive quality and make it 

more meaningful within the atmosphere in which it is performed.39  

The narrative songs are generally composed in the name of the protagonist. 

The incident has happened and remained in the past. While it is true that the 

protagonist himself might have composed the türkü, generally those from the 

society who have the ability to compose türküs create them. These could be 

relatives of the protagonist or persons who have no relation to him but have 

experienced the incident or merely have heard about it. Every individual is free 

to compose a türkü if he or she has the gift to turn the feelings and experiences 

into the specific style of türkü. Many subjects concerning the people, be they 

lyrical, dramatic, pastoral, critical, satirical, humorous, religious or moral, are 

dealt with in türküs and each türkü has a distinctive plot organization. 

The first two quatrains in the body of the narrative songs either make a 

description of the incident or make an introduction to the incident through an 

explanation. This section has a very striking, intense and staggering style. The 

melodic dimension of the türkü also contributes to and reinforces these aspects. 

Thus, the melodic aspect intensifies the connotations, associations, dreams and 

emotions. In the remaining sections of the text, the incident is narrated. 

Sometimes, between the quatrains, the composer’s sorrowful exclamations are 

heard in the form of refrains. The refrain sections in the text might also be 

describing the protagonist’s complaints, desperation, longing and the nature of 

the attack that targeted the protagonist. The final quatrain might close with the 

composer’s or the protagonist’s words. All these qualities are more frequently 

seen in the türküs composed in the lament style. In comparison to other türkü 

types, these types and style of türküs narrate a more comprehensible story. 

The European style ballads may seem similar to Turkish narrative songs in 

terms of their focus on a single incident and the dramatization of movements 

and events. Nevertheless, when the narrative and plot structure are taken into 

consideration, it can be concluded that these two are not identical or in close 

resemblance. In Turkish narrative song texts and formation, a full picture of the 

incident is not presented. However, these türküs do tell human relations, 

experiences, longings and desires, concerns and complaints in the stories they 

narrate. 

Every Turkish narrative song contains an incident that forms the 

background of the türkü. However, this incident is not widely known in region 

other than that in which the türkü was composed. Nevertheless, the words that 

are used to narrate the story and form the melody, the sad and bitter expressions 

 
39  For a comparison of a group of Turkish ballads with European ballads, see. Mirzaoğlu 2003b: 

9–21. 
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formed by these words, the moving aspect of the harmony between them, and 

the dramatic aspects of the incident make it easy for the audience to develop a 

full picture of the incident and feel emphatic towards it. Hence, this can be the 

third dimension of a türkü text created in the minds of the audience during the 

performance.40 

The European broadside ballads display certain similarities to a Turkish 

tradition that existed between the 2nd half of the 19th century and 1950s. In texts 

created within this tradition, disasters, sad incidents, destructions, fires, wars etc. 

were narrated. These were printed and sold on the streets by destan sellers. 

While selling these texts, the destan sellers would chant in a bitter and touching 

style. Such narrative songs and texts are called broadside ballads in Europe.41 

In Turkish oral poetry tradition, destans can be given as an example which is 

more similar to broadside ballads. These have a very rich narrative dimension, but 

in terms of the story told, these destans also have the qualities of the bardic and 

minstrel creativity. Correspondingly, the destan sellers of the streets told and 

narrated the incidents in such a developing and dynamic style. Nevertheless, the 

buyers of the texts did not buy them in order to sing or recite. The people who 

bought the texts were those who were curious about the disaster told. As the 

destan seller sung while selling the texts, the melodic aspect contributed to the 

selling and helped him find more customers. Thus, neither the lyrics nor the 

melodies of these texts are remembered now. In contrast, in the form of türküs, 

both the lyrics and the melodies of texts are preserved in the folkloric memory. 

It is interesting to note that except for a few cases, there have not been 

many studies carried out on Turkish narrative songs. Hence, there is a need for 

further and more detailed studies on narrative songs in order to have a fuller 

comprehension and explanation of their stylistic qualities, performance styles and 

melodies, mimics and performer-audience interactions. The studies on bardic 

and minstrel poetry and stories are more numerous and comprehensive.42 

 

B. TYPES OF NARRATIVE SONGS 

 

With regards to their themes, narrative songs seem to focus on 

interpersonal relationships. Love stories, longing of the two lovers, homesickness 

and the necessity of being away, the arguments between the married lady and her 

mother-in-law, domestic relationships, problems between children and parents, 

the adventures of lovers, death, cases of shooting or being shot, disastrous 

 
40  For further information see Mirzaoğlu ibid. 
41  See Çobanoğlu ibid. 
42  I am currently carrying out research on Turkish narrative songs and hope to have the 

opportunity to share the outcomes of this research in the years to come. 
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incidents and tragic accidents, historical incidents, beliefs, magic and supernatural 

anecdotes, daily chores and various occupations and human errors are some of 

the subjects these narrative songs deal with. 

In terms of their subject matter or the issues that are dealt with, the 

narrative songs can be categorized as follows: 

1. Narrative songs with love and longing as the subject matter 

The most common song type, these songs are based on themes of love, 

homesickness and obligatory leave from home and longing. Emotions like love, 

pain, grief, joy and hope are expressed very intensely. The style is rich in terms of 

dreams, associations and symbolism.43 

2. Narrative songs with dramatic or tragic incidents as the subject matter 

These songs deal with issues of migrations, incidents concerning clan 

settlements, conflicts, natural disasters, tragic accidents and deaths. Most türküs 

belonging to this group are sung by bards and minstrels.44 

3. Narrative songs with legendary incidents as the subject matter 

These narrative songs are composed mostly of mythological elements. In 

such examples, the song is based on a legend which is known in the cultural life. 

This legend, which forms the subject matter of the song, is related with a specific 

region or area. The widely known Geyik Avi (The Deerhunt) and Kervankiran 

(The Caravan Slayer) songs of the Anatolian musical culture are two good 

examples for this group of songs45. 

4. Narrative songs with historical incidents as the subject matter 

While these songs that narrate the stories of certain historical figures and 

incidents have local elements in their lyrics, their themes are known throughout 

the country due to the fact that the said historical figure or incident concerns a 

great part of the society or the whole nation. The historical songs narrate a 

historical incident or reality in their specific style and manner. The common 

quality of these songs is the fact that they have been composed by people who 

have taken part in the said historical incident. The widely known and performed 

Anatolian songs, such as Genc Osman (Osman, The Young), Estergon Kalesi (The 

Castle of Ezstergon), Canakkale Turkusu (The Canakkale Song), Cezayir Turkusu 

(The Song of Algeria), can be given as examples for this type.46 

 
43  For an example of lyrical songs, see Appendix. 
44  For an example of türkü/song narrate a dramatic or tragic incident, see Appendix. 
45  For examples of türküs, see Özbek ibid: 309–310; Turhan 1996: 123–124; For Kervankıran 

legend see Sakaoğlu 2004: 146–147. For muthological elements in narrative songs of this group, 
see Mirzaoğlu-Sıvacı 2005: 185–208.  

46  For historical türkü and Cezayir Türküsü see Mirzaoğlu 2003a: 6. 117–126. For an example of 
historical türkü, see Appendix. 
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5. Laments 

As they have a very intense expression style, laments are considered within 

the group of lyrical songs. However, as they have come into being within a 

ceremonial context, laments can also be considered within the group of 

ceremonial songs. What’s more, as they also narrate a story, they are a part of the 

narrative songs group as well. A great many laments are composed after the 

death and narrate the story of the death. In time, some examples have been 

transmitted from mouth to mouth and thus lost their ceremonial aspect and 

become independent türküs. In the laments composed after the dead, the 

narrative focuses on the life and deeds of the dead person and the sorrow of his 

remaining relatives.47 

In Turkish culture, laments are also sung and recited especially in the kina 

gecesi (henna nights), a ladies-only ceremony on the day before a marrying girl 

leaves her father’s house where henna is applied on her palms to make her cry. 

In general, in the henna song that is sung on the henna night, the maiden life of 

the marrying girl is narrated and she is reminded that she is about to start a new 

life. The sorrow due to her departure and best wishes are also included in the 

text.48 Therefore, it is possible to make a subdivision in the narrative songs in the 

lament style as laments sung after the death and henna night songs.49 

6. Narrative songs with the bandits and brigands as the subject matter 

These songs include the examples composed in the name of persons from 

various places of Anatolia, who disobey the law, run to the mountains, engage in 

a brigand’s lifestyle and thus become a folk hero.50 Especially the Zeybek songs, 

as they narrate the sad stories of the Western Anatolian Zeybeks who lived as 

outlaws and thus became a sort of bandits, form a great majority of these 

songs.51 

7. Narrative songs with the humorous incidents as the subject matter 

The songs in this group could be both heavy criticisms targeting a person 

and playful jokes and humorous statements. Among these narrative songs, those 

sung by bards and minstrels have a level of criticism which is rather heavy. In 

folk songs -and especially those of the Black Sea region- the playful elements are 

dominant.52 

 

 
47  For an example of lament, see Appendix. 
48  For the relationship of henna ritual with the henna night songs, see Mirzaoğlu 2007: 293–299. 
49  For an example of henna songs, see Appendix. 
50  For information on bandit türküs, see Bayrak 1985, 1996. 
51  For Zeybek türküs and dances and more detailed information on their various functions, see 

Mirzaoğlu 2000. Also on narrative manner in Zeybek türküs Açıkgöz-Önal (Ed.) 2004: 276–
290. For an example of türkü, see Appendix.  

52  For an example of humorous türkü, see Appendix. 
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C. CLASSIFICATION OF NARRATIVE SONGS IN TERMS OF THEIR 

COMPOSERS 

 

It might be best to divide the Turkish narrative songs into two; the first of 

these would be the narrative songs created and spread within the oral poetry 

tradition and the second is the narrative songs and incident songs, similar to daily 

papers, written on one or two pages, multiplied with the printing press, sold by 

destan writers and sellers on the streets and are replaced by a new one with every 

passing day. Definitely, bards and minstrels, who are the masters of the oral 

poetry tradition, have their own narrative songs which might be categorized 

under various headings. These form a separate group by themselves. The bards 

and minstrels, who declare their names in the tapsirma (nickname or alias) section 

of the türküs, narrate the incidents in a more coherent style. With all these 

qualities taken into consideration, these can be further categorized as follows: 

1. Narrative songs by anonymous or long-forgotten composers 

2. Narrative songs composed by bards or minstrels 

3. Narrative songs composed by the destan composers and sellers 

 

 

D. FUNCTIONS AND PERFORMING MEDIUM OF NARRATIVE SONGS 

 

The performing medium of the narrative songs is usually the very locality 

that the subject matter incident took place or its immediate environment. The 

composers of these songs are either the participants or some people that witness 

any such incident. Sometimes, they can be preeminent subsequent listeners, and 

at other times; a bard or a wandering minstrel. Such songs that are characterized 

by story-telling become orally widespread following the incident. When they 

become well-liked or popular, these songs, accompanied by music, are usually 

sung by several singers in wedding ceremonies, festivals and on special 

occasions. The songs may involve some disheartening, tragic, heroic, historic and 

sometimes comic elements. Whereas, it is usually observed that these songs are 

usually accompanied by some dances of this or that sort. Apart from the dances 

that may accompany tragic and historic songs, one can come across some dances 

which accompany some songs that are descriptive of humanly defects. 

Today, like any other türkü, a narrative song reaches listeners through 

electronic medium. In TV shows, the listeners come across the performers 

indirectly. Some concerts are still populated by such songs. In fact, most of the 

lovers of such songs are lucky enough to gather their repertory of these songs in 

electronic medium. The listener has the opportunity to select whichever song he 

likes from whoever he favors. 
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In Turkish oral poetry tradition, the Turkish narrative songs have a variety 

of functions to accomplish, and it can be said that the most essential and 

principal of these functions is to preserve the community’s cultural values and to 

transfer them to future generations. 

Türküs and narrative songs reflect the cultural panorama of the society as 

well as their life styles, worldviews and their outlooks towards humanity. As C. 

Seeger posits, an individual can contact with the roots of his cultural heritage, 

consciously or subconsciously, by virtue of folk songs. Thus, these songs play a 

cohesive role for the culture53, being the time-binding54 element for the 

successive generations by strengthening the social structure. They also function 

as a significant element for permanency and continuation of the culture.55 

The second function of the narrative songs is related with their didactic 

qualities. There are numerous studies on ethnomusicology that openly attest to 

the fact that the narrative songs have been used as historical documents. A. 

Merriam states that the texts of the ballads involve myths, history and legends 

and that they are used as instruments of acculturation56. Drawing our attention 

to their roles in the centers of sociability, G. Herzog is of the opinion that folk 

songs are reflective of both the past and present nature of a community.57 A 

significant amount of the Turkish narrative songs, especially the historical ones 

and the ones that involve a bandit or brigand, apart from reflecting some local 

and cultural aspects, are recognized to be historical documents to explain the 

past of the community that they belong to. For example, Genç Osman Türküsü 

(Türkü of Osman, The Young), which tells of the heroic deeds of a brave 

Turkish youth in Baghdad, is believed to be an account of a historical fact58. 

Having a special place among the bandit türküs and telling of the sorrowful 

stories of some popular heroes in the Western Anatolia, Zeybek Türküs are also 

accepted as historical documents among the people in that region.59 In this 

context, it must be specified that the narrative songs do serve for didactic 

purposes as well. 

And the third function of these songs is related with the role that they play 

in expressing the socio-cultural identity of the members of the community. 

Today, the typical characteristics of the South-Eastern Turkmen tribes are 

 
53  Seeger 1950: 825–829, 1958: 3–11; Ferris 1973: 206–218. For Turkish translation of the same 

text, see Seeger-Lomax (trans. F.G. Mirzaoğlu) 1997: 87–93.  
54  The definition of “Time-binding” was borrowed and developed by Seeger from Korzybski. See 

Leach (Ed.) 1950: 826; Ferris Ibid. 
55  On this function of türküs and folk music in general, see Merriam 1964: 223. 
56  See Merriam 1964: 208. 
57  Herzog 1950: 1032–1050. 
58  On Genç Osman Türküsü and its story, see Özbek 1981. 
59  For this and other functions of Zeybek türküs, Mirzaoğlu 2015: 13–34.  
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remembered and kept afresh in the minds through the narrative songs that 

mostly dramatize the local historical incidents in the region. Also, the Zeybek 

Türküs, as well as their accompanying dances, are reflective of the manners and 

the attitudes of the male performers, for they reveal their social identity by 

selecting from amongst a variety of Zeybeks who they see to be their role model 

and thus identify with. Together with their daily life experiences, the songs and 

the accompanying dances attest to the fact that the Zeybek is accepted as a brave 

role model to be appropriated by the natives of the region.60 

The fourth function of the narrative songs is that they work as a medium of 

communication in the social environment from which they emerge. This 

function can be fulfilling the group communication during the performance or it 

can be related with the content of the song. Especially, the satirical and 

humorous songs in the Black Sea region carry out the function of revealing 

communal, domestic and personal problems in the region. The issues that 

otherwise cannot be disclosed openly in the daily dialogues can be revealed 

through the symbolical expressions of the songs.61 In this context, the songs can 

be said to have a stronger and different communicative function than the 

language itself. 

The fifth function of the narrative songs is that they can be educative and 

entertaining for the community. Functioning as a vocabulary treasury, while they 

educate the community members in view of the social norms and values, they 

also work as a source of entertainment for it. Being produced under specific 

conditions to express some social facts or some feelings of an individual, these 

songs turn into a means of entertainment for the members of the community, 

relieving them from the pressures of the daily chores of one kind or another. 

Some of these türküs are sung only to appeal to ears and some are sung with the 

accompaniment of the dances and in the latter case the function of 

entertainment is more conspicuous. Some participate in the performances to 

cheer themselves up, some others drown their sorrows tentatively and all return 

home relieved from daily chores.62 

The narrative songs also function as an outlet from the psychological or 

socio-psychological pressures. As specified also in some ethnomusicological 

 
60  For further information on this function, see Mirzaoğlu (Doctoral Dissertation) 2000: 256–276, 

362–373. 
61  For an extensive elaboration on the symbolical narrative aspect of music, see Merriam ibid: 223, 

229–258 
62  For the entertaining and other functions of “bozlak” tradition, a sub-group of Turkish narrative 

songs, see Mirzaoğlu 2000: 66–70. 
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studies, the songs and musical performances are a means to get rid of 

disappointments, subconscious fantasies, social pressures and internal conflicts.63 

Today, the songs are observed to function also as an instrument to 

strengthen the feelings of the individual towards his hometown as well as to 

reinforce the sense of belonging.64 This function of the songs is widely 

acknowledged and prevailing today. 

In due consideration of all these functions, the narrative songs can be 

defined as the oral poetic works that are by their nature, social, cultural, didactic, 

communicative and entertaining.65 

 

 

APPENDIX 

 
Narrative Songs 
 
1. Love and Longing Songs (Lyrical songs) 
 
Sample: Altın Hızma  The golden nose stud 
 
Altın hızma mülayim   How becomes her the golden nose stud 
Seni Haktan dileyim   I wish, God, you could be mine 
Yaz günü temmuzda    In July, on a hot summer day  
Sen terle ben sileyim   If you sweat, I’ll wipe the brine 
 
Gün gördüm günler gördüm  I’ve seen days, many days 
Seni gördüm şad oldum   I saw you and was beatified 
 
Altın hızma incidi   Golden nose stud, made of pearl 
Gömleği narıncıdı   The shirt was of pomegranate 
Benim lâl olmuş dilim   My tongue, turning ruby 
Ne dedi yar incidi   Said what that hurt the beloved? 
 
Gün gördüm günler gördüm  I’ve seen days, many days 
Seni gördüm şad oldum   I saw you and was beatified 
 
 
2. Dramatic or Tragic Songs 
Example: Kızılırmak Türküsü66 (The Türkü of Kızılırmak)  

 
63  For further information on this function, see Lomax 1988; Merriam a.g.e.; Wang 1965: 308–

313. 
64  For further information on this function of songs and the relationship between music and 

place, see. Stokes 1994: 1–27. 
65  In this reserch some analytical parts of the databases about Turkish narrative songs were used 

in a lectureon “the Turkish Narrative Song Tradition” which is given at Indiana Unversity in 
17th November in 2005 in USA. 

66  The textr of the song is taken from Dilçin ibid: 295. 
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The story of the song 
 
A young bride in Central Anatolia has to cross a wooden bridge over the river Kızılırmak while she 
was being taken by the wedding procession to the bridegroom’s house on horseback. Nevertheless, 
the bridge cannot carry the weight of the whole wedding procession and collapses. The young 
bride falls into the river and drowns. The song narrates this incident. Because of the memory of 
the incident, today, in this region, all the brides cross the same bridge walking.  
 
Altı kardeş idik bindirdik ata  Six siblings we were, put her on the horse 
Hürü’yü yolladık üç köyden öte We sent Hürü farther than the three villages yonder 
Kızılırmak’a varınca oldu bir hata  A mistake was made upon reaching Kızılırmak 
 
Nettin Kızılırmak allı gelini O! Kızılırmak what have you done to the bride in reds 
Gelini gelini benim yarimi The bride, the bride . . . my lover 
 
Köprüye varınca köprü yıkıldı The bridge collapsed when they got there 
Üç yüz atlı birden suya döküldü Three hundred on horseback sunk to the river 
Nice yiğitlerin beli büküldü Many braves’ backs have failed and crushed 
   
Nettin Kızılırmak allı gelini O! Kızılırmak what have you done to the bride in reds 
Gelini gelini benim yarimi The bride, the bride . . . my lover 
 
3. Legendary Songs 
Example: The ballad of the Deer Hunt67 
 
The story of the ballad 

One day, several young men go deerhunting. During the hunt, one of the young men begins 
to chase a deer, loses his path. The deer tricks the young man and leads him to sharp and high 
cliffs. While he wants to go back, the young hunter realizes that it is now too late. His friends 
search for him and eventually they find him in a horrible situation on top of the rocks, yet they are 
unable to save him. Upon this sad incident, the following ballad is composed. 
Ben de gittim bir geyiğin avına... aman aman 

Geyik çekti beni kendi dağına... aman aman 
Tövbeler tövbesi de geyik avına... aman aman 
Siz gidin kardaĢlar kaldım burada... aman aman kayada 
 
Ben giderken kaya baĢı kar idi... aman aman 
Yel vurdu da erim erim eridi... aman aman eridi 
Ak bilekler taĢ üstünde çürüdü... aman aman 
Siz gidin kardaĢlar kaldım burada... aman aman kayada 
 
Urganım kayada asılı kaldı... aman aman 
Esvabım sandıkta basılı kaldı... aman aman basılı kaldı 
Sılada niĢanlım küsülü kaldı... aman aman 
Siz gidin kardaĢlar kaldım burada... aman aman kayada 
 

 
67  For the text and story of the türkü, see Özbek ibid: 309–310. For English text and the 

relationship of the türkü with mythology, see Mirzaoğlu-Sıvacı 2006: 185–208.  
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Kayanın dibine çadır kursunlar... aman aman 
Çifte davul çifte zurna vursunlar... aman aman vursunlar 
NiĢanlımı kardaĢıma versinler... aman aman 
Siz gidin avcılar kaldım burada... aman aman kayada 
 
And I too went deerhunting... aman aman    (my oh my) 
The deer tricked me to his hills… aman aman 
Never ever deerhunting-never again … aman aman 
You go away brothers, I’m stuck up here…aman aman on the rocks 
 
When I was climbing, the tops of rocks were covered with snow,… aman aman 
The wind hit them, they melted one after another… aman aman 
Those white ankles got bruised on the rocks…aman aman 
You go away brothers, I’m stuck up here…aman aman on the rocks 
 
My rope got tangled among the rocks… aman aman 
My apparel got locked up in a chest… aman aman 
My fiancée got heartbroken far far away…aman aman 
You go away brothers, I’m stuck up here…aman aman on the rocks 
 
Tell them to build a tent at the foot of the rocks… aman aman 
Tell them to play double drums and horns… aman aman 
Tell them to give my fiancée to my brother… aman aman 
You go away o hunters, I’m stuck up here … aman aman on the rocks 
 
4. Historical Songs 
Sample: Estergon Kal’ası (The Castle of Ezstergon) 
The story of the song 
 
During the Ottoman Dynasty, the borders of the Proto-Asian Turkish Empire reached Hungary 
and the river Danube. In this period, the Turkish raiders would cross the border and carried out 
reconnaissance and intelligence operations in various village and towns. The castle and town of 
Estergon (Esztergom) was one of such places. One of the Turkish raiders falls in love with a 
beautiful Hungarian girl. As the love affair becomes more serious between the raider and the 
Hungarian girl, Sultan Suleiman, the Lawgiver (the Magnificent) launches a military campaign on 
Hungary. The song narrates the dilemma of the raider, who was caught between his love and the 
necessity of obeying the orders, and his confiding in the Castle of Estergon and the waters of 
Danube.68 
 
Estergon Kal’ası bre dilber aman su başı durak aman 
Kemirir gönlümü bre dilber aman bir sinsi firak 
Gönül yar peşinde bre dilber aman yar ondan ırak aman 
Akma Tuna akma bre şahin aman ben bir dertliyim 
Yar peşinde aman da gezer koşar yandım kara bahtlıyım 
 
O! The Castle of Estergon, o my lady, the springhead is where we stop aman 

 
68  This story was compiled from Professor Dursun Yıldırım, on 15 April 2004 in Ankara by F. 

Gülay Mirzaoğlu. After compilation, Professor Yıldırım stated this:  “I heard this sad story of 
the song 40 years ago in a conversation of the old men and later came across it in various 
versions in written records as well.” 
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Haunts my heart, o my lady, an insidious separation aman 
The heart is after the beloved, o my lady, the beloved is far from it, though, aman 
Flow not, O the waters of Danube, o my hawk, aman I am haunted 
Chasing the beloved here and there, I am wasted, I am ill-fortuned 
 
5. Laments 
Example 1: Bodrum Hakimi69 (The Judge of Bodrum) 
The story of the song: 
 
Known for her honesty and bravery, Mefaret Hanım, who began practicing law in 1951, is highly 
respected and wholeheartedly loved by the people of Bodrum. Yet, Mefaret Hanım falls in love 
with a married man here. When this secret love is heard in Bodrum, the Lady Judge commits 
suicide by hanging herself. Upon her tragic death, the people of Bodrum, compose the song titles 
“Bodrum Hakimi” (The Judge of Bodrum). The song is widely known and sung in Anatolia 
today70.  
 
Bodrum Hakimi      The Judge of Bodrum 
 
Bodrumlular erken biçer ekini  People of Bodrum harvest the crops early 
Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi Have you been conspired by the Angle of Fate, o Judge of Bodrum?  
 
Nasıl astın Mefaret Hanım ipe de kendini How could you hang yourself with a rope, Mefaret Hanım?  
Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini  They cut your body now, with golden scissors and silver blades 
 
Şu Bodrum’un dağlarında ceylanlar dolaşır Gazelles wander on these hills of Bodrum 
Kara haber Mefaret Hanım ne tez ulaşır How quickly arrives the bad news, Mefaret Hanım?  
Hakim Hanımın memleketi Kütahya Tavşan The hometown of the Lady Judge is Tavşan of Kütahya 
Hakim Hanım sen eyledin bizleri perişan O! Lady Judge, you have left us forlorn. 
 
Example 2: A Henna Song 
The story of the song: 
 
This is a story of homesickness told by a young and beautiful girl named Zeynep, who gets married 
to Ali from a distant village. Zeynep has not been able to see her mother, father and siblings for 
seven years. Her heart is filled with feelings of longing and homesickness. She goes out to the 
garden of her house, located on top of a hill and, facing the direction of her hometown, recites the 
song. Her husband is indifferent and insensitive towards her such feelings and at last Zeynep 
cannot carry the burden of her sorrow and her husband’s indifference and becomes ill. News is 
sent to her family in her hometown and they come to see her after a six-day-long journey but it’s 
too late. Zeynep has died. From that day on, this song is sung as the song of departure and 
longing.71 
 

 
69  The text of the türkü is taken from the türkü record “Türküleri Egenin 2,” by Turkish folk 

musician Tolga Çandar’s. For English translation and analysis, see Reinhard 2000: 80–98. For 
the story of the türkü, see www.turkuler.com/hikayeler/bodrumhakimi.asp 

70  Today, the younger generations are familiar with this türkü thanks to folk musician Tolga 
Çandar, the prominent interpreter of Aegean region türküs. See the record by Çandar 1997. 

71  For the story, see Turhan-DökmetaĢ-Çelik 1996: 192. 

http://www.turkuler.com/hikayeler/bodrumhakimi.asp
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Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar Don’t Let Them Build Houses on High Hills 
 
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Don’t let them build houses on high hills 
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler Don’t let them give away their daughters to far away lands 
Annesinin bir tanesini hor görmesinler Don’t let them despise her mother’s pride and joy 
 
Uçan da kuşlara malum olsun  Let the flying birds know about it 
Ben annemi özledim    I missed my mother  
Hem annemi hem babamı   I missed both my mother and father 
Ben köyümü özledim   I missed my village 
 
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse  I wish my mother had a sail, unfurled it and came here 
Babamın bir atı olsa binse de gelse  I wish my father had a horse, rode on it and came here 
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse  I wish my siblings knew my whereabouts and came here 
 
Uçan da kuşlara malum olsun  Let the flying birds know about it 
Ben annemi özledim    I missed my mother  
Hem annemi hem babamı   I missed both my mother and father 
Ben köyümü özledim72   I missed my village 
 
6. Bandit Songs 
Example: Osman Efe Türküsü (Osman Efe’s Türkü) 
The story of the song: 
 
The song narrates the sad story of Osman Efe, from Kustuk village of the district of Yalvaç, 
Isparta, a southwestern Anatolian city. Having shot someone accidentally, Osman goes to the 
mountains and becomes a Zeybek (outlaw). However, he gets caught by the guards one day and 
sent to Konya prison. There, he dies after being shot by an Armenian guard who fires his rifle 
through the windows of the prison. Those who know and pity Osman Efe, who is killed by a guard 
instead of serving in prison for his crime, compose this song73. 
 
Osman Efe Türküsü74The songs of Osman Efe 
 
Osmanımın mendili saman sarısı  Hay yellow is My Osman’s handkerchief 
Osmanıma kıydılar gece yarısı  They killed my Osman, at midnight 
Osmanıma kıyanlar kahpeydi hepisi of of They were all rascals, all of them oh my 
 
Osmanım Osmanım aslan Osmanım My Osman, my Osman, Osman, my lion 
Osmanıma kıyanlar olsun düşmanım Those who killed my Osman will be my enemies 
 
Susuz derelerde güller de biter mi of of Will roses grow by dry brooks 
Osmansız evlerde duman tüter mi  Will the chimneys smoke in houses without Osman 
Dünya malını neyleyim Osmanımı tutar Will earthly goods ever replace Osman of of  

mı of of 

 
72  For the text of the türkü, see Özbek ibid: 241–242.  
73  For the story of the türkü, see Mirzaoğlu ibid: 500–501; Arsunar 1953. 
74  This text is taken from the CD cover of the recording by Tolga Çandar. For a longer text and 

story of the türkü, see Mirzaoğlu ibid: 499–501. 
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Osmanım Osmanım aslan Osmanım My Osman, my Osman, Osman my lion 
Osmanıma kıyanlar olsun düşmanım Those who killed my Osman will be my enemies 
 
7. Humorous Songs 
Example 175: 
 
1)  Almış eline file  He had a basket in his hand 
     Mile oynayi mile  Walking unsteadily on the road 
     E kız kocani gördüm Hey girl I saw your husband 
     Kirildum güle güle   I rolled on the floor laughing 
 
2)  En dereye düze bak Look at the river and the plains 
     Aynadaki yüze bak Look at the face in the mirror 
     Kız beni beğenmezdun You, sister, did not use to find me beautiful 
     Alduğun öküze bak Look at the ox you have married 
 
3)  Kocan kalayi olsa  Even if your husband were a knife 
     Bir soğana vurulmaz He wouldn’t be able to cut an onion 
     Allah canuni alsun  May God take your life 
     O kocalan durulmaz No one can stay with a husband like him 
 
4)  E kiz kocanin adi  Hey, girl, your husband’s name is 
     Nazaradur nazara  Nazara, yes nazara 
     Bi bağ (ip) bağla başina Put a piece of rope around his neck 
     Getur oni pazara  Bring him to the open market 
 
5)  Ben okiya okiya  I couldn’t make out 
     Çikamadum yasini  What his age is 
     Getur oni pazara  Bring him to the open market 
     Sat da al parasini  Sell him and get the money 
 
6)  E kiz kocani gördüm Hey, girl I saw your husband 
     Kirildum güle güle  I rolled on the floor laughing 
     Sat da al parasini  Get the money, selling him 
     Yiyelum oni bile  And let’s spend it together 
 
7)  E kiz koca mi aldun Hey, girl, have you taken a husband? 
     Yoksa hocami aldun Or have you taken a Hodja? 
     Kör mi idi gözlerun  Were your eyes blind? 
     Oni gece mi aldun bir koca Have you taken him at nighttime? 
 
8)  Gittun aldun bir koca So, you have married a husband 
     Daha koca yok gibi As if there was no other 
     Dişi çikmiş bir yana His tooth protrudes at the side of his mouth 
     Usta keseri gibi  Like the adze of a mason 
 
9)  Ayakları bir şekil  His legs are crooked 
     Atun eğeri gibi  Like the saddle of a horse 

 
75  This türkü is one of those performed as an oyun havası (dance song) in the Eastern Black Sea 

region in order to tease the new bride and make fun of the bridegroom. 
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     Sirti çikmiş bir yana His back is so curved that 
     Eşek semeri gibi  It’s like the saddle of a donkey 
 
10) Entarini dar eyle  Wear fitting clothes 
      Sirtuna karar eyle  Watch the burden on your back 
      Kiz nasil koca aldun Hey, girl, what kind of a husband have you taken? 
      Bak bana da ar eyle Take me as an example and come to your senses 
 
Example 2: A Satirical / Humorous Song: Ger Ali Türküsü 
The Story of the Song 
 
Living in a small village near the district of Anamur, Mersin, Gerali is a brave yoruk who is loved 
and respected by everyone. He leaves his clan due to an injustice he was exposed to and leads a 
brigand’s life for some time. His mother and father, wishing to convert their son into a settled life 
and save him from the life of a brigand, decide to marry him. Upon their wish, Gerali marries a girl 
from their village. The name of the girl is Hediye (Gift). Gerali likes the life of marriage so much 
that soon he wants to marry another girl too. The name of the second girl is Dudu. Despite the 
fact that he manages to continue his life for some while, as he gets old Gerali begins to feel that his 
life has become unbearable as he is no longer able to meet the demands of his two wives. When he 
buys something for one, the other asks for more and eventually, Gerali voices his suffering in the 
song he composes: 
 

Ger Ali     Ger Ali 
 
Birine aldık bir edik (ayakkabı)  We bought a pair of shoes for one 
Ötekine de alalım dedik  And had to buy the same for the other 
İki avrat aldık ta    We have taken two wives, yes 
Bir halt mı yedik, Geralim hey hey... Was this a big deal indeed? Geralim hey hey . . .  
 
Geli geliver kız sekerek  O girl come over here hopping 
Boğazına dursun ham çökelek  May you not swallow that piece of cottage cheese 
 
Avradın kötüsü kötüsünden de kötü A bad wife is the most evil of all 
Dolapta kokutmuş yüz dirhem eti  She has ruined 100-dirhem meat in the closet 
Başına düşürmüş sirke ile biti  She has headlouse and nit on her head 
Yandım kötü avrat elinden hey hey.... How much I have suffered from the evil wife hey hey… 
 
Geli geliver kız sekerek  O girl come over here hopping 
Boğazına dursun ham çökelek  May you not swallow that piece of cottage cheese 
 
Aman aman…..   Aman aman….. 
Kır eşeğime biner de    I will jump on my grey donkey 
Kaşoluk’tan aşarım   I will cross Kasoluk 
Canımı sıkmayın avratlar da   Do not bore me to death, o ladies 
İkinizi de birden boşarım  I will divorce both of you 
Yandım iki avrat elinden hey hey  What a suffering this is from two women! Hey hey 
 
Geli geliver kız sekerek  O girl come over here hopping 
Boğazına dursun ham çökelek  May you not swallow that piece of cottage cheese 
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Gerali dedikleri de bir ala dana  What they call Gerali is nothing but red cow 
Çekmiş bıçağı çıkmış meydane  He has drawn his knife and challenges all 
Birinin adı Hediye birinin adı Duduya One of them is named Hediye, the other Dudu 
Yandım iki avrat elinden hey hey......  What a suffering this is from two women! Hey hey 
 
Nakarat      Refrain 
 
-------------------------------------------------------------------  
 
Thanks: I thank to a colleague of mine, Assist. Prof. Cem Kılıçarslan from American Culture and Literature, at 
Hacettepe University, for his valuable contributions in English translation of the poems. 
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INTERNET REFERENCES 
 
www.turkuler.com/hikayeler/bodrumhakimi.asp (2016, February 15) 
 
 

 

F. Gülay Mirzaoğlu 
 

TÖRÖK SZÓBELĠ KÖLTÉSZET ÉS ELBESZÉLŐ NÉPDALOK 
 
A tanulmány a török szóbeli néphagyomány jellegzetes műfajainak áttekintésére és átfogó 
rendszerezésére vállalkozik. A bevezető röviden bemutatja a dallammal és általában 
valamilyen mozgás kíséretében előadott népdalok, versek és rigmusok rituális szerepét 
valamint történeti előzményeit a török nyelvű kultúrában. A szerző ezt követően egyrészt 
a török népdal (türkü) sajátosságait vizsgálja, másrészt pedig az elbeszélő költészet, 
elsősorban a török balladák (destan) leírását tűzi ki célul. Az első részben példák alapján 
részletezi a műfaj verstani jellemzőit (verslábak, rímképletek, ismétlődések, refrének stb.). 
Feltárja ezek alapján azt is, hogy milyen tartalmi, szerkesztésbeli, zenei vagy éppen rituális 
különbségek figyelhetők meg a műfajt meghatározó két költészeti forma, az úgynevezett 
mani és koşma verselés között. A tanulmány foglalkozik továbbá a szerzőség kérdésével és 
azzal is, hogy milyen alkalmakon és kik adták elő ezeket a költeményeket. A tanulmány 
második felében a szerző a többnyire versben elmesélt történetek, balladák felé fordul és 
hasonlóképpen részletes ismertetést nyújt azok jellemzőiről, előadóiról és közösségi 
funkcióiról. 
 

 
Betlehemesek – Debrecen 

http://www.turkuler.com/hikayeler/bodrumhakimi.asp%20(2016
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Ujváry Zoltán 
 

A gömöri magyar népdalok jellemzői 
 

 

 

Meleg barátsággal ajánlom írásomat kedves tanítványomnak és utódomnak, 

Bartha Eleknek évfordulója alakalmából. 

Az alábbi írás összeköt vele és hozzá is kapcsolódik. Gömörben számos kö-

zös tanulmányutunk volt, melyek során közelről megismerte a gömöri magyar 

nép szokásait, kultúráját. Kutatása eredményekét egy jelentős kötetet publikált. 

Hasonlóan egy kötetben publikáltam a népdalokat, amelyeknek a jellemzőit az 

alábbiakban igyekszem összefoglalni. 

A nagyközönség körében Gömör neve általában ismeretlen. Csak kevesen 

tudják, hogy Gömör a történeti Magyarország egyik legjelentősebb megyéjének a 

neve. Az első világháború után a trianoni döntés következtében, mint annyi más 

megyét is, Gömört szinte teljes egészében Szlovákiához csatolták. A több mint 

150 magyar faluból mindössze 21 maradt Magyarországon egy keskeny kis sáv-

ban a határ mentén. A Gömör név eltűnt a közigazgatásból és a magyar térké-

pekről. A két világháború közötti években szabadon írhattak és szólhattak az ot-

tani magyarságról, a második világháború után azonban a hivatalos Magyarország 

teljesen elfeledkezett nemcsak a Gömörben, hanem általában az elcsatolt részek-

ben élő magyarokról. 

Gömör önálló vármegyeként 1209-től szerepel. Az ótörök személynévből 

alakult Gömör, a későbbi Sajógömör, a megye ősi székhelye volt, ahol már a 

honfoglalás idején erős várat építettek. Ez a vár védte a megye lakosságát a külső 

támadásoktól. Bár a cseh husziták megszállták, de Mátyás király visszafoglalta. A 

nagy király emléke napjainkig él Sajógömörben, ahol Holló Barnabás kapás szob-

ra emlékeztet a régmúlt időkre. Gömör Magyarország kicsinyben, vallották előde-

ink és mindazok, akik bejárták a megye tájait, a Kárpátoknak nyúló helyeit és a 

Sajóba futó patakocskák völgyeit. Hetekbe telt, ha egy utazó Gömör nevezetes 

helyeit, műemlékeit, irodalmi és történelmi nevezetességeit sorra látogatta. A mai 

turistának csak egy tenyérnyi Gömör jut, amit egy nap bőséggel bejárhat, és Ke-

leméren, Tompa Mihály költő házánál megállván minden bizonnyal a Gólyához 

című vers sorai jutnak eszébe: „…pusztulunk, veszünk, / Mint oldott kéve, szét-

hull nemzetünk…!” 

A földrajzilag kedvező fekvésű, hegyekkel, völgyekkel, számos folyócskával 

váltakozó gömöri terület olyan táji, természeti és történelmi adottságokkal ren-
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delkezik, ahol a földművelés, állattenyésztés, az ipar, különösképpen a kisipar va-

lamennyi ágazata és a kereskedelem egyaránt gazdagon virágzott. Írók, költők és 

utasok áradozóan írtak a táj szépségeiről, a gömöri nép szorgalmáról, vendégsze-

retetéről, és a sok vihart megélt évszázadairól. 

Krasznahorka büszke várától Fülek váráig megannyi emlék jelzi a magyar 

múltat. Irodalmunk, művészeti életünk számos nagy alakja született és élt ezen a 

tájon. Gömör adta az irodalomnak Gyöngyösi Istvánt, Tompa Mihályt, Pák 

Albertet, Pósa Lajost, Tóth Edét, a művészetnek a szobrász Ferenczy Istvánt, 

Izsó Miklóst, Holló Barnabást, a festő Madarász Viktort, a korának legnépsze-

rűbb színművésznőjét, Blaha Lujzát, és a tudománynak, az európai hírű nagy tu-

dóst, a magyar Faustot, Hatvany Istvánt. Gömörben élt az országos hírű cigány-

hegedűs, Cinka Panna is, akinek az édesapja a bujdosó Rákóczi Ferenc muzsikusa 

volt. A hajdani Gömör megye déli területén, Rimaszombat vonalától Rozsnyóig 

magyarok éltek és élnek, napjainkban már sok helyen szlovák betelepülőkkel ve-

gyes falvakban. A nemzetiségi lakosság fennmaradásának egyik fontos feltétele a 

hagyományok megőrzése, ápolása és gyakorlása. Szlovákiában sok helyen a ma-

gyar falvakban csak szlovák nyelvű iskola van. Több faluban jártam, ahol az oda-

helyezett tanítón kívül senki nem tudott szlovákul, és már 40 éve szlovák tan-

nyelvű az iskola. El lehet képzelni, hogy milyen szintű az oktatás. Ha a gyerme-

kek fokozatosan szlovák nyelvűvé válnak, ha az anyanyelvük háttérbe szorul, ak-

kor már csak egy lépés kell ahhoz, hogy nemzetiségükben is az államalkotó nép-

hez csatlakozzanak, azaz, beolvadjanak. Jól bizonyítja ezt a folyamatot a legutób-

bi népszámlálás példája, 50 ezren magyarul is beszélő szlováknak vallották magu-

kat. Nem kétséges, ezeket már elvesztette a magyarság. Több lakodalomban és 

társas összejöveteleken vettem részt a szlovákiai magyar falvakban. Előfordult 

olyan hely, ahol a szlovák résztvevők kedvéért szlovákra fordult a nótázás. Szépek 

a szlovák népdalok, de nem félő-e, hogy a magyarok elvesztik saját dalaikat? Sok 

szomorú jele van annak, hogy ez egy generáció múltán valóságos aggodalom le-

het. De talán reménykedhetünk abban, hogy a beolvadástól a néphagyomány 

megmentheti a magyarságot. Különösen nagy szerepe van az identitás megőrzé-

sében és ápolásában a népdalnak, a népzenének, és a különböző népköltészeti 

műfajoknak. Gömör hagyományainak bemutatása kapcsán ezekről szólok első-

sorban. 

A gömöri néphagyományok helyszíni kutatását a szlovákiai magyar falvak-

ban az 1960-as évek végén kezdtem el, nem kis nehézségek árán. Az ismert poli-

tikai szituáció nem kedvezett a helyszíni vizsgálatoknak. Talán most már meg-

vallhatom, hogy a hatóságok félrevezetésére is szükség volt. A hivatalos akadémi-

ai, minisztériumi utaim programjában nem szerepelhetett a magyar lakta területe-

ken való terepmunka. Ettől a szlovák intézmények mereven elzárkóztak. Így ez-

után, még 1973-ban is csak üggyel-bajjal, taktikai manőverezéssel sikerült a 
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gömöri magyar falvakban jelentősebb gyűjtést végeznem. Szomorú és megalázó 

volt hallanom egy alkalommal a rozsnyói múzeumban, amikor egy városi funkci-

onárius felelőségre vonta az igazgatót, hogy mit keresek ott, miért engedett be, és 

miért adott szállást. Abban a városban történt ez, ahol a hivatalos hatalom Kos-

suth szobrát ledöntötte, és ahol a szülőföldhöz való ragaszkodás szent szövegé-

nek, a Szózatnak az elmondása napjainkban is bűnnek számít. Kutatóutaimnak a 

Gömöri népdalok és népballadák címmel kiadott gyűjtemény lett az eredménye. 

A néphagyomány megismerésének és befogadásának első szakasza a gyer-

mekkor. A játékkal kezdődik a népdalok elsajátítása. A gyermekjátékok a népha-

gyomány számos archaikus elemét megőrizték. A játékokhoz fűződő dalok több-

ségének a dallama népzenénk ősi rétegébe kapcsolódik. A magyar nyelvterületen 

a gyűjtők nagy mennyiségű anyagot tártak fel. A gyermek-játékdalok rendkívül 

jelentős százaléka napjainkban szinte mindenütt ismert. A terjedéshez, különösen 

az utóbbi évtizedekben az óvodák és az általános iskolák nagymértékben hozzá-

járultak. A gyűjtésemben a dalok és dalszövegek elsősorban a jellegzetesebb 

gömöri variánsokat illusztrálják. Néhány példa a gyermekjátékok ősi csoportjába 

tartozik, és tágabb összefüggésben a gömöri palóc etnikai jellegzetességekhez so-

rolható.  

A gyermekjátékok csoportjába sorolt dalok nem mindegyike kapcsolódik 

ténylegesen valamilyen játékhoz. Gyakran előfordul, hogy elsősorban a leánykák, 

olykor magukban, olykor csoportosan is dalolnak anélkül, hogy a dallal együtt 

játszanának. Ehhez megjegyzem, hogy vannak olyan dalok, amelyeknek a hozzá 

fűződő játékcselekvései ma már nem ismeretesek. Több dalról lehetségesnek tar-

tom, hogy egyáltalában nem tartozott hozzá játék, vagy legalábbis nem olyan já-

ték, amely a dalhoz kapcsolódott. Rendszerint a leánykák szobai játékait – mint 

pl. a babázás, zálogosdi – közben fordult elő, hogy különböző önálló, vagy oly-

kor a szabadtéri játékokhoz fűződő dalokat, voltaképpen tehát az eredeti cselek-

véstől leválasztva énekeltek.  

Gyűjtéseim során tapasztaltam, hogy dalosaim gyakran olyan dalokat éne-

keltek gyermeki-játékdalként, amelyek más csoportba sorolhatók. Dallam és szö-

veg szerint is más kategória alá vonhatók. A felnőttek dalaiból, szerelmi dalokból, 

lakodalmi dalokból, betyárdalokból való átállásra a kutatók már korán felfigyel-

tek. Elsősorban azonban csak azokat a dalokat vették tekintetbe, amelyeknél a 

gyermekek hagyományába való bejutás együtt járt a szövegromlással, vagy ame-

lyeknél csak bizonyos részek, sorok kerültek a gyermekdal címbe. A gyermek, 

süldő lányok, suhanc fiúk voltaképpen már dalkincs jelentős százalékát ismerték 

passzívan, de a kiválók, indivídiumok már aktív dalkészlettel rendelkeznek. Így 

tulajdonképpen ez esetben is lényegében merevnek tűnik a szigorú kategorizálás 

és a gyermekhagyománynak a többitől való leválasztása. Kétségtelen, hogy a já-

tékdalok sajátos karakterűek, azonban szorosan kapcsolódnak a népdalkincs egé-
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széhez és csak azzal együtt vizsgálhatók mind zeneileg, mind funkcionálisan.  

A gyermekjátékok közül figyelemre méltó az „Építettem várat, várat” kezdetű: 

 

Építettem várat, várat, Szép legénynek lakóházat.  

Várat, várat, túró várat, Lajosunknak lakóházat.  

Ki a bírónak nem köszön, Átal esik a küszöbön. 

Lám, te Julis, nem köszöntél, A küszöbön átalestél.  

Adjon Isten lassú esőt, Mossa össze mind a kettőt. 

Mind a kettőt, mind a kettőt, Mossa össze mind a kettőt.  

Építettem várat, várat, Ezen párnak lakóházat.  

Várat, várat, túró várat, Őnekik meg lakóházat.  

 

A dalhoz kapcsolódó játékot leányok és fiúk kb. 16 éves korukig játszották. 

Egymás kezét fogva, szinte csak az ujjuk ért egymáshoz, lányok, fiúk egymás 

mellett kört alkottak. Az énekszóra a kör megmozdult. Egy lépést tettek jobbra, 

egy lépést balra. Így a kör lényegében mozgott, hullámzott, mégis a résztvevők 

egy helyben maradtak. Amikor egy fiúnak a nevét kiénekelték, akkor az belépett a 

körbe, amikor pedig a következő versszakban a leány neve hangzott el, az lépett a 

körbe. A kör közepén álló leány és fiú egymás kezét megfogta és akkor kezdték a 

harmadik versszakot, amelyben összevarázsolták őket, majd a negyedik versszak 

után visszaálltak a helyükre. Ezután egy másik pár összeéneklése következett. 

Ennek az összeházasító dalnak a párhuzamait a Szent Iván napi szokásokhoz 

kapcsolódó rítusénekekben is megtaláljuk. Az ének legszebb motívumát kétségte-

lenül az „adjon Isten lassú esőt, mossa össze mind a kettőt” sorok nyújtják. A gyermek-

játék dalokkal kapcsolatban meg kell említenem Kodály Zoltán gömöri gyűjtését, 

amelynek eredményeként még az első világháború előtti időből szép variánsok 

kerültek lejegyzésre. A gyermekjátékok és a hozzájuk kapcsolódó dalok hagyo-

mányosságát mutatja, hogy több mint félévszázad alatt lényegében alig történt 

változás, s a játékdal változatok napjainkban éppúgy ismeretesek, mint a század 

elején, az élő hagyományban. 

A dalok legnagyobb csoportját a szerelmi dalok, a lakodalmi nóták alkotják. 

Ez teljesen természetszerű. A szerelmi költészet domináns jellege minden közös-

ség repertoárjában megfigyelhető. Ha százalékos megoszlásban vizsgáljuk, a 

számarányok nyomán is egészen nyilvánvaló a szerelmi líra elsőbbsége. Szerelmi 

dalokat élete folyamán mindenki énekelt és énekel. Gyűjtésem tapasztalata alap-

ján nem igazolható, legalábbis Gömörrel kapcsolatban nem, az a megállapítás, 

hogy a falusi illemtan a házas ember, férjes nő jogát a daloláshoz már csak a la-

kodalom, a búcsú, vagy más kivételes alkalommal ismeri el, akkor is csak zárt he-

lyen. Öregembert, asszonyt meg feltétlenül részegnek tartanak, ha dalra gyújt. Ma 

már aligha tudjuk a századforduló, a századelő népi közösségeinek ezt a szigorú 
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kötöttségét – ha ez ténylegesen fennállott – megmagyarázni. Annál is inkább 

nem, mert a szerelmi dalokat, amelyek eszerint egyébként sem illenének az emlí-

tettekhez, különösen nem az idősebbekhez, gyűjtőutaimon teljes természetszerű-

séggel nemcsak a folklorista kérésére, nagy számmal énekeltek a legidősebbek is, 

a dalolásnak nyitott vagy zárt alkalmain, lakodalomban, keresztelőkor, disznótor-

ban, tollfosztóban, kukoricafosztóban és más munkaalkalmakon egyaránt. 

A szerelmi dalokat valamely csoporthoz kötni merevség lenne, s egyáltalá-

ban nem fedné a valós helyzetet. Katona Imre megállapítására hivatkozunk: A lí-

rai dalok közül a szerelmi dalok a legkevésbé alkalomhoz kötöttek; a legtöbbet 

foglalkozási és egyéb különbségtétel nélkül bárki elénekelheti. Döntő többsége 

tipikus és általános, mindenki magáénak érezheti. Lakodalom alkalmával a legkü-

lönbözőbb kategóriába sorolt dalok éneklésre kerülnek, gyakran balladák, históri-

ás énekek is. De a lakodalomhoz mint szertartáshoz kétségkívül lényegesen keve-

sebb, s jól meghatározható dalok kapcsolódnak. Nyomban meg kell azonban je-

gyeznünk, hogy a szertartásos énekek sem annyira szorosan kötöttek, hogy csak 

a megfelelő szokásrésznél énekelhetők, hanem attól függetlenül más alkalommal 

is.  

Ha a funkcionális szempontokat előtérbe helyezzük, kétségtelenül fontos 

szerep jut a lakodalomban a szerelmi lírának. Olykor egy-egy szerelmi dal, bár 

konkrétan lakodalmi dalnak nem tekinthető, olyan szorosan kapcsolódik a szer-

tartás egy-egy mozzanatához, gyakran szerepe van ebben az ifjú párral kapcsola-

tos szituációnak is, hogy joggal fűzhetők egy csoportba a lakodalom rítus énekei-

vel. A dalolással kapcsolatban mindenekelőtt meg kell említenünk, hogy a múlt 

században, sok helyen századunk elején is a lakodalom egy hétig tartott. Ha az 

előkészületek társas összejöveteleit, pl. csigacsinálás is tekintetbe vesszük, akkor a 

lakodalom teljes hagyománykörében a közös dalolásnak igen sok példáját említ-

hetjük. És itt szükséges hangsúlyoznunk, hogy a lakodalom kezdeti szakaszától a 

záró aktusig nemcsak szertartásos mozzanatok vannak, amelyekhez az ún. rítus 

énekek kapcsolódnak, hanem a szokásrend menetében a szüneteket, két mozza-

nat közötti szakaszt a dalok fogják át, töltik ki, kötik össze. Továbbá, amit még 

lényeges hangsúlyoznunk, a lakodalomban nemcsak daloltak, hanem muzsikáltak, 

zenéltek is, s a zene nem mindig kapcsolódott össze a dalolással. Ugyanakkor 

természetesen bizonyos szakaszokban a zenei kíséretű dalolás, vagy másképpen, 

a zenére való dalolás volt az elsődleges. Ezen esetek pedig az irányítottságot nyil-

vánvalóan magukon viselték. Azaz tehát a zenészek, a banda néhány tagja nagy-

mértékben befolyásolta a dalok választását. Ilyenkor a kiválóbb dalos individuu-

moknak háttérbe szorult a dal kiválasztásában való szerepük. Mindezekhez hozzá 

kell tennünk még azt, hogy mind a daloláshoz, mind a zenéhez kapcsolódik egy-

egy etapban a tánc, amikor a három együtt funkcionál, szinte egységet alkot. 
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A lakodalom szokáskörében Gömörben a 19. század eleji feljegyzések sze-

rint az első jelentősebb dalolási alkalom a kézfogás, a második pedig a „csíkcsiná-

lás”, a csigacsinálás volt. A lakodalom előtti vasárnapon készítették a tyúkhúsle-

vesbe a csíkot. Ez a lakodalomnak lényegében munkaalkalma, egy szűkebb körű 

közösségnek a szórakozási lehetőséget is nyújtotta. A résztvevők daloltak, tréfás 

történeteket mondtak, s gyakran játékokra is sor került. A végső táncot pedig nó-

taszóra mindig eljárták. Ezen az alkalmon muzsikusok még nem voltak jelen. 

Szórványos példák vannak arra, hogy a zenészek, cigánymuzsikusok a záró peri-

ódusra megérkeztek a legények hívása nyomán és a táncot zenére járták. A dalo-

lás irányítója rendszerint egy jó dalos asszony volt. Az akkor elhangzó dalokat 

tematikailag aligha lehetne körülhatárolni. A szerelmi daloktól a legkülönbözőbb 

tréfás dalokig, műdalokig, magyar nótákig, kupiékig minden sorra került. A szá-

zadfordulón a lakodalmat megelőző szombaton este, a két világháború közötti 

években vasárnap a litánia után vitték a menyasszony ágyát, a vőfély kikérő sze-

rint minden cókmókját. A jelzett időben a lakodalom, illetőleg az esküvő napja 

szerda volt). Az ágyvitelnél mind a menyasszony, mind a vőlegény képviselői je-

len voltak. A megfelelő szertartásos kikérés után a vőlegény képviselői az ágyat, a 

dunnát, a párnát szekérre rakták, majd nótaszóval vitték a vőlegényes házhoz. 

Azokon a helyeken, ahol ökrös szekéren vitték az ágyat, ott a kísérők, főleg a 

menyasszony barátnői a szekér mögött haladtak. Az ágyvitel indítója az országo-

san közismert Este viszik a menyasszony ágyát kezdetű nóta. Ennek az alkalomnak 

volt a nótája a Dunna, dunna, de szép tarka dunna kezdetű is, valamint a nagyon 

kedvelt dal, a Singéit szélű dunnám alatt kezdetű, amelyeket az ágyvitelkor felváltva 

többször énekeltek. Természetesen, ez alkalommal is számos más, nem az aktus-

hoz szorosan kapcsolódó nótát is daloltak. 

A lakodalmi szertartás mozzanataiban jelentős közösségi dalolási alkalom 

volt a menyasszonykikérés. Ha más faluból hozták a menyasszonyt, szekérrel 

mentek érte, s ehhez az úthoz sajátos szokás, a szalmatűzgyújtás kapcsolódott. A 

menyasszonyt csak hosszas ceremónia után adják át a vőlegény küldötteinek. 

Ahol ugyanabban a faluban van a menyasszony, a vőlegényes ház vendégei elin-

dulnak a menyasszonyos ház elé. A kikérés után a két ház vendégei, a násznép 

együtt megy a hitre. Az igen gyakran rendkívül nagyszámú lakodalmi közösség 

részint már a menyasszony kiadása előtt az udvaron és az úton, majd a templom-

ba vonuláskor mind muzsikaszóval, mind anélkül, lényegében megszakítás nélkül 

dalol. Megfigyeléseim és idősebbek elmondása alapján ennek az alkalomnak is 

volt néhány olyan nótája, amelynek az eldalolására föltétlenül sor került. Ezek pl.: 

Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom; Szép a rozmaringszál egy bokorba; Sárga csikó, 

sárga csengő rajta; Ez a kislány akkor sír; Jaj, de sokat jártam, fáradtam; Megvágtam az uj-

jam, jaj, de fáj; Ez a kislány megy az esküvőre; Micsoda falu ez, de sáros; Mit keresel rózsám 

kertembe; Éjszaka huhukol a bagoly; Lakodalom van a mi utcánkban. Meg kell jegyez-
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nem, hogy ezek a dalok a lakodalmi szertartáshoz nem szükségszerűen kapcso-

lódnak. Inkább csak arról van szó, hogy ezeket a dalokat többnyire a lakodalmi 

menet során dalolták, ezek a leggyakrabban fordultak elő és így hagyományossá 

válva ismétlődtek a lakodalom alkalmával. Többet más aktussal összefüggésben is 

említettek, pl. az Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom és az Éjszaka huhukol a ba-

goly kezdetűt az ágyvivéshez is kapcsolták. Ez utóbbit hőrész nótaként is jelölik. 

Hagyományos gyakorlatként említem meg a sornótázást. A Turóc völgyén volt 

szokásban, hogy a lakodalomban a zenészek az asztalnál ülő vendégek nótáját 

egyenként elmuzsikálták. 

A szószóló nótájával kezdik, majd a menyasszonyéval és a vőlegényével 

folytatják, utánuk pedig sorban, ahogy az asztalnál ülnek, a vendégek nótái kö-

vetkeznek. A dalokat a zeneszóra együtt éneklik a jelenlévők. A sornótázásra 

azért is hívom fel különös nyomatékkal a figyelmet, mert ez kitűnő alkalom volt 

arra, hogy a résztvevők olyan dalt is megismerjenek, amelyet még nem ismertek, 

vagy régi, ritkábban hallott nótát felelevenítsenek. A lakodalom vendégei között 

voltak idegen falubeliek, vagy olyan helybeliek, akik hosszabb-rövidebb ideig más 

községben laktak, vagy gyakorta eljártak más területre munkát vállalni stb., ahon-

nan új, addig a faluban nem ismert nótát hoztak. Ha ilyen dal került éneklésre, 

azt a lakodalomban a közösség jelentős számú tagja ismerhette meg, s ilymódon a 

lakodalom fontos alkalma volt a dalok terjedésének, és egyúttal a régebbi anyag 

felelevenítésének, s általában a dalrepertoár éltető hagyományozódásának. A sze-

relmi dalok, lakodalmi dalok kerete rendkívül tág. Ebben a körben figyelhető meg 

legjobban a műdalok, a magyar nóták szerepe. A dalrepertoár jól mutatja, hogy a 

népdal és a magyar nóta azonos funkcióval szerepel a népélet legkülönbözőbb 

szokásalkalmain, és közösségi összejövetelein. 

Gömöri kutatásaim során rendkívül nagyszámú dalt és balladát gyűjtöttem 

pásztor emberektől. Köztudott a néprajztudomány kutatói előtt, hogy a pászto-

rok a nép egyik leghagyománytartóbb rétegét alkotják. A pásztoroktól gyűjtött 

anyagom zömét a már idősebb, többnyire nyugdíjas korban levő juhászoktól, 

kondásoktól és csordásoktól vettem magnószalagra. A pásztordalok hátteréhez 

szükséges röviden utalnunk arra, hogy Gömörben elsősorban a juhászat nagy 

múltra nyúlik vissza. Az okleveles adatok tanúsága szerint már a 16. században az 

egész megye területén jelentős juhtenyésztés folyt. A juhászok nagyobb tömeg-

ben a murányi, a csetneki és a krasznahorkai uradalmakban éltek. Nagy juhte-

nyésztés folyt a Sajó-völgyben és a Száraz-völgyben, s más völgyek területén is 

szerte a megyében. Ehhez nagy lehetőséget nyújtott az, hogy a 18–19. század fo-

lyamán a műveletlenül maradt földek, legelők kialakultak. A régi juhászat kialaku-

lása és elterjedése Gömörben felveti a vlach pásztorokkal való kapcsolat kérdését. 

Nemcsak a pásztorság múltjával, hanem a folklorisztikai tradícióval összefüggés-

ben is tanulságos az idegen elemek vizsgálata, egyáltalában az, hogy a pásztorok 
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szellemi kultúrájának általunk ismert alaprétegében kimutatható-e valamilyen ösz-

szefüggés a megelőző századok idegen pásztorkultúrájával. A juhászat mellett 

nagy múltja van a gömöri sertéstenyésztésnek is. Ezt azért is említem, mert sok 

helyen a sertéseket a makkos erdőkben legeltették, ahonnan hónapok múltán haj-

tották haza, és így az ezen nyájakat őrző kondások sajátos helyet foglalnak el a 

pásztorok körében. 

A pásztordalok mellé méltán sorakoznak a betyárdalok. Két ok miatt is. A 

betyárdalok ismerői elsősorban a pásztorok, az ő hagyományukban őrződtek 

meg a legelevenebben, következésképpen leginkább a pásztori közösségekben 

énekelték a betyárdalokat. A másik ok: sok történet szól arról, hogy a pásztorok 

kapcsolatban álltak a betyárokkal, sőt több pásztor betyárrá vált. A betyárdalok 

legtöbb variánsa nemcsak Gömörben, hanem az egész Palócföldön, sőt az egész 

magyar nyelvterületen ismeretes. A betyárdaloknak kevésbé van helyi vonatkozá-

sa. Sokkal több szálon kapcsolódnak a gömöri területekhez a betyárballadák, 

amelyekben nemcsak a palócok híres betyáralakját, Vidróczkit, hanem számos ki-

sebb betyárt, olykor név nélkül betyáreseteket énekelnek. 

A pásztorok nagyszámú betyártörténetet tudnak. Gyakran saját élményeik 

nyomán elevenítik fel az eseményeket. Az idős pásztorok elmondása szerint a be-

tyárokkal való találkozás elkerülhetetlen volt. A betyárok a csendőrök, a pandú-

rok,  voltaképpen a törvény elől az erdőkbe húzódtak, élelemért a pásztorokhoz 

fordultak, azok szállásain bújtak meg. Az ilyen kapcsolatból többnyire a pásztor 

is hasznot húzott. Tudnak olyan példákat, amelyek szerint egy-egy juhász falkája 

a betyárok besegítésével megszaporodott, s az értékesített juhok árán nem egy 

pásztor meggazdagodott. 

A különböző betyártörténetek a pásztori hagyományban generációról gene-

rációra megőrződtek. Tanulságos megfigyelésem, hogy amikor a betyárnóták da-

lolására kerülnek, elmondanak egy-egy betyártörténetet is. Gyakran egy nóta 

kapcsán az eseményt lokalizálják, természetesen nem tudva arról, hogy mind a 

dal, mint a történet másutt is ismeretes a hagyományban más személyhez és 

helyhez kapcsolva. Különösen vonatkozik ez a betyárballadákra és az azokhoz 

fűződő történetekre. 

A pásztordalok és a betyárdalok éneklésének jelentős alkalmai a pásztorok 

közös mulatságai voltak. Nagy eseménynek számított a Demeter-napi juhászbál. 

A ragályiak emlékezete szerint Demeter-napkor a juhászok valamelyik társuk há-

zánál összejöttek. Mindegyik juhász vitt magával egy vágott birkát és italt. Az 

idős pásztorok ezt az összejövetelt a lakodalomnál is nagyobb eseményként emlí-

tik. Olykor három napig is eltartott a mulatság. Előfordult, hogy paraszt embere-

ket is meghívtak a mulatságba. A pásztordalok tartalmi vonatkozásait elemezve a 

gyűjtők rendszerint érintik a pásztor-paraszt ellentétet. Néhány dal az ismétlődő-

en visszatérő példa: Nem ettem még hamuba sült bodagot, Nem szeretek tarka hasú pa-
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rasztot, Kutya paraszt, mindég kint vagy a tanyán, Az a csoda, meg nem öl a meleg nyár. 

Megfigyelésem nyomán úgy látom, hogy a parasztok és a pásztorok ún. társadal-

mi ellentétéről nem beszélhetünk. Semmiképpen sem volt egymással szembenál-

ló réteg. Nyilvánvalóan nem a nagygazdákról, földbirtokosokról van itt szó (azok 

aligha dolgoztak kint a tanyán), hanem a földjét maga művelő parasztságról. Az 

tény, hogy a pásztorok közül sokan, különösen a juhászok lényegesen jobban él-

tek, mint a parasztok. Inkább némi sajnálkozás érződik a kutya paraszt iránt, aki 

azonban többnyire szegény parasztként fordul elő a pásztordalokban. Egyébként 

is, az adatok nagy száma igazolja, hogy a juhtartó családokban földműveléssel is 

foglalkoztak. Természetesen szükséges hangsúlyoznunk, hogy a pásztorság fo-

galma alá tartozik a csordás, a kondás és a csikós is. Ez utóbbinak nincs jelentő-

sége Gömörben. A csordás és a kondás kapcsolata az állattartó gazdákkal éppen 

ez utóbbiak érdekében mindig megfelelő volt. 

Az állattartó gazdák az év különböző ünnepein, jeles napjain a legelőn, a 

szálláshelyen stb. felkeresték a pásztorokat, megajándékozták őket és egyéb más 

módon is a pásztorok köszöntése a gazdáknál kifejezésre juttatták az egymás 

iránti megbecsülésüket. Korántsem akarok valamilyen általános összhangról és 

egységről beszélni, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a pásztorok és a pa-

rasztok között semmiképpen sem volt nagyobb az ellentét, mint pl. a parasztsá-

gon belül a szegényparasztok és a középparasztok között, akiknél ugyanúgy je-

lentkezett bizonyos elkülönülés, mint a falusi közösség számos más rétegénél. E 

tekintetben tehát a pásztordalokból messzemenő következtetést nem vonhatunk 

le. Sőt, szükséges azt hangsúlyoznunk, hogy a parasztság, elsősorban a szegény-

parasztság, zsellérség dalkészletébe jelentős számú pásztordal került. Jól megfi-

gyelhettem ezt a gömöri kutatóutaim során. 

Néhány pásztordalt, ill. betyárdalt a balladák, illetve a rabénekek közé is be 

lehetett volna sorolni. Ugyanakkor más kategóriából, elsősorban a szerelmi dal-

ciklusból számos dalt a pásztordalok csoportjába helyezhettünk. A besorolás 

gyakran a gyűjtő megítélésén múlik. Petőfi Sándor híres népdallá vált verse, az Alku 

előfordul a balladák és a lírai dalok között egyaránt. Az egész magyar nyelvterüle-

ten ismeretes. Rendkívül népszerű Gömörben is. Szinte kivétel nélkül mindegyik 

dalosom énekelte. A Petőfi eredetijétől szinte alig-alig eltérő, s a különböző gyűj-

teményekben már rendkívül nagyszámban közölt variánsokat a pásztordalok 

csoportjában egy gömöri példával bővíthetjük. Néhány szép és kedvelt pásztor-

dalnak és betyárdalnak, Ködellik a Tátra, Megyén a nyáj, megyén a nyáj, Felment a kon-

dás a fára, Lóra, csikós, lóra több variánsát is lejegyeztem. A Ködellik a Tátra különö-

sen szép változatokban ismeretes. A pásztordalok, és általában a pásztorokról 

gyűjtött dalok nemcsak a gömöri, hanem általában a palóc dalok archaikus réte-

gének feltárásához visznek közelebb.  



541 

A szolgadalokat, summásdalokat és az aratódalokat nemcsak tematikai okok 

miatt említem egymás mellett, hanem elsősorban azért, mert ez az anyag a dal-

kultúrát őrző közösség külön rétegéhez, a mezőgazdasági munkássághoz szoro-

san kapcsolódik, sőt valójában csak e réteg hagyományában maradt fenn. A szol-

gadalok, summásdalok és az aratódalok a cselédek, az agrárproletárok vagy csak 

az egészen csekély földdel rendelkező zsellérek hagyományához tartoztak. Gö-

möri területen aránylag kevés volt a nagy uradalom, az alföldi nagybirtokokhoz 

hasonló cselédséget, szolgákat foglalkoztató gazdaság. A szolgák, cselédek kötő-

dése a nagygazdákhoz, a grófi birtokhoz vagy a bérlőkhöz az aránylag kisebb lét-

szám miatt szorosabb volt, a feszültség az úr és a szolga között nem éleződött ki 

látványosan, a gazda, a gróf, s egyáltalában a nagybirtok elleni, voltaképpen a cse-

lédsors elleni ellenállásnak csak elszigetelt példái ismeretesek. 

A feszesebb hangvételt lényegében csak a summásdalokban figyelhetjük 

meg. Idevonatkozóan pedig szükséges elmondanunk azt, hogy többnyire nem a 

gömöriek jártak el távoli vidékekre több hónapos summás munkára, rövidebb 

szakaszt, pl. az aratást kivéve, hanem néhány gömöri nagybirtokra idegenből, el-

sősorban Borsodról mentek summások. Az idegenből érkezett summás csopor-

toknál bizonyos szervezettség megfigyelhető volt, a mezőgazdasági munkásság 

öntudatának, harciasabb megnyilvánulásának gyakorta tanújelét adták a munka-

bérek emelése és a munkakörülmények megváltoztatása érdekében. Mindezekre a 

dalok is nyújtanak adalékokat. A Gömörben gyűjtött idekapcsolható dalok volta-

képpen átvételek abból a summásdal repertoárból, amely a magyar summásság 

hagyományában alakult ki, és amelyek éppen a summásság évenkénti migrációja 

révén a magyar nyelvterületen széles körben ismertté váltak és jellemző variánsai 

országosan elterjedtek. Gondoljunk csak pl. a Már meguntam ezt az urat szolgálni, 

Intéző úr, a mindenit magának számos változatára.  

A mezőgazdasági munkák sorában a legnagyobb népmozgást az aratás hoz-

ta. A szlovákiai területhez tartozó falvakból az első világháború előtt és néhány 

évig a második világháború alatt az Alföld felé irányult a migráció. Azok a sze-

gény családok, zsellér emberek, akik nem kaptak munkát a gömöri földbirtokos-

ok földjén, az aratási idényben borsodi, olykor hajdúsági, szabolcsi területeken 

vállaltak munkát. A lévártiak pl. minden évben Tiszalucra és Taktaszadára men-

tek aratni. A visszaemlékezések szerint 20–22 pár arató ment el Lévártról egy-egy 

aratási idényben. A lévárti fazekasok is vállalták az aratást, mert a búza, az élet 

mindennél fontosabb volt. Az aratás időszakában a cserépkészítés lényegében le-

állt. Az aratók indulását az egész faluban nagy előkészület előzte meg. Egy héttel 

korábban az asszonyok mostak, száraztésztát készítettek, a férfiak a kaszát, a csa-

pót stb. tették a nagy munkára megfelelőnek. A legények az egész készülési idő-

szakban a szokásos esti kocsmázás, ill. az azt követő utcajáráskor szinte folyton a 

Sejhaj, lemegyek az Alföldre aratni kezdetű nótát dalolták. A gömöri nagybirtokokon 
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gyakran megtörtént, hogy nem vagy nemcsak helybeli aratókat szerződtettek, ha-

nem távolabbi vidékekről fogadtak fel munkásokat, elsősorban azért, hogy az 

aratási bért minél alacsonyabban szabhassák meg, s így voltaképpen az agrárpro-

letárokat egymás ellen kijátszották. Ezt azért említettem, hogy a helybeli és az 

idegenből jött aratók kapcsolatára, érintkezési lehetőségére utaljak. A munkabér 

kérdése a már együtt dolgozó aratóknál nem jelentett feszültséget.  

Az idegen és a helybeli aratók jól együtt dolgoztak. A pihenőidőt rendsze-

rint együtt töltötték, együtt szórakoztak. Az ilyen alkalmak nagyszerű lehetőséget 

nyújtottak a dalolásra, egymás dalainak a megismerésére. A szokások átvételének 

feltételeivel, lehetőségeivel egy korábbi munkámban már foglalkoztam. A szoká-

sok és a dalok migrációja teljesen természetszerű folyamat volt a vándormunká-

sok útvonalainak a nyomán. Egyáltalában nem véletlen, hogy pl. az aratási dalok 

a Kárpát-medence területén a magyar hagyományban lényegében azonosak. A 

mezőgazdasági munkák, az aratás dalolási alkalmairól a gyűjtők már sokszor szól-

tak. Egy kevésbé ismert alkalmat említek meg, amely egy sajátos aratási szokás-

hoz kapcsolódik. A Pogonyi-pusztai uradalomban évenként mintegy hatvan pár 

arató dolgozott. Az aratás megkezdésének napján az aratásban először résztvevő 

leányokat és legényeket az aratógazda felszólította, hogy a leányok keresztanyát, a 

legények pedig keresztapát válasszanak. Ezek az idősebb aratók közül választottak 

egy asszonyt, ill. egy férfit, akit attól kezdve keresztanyának, ill. keresztapának 

szólítottak. A keresztelés este munka után történt az aratóbanda jelenlétében, s 

közös mulatsággal zárult. 

Az alkalom a dramatikus játékok csoportjába is besorolható. Az aratógazda 

lepedőt borított magára, s a pap szerepét alakította, aki a keresztelést végezte. A 

keresztelési bor az az ajándék bor volt, amelyet az intéző, számtartó, bérlő vagy a 

méltóságos úr ajándékozott. Amikor ezek közül valaki az aratás napján elsőként 

ment ki az aratókhoz, megkötötték. Rendszerint a karját, olykor a derekát búza-

kötéllel átkötötte egy marokszedő a következő mondással: Egészségére kívánjuk 

az idei termést. A feloldozás és a köszönet ára egy hordó bor volt. A keresztelőn 

ezt a bort fogyasztották el. Szép alkalom volt ez a közös mulatságra, dalolásra, 

szórakozásra. És egy életre emlékezetes is mind az aratási keresztgyermekek, 

mind az aratási keresztszülők számára. Az ún. tarló-keresztanya és tarló-keresztapa 

mindenben segítségére volt az ifjú aratónak. Ez a kapcsolat, voltaképpen műro-

konság, nemcsak az aratási periódusban tartott, hanem lényegében egy életen át. 

Ettől kezdve az ifjak keresztanyának, ill. keresztapának szólították a választott 

asszonyt, ill. embert, akikkel életük folyamán tartották a kapcsolatot, meghívták 

őket lakodalomba, különböző családi eseményekre stb. Ez a szokás Gömör más 

területén is ismeretes volt. Az aratóközösség szép és emlékezetes aktusa volt ez 

évről-évre, amelynek az emléke a folklorisztikai hagyományban is napjainkig 

fennmaradt. 
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Az aratási időszakban a dalolásra, az együttes szórakozásra a palló-

keresztelésen kívül számos alkalom adódott. Az esőzés miatti kényszerpihenő kü-

lönösen jó alkalom volt a közös dalolásra és egyúttal a dalok egymástól való elsa-

játítására, megismerésére, s voltaképpen ennek nyomán a tovaterjedésre. Hason-

lóképpen nagy dalolási lehetőség volt még az aratást befejező kepebál, a végző 

mulatság. Különböző tematikájú dalokat, sőt balladákat is énekeltek. Így az aratá-

si dalok csoportosítása lényegében csak azt jelenti, hogy az aratásról szóló nótá-

kat vesszük egy kategóriába. A mezőgazdasági élettel, summás sorssal összefüggő 

dalokon kívül a dalhagyománynak szinte a teljes készlete előadásra kerülhetett. 

A katonadalok a magyar nyelvterületen olyan nagyfokú hasonlóságot, sőt, 

zömükben egyezést mutatnak, hogy tájhoz, etnikumhoz való szorosabb kapcsoló-

dásról, ill. területi elkülönülésről aligha beszélhetünk. Egy-egy katonadalt helyivé 

legfeljebb a szövegben előforduló falu vagy város neve tesz. A gömöri katonadal-

okban nyilvánvalóan azokat a gömöri helységneveket találjuk, ahol a sorozás tör-

tént, vagy ahonnan a legényt katonának vitték. Ez utóbbi esetben mindig a dalos 

falujának a neve szerepel, így hallunk pl. Szilicéről, Gombaszögről, Kelemérről, 

Hétről stb., vagy a bevonulási helyről, a tornaijai, a rozsnyói kaszárnyáról, a szom-

bati megyeházról stb. A területhez fűz még néhány nótát Kassának, a Felvidék-

nek, a Köztársaságnak (ez a Csehszlovák Republikára vonatkozik) az említése is. 

Természetszerűleg, a helységnevek falvanként és vidékenként cserélődnek. 

A falunevek, városnevek száma szinte annyi, amennyi a helységnévvel szereplő 

variánsok száma. Azonban a harctér helyéül dalainkban már csak néhány földraj-

zi terület megjelölését találjuk: így többnyire Galíciát, Doberdót, Karintiát, Tirolt, 

Olaszországot, ez utóbbi helyébe a második világháborúban Oroszország került 

stb. Az első világháborús nóták Ferenc Józsefet említik, később más vezér lépett 

a helyébe. Rendkívül figyelemre méltó a Kraszna Jural hegyes-völgyes határa, 

kezdetű, amely egy első világháborús dalnak a második világháborúra való appli-

kálása. Ferenc Jóska helyett Sztálin Jóskának ír levelet a katona, hogy küldjön pu-

ha párnát a hadifoglyának. Más változatban a kedves babájának írja ugyanezt. Az 

ilyen jellegű variálásnak sok példáját ismerjük. 

Joggal mondhatjuk, hogy a katonadalokban figyelhető meg leginkább a 

helynek, az időnek, a névnek a rugalmas aktualizálása, a korosztály, évjárat, csa-

patszám felcserélése, a huszár, baka, lövész, határvadász variálása. Voltaképpen 

az újraalkotás figyelhető meg a katonadalok kialakulásának zömében. A szerelmi 

és egyéb dalok, rabénekek katonadallá való átalakulásának folyamata jól megfi-

gyelhető. Bár jelentős számú katonadal gyűjtemény jelent meg, fontos lenne egy, 

az egész magyar nyelvterületre kiterjedő katonadal kataszter elkészítése. Az első 

világháború dalainak gyűjtésére még jó lehetőségem volt Gömörben. Az idős 

egykori katonák dalaiból napjainkban már csak a gyermekeik, esetleg unokáik is-

mernek néhányat.   
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Azokat a nótákat, amelyeket a második világháború idején is daloltak, isme-

rik és dalolják a fiatalabb generáció tagjai is, sőt az asszonyok repertoárjában is 

megtalálhatók. Azonban ezek a katonadalok többnyire az általánosabbak, a köz-

ismertebbek. Ezek azok, amelyeket az ország bármely pontján hallhatunk. Az 

egykori katonaközösségekben, laktanyákban, a harcok területén énekelt változa-

tokat azonban csak az éveken át katonáskodóktól gyűjthetnénk, erre azonban az 

első világháború nótáit illetően már egyre kevesebb a lehetőség. Pedig a háborús 

dalok struktúráját csak egy nagyobb kiterjedetségű variánsbázis nyomán állapít-

hatnánk meg. A katonadalok gyűjtése során Gömörben gyakran tapasztaltam, 

hogy voltak olyan parasztemberek, akik az átlagosnál jóval több katonanótát is-

mertek, sőt, dalrepertoárjukra a katonadalok a jellemzőek. Ilyen nótafa volt a 

Mikolcsányi Benkó János, akit 1913-ban besoroztak katonának, s azután hat éven 

át megszakítás nélkül a háború végéig katonáskodott. 

Az ilyen individuumok természetszerűleg folklorisztikai szempontból nem-

csak a katonadalok ismerete révén nyújtanak sok tanulságot. A hosszú időn át ka-

tonáskodók az ország különböző vidékeiről verbuválódott legényektől, katona-

társaiktól nagyszámú olyan, különböző témakörű dalt is elsajátítottak, amelyeket 

korábban nem ismertek. Jól tanúsítják ezt maguk a dalosok is, akik egy-egy dal 

kapcsán megemlítik, hogy a katonáskodás évei alatt tanulták, de kitűnő bizonyí-

tékok a kéziratos katonanaplók, a katonáskodás esztendei során írt dal- és vers-

gyűjtemények. A nagyszámú katona kéziratos könyvek áttanulmányozása nyo-

mán tanulságos eredményt kapunk a dalok terjedési lehetőségének egy-egy sza-

kaszára, továbbá arra, hogy egy bizonyos időszakban milyen dalok voltak a ked-

veltek, a divatosak. Így tudunk például arról, hogy a műdalok terjedésének egyik 

nagy alkalma a katonáskodás ideje volt. Ezzel kapcsolatban Kodály Zoltán azt 

hangsúlyozza, hogy a műzene dallamai a városi hatás egyik fő csatornáján, a ka-

tonaéleten keresztül kerülnek be a faluba. 

A hazaszeretet, a szülőföld iránti érzésvilágot tükrözik a bujdosódalok és az 

egykori amerikás-nóták, amelyek sok vonatkozásban hasonló érzelmű töltésűek 

mint a katonadalok. A családtól, otthontól, hazától való elválás, ezek után való 

vágyakozás megejtően szép dalvariánsokat alakított ki, és úgy tűnik, hogy az 

egész magyar nyelvterületen hasonló párhuzamok ismeretesek. Az amerikás-

dalok a nagy vándorlások időszakára emlékeztetnek. A különböző gyűjtemé-

nyekben közölt variánsok rendkívüli hasonlóságot mutatnak. Ennek egyik oka 

nyilvánvalóan az, hogy az amerikás-dalok zöme adaptációval készült, a dalreper-

toár dalait alakították át, azaz bizonyos szó felcserélésével amerikássá tették. Egy 

múlt századi gyűjteményből idézek: Elment az én uram idegen országra / Levelet íra-

tott, hogy menjek utána. Ennek a későbbi, gömöri, amerikás változata. Elment a szere-

tőm Dél-Amerikába / Onnan levelet írt, hogy menjek utána.  
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Természetesen, nagy számban akadnak olyanok is, amelyek invariáns, saját 

szerzeményű, egyedi példák. Ezek is rendkívül tanulságosak. A század elején 

Amerikába ment öt lévárti fazekas nótáját: Úszik a hajó, szépen szól dudája még 

napjainkban is ismerik, s a recens hagyományból sikerült lejegyeznem. Az Egye-

sült Államokba való kivándorlók sorában a gömöri falvak embereit éppúgy ott ta-

láljuk, mint az ország, úgy is mondhatjuk, a Kárpát-medence magyar és más 

nemzetiségű, munkát és új életet remélő embereit. A megye összes falujára vo-

natkozó adatok és a részletek vizsgálata külön tanulmányt kíván. Példaként a Tu-

róc-völgyi Lévártról való kivándorlást említjük. Ebből az alig ötszáz lelkes faluból 

1879-ben ment el az első ember Amerikába, akit azután pár év múlva számosan 

követtek, s a századfordulón lényegében már nem volt olyan szegény család, 

amelynek egy férfi tagja, vagy a rokonságból valaki a nagy útnak neki ne vágott 

volna. Sokan maguk után vitették a családjukat is. Mint az országban mindenütt, 

a kivándorlás oka Lévárton és környékén is a szegénység volt, s az a reménység, 

hogy az Egyesült Államokban jó munkalehetőség nyílik, s hazatérve a keresetből 

földet vesznek, házat építenek. Az elvándorlás hosszú és nehéz útja a századfor-

dulóig Fiúméba vonattal, onnan hajóval vezetett Amerikába. Később Hamburg 

és Bréma kikötőjéből indultak, mivel onnan az út rövidebb ideig tartott. Az egyik 

dalban Mikor kezdtem a tengeren utazni, / German hajó kezdett vélem süllyedni a germán 

hajó nyilvánvalóan már erre az útvonalra mutat. 

A nagy vándorlási periódus a századfordulóra esett. Ez volt az első hullám. 

A világháború megállította a folyamatot, majd a háború befejezése után néhány 

éven át ismét megindult a kivándorlás, már nem közvetlenül az Egyesült Álla-

mokba, hanem Kanadába, de akik tehették onnan átmentek az Egyesült Álla-

mokba. A két világháború közötti kivándorlók közül sokan Dél-Amerikába ke-

rültek. A dalszövegekben egyaránt utalás történik Dél-Amerikára és Észak-

Amerikára. Pl. Fényes csillag, jaj, de sokat utazol, Nem láttad-e a rózsámat valahol? Lát-

tam, biz én, Észak-Amerikába, Dolgozik a nevijorki vasgyárba. A kanadai, a dél-

amerikai magyar kivándorlók többnyire beolvadtak a helybeli lakosság kevert tö-

megébe. Akik az első hullámban az Egyesült Államokba mentek, egy helyre ke-

rültek, egy csoportban maradtak, s így nemcsak a honi hagyományokat tudták 

jobban megőrizni, hanem az óhazához – ezt ókontrinák nevezik a dalokban –, 

való ragaszkodásuk is erősebb volt, s azzal a kapcsolatot is szorosabban tartották. 

A visszaemlékezések szerint az első csoport kivándorlói az Egyesült Álla-

mokban, bár nehéz körülmények között, aránylag jól kerestek. Sokan a családju-

kat maguk után vitették. Voltak, akik gyakran haza látogattak, majd, miután anya-

gilag kellően gyarapodtak, végleg visszatelepültek. A lévártiak úgy emlékeznek, 

hogy az amerikai keresetből az első világháborúig több mint 20 ház épült, eltűnt 

az összes szalmatetejű lakóépület. A századfordulón mindössze egy ivóvizes kút 

volt Lévárton, az 1914-es évekre már 14 olyan kút készült amerikás pénzen, 
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amely megfelelő ivóvizet adott. Jelentős változás következett be az anyagi kultúra 

több ágában. Az új házakba új bútorok kerültek, emlegetik, hogy Jolsván három 

asztalos meggazdagodott az Amerikából hazatelepültek rendeléseiből. Az épüle-

tek és a bútorok mellett különösen a viseletben, öltözködésben következett be je-

lentős változás, átalakulás. A népköltészetben az amerikás dalok őrizték meg leg-

hívebben napjainkig a kivándorlás emlékét. 

A gömöri néphagyományban a lírai dalok mellett a leggazdagabb anyagot a 

balladák nyújtják. Gyűjtéseim során elsősorban annak a megfigyelésére töreked-

tem, hogy a balladák milyen mélységben, milyen körben élnek és ismeretesek.  

A folklóristát nagy öröm tölti el, ha egy területen olyan típusokra bukkan, ami-

lyeneket addig még nem hallott. S ezzel én is így voltam. Bevallom, hogy a gyűj-

tés első szakaszában, az első kiválóbb nótafától a Gömörben ismeretes balladák 

főbb típusait, variánsait már hallottam. Gömör sok falujában megfordulva, nagy-

számú dalos anyagát végighallgatva újra és újra ugyanazon balladák kerültek elő, 

nem tekintve néhány helyi, jobbára töredékes balladai variánst. Amikor kutató-

utam végén a balladákat az előadók számarányában, falvankénti ismeretében át-

tekintettem, jóleső érzéssel állapíthattam meg, hogy a balladák zömét szinte min-

denki ismeri Gömörben és azok napjainkig élnek a néphagyományban. Bár kuri-

ózumnak számító változatról nem nyújthatok példát, mindennél jelentősebbnek 

tekinthetjük a balladai hagyomány széles körű, mély közösségi funkcionálását. 

A balladák anyagát lényegében két nagy, egymástól jól elhatárolható részre 

oszthatjuk. A betyárballadák, s az ezzel szorosan összekapcsolódó rabénekek a 

balladai hagyomány sajátos gömöri karakterét adják. A második csoport balladái 

hasonlóan jellemzőek a gömöri hagyományra, néhányat teljesen dominánsnak te-

kinthetünk, de egyúttal széleskörű párhuzamaik révén a Kárpát-medence egész 

területének balladai hagyománykörébe szorosan bekapcsolódnak. A régi stílusú 

balladák közül szép változataik ismeretesek a szégyenbeesett lányról, és a halálra 

táncoltatott lányról szóló történeteknek. Több változatban fordul elő a halálra 

ítélt rab húgának balladája. A változatok között lényeges eltérések nincsenek, 

nyilvánvalóan azért, mert a ballada oly sokszor elhangzott, hogy ennek nyomán 

bizonyos egységesülés jött létre. Gyűjtési adataim és a megfigyeléseim szerint el-

sősorban a férfiak balladarepertoárjában fordul elő. Különösen mondhatjuk ezt 

akkor, ha e ballada előadói között a női dalosokat úgy tekintjük, mint akik kiváló 

képességük révén egyébként is mindent tudnak és ismernek. Egy példa kivételé-

vel Gönc neve fordul elő, amelyet dalosaim az azonos nevű abaúji községgel 

azonosítanak. Igaz, megtörtént eseményként említik. Gecse Márton cselédember 

mondotta, nagyon régen történt, vásáron szerezte a lovat, úgy fogták meg Fehér 

Lászlót, de hát a testvére hiába követett el mindent érte, még a szüzességét is 

odaadta. „Azt pedig kár volt”. A mesés tárgyú balladák sorába illeszthető egy-

szer-egy királyfi történetét elsősorban nőktől hallottam, s gyűjtöttem 12 éves le-
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ánykától is. Népszerűségét minden valószínűség szerint elősegítette az, hogy a két 

világháború között tankönyvben is előfordult, műsoros esteken szavalták, sőt, 

színpadi játék formájában is bemutatásra került. Az elterjedést és a népszerűséget 

illetően ehhez hasonlítható A gunaras lány, vagy másképpen a Szép Ilona balladája 

is. Megfigyeléseim szerint, úgy látom, hogy mindkettő a gyermekek hagyomány-

körébe került, noha a teljesebb variánsait a felnőttektől gyűjtöttem. Hasonlókép-

pen a tréfás hangvételű történetek köré tartozik a megcsalt férj balladája. 

A magyar népballadák elterjedési területét, eredetét, európai kapcsolatait 

vizsgáló kutatók figyelmét már korán felkeltette ez az elsősorban dallamában a 

magyartól eltérő, sajátos, új stílusú, tréfás, vidám hangulatú ballada, amely a férjét 

megcsaló asszony rajtakapásának eseményét mondja el. A ballada népszerűsége 

kétségtelen. A gömöri magyaroktól a moldvai csángókig széles körben felbukkan. 

Az előzőhöz hasonló a népszerűsége a gróf  és a szegény lány balladájának, ame-

lyet a balladairodalom a gróf  és az apáca főcím alá sorol. A címből szándékosan 

hagytam el az apácát, tekintve, hogy a gömöri variánsokban szegény leányról van 

szó, akiből apáca lesz. A ballada lényege, voltaképpen a tragédia a gróf  és a sze-

gény leány és nem apáca közötti társadalmi különbségből fakadó ellentétben rej-

lik. Népköltészeti gyűjteményekben eddig kevés publikált változatával találko-

zunk. Gömöri területen a szórványosan ismert balladák közé tartozik A pávás 

lány és A három árva. Az idősebbek emlékezetében még fel-felbukkan, sőt az elő-

ző balladának egy változatát népi kéziratos könyvben is megtaláltam. A pávás 

lány az újabb kori balladákhoz sorolható, amelyben az erkölcsi botlást nem követi 

szigorú megtorlás, sem bűnhődés, sem átok. Inkább a leány iránti szánalom érzé-

sének felkeltése jut előtérbe. A három árva balladát alighanem Gyulai Pál Éji láto-

gatás című verse szorította háttérbe, amelyet a szerző ismerete nélkül emlegettek 

idősebb adatközlőim, amikor a ballada iránt érdeklődtem. A visszaemlékezések 

szerint iskolában tanulták és sokszor szavalták műsoros esteken. A gömöri nép-

balladákra jelentősen rányomja a bélyegét a betyárhagyomány. Az élő hagyomá-

nyok elsősorban a betyárballadák, a különböző rabénekek a jellemzőek. Ez ter-

mészetesen egyáltalában nem jelenti azt, mint ahogy a példáink is mutatják, hogy 

más típusú balladák háttérben állnának. Inkább csak arról beszélhetünk, hogy be-

tyárballadát, valamilyen rabéneket szinte kivétel nélkül minden felnőtt, gyakran 

serdülő korosztályú adatközlőnk ismert, s ezek a balladák aktívan állnak az élő 

népdal előterében. Az ún. klasszikusabb balladákat többnyire a kiválóbb nótafák 

ajkáról hallhatjuk, ugyanakkor betyáros, pásztoros nótákat azok is dalolnak, akik-

nek a dalismerete egyébként csak az átlagos szintet mutatja. 

Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy népdalt alig, vagy egyáltalában nem 

éneklő egyének, itt elsősorban a magyar nótán nevelkedett jobb módú paraszti 

rétegre gondolok, a betyárnótáknak jó ismerői és előadói. Gömörben éppen úgy, 

mint a borsodi, hevesi és nógrádi palóc területen a legjelentősebb betyáralak 
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Vidróczki volt, akinek az emlékét mind dalaiban, mind prózai történeteiben nap-

jainkig megőrizte a néphagyomány. A köztudatban Vidróczki neve a Mátrával 

kapcsolódik össze, valószínűleg annak a nótának a nyomán, amely szerint: a 

Vidróczki híres nyája csörög-morog a Mátrába. Valójában Vidróczki szűkebb hazája a 

Bükk volt, ahonnan át-átcsapott a Mátrába. Nem kétséges viszont, hogy a Mátra 

és a Bükk összefonódik Vidróczki életének történetében. A két hegység 

Vidróczki életének két nagy állomását jelenti. A Bükk fennsíkján született, s a 

Mátra lankáin érte utól a halál. Életéről, cselekedeteiről a borsodi, a gömöri fal-

vak, a Sajó völgy népe sok történetet ismer. Szívesen beszélnek Vidróczkiról, 

akinek emlékét, a róla szóló hagyományt apák és nagyapák személyes élménye 

nyomán őrzik és adják tovább. Ezt a hagyományt a nép képzelő ereje lényegesen 

megváltoztatta, s az elbeszélésekből egy bátor népi hős alakja bontakozik ki. A 

Vidróczkiról szóló nóták, balladák a gömöri falvakban szinte hihetetlennek tűnő-

en népszerűek. Gyűjtésem során nem találkoztam olyan adatközlővel, aki dalt, 

balladát vagy valamilyen történetet ne tudott volna róla. Gömöri kapcsolatait is 

büszkén emlegetik. Dombi Lajos alsószuhai földműves mesélte 1973-ban: 

Vidróczki lánytestvére, Boris Zádorfalván lakott. Meg-meglátogatta. Egyszer ott 

volt a szomszédasszony. Vidróczki nem ment be, csak hallották, hogy valami le-

huppant. Amikor kimentek, hát ott volt egy oldal szalonna a pitarban. Szalonnát 

hozott a testvérének a betyárságból. Főleg három ballada élt elevenen a népha-

gyományban. A Nagy udvara van a holdnak, Híres betyár vagyok és a Vidróczki manga 

nyája kezdetűek, illetve ezek változata. 

Feltételezhető, hogy a közismertebb variáns Kodály Zoltán feldolgozása 

nyomán nemcsak a népszerűséghez, hanem a hagyomány életben tartásához is 

hozzájárul. A gömöri néphagyomány Vidróczkihoz hasonló kedvelt betyár alakja 

Jáger Jóska. Nemcsak balladákat, hanem különböző történeteket, mondákat be-

szélnek tetteiről, cselekedeteiről. Elsősorban a pásztorok körében él róla eleven 

epikai hagyomány. Balladákat ismerő adatközlőim kivétel nélkül dalolták a Jáger 

Jóska valamelyik balladát. 

Hasonlóképpen nagyszámú ballada ismeretes Gömörben a leghíresebb ma-

gyar betyárról, Rózsa Sándorról. A legkülönbözőbb rétegbeli adatközlők emléke-

zetében él róla valamilyen nóta, történet. Ehhez Rózsa Sándor országos népsze-

rűsége nyilvánvalóan hozzájárult. Gyakran névfelcseréléssel olyan balladába, nó-

tába kapcsolják, amelyek a gyűjteményekben eddig közölt anyag alapján többnyi-

re más betyár Bogár Imre, Gacsály Pesta nevével fordultak elő. Vidróczki és Já-

ger Jóska gyakran szerepelnek együtt a történetekben és a balladákban. Pl. „Jáger 

Jóska jó pajtása Vidróczkit már agyonvágta”. Arra is van példa, hogy a két híres be-

tyár, Vidróczki Marci és Rózsa Sándor szerepel együtt a gömöri néphagyomány-

ban. Ide kapcsolhatjuk még a Bogár Imréről szóló hagyományt is. Területünkön 

általánosan ismeretesek a Zavaros a Tisza kezdetű ballada variánsai. 
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A gömöri balladaanyag legjellemzőbb példáiként gyűjtésünk tanúsága sze-

rint a betyárballadákat, illetve a rabénekeket jelölhetjük meg. Korántsem azért, 

mert más típusú balladákra nem találnánk számos változatot. Amint az eddigiek-

ből is kitűnt, ezek közül néhány A szégyenbe esett lány, A halálra ítélt rab húga, A ha-

lálra táncoltatott lány annyira közismert és népszerű, hogy a balladahagyomány jel-

lemzése során joggal említhetjük. Azonban, ha területünk sajátosabb karakterű 

balladáit akarjuk megjelölni, akkor kétségtelenül a betyárballadákat, a pásztor-

betyár történeteket választhatjuk. Ezeken belül a Vidróczki-variánsokat, valamint 

néhány rab-éneket tipikusnak tekinthetünk. Ez utóbbi csoport több tagja olyan 

szorosan fűződik a gömöri hagyománykörbe, hogy tágabb értelemben akár a 

gömöri etnikai sajátosságok közé is besorolhatjuk.  

 

[Újragondolva – Gömöri népdalok és népballadák. Miskolci 

Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai VIII. Miskolc, 1977.] 
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Zoltán Ujváry 
 

CHARACTERISTIC FEATURES OF FOLK SONGS FROM THE GÖMÖR 
REGION 

 
For an average audience, the name Gömör does not necessarily ring a bell. Only few of  
them would recognize Gömör as the name of  the most significant county of  Hungary 
before the Paris Peace Treaty of  1920. I started conducting field research projects on folk 
traditions in Gömör in the Hungarian villages of  Slovakia at the end of  the 1960s. 
Perhaps, we may hope that folk traditions can save the Hungarian communities from 
assimilation. An especially important part in preserving and cherishing one’s identity may 
be played by folk songs, folk music, and various genres within folk poetry. I wish to 
concentrate chiefly on these when presenting the traditions still available in the Gömör 
region. 
 

 
Máriapócsi kegytemplom és monostor – Máriapócs 
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Pákozdi Dávid 
 

Berettyószentmártoni vőfélyversek 
a 20. században 

 

 

 

Jelen tanulmányomban arra vállalkozom, hogy a teljesség igénye nélkül rö-

vid, pragmatikus áttekintést adjak az emberi élet egyik sorsfordulójához, ponto-

sabban a lakodalomhoz kapcsolódó berettyószentmártoni vőfélyversekről.  

Mindehhez, előzetesen rövid áttekintésben vázolom a népszokások, árnyal-

tabban a lakodalmi szokások és a vőfélyversek jelentős múlttal rendelkező kuta-

tástörténetét. 

Az önálló tudománnyá szerveződő néprajz a 19. század folyamán kiemelt 

figyelmet szentelt a honi szokáskörök kutatásának.1 

A szokások olyan magtartások és cselekvések, amelyek a társadalom tagjai 

között együttélésük során, hosszú idő alatt kialakult rendszert képeznek. Az is-

métlődés révén állandósulnak és az élet meghatározott alkalmain a közösség tag-

jainak viselkedését, gondolkodását szabályozzák, rendezik és szervezik. Egyönte-

tű, társadalmilag elfogadott formáik a hagyomány részévé váltak.2 

A tradíciók ezen körét a szakirodalom három nagyobb csoportba sorolja: a 

munkához köthető szokások, az emberi élet sorsfordulóihoz kapcsolódó hagyo-

mányok és a naptári évhez kötődő tradíciók.  
 
„Napjainkban a hagyományos szokások világa a tömegkommunikáció megje-

lenésével és a társadalmi kötelékek lazulásával, új formákkal és szokásokkal gazda-
godott (vagy éppen szegényült!).”3 

 

A házasságkötési tradíciók gazdag és színes hagyományvilága már a korai 

néprajzi vizsgálatok során az érdeklődés előterébe került. Az 1840-es években új-

ságírók segítették a lakodalmi szokások megörökítését írásaikkal. 1867-ben jelen-

tős munkát adott ki Réső Ensel Sándor Magyarországi Népszokások címen, ezzel 

segítve elő az lakodalmi hagyományok további megőrzését. Viski Károly a Ma-

gyarság néprajzának harmadik kötetében a lakodalom dramatikus formájának 

elemzésére tett kísérletet. Komoly úttörő munkának kell tekintenünk Szendrey 

 
 1  Vö. Verebélyi 1998: 401–407. 
 2  Vö. Verebélyi 1998: 402. 
 3  Pákozdi 2014: 145. 
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Ákos – Szendrey Zsigmond: Házasság című fejezetét, amely a Magyarság Nép-

rajza negyedik kötetében jelent meg.4 1947-ben a lakodalom kutatásába Dégh 

Linda kapcsolódott be, munkája a Magyar Népkutatás Kézikönyvében vált elér-

hetővé. Az ötvenes években megjelent a Magyar Népzene tárának hármas kötete 

ahol is ismét az esküvő került az előtérbe. De nem szabad elhanyagolni Manga 

János munkáit sem, akinek elemzései az Ethnographia hasábjain láttak napvilá-

got. A lakodalmi kutatásokat jelentős mértékben előremozdította Bakó Ferenc 

tanulmánya, melyben Felsőtárkány község lakodalmi tradíciót kutatja és ismerte-

ti.5 1987-ben újabb úttörő munkájaként tarthatjuk számon a Palócföldi Lakoda-

lom című publikációját. A menyegző a népi színjátszás egyik alkalma bizonyos 

összefüggésekben Dinekov Petar bolgár etnográfus szerint.6 

A lakodalmak fontos tisztségviselője a vőfély, aki levezeti a szertartás min-

den mozzanatát. Ő hívja meg és szórakoztatja a vendégeket verseivel, így kellékei 

között kiemelt szerepet kapnak a vőfélyrigumusok. A versikéket a vőfélyek gyűj-

tötték össze és adták elő a menyegző során. A vőfélyversek a népi versek egyik 

válfaját képviselik. A vőfély (egyéb elnevezései is ismeretesek: vőfény, vőfér, vőfi, 

dorozsba) nem más, mint a középkori mulattatók, a 16–18. századi szolga-diákok 

újkori, népi megfelelője. A verseknek a vőfély egykoron csak előadója, és nem 

szerzője volt. A verseket régebben a falvakban élő tanítók, kántorok és költői haj-

lamú vőfélykedő parasztemberek írták, de ezeket a szövegeket vissza lehet vezet-

ni a régi kollégiumok (pl. Debrecen) diákköltészetére is.7 

A vőfélyek elődei a verseket a nemesi lakodalmakban adták elő és egyes rí-

tusszövegeket néha énekeltek is. Szövegeik egy része később kéziratos vagy 

nyomtatott formában is megjelent, ezeket a folklorisztikai szakirodalom vőfély-

könyvként tartja számon. A lakodalom ceremóniás forgatókönyve mozzanatról 

mozzanatra követi a lakodalom menetét és megszabja azt is, melyik verset mikor 

kell elmondani. A vőfélykönyvben szereplő verseket a vőfélyek a helyi vagy al-

kalmi körülménynek megfelelően módosították. A verseket a szakirodalom funk-

ciójukat tekintve két csoportra osztja: az egyik a vőfély által elmondott versek 

csoportja, a másik pedig ugyancsak a lakodalom menetéhez kapcsolódó, a közös-

ség által valamilyen dallamra együttesen énekelt versek csoportja. A lakodalmi 

hagyományok egyes szokásait, mozzanatait összekapcsoló vőfélyverseknek áthi-

daló szerepük is volt. Voltaképpen azt a megállapítást tehetjük, hogy az egyetlen 

alkalomhoz kötődő, a benső igény (és nem a külső szükség) által verses-rímes 

formában íródott vőfélyverseket néphagyományunk nem tartja önálló műfajnak, 

nem tartoznak a népköltészethez, s ez által a paraszti közösség kultúrájában sincs 

 
 4  Györgyi 1990: 34. 
 5  Bakó 1955: 345–408. 
 6  Ujváry 1966–1967: 477. 
 7  Markos 2004: 177. 
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jelentős szerepük, hiszen a vőfélyversek csak az egyéni megnyilatkozás eszközei a 

lakodalmi aktus véghezvitelében. Katona Imre még a népköltészet kisebb alka-

lomszerű verseihez tartózónak tekinti a vőfélyrigmusokat, Ujváry Zoltán viszont 

már úgy vélekedik erről, hogy a versek a néphagyományban nem alkotnak önálló 

stílust, nem tartoznak a népköltészethez és a paraszti közösség kultúrájában sincs 

jelentős szerepük.8 Tóth Arnold 2002-ben megjelent tanulmányában az alábbi-

képpen fogalmazta meg ezt:  
 
„A vőfélyvers műfaji besorolásával kapcsolatban a folklorisztika egységes abban, 
hogy ezt a szöveghagyományt nem tekintjük a népköltészet meghatározó elemének, 
ám abban megoszlanak a vélemények, hogy népköltészeti műfaj-e egyáltalán.”9  
 

Paradox módon, míg a lakodalmi szokások szinte vidékenként más és más 

képet mutatnak, addig a vőfélyrigmusok az egymástól távolabb eső vidékeken is 

feltűnően hasonlóak.10  
 
„Valószínű, hogy a versek a korabeli nyomtatott ponyvatermékekből kerültek a már 
vidékenként kialakult hagyományos lakodalmi szertartások közé, s ez okozza az in-
dividuális variánsok nagy számát.”11  
  

A legkorábbi vőfélykönyvünk 1793-ból származik és a váci nyomdában ad-

ták ki.  
 
„Elmondhatjuk hát, hogy a lakodalmi vőfélyvers önmagában nem képvisel esztéti-
kai értéket. Azonban a kialakult szituációban, amelyet számos tényező alakít ki han-
gulatilag, pszichikailag, éppen ismeretségénél fogva éri el nagy erejű katartikus hatá-
sát.”12  
 

Ezáltal képes lesz arra, hogy a kondenzált szituációban, a megfelelő élet-

helyzetet átéltesse a jelenlévőkkel. Így a rigmusoknak célja az, hogy az élményt 

megteremtse.13 

Ujváry Zoltán feltételezi, hogy a szövegek egy közös forrásból kerültek a 

ponyvanyomtatványokba, onnan pedig a falusi lakodalmakba. Jellemző, hogy 

ugyanazon nyomtatott vőfélykönyvből a különböző helyi szokásoknak megfele-

lően más és más részeket vesznek át és hagynak ki a falusi vőfélyek.14 A 20. szá-

zadból négy Berettyószentmártoni vőfélyt ismerünk nevezetesen Dancsházi 

 
 8  Lásd: Tóth 2002: 340.  
 9  Tóth 2002: 340. 
10  Tóth 2002: 340. 
11  Mezei-Pákozdi 2014: 167. 
12  Szabó 1982: 354. 
13  Szabó 1982: 354. 
14  Ujváry 1980: 462. 
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Gyulát (1907–1992), H. Vitális Imrét (1917–2005), V. Nagy Károlyt (1922–1995) 

és Tóth Lajost (1929–1981). 1970-ben egyesült Szentmárton és Berettyóújfalu,15 

ezért jelen tanulmányomban csak a négy felsorolt vőfély alkotásaival foglalko-

zom.16 

Berettyószentmárton szerencsésnek mondható, abban a tekintetben, hogy a 

20. század szentmártoni vőfélyeinek kéziratos irományai fennmaradtak az utókor 

számára. A versek gyűjtésekor a még élő leszármazottakat kerestem fel. Ezeket 

az irományokat féltve őrzött kincsként tartották meg és ez tette lehetővé a publi-

kálásukat. A cikk alapjául szolgáló vőfélyversek a 20. század ismert rigmusai.  

A szövegeket a vőfélyek legtöbbször kézzel írták le saját maguk vezette füzetük-

be. Vitális Imre nemcsak a rigmusokat, hanem a berettyószentmártoni lakodalom 

menetét is papírra vetette. Vitális Imre szövegeinek egy része kéziratként, míg 

másik része gépelve maradt fent. Tóth Lajos szövegeit viszont már legépelve 

őrizte meg a családja. Míg Dancsházi Gyula verseit fia, Dancsházi László írta le 

saját füzetébe töredékesen. Szövegeiket feltehetően még a 20. század első felében 

összegyűjtötték és később a kor tradícióinak megfelelőn bővítették vagy pedig 

rövidítették. Általánosan elmondható, hogy mind a négy vőfély református fele-

kezetű volt és szövegeiket áthatja a mély vallásosság. Eredetükről annyit lehet 

előzetesen megállapítani, hogy a Kóró Pál által szerkesztett Legjobb és legteljesebb 

Alföldi Vőfélykönyv lehetett az alapja.  

A szentmártoni vőfély textusoknak egyik különlegessége, hogy H. Vitális 

Imrénél már saját maga által alkotott csupa e betűs eszperente jellegű verseket is 

találunk. Ilyen vőfélyek által lejegyzett csupa e betűvel írott szövegek ritkaságnak 

számítanak a házassághoz kapcsolódó prózai szerzemények kapcsán. A vőfélyek 

szövegei alapvetően hasonló tartalmi és formai jegyeket mutatnak. A vőfélyek a 

versikéket nem sorrendben jegyezték le a füzetükbe és néhány esetben megfi-

gyelhető volt az utólagos javítás is, amiből egyes tradíciók megváltozására követ-

keztethetünk. Egy-egy vers vagy beköszöntő több változata is megtalálható a fü-

zetekben, kiegészítések és toldások jelzik, hogy több évtizeden át használták 

őket. Többségben tagolás nélkül, ömlesztve, írásjelek használata nélkül írták át 

egyiket a másikról. Írásképükből a paraszti írásbeliség minőségéről is tájékozód-

hatunk.17 Az átörökítés folyamata nyomán azt megállapíthatjuk, hogy a vőfélyek 

alkotási vágyukat is kiélték; aktualizálták, ismerős helyzetekre vonatkoztatták a 

 
15  Héthy 1981: 660. 
16  2014-ben egy komolyabb kutatás keretében Mezei Milán segítségével sikerült felgyűjtenünk a 

20. században, Berettyószentmártonban élt vőfélyek által használt rigmusokat. A szövegek 
három vőfény által saját feljegyzéseiben maradtak fent, míg egy esetben a vőfi saját fia jegyzet le 
verseket töredékesen. Az írásokat megvizsgálva elvégeztük azok formai stilisztikai átírását. Majd 
az átírt verseket a 2014 szeptemberében megjelent Bihari Diéta 8–9. kötetében publikáltuk. 

17  Markos 2004: 178.  
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sztereotip szövegeket, elhagyták vagy felcserélték a számukra idegen kifejezése-

ket. A kéziratok szöveganyaga a lánykéréstől a templomi esküvőn át a legényes 

házhoz való megérkezéssel bezárólag egy teljes, és időrendben is egymást kővető 

folyamatot tükröz. Az ételköszöntők, a menyasszonytánc és az azt követő versek 

már nem időrendi sorrendben vannak lejegyezve a kéziratokban. 

Az írások nagy csoportját képezik azok az alkotások, melyek a lakodalom 

menetének különböző történéseihez kapcsolódnak. Ezen belül az alábbi alcso-

portokat tudjuk elkülöníteni: 

- Hívogató vers 

- Menyasszonyos háznál mondott beköszönő és elköszönő versek 

- Menyasszonykikéréshez kapcsolódó vers 

- Búcsúzó versek 

- Ételköszöntő versek 

- A vőfély elköszönő verse 

Beszélhetünk még itt Berettyószentmárton kapcsán az egyéni, egyedi lele-

ményesség által íródott eszperente jellegű tréfás e betűs variánsokról is. Ezek a 

versek nem tartoznak szorosan a lakodalom mentéhez.  

 
„A tulajdonképpeni rítusszövegek jelentős része a cselekménnyel együtt nem-

csak esztétikai hatáskeltésre törekszik, hanem még valamely más célt is el akarnak 
érni.”18  

 

A versek célja, hogy a vendégeket szórakoztassák s hivatottak arra is, hogy a 

lagzit előre gördítsék és így a vőfély a rigmusok segítségével az egyik eseményből 

a másikba tudja átvezetni a lakodalmat.19 A néprajzi leírások hangsúlyosan kezelik 

a lakodalmi hívogatásokat. Osváth Pál már említést tett egy bihari hívogató vers 

19. századi őstípusára.20 A 19. századból eddig még nem találtam csak Berettyó-

szentmártonra utaló verseket, de evidensnek kell vennem, hogy már akkor is vol-

tak itt vőfélykedő férfiak. Vajon az ő örökségükből mennyi maradt a 20. századi-

akra?! Mindezek jogos kérdésfelvetések, és ezt meg kell említeni, még ha jelenleg 

nem is tudok válaszolni rá. 

A berettyószentmártoni vőfélyversekben néhol adjekció figyelhető meg, míg 

máshol pedig transzmutáció nyomait vehetjük észre. Az átváltozást a rigmusok 

eltérő variánsaiban érhetjük tetten. Különböző változatokban fordulnak elő már 

a hívogató és a búcsúztató textusok is. A bővítéseket a versek eltérő hosszában 

vehetjük először észre, másodszor pedig az egyes vőfélyek által használt egyedi 

 
18  Szabó 1982: 337. 
19  Dömötör 1974: 84–89. 
20  Osváth 2009: 82–83. 
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sorokban. Általában vőfélyek végezték a hívogatást és néhol még most is őket 

kérik fel. A szentmártoni hívogató vőfélyversek közül 3 hasonlóságot mutat. V. 

Nagy Károly és Vitális Imre, Dancsházi Gyula az alábbi formulával kezdi meg 

hívogatását: „Bocsánatot kérek, hogy e tisztelt házba ily bátran belépek”.21 Tóth Lajos 

egy eltérő kezdéssel indít: „Jó napot kívánok a házbeli népnek. Dicséret dicsőség légyen az 

Istennek”.22 Ez arra enged következtetni, hogy Tóth Lajos eltérő forrást használt 

fel verse megírásához illetve, hogy az előbb említett három vőfély hasonló szö-

veggel dolgozott. A hívogató szövegek tartalmazzák, hogy a vőfély kinek a kül-

dötte, illetve hogy mikor lesz az esküvő és a csigacsinálás. Tóth Lajos rigmusa 

annyiban eltér a többi szövegtől, hogy az első hat sor a házasság magasztalásáról 

szól, és csak végén szerepel, hogy kinek küldötte és hogy mikor lesz a lakodalom. 

A csigacsinálásról ebben a változatban egy szó sem esik. A csigacsinálásra való 

hívogató csak két vőfély rigmusaiban fordul elő. Itt a tradíciók megváltozására 

kell elsősorban gondolnunk, azért mert a huszadik század második felétől a lag-

zikat éttermekben tartják, s ezáltal a csigacsinálás hagyománya kiveszőben van. 

Tóth Lajosnál megjelenik még két fontos kelléke a lagzinak a tele kulacs és a ka-

lács. A hívogató versek megváltozása ott érhető a legjobban tetten, hogy elhagy-

ják belőlük a csigacsinálásra való meghívást. Tóth Lajos textusánál még egy lé-

nyeges különbséget lehet észrevenni hívogatója verses formában íródott le. Emlí-

tésre méltó, hogy a két lehetséges alapszövegben a Vetró Lőrincz által szerkesz-

tett Alföldi Vőfény könyvben és a Kóró Pál által írt vőfélykönyvben sem találjuk 

meg a csigacsinálásra vonatkozó sorokat. 

A hívogató rigmusok után többnyire a menyasszonyos házhoz való indulás 

verseit rögzítették a vőfélyek. Ezekben a rigmusokban is sok hasonlóságot lehet 

felfedezni az egyes vőfélyek feljegyzései között. Példának okáért az esküvőre 

menetelkor két vőfély esetén is olvashatjuk az alábbi sorokat: 
 

„Tisztelt vendégeim Isten szent névében.  
Induljunk el innen csendes békességben”23 
 

Olvashatunk olyan rigmusokat is, amelyek nem voltak általánosan használt 

textusok Berettyószentmártonban. Az egyik ilyen szöveg V. Nagy Károlynál ol-

vasható, melynek címe: Mikor a vőfély megy a vőlegényes házhoz. Itt V. Nagy Károly 

egy áldáskérő verset mond a vőlegényes házért. A menyasszonyos háznál elmon-

dott beköszönő szövegek megegyeznek Vitális Imrénél, Dancsházi Gyulánál, V. 

Nagy Károlynál is. Két vőfély egy ismert formulával kezdi meg a menyasszonyos 

házhoz való beköszönését: 

 
21  Szász Róbert magánarchívuma. 
22  Kissné Tóth Márta magánarchívuma. 
23  Jámbor Sándorné Dancsházi Erzsébet magánarchívuma. 
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„A mai napon, hogy felvirradt a reggel, összegyülekeztünk egy szép kis sereggel.  
Eljöttünk e házhoz tiszteletet téve, kedves menyasszonyunk nagy tiszteletére.”24 
 

V. Nagy Károlynál vehetjük szemügyre a detrakció folyamatát. Az elhagyás-

ra V. Nagy Károlynál ott figyelhetünk fel, hogy összemosta a beköszönés és a ki-

kérés versét. 

Vitális Imre feljegyzéseiben lelhetünk rá a násznagynak a vőfélyhez intézett 

szavaira, ami ekképpen hangzik: 
 
„Menyasszony násznagya mondja:  
A vőfély úr a menyasszonyt nagyon szépen kérte. 
Át is adjuk a vőlegény úrnak, legyen boldog vele. 
Már lányok kíséretébe meg is érkezet. 
Tessék vőlegény úr, fogjon vele kezet.” 

 

Ez egy egyedi vers, ami ráadásul nem általánosan használt formula Szent-

mártonban. Egyediségét az adja, hogy a többi vőfélynél, illetve az ismertebb vő-

félykönyvekben sem találunk rá példát, ezzel szemben Erdélyben megtalálhat-

juk.25 Tóth Lajos szövegén észre lehet venni, hogy nem prózában, hanem verses 

formában írták le. A szöveg a következőképpen hangzik: 
 
„Áldás békesség az Édesapának,  
Aki lányt nevelt, de nem ő magának.  
Áldás békesség az Édesanyának,  
Aki, hű dajkája volt kedves lányának. 
Most már arra kérem, bízzák őt mireánk. 
Had csatlakozzék e szép virágszál hozzánk.  
Már leszakította kedvese magának. 
Ez időtől fogva örök hű párjának.  
Bocsássák hát el, mert jelen van az óra,  

hogy induljunk vele a tanácsházára.”26 
 

Még egy lényeges különbséget vehetünk észre a rigmuson: ez az írás sokkal 

jobban tükrözi az átható vallásosságot, mint a többi vőfély szövege és esetünk-

ben egy intertextusról beszélhetünk. A szövegátvételt jól példázza, hogy a vers 

kezdősorait Jósvafőn is használta Bakk János vőfély.27 A vőlegény búcsúztató 

rigmusok nem voltak általánosak a 20. század első felében, ellenben Vitális Imré-

nél megtalálható volt a vőlegény búcsúztató rigmus. Ez arra enged következtetni, 

 
24  Id. Vitális Imre magánarchívuma. 
25  Dr. Csűry 1927: 43. 
26  Kissné Tóth Márta magánarchívuma. 
27  Jósvafői Hely történeti Füzetek 1999: 35. Letöltés ideje: 2016. 01. 04. 
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hogy Vitális Imre következetesen elkezdte használni az újításokat. Az 1998-ban 

Oskar kiadó által kiadott vőfélykönyvben már szerepel a búcsúztató rigmusa.28 

Annyit konstatálhatunk, hogy Vitális Imre a négy vőfély közül kevésbé ragaszko-

dott a klasszikus tradíciókhoz, és a szerző nem riadt vissza az új elemek átvételé-

től, a kreatív szellemi alkotástól. Az általunk vizsgált búcsúztató rigmusokban új-

ként jelennek meg a vallásos és pajzán elemek (Tóth Lajos, Vitális Imre). 

A búcsúztató szövege a következőképpen hangzik:  
 
Vőlegény búcsúja: 
Kedves Szüleim!  
Most, hogy elválok tőletek, hálás szívvel mondok nektek köszönetet a sok fáradságért mit értem 

tettetek.  
Nem végleg fogok most elmenni, csak elmegyek kedves páromat keresni.  
Ezért hát bánat ne nyomja szívetek, mert vele fogunk szeretni titeket. 
 

A búcsúztató versek egyetemesen az atyától, anyától, testvértektől való elkö-

szönésről szólnak. A búcsú szövegek ezzel a rigmussal indulnak el: 
 
Szűnjön meg a zaj, s a hegedűk zengése. 
Mert búcsúzásomnak most lészen végzése. 
Mivel most elvisszük e ház virágszálát,  
Elmondom helyette az ő búcsúzását. 
 

Ez a formula általánosan ismert, mert már Vetró Lőrincz könyvében is ol-

vashatjuk az alábbi változatban:  
 
„Vajda! Hegedűnek álljon meg zengése.  
A sarkantyúknak is némuljon pengése.”29 
 

A Kóró Pál féle alföldi vőfélygyűjteményben is megtalálható a textus egyik 

változata: 

 
„Most a hegedűknek némuljon zengése.  
A sarkantyúknak is szűnjön pengése.”30 
 

Az imént idézett két sor abban mutat eltérést, hogy a Vetró-féle verzióban 

meg van említve a Vajda, azaz a cigány muzsikus, míg a másik variációban már 

nincs. A berettyószentmártoni búcsúztatók már a Vajda megemlítést mellőzik, így 

levonva a konklúziót a búcsúztató szövegek kezdő sora a Kóró féle szövegekhez 

 
28  Dr. Károssy 1998: 66–71. 
29  Vetró 1914: 6. 
30  Kóró 1944: 5. 
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áll közelebb. A búcsúzó szövegekben is találunk differenciát az egyes vőfélyek 

között. Előfordul két esetben, hogy a vőfélyek az elköszönő verseket nem rögtön 

a szülőkhöz intézik. 

V. Nagy Károly „Búcsú” címmel, míg Tóth Lajos a „Búcsúztató előtt” meg-

nevezéssel önálló kis versként az elköszönések előtt használtak költeményeket. 

Ezek a textusok a búcsúztatók kezdő soraival indulnak el. Némely esetben vi-

szont vagy az anyától való búcsú szövegének vagy az apától való búcsúzónak lesz 

a rigmusa a korábban már említett két sor. Vitális Imre nem búcsúztatja külön az 

apától és külön az anyától a menyasszonyt, hanem egy rigmusban mondja el a 

szülőktől való búcsút. Itt világosan észre lehet venni azt, hogy a néphagyomány-

ok folyamatos változásban vannak. Vitális szimplifikálta a két szöveget és kon-

zekvensen rövidített. Az írások eltérő hosszúságúak attól függően, hogy a vő-

félyek adjekciót alkalmaznak vagy detrakciót használnak. A bővítéseket és elha-

gyásokat a rigmusok terjedelmében vehetjük először észre. Az előbb már említett 

Vitális búcsúztatóban jól látszik a rövidítés, mivel egy szövegben búcsúzik a szü-

lőktől. Tóth Lajos és V. Nagy Károly esetében a kibővítést vehetjük észre, mivel 

ők külön írtak és alkalmaztak egy búcsúztató előtti verset. 

Vitális Imre szülőktől való búcsúztató szövegében nem olvashatjuk azokat a 

sorokat, amikor a menyasszony hibáiért kér bocsánatot. V. Nagy Károly és Tóth 

Lajos atyától való búcsúztató rigmusainál közel hasonló sorokat olvashatunk. Ér-

dekes, hogy mindketten a kedves édesapám / kedves édesanyám megszólítással 

kezdik.31 Ezzel szemben Dancsházi Gyulánál vallási, egyházi jellegű áldáskérést, 

betoldást vehetünk észre, ami az alábbi képen hangzik: 
 
Légy áldva mindazért az édes Istennél. 
Aki jó lelkedet így boldogította. 
Köszönöm jó atyám felnevelésemet. 
Áldja meg az Isten minden lépésedet. 
 

Néhány vőfély esetében a nagyszülőktől és a barátoktól, vendégektől is el-

búcsúztatták a menyasszonyt. A nagyszülőktől való búcsúztatás csak a 20. század 

második felétől kezd megjelenni a lakodalmakban, ezért sem válhatott általánossá 

minden vőfélynél. A testvérektől való búcsúzó szövegben két vőfély esetén 

adjekciót figyelhetünk meg. Vitális Imrénél az alábbi betoldást vehetjük észre a 

szövegben: 
 
Szüleink házában boldogan éljetek. 
Istennek áldása legyen hát veletek.  
 

 
31  Ezt vehetjük egy szentmártoni attribútumnak, mert erre felé szokás volt a mindennapokban a 

szülők megszólításánál használni a kedves szót. 
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Tóth Lajosnál pedig a következő kiegészítést tudjuk identifikálni:  
 
Kedves szüleimnek gondját viseljed. 
Majd ha egyszer te is a háztól megválasz. 
Szálljon áldás érte ezer évig rád. 
 

Dancsházi Gyula és V. Nagy Károly nem búcsúztatják a menyasszonyt a ba-

rátoktól, barátnőktől. Vitális Imre már a lány és fiú barátoktól is búcsúztatja a 

menyecskét, ami a lakodalmi hagyományokban végbemenő változtatásokra utal, 

hiszen régen csak a barátnőktől búcsúztattak a vőfélyek, addig a 20. század má-

sodik felétől fokozatosan divatba jött a lányoktól-fiúktól való búcsúzás ceremó-

niája. Ezzel szemben azt vehetjük észre, hogy Tóth Lajos a hagyományokhoz 

hűen csak a barátnőkhöz intéz elköszönő verset. Vitális Imre nem csak a nagy-

szülőkhöz, de a vendégekhez is külön búcsúztató rigmust intézett. A menyasz-

szony nevében egyes szám első személyben előadott verse szintén egyedi kvalitá-

sát jellemzi, mivel ennek a textusnak semmilyen fajta verziójával nem találkoz-

tunk a szakirodalomban. A Vitális Imre által eszközölt „modernizáció” tulajdon-

képpen a régi formulák új elemekkel történő stilizálása. Mint azt látjuk, a búcsúz-

tatók egyik alapvető hasonlósága, hogy egyes szám első személyben íródtak, és az 

egyezések arra engednek következtetni, hogy lennie kell egy egységes közös for-

rásnak, mindazonáltal nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy a vőfélyek 

egymás között terjesztették rigmusaikat. 

A búcsúztató textusok után az esküvőről haza érkező rigmusokat használták 

a vőfik. Terjedelmükben ezek az alkotások pár sorosak és valójában a lakodalom 

menetében sem játszanak igazán nagy szerepet, mert csak átkötő jelentőséggel 

bírnak a lakodalom egyes mozzanatai között, s többnyire a templomhoz való in-

dulás és a templomból való megérkezés eseményeihez kötődnek, illetve azok 

prózai textusai. 

Dancsházi Gyula kapcsán itt kell, megjegyezzük, hogy van egy verse, amely 

egyes szám első személyben íródott. Ennek címe „Mikor a templomba mennek”.  

A versből egyértelműen nem derül ki, hogy a vőlegény vagy a menyasszony ne-

vében imádkozik Istenhez, s kéri az ő áldását. A rigmus 24 sorból áll és érdekes-

sége, hogy ezeket a sorokat csak Dancsházi Gyulánál olvashatjuk. A többi három 

vőfély esetében nem tapasztalható ilyen fajta textus. Ez a vers valószínűleg 

Dancsházi vallási meggyőződéséből eredeztethető.  

A házasságkötést követő alkotások között nagy számban találjuk meg az étel-

köszöntő versikéket, pl. a húsleves, disznó pörkölt, birkapaprikás, tyúk vagy kakas 

pecsenye és bor felszolgálásához íródott verseket. Az ételköszöntő versek jó elem-

zést tesznek lehetővé a lakodalmi étkek változásában. Világosan látszik ezekből az 

írásokból, hogy hogyan egyszerűsödött a lakodalmak menete, és miként vált egyre 

puritánabbá az ételek sora. A lakodalom forgatókönyvének második része, a vacso-
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ra és az azt követő szokásmozzanatok szövegei (mulató-, tálaló-, táncra szólító ver-

sek stb.) egyes vőfélyek esetében hiányosan lettek papírra vetve. A négy vőfély ver-

sei közül Dancsházi Gyula ételköszöntő versei hiányosan maradtak ránk. Feltéte-

leznünk kell, hogy Dancsházi Gyulának is használnia kellett ilyen témájú szövege-

ket, de az nem maradt fent az utókor számára. Ennek oka az lehet, hogy rigmusait 

fia, Dancsházi László jegyezte le. Vitális Imre irományaiban nem találjuk meg a 

borhoz szóló köszöntőt. Ezért csupán V. Nagy Károly, Dancsházi Gyula és Tóth 

Lajos szövegeit tudjuk vizsgálatunk tárgyává tenni. A borhoz írott versek szövegé-

ben csupán stilisztikai eltérések mutatkoztak az egyes vőfélyeknél. A rigmusok 

többségükben így kezdődnek „Tisztelt kompánia” és ezután a vőfélyek a saját szava-

ikkal folytatják. Tóth Lajos versénél itt is eltérést tapasztalhatunk, ami egyre jobban 

igazolja azt, hogy verseit más forrás felhasználásával készítette. Két vőfély esetében 

előfordul a filoxéra szó, ezzel szemben Tóth Lajos már nem használja írásában. A 

leveshez írott szövegek esetén szemügyre vehetjük, hogy V. Nagy Károly és Tóth 

Lajos ugyanazzal a két sorral kezdi meg köszöntőjét: 
 
Itt van már a leves is behoztam. 
Hogy el ne essek azon imádkoztam. 
 

V. Nagy Károlytól fennmaradt egy leves feltálalása előtti iromány is. Ilyen 

jellegű szövegre további példát nem találtunk. Ez egy 12 soros prózai szöveg és a 

korábban használt lakodalmi peroratiók tovább élését fedezhetjük fel benne.32 

A paprikás ételhez mondott szövegek tartalmukban eltérnek egymástól. 

Tóth Lajosnál csak csirkepaprikáshoz szóló verset olvashatunk, ezzel szemben 

Vitális Imrénél már sertés és birkapaprikáshoz szóló versike is van. A sertés és 

birkapaprikáshoz szóló irományok szövegeiben kevés differencia fedezhető fel. 

Régebben a disznó és marha paprikás általánosan használt lakodalmi étel volt Be-

rettyószentmártonban. A sült hús felhozatalakor elmondott szövegekben két 

esetben tűnik fel a kakas, ugyanakkor már V. Nagy Károlynál már sült csirkét, Vi-

tális Imrénél pedig tyúkot olvashatunk. Ebből arra lehet következtetni, hogy va-

lamikor Szentmártonban tyúkot és kakast szolgáltak fel sült hús gyanánt, később 

viszont már csak egyfajta sültet. Vitális Imre kivételével mindhárom vőfély lejegy-

zett tésztához köthető szövegeket is. A tésztához írt versek tartalmukban eltérnek 

egymástól. Van, ahol a sült tészták jelennek meg, máshol pedig arra derül fény, 

hogy régen mákos, lekváros süteményeket szolgáltak fel a lagzikban. A tradíció vál-

tozását identifikálhatjuk Tóth Lajos verziójában, ahol a torta is szerepel. Dancsházi 

Gyulánál humoros pajzánabbnak ható részek is találhatók. 

 
32  A lakodalmi peroratiók az ételköszöntők előtt elhangzó szónoklatok voltak. Ilyen szövegekre 

példát találunk már Vetró Lőrincznél is. 
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Tóth Lajosnál menyasszonytánc előtti köszöntő is fennmaradt és annyit de-

terminálhatunk, hogy ezek a sorok a mai lakodalmakban is elhangzanak. Tóth 

Lajos mély vallásosságára utalhat az asztali áldásra felhívó versike. Ilyen versekre 

példát nem találunk sem a Vetró Lőrincz, sem a Kóró Pál által szerkesztett vő-

félykönyvben. Itt a vőfély egyedi leleményessége vehető észre, feltételezhető, 

hogy ez a menyasszonytáncra felhívó textus csak a 20. században léphetett a köz-

tudatba, legalábbis erre enged következtetni, hogy a többi vőfély esetében általá-

nosabb volt az újasszony átadását kísérő rigmus, ami a két esemény közötti idő-

anomáliát is előtérbe helyezi. Az Újasszony átadása címmel írott rigmust megtalál-

juk három vőfély írásos hagyatékában is. Tóth Lajosnál ez a vers Házi asszony át-

adása és Újasszony átadása címen is szerepel. A két szöveg témája ugyanaz és sora-

ikban is csupán apró eltéréseket lehet észrevenni. Vitális Imre versében megjele-

nik a pajzán elemekkel fűszerezett népi humor. Dancsházi Gyulától nem maradt 

fent ilyen variánsú rigmus. Vitális Imrét többször felkérték kunkapitánynak fiatal 

korában. A kunkapitány egy hagyományos lakodalmi tisztségviselő volt az Al-

földön. Feladatai közé tartozott a vendégek szórakoztatása és kínálgatása.33 Éjfél 

után a kunkapitány általában tréfás adomákkal provokálta a násznagyot, illetve a 

vőfélyt. Vitális Imre többször mondott humoros pajzán szövegeket és mivel ő 

maga jó előadó volt, ezért többször megkérték erre a szerepre. Ekkor mondta el 

Vitális Imre egyedi, saját kézzel írott eszperente versét, mellyel az ifjú párt kö-

szöntötte, majd később a vendégekhez is intézett e betűs rigmusokat, melyek az 

egyszerű parasztember leleményességére szolgálnak tökéletes példaként. Később 

már megkérték vőfély feladatok ellátására is. 

Végezetül a tanulmányomban vizsgált Berettyószentmártoni vőfélyversekkel 

kapcsolatban arra a megállapításra jutottam, hogy más versekhez hasonlóan uni-

verzális és specifikus vonásokat tükröznek. A 20. század vőfélyverseinek sajátos-

ságait vélem felfedezni a berettyószentmártoni textusokon is. A szövegek egy kö-

zös forrásból eredeztethetők, mivel rengeteg hasonlóságot lehet észrevenni raj-

tuk. Az egyezések abból adódhatnak, hogy a vőfélyek ellesték egymástól a verse-

ket. A legelső vőfély Dancsházi Gyula volt, ezért őt kell kiindulási alapnak tekin-

teni. A vőfélyek valószínűsíthetően őt és az általa elmondott textusokat tekintet-

ték követendő példának. A Dancsházi Gyula által elmondott szövegeket hallhat-

ták először, de nem zárhatjuk ki, hogy ismerték az általánosan elterjedt költemé-

nyeket is. A rigmusok formuláiban nagyon sok rokon vonást lehet észrevenni a 

Vetró Lőrincz- és a Kóró Pál-féle vőfélykönyvekkel. A textusok tartalmazzák az 

ismertebb szövegeket, de észre vehető bennük a 20. század újításai is. Emellett 

még a vőfélyek mély vallásosságát is felfedezhetjük a vőfélyversekben, különösen 

hangsúlyos ez Tóth Lajos és Dancsházi Gyula estén. Vitális Imre teljesen külön 

 
33  Györgyi 1980: 352. 
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utat jár be és ezáltal teszi különlegessé a berettyószentmártoni vőfélyverseket. 

Felvetődik a kérdés, vajon mennyire hasonlítanak a Berettyóújfaluban használt 

vőfély textusok a Berettyószentmártonira? Mivel a két település egymással szom-

szédos volt, ezért elképzelhető, hogy a szentmártoni vőfélyek újfaluban is megta-

lálhatók voltak. Így nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a verseket mindkét települé-

sén használták. 

 

 

MELLÉKLET34 

 

H. Vitális Imre e betűs vőfély versei35 
 

Az ifjú pár köszöntése 
Kedves Egybekeltek! 
Nem telt ennek negyven esztendeje sem, egy hete, 
Egy lelkes esperes benneteket egybe megesketett, 
E kedves esetre egybesereglettek lelkes kedves emberek, 
Mely esetben veletek szeretettel egybe lelkendezzenek, 
Ez esetbe nekem eset e kedves cselekedet, 
Melybe szeretettel elzengem legkedvesebb versemet, 
Kezdem neked te kedves menyecske, 
Egek fejedelme szent lelke lebegje kedves fejedet, 
Szeretett embered melengesse kedves fekhelyedet, 
Egy rejtelmes lepel melynek neve fekhelypendely, 
Ne fedje be epedett kebledet. 
Ez serkentse legnemesebb cselekedetre emberedet, 
E szerelmes embered hegyezzen rengetegszer melletted, 
Egek fejedelme emelgesse fel e szegre kerek fenekedet. 
Szerezzetek e nemes cselekedettel szeretetre kedves gyerekeket, 
E nemes cselekedetbe embered rendesen tegyen meg eleget, 
Esetleg embered e nemes cselekedetbe nem tenne meg rendesen eleget, 
Egek fejedelme zengessen meg feje felett egy felleget. 

 
34  A mellékletben közölt vőfélyversek csak egy szeletét mutatják a Berettyószentmártoni 

verseknek. 
35  Id. Vitális Imre magánarchívumából. 
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V. Nagy Károly vőfélyversei36 
 

Mikor a vőfély megy a vőlegényes házhoz 
Legyen áldott az istennek szent neve érette 
Hogy végre elértük a várva várt napot 
Melyben összejöttünk a fiatal tisztesség tételének megadására 
Isten tegye szerencséssé minden lépésüket 
Áldja meg minden munkájukat, 
Házukban és házukon kívül 
Hogy az ő kedves szüleik vigasztalást nyerjenek, irántuk szívemből kívánom. 

 

Tóth Lajos vőfélyversei37 
 

Hívogató 
Jó napot kívánok a házbeli népnek 
Dicsére dicsőség légyen az Istennek. 
Melyet Isten az embert teremté, 
Hogy magában álljon, éppen nem szereté. 
Élete folyását amint elrendelte, 
Így e szentházasságot mindjárt hozzátette. 
A szent házasság köttetett mindehhez, 
Most legközelebb egy ifjúpár szívéhez. 
Az én jó nagyuram, 
Szigeti József  és kedves neje, 
Mezei Imre és kedves neje, 
Küldött engem e szent helyre, 
Hogy a következő szombat 1 órára 
Hallgassák fiának polgári hitösszekötetését. 
Onnan visszatérvén lészen gazdámnál megterített asztal, 
Megrakva kaláccsal és tele kulaccsal. 
Az az öröm pedig szívem kívánsága 
Maradjon e háznál Istennek áldása. 
 

Dancsházy Gyula vőfélyversei38 

 

Mikor a templomba mennek 
Örömmel virradt rám ezen szent reggel 
Kedvvel üdvözöltem ártatlan szívemet 
De most a keblemet szorongás fogta el 
Mert a házas élet útjára léptem fel 
Hosszú az én utam, amelyre most indulok 
Azért Istenem tehozzád fordulok 

 
36  Szász Róbert magán archívumából. 
37  Kissné Tóth Márta magánarchívuma. 
38  Jámbor Sándorné Dancsházi Erzsébet magánarchívuma. 
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Tőled buzgó szívvel kegyelmet esdeklek 
Mert áldást és békét csak tőled nyerhetek. 
Kérlek, ne hagyj el nehéz sorsomban 
Szent fiaddal állj mellettem nyomban. 
Mert ma változik meg életemnek útja 
Vagy holtig örömre vagy örökös búra. 
Azért hogy boldog legyen az én házas életem 
Minden ösvényemen te légy a vezérem. 
Szívemből szeretet édes jó szüleim 
És kik jelen vagytok rokonaim 
Testvéreim kísérjetek ti is az Isten házába 
A mindenhatónak szentelt templomába 
Kérjétek az Istent értem imádkozva 
Bő áldást adjon szent házasságunkra 
Induljunk el szent házasság nevében 
E nehéz utunkon vezéreljen. 
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20TH-CENTURY BEST MEN’S POEMS FROM BERETTYÓSZENTMÁRTON 
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poems from Berettyószentmárton that are related to the occasion of  wedding parties, which 
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men’s poems can be traced, in addition to the fact that these texts may have come from a 
common source, as a lot of  similarities can be observed between them.  
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Gáti Diána 
 

Vőfélyi tisztség és kárpátaljai lakodalmas szokások 
egy benei vőfély szemszögéből 

 
Ha az ünnep elérkezik életedbe, akkor ünnepelj egészen… 
Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. 
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel… 
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázslatos rendhagyás. 
Az ünnep legyen ünnepies. … Legyen benne tánc, virág… 
S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból.1 

 

 

A lakodalom alkalom az ünneplésre. Az ünnep részeseit beemeli egy szent 

térbe, s az ember kilép a profán világból.2 Figyelmünket felfelé irányozzák, az ég 

felé. Az ünnep maga is hierophánia. Az ünnep a hétköznapok meghaladása.3 

Funkcionális szempontból az ünnep egy település lakosságát a hétköznapitól el-

térő viselkedésre mozgósítja.4 

A teremtéssel mindannyiunkba bele van oltva az ünneplés képessége,5 de 

minden ismert kultúra a maga módján meg is tanítja felnövekvő tagjait ünnepel-

ni.6 Ám nem örököljük, nem vesszük át egyszerűen apáinktól. A kultúrát nem ta-

nuljuk, a lényeg az „átvételi készségen” áll. A kultúrjavakat minden nap újra és 

másként megteremtjük magunknak, és így a kultúra mintegy felébred bennünk.7 

A társadalomtörténet egymást követő korszakaiban a rítus változik, a régit 

az új cseréli fel, de a régi sem múlik el nyomtalanul. Minden rítus, mihelyt lezaj-

lott, egyben már történelmi jelenség is lett, de mint minden jelenségnek, van tör-

téneti-okságos továbbélése, közkinccsé válik.8 A szokásaink mint kultúrjavak is 

változnak, átalakulnak, esetleg kivesznek, s majd újak lépnek a helyükre. Ünnep-

lésünkben helyet kapnak a haladott, az új és a „divatos” elemek egyaránt. 

 
 1  Márai 2009: 79–80. 
 2  „Az ünnep olyan tereket is képes uralma alá vonni, amelyek a hétköznapokban profán tevé-

kenységek színterei, helyszínei voltak.” Bodó 1998: 213. 
 3  Verebélyi 2004: 16. 
 4  Keszeg 2004: 21. 
 5  Mohay 2008: 5. 
 6  „Minden primitív társadalom rendelkezik mitikus hagyományok összefüggő együttesével, »vi-

lágképpel«, s az avatandó előtt ez a világkép tárul fel fokról-fokra a beavatás során.” Eliade 
1999: 9. 

 7  Marót 1940: 161. 
 8  Marót 1940: 166. 
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A lakodalom, mint a parasztélet legkidolgozottabb ünneplési formája9 és 

szokásainak változása, vizsgálódásom egyik részeleme. A kárpátaljai lakodalmas 

szokások bemutatásában egy benei adatközlő, Holozsi Imre volt segítségemre. 

Holozsi Imre vőfélyi tisztséget tölt be 2007 óta. Számos lakodalmat vezetett le 

Kárpátalja magyar nemzetiségűek által lakott falvaiban. S minthogy a vőfélyi sze-

repkör vizsgálatát a legjelentősebb emberi és társadalmi esemény, a házasságkö-

tés, a lakodalom témakörében lehet elvégezni, így Holozsi Imre visszaemlékezé-

seire támaszkodom a lakodalmas szokások bemutatásánál is. 

A kutatás során a fényképes dokumentálást alkalmaztam, élettörténet-

interjút készítettem adatközlőmmel, a már nem fellelhető események rekonstruá-

lásához a kikérdezés, az emlékező elbeszélés módszerét használtam. Főként 

adatközlőm által megélt tapasztalatokra hagyatkoztam, mivel a mindennapi élet 

keretében formálódik meg és marad fenn maga a társadalmiság és a kultúra meg-

élt tapasztalatként. A ’megélt tapasztalat’ és a néprajzban használt ’hagyomány’ 

fogalmak nem is állnak olyan távol egymástól.10 Ma már van rá lehetőség, hogy 

esküvői felvételeket visszanézve vizsgáljuk a vőfélyi szerepkört. Ám számomra 

megadatott a lehetőség is, hogy a megfigyelt esküvők némelyikén vendégként je-

len lehessek. 

 

 

TISZTSÉGVISELŐK A LAKODALOMBAN 

 

A tisztségviselők két csoportja különböztethető meg: 

1. az egyikbe az ünnepélyesen felkért, nagyobb hatáskörrel és feladatokkal 

megbízott személyek tartoznak, mint például a násznagyok, vőfély(ek), nyoszo-

lyóasszonyok, nyoszolyólányok stb. 

2. a másikba a kisebb hatáskörű megbízottak, akik az előző tisztségviselők 

segítségére vannak.11 

Egykor a lakodalmakon a násznagy volt a ceremóniamester, a vőfély felada-

tai kisebbszerűek voltak. A násznagyok számítottak a legtekintélyesebb szemé-

lyeknek a lakodalmakban.12 A násznagy nem feltétlenül volt rokon, mint napjaink 

lakodalmaiban.13 Volt, ahol hivatásszerűen foglalkoztak násznagysággal.14 A ma-

gyar paraszti lakodalom sorsának alakulására a vőfélykönyvek felmérhetetlenül 

nagy hatást gyakoroltak. Egyik kiemelkedő hatása, hogy háttérbe szorította a me-

 
 9  Verebélyi 2010: 20. 
10  Verebélyi 2013: 422. 
11  Bakó 1987. 
12  Balassa–Ortutay 1979: 579. 
13  Bartha 2002: 85. 
14  Szentesi Tóth 1929: 18. 
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nyegző más tisztségviselőit, így elsősorban a násznagyot, akinek egykor jóval na-

gyobb szerepe volt, mint ma. 

A modern lakodalomnak elsősorban a vőfélyversek kölcsönöznek népi szí-

nezetet, amelyek rövidebbek, mint a régiek, de változatlanul dagályosak és érzel-

mesek, lekötik és meghatják a násznépet.15 A vőfélyversek jelentős része félnépi, 

a kántorköltészet terméke.16 A versek a 18. századig másolás útján terjedtek, majd 

ezt követően ponyvai kiadványban is megjelentek.17 Edvi Illés Pál 1827-ben a 

rigmusok táji különbségeire is felhívja a figyelmet: „annyifélék, ahányféle a vidék 

vagy a vármegye”, mert igazodnak a lakodalom helyi szerkezetéhez. A vőfélyver-

sek a szokás alakulásával maguk is megváltoznak.18 A lakodalmi vőfélyvers ön-

magában nem képvisel esztétikai értéket. Azonban hangulatilag, pszichikailag ép-

pen ismertségénél fogva éri el nagy erejű katartikus hatását.19 Bármilyen rangú is 

ez a költészet, az alkalmat mindig ünnepélyessé teszi. Ezen versekből merítő vő-

félyek és más lakodalomirányítók tették a parasztlakodalmat pergő, folyamatos, 

rendezett megmozdulássá.20 Ma minden esetben dallam nélküliek ezek a versek, 

de néhány évszázaddal ezelőtt énekelt változataik is voltak. Ezek általában a la-

kodalom menetéhez kapcsolódnak, s ebben a sorrendben közölték őket az ún. 

vőfélykönyvek is.21 

Adatgyűjtésem során egyik benei lakos, név szerint Holozsai Gizella egy 

1930-as évekbeli vőfélyverses füzetet mutatott meg. E füzet édesapja, Mándi Ist-

ván tulajdonát képezte. A kutatásom jelen állása szerint ő a legkorábban született 

benei vőfély, akiről tudomásom van (1914-es születésű). Élettörténetét csak lá-

nya, Holozsai Gizella visszaemlékezéseiből ismerhettem meg. Apja életének azon 

szakaszában, amikor vőfélyi tisztséget töltött be, Holozsai Gizella még nem szü-

letett meg. Így ezt a részt apja életéből csupán egy füzetecske őrzi, melyben le-

jegyzett vőfélyverseit találhatjuk meg. E füzet lapjai között akadtam rá Pető Ger-

gely Alföldi vőfélykönyvének néhány lapjára, melyből nem derül ki sem a kiadás éve, 

helye, sem a kiadó nyomda neve. Ez a vőfélykönyv valószínűleg Mándi Istvánt 

esküvőre való felkészülésében segítette. Azonban a vőfélyversek nem egyeznek 

meg a füzetben lévőkkel, nem e vőfélykönyvből másolták, valószínűleg azok a 

vőfély saját gyűjtései. Mándi István vőfélyi tisztséget 18-26 éves kora között töl-

tött be. Azonban még 1958-ban házasodó lánya (Holozsai Gizella) lakodalmán is 

ő vezette a búcsúztatót. 

 
15  Bakó 1987. 
16  Balassa–Ortutay 1979: 580. 
17  Bartha 2002: 95. 
18  Dömötör 1983. 
19  Szabó 1983: 354. 
20  Györgyi 2001: 13. 
21  Balassa–Ortutay 1979: 580. 
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A VŐFÉLYI TISZTSÉG 

 

A vőfélynek több megnevezése is használt, úgymint vőfény,22 vőfiny,23 

vőfér,24 vőfi,25 lakodalmas gazda,26 népi specialista,27 nagy- vagy első vőfély.28 

A Magyar Néprajzi Lexikonban ezt olvashatjuk a vőfély címszó alatt:  
 

„a házasságkötés szokáskörének sokoldalú tisztségviselője, a lakodalom szervezője 
és gyakorlati munkáinak vezetője.”29 

 

A Magyar Néprajz VII. kötetében pedig a következőt találjuk:  
 
„A vőfély személyében a főúri lakodalmak ceremóniamestere és a városi házasság-
kötés-vezető személye egyesült. Eredeti feladat így a házasságkötés szabályos végre-
hajtásának garantálása és az ünnepélyesség emelése, valamint szórakoztatás volt.”30 
 

Maga a vőfély kifejezés 1395-ben fordult elő először „a vő segítőtársa” érte-

lemben, s ez utal a lakodalomban betöltött szerepére is.31 A vőfély „valójában 

csak segítője és nem irányítója volt a vőlegénynek”.32 Más értelemben azonban 

már 1395 előtt is olvashatunk róla az ősrégi magyar lakodalmi szokások között. 

Apor Péter Metamorphosis Transsilvaniae című művében már említi e tisztséget, 

amikor a régi erdélyiek lakodalmi és házassági szokásairól ír. Dr. Baróti Lajos az 

Ethnographiaban megjelent egyik cikkében a legrégibb lakodalmat vizsgálja, mely-

ről részletes tudósítások maradtak fent. Ez a IV. Béla király fiának 1264-ben kö-

tött házassága. Már ekkor említik a vőfély szerepét a lakodalomban, aki a meny-

asszonnyal táncol, mielőtt azt „hálásra” viszik, s a koszorút vagy koronát karddal 

veszi le a menyasszony fejéről.33 Ez talán a legelső írásos említése a vőfélynek, de 

itt még nem a vőlegény segítőtársaként van jelen. 

Kárpátalján változó a vőfélyek jelenléte a történelem különböző időszakai-

ban. Kutatásom során helybéli lakosokkal való beszélgetéseimből az derült ki, 

hogy a vőfélyi szerepkör az 1960–1970-es évekig még jelen volt a falu lakosságá-

nak házassági szokásai között. A következő időszakban egészen 2005 tájáig a la-

 
22  Bakó 1987: 32. 
23  H. Bathó 1983: 158. 
24  Móricz 1995: 160. 
25  Szentesi Tóth 1929: 33. 
26  Balázs 2014: 254. 
27  Keszeg 2005: 20. 
28  Balassa–Ortutay 1979: 579. 
29  Ortutay 1982. 
30  Ortutay 1982. 
31  Kókai 2000. 
32  Szabó–Szabó 1976. 
33  Dr. Baróti 1922: 93–95. 
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kodalmakban nem voltak vőfélyek, vagy teljesen mellőzve voltak, vagy egyes he-

lyeken jobb szónokú keresztapa vállalta a néhány mondatos búcsúztatókat. Ezt a 

megállapítást olvashatjuk Sárkány Mihály a lakodalom funkciójának változását 

tárgyaló tanulmányában is, mely szerint a vőfélyek szerepét  
 

„az 1960-as évek közepétől mindinkább a családtagok veszik át, akik a rigmusokat 
ugyan megtanulhatják régi vőfélykönyvekből, de adottságaik nem mindig predeszti-
nálják őket hasonló színvonalú alakításra”.34 

 

Kárpátalján 2005–2007 volt az a fordulópont, amikor a lakodalom régi ha-

gyományos elemei visszatértek, folyamatosan átalakultak újabb és újabb részle-

tekkel gazdagítva a mesterséget. Erre utal Györgyi Erzsébet, amikor a lakodalmi 

szokások „korszerűsödését” említi, mely oda vezetett, hogy „a parasztlakodalom 

modernizált változatában, de máig is virul”.35 Egy alapvető antropológiai tényt 

fogalmaz meg: „amelyik szokásunk nem haladt a korral, annak helyét másutt to-

vább fejlődött és korszerűvé vált szokás foglalhatja el”.36 A folklorizmus újkeletű 

divatja által a lakodalom láthatólag semmit sem veszített az idők folyamán vonze-

rejéből, sőt ha lehet, jelentősége még nőtt is.37 

Kárpátalján 2005 után ismét „divattá” vált a vőfélyi szerep, és egyre több fi-

atal legény adta fejét e tisztség betöltésére. Holozsi Imre, fiatal benei származású 

vőfély elmondása szerint, a beregszászi járásban az első vőfélyek, akik 2005 táján 

megjelentek Tóth Győző (Halábor), Botos István (Badaló) és Ferenczi Attila 

(Badaló) voltak. 

Holozsi Imre életében a vőfélység egy rokon lakodalom kapcsán vette kez-

detét. 2007-ben keresztapja kérte fel lánya lakodalmának a levezetésére. „Ke-

resztfiam, mindig verselsz, mindig beszélsz, mindig énekelsz, olyan divat lett ez a 

vőfélykedés, keríts már egy pár verset.” Holozsi Imre is úgy került kapcsolatba a 

vőfélységgel, mint a vőfélyek döntő többsége a Kárpát-medencében, s abból a 

félhivatásos körből verbuválódott, akik valamilyen rokoni vagy baráti alapon tör-

ténő felkérés mentén végezték munkájukat. 

Látott már lakodalomban előzőleg vőfélyt, de nem volt igazán tisztában e 

feladattal. Azonban nemet nem mondhatott, így elvállalta a felkérést. Nekilátott 

az előkészületeknek, a lakodalmakban a vőfélyeket már jól megfigyelte munka 

közben, igyekezett a rövid idő alatt a felkészülésre. Vőfélyverseit Nagydob-

ronyból kérte. Anyósáék voltak ebben segítségére, hisz ők ottani lakosok, s 

 
34  Sárkány 1983: 280–281. 
35  Györgyi 1992. 
36  Györgyi 1992: 625. 
37  Dömötör 1977. 
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Dobronyban mindig is volt legalább két vőfély a faluban. Így vezette le első la-

kodalmát 2007 augusztusában. Ebben az évben volt még egy rokoni felkérés. 

Majd 2008 szeptemberében húga lakodalmán már egyértelmű volt, hogy a 

vőfélyi tisztet ő tölti be. Ez adta meg az igazi kezdőlökést, mert ettől fogva érkez-

tek már a felkérések. 

Az újabb felkérések hatására kezdte bővíteni vőfélyverseinek gyűjteményét. 

Az interneten talált rá Retkes Tamás vőfélykönyvére. Retkes Tamás abonyi szüle-

tésű, jelenleg is tevékenykedő vőfély, valamint történész. Az általa megjelentetett 

vőfélyversgyűjtemény szolgált egyik alapul adatközlőm számára. Továbbá egy 

2008-ban, az Oskar Kiadónál megjelentetett vőfélykönyv. S természetesen, az 

alapot továbbra is a Nagydobronyból kapott versek jelentették. A szövegeket ala-

kította és változtatta némileg személyiségének, valamint az igénynek és az alka-

lomnak megfelelően. Volly István az 1948-ban megjelentetett vőfélykönyvében 

azt tanácsolja, hogy a vőfély bátran újítson a rigmusokon, kivált, ha van egy kis 

verselő tehetsége. A múlt századi versek mondanivalója a 21. század embere 

számára bizony néha avultnak minősülnek, ilyenkor a vőfélynek kell „moderni-

zálnia”. A jó vőfélyt ma is nagyon keresik, s elsősorban ahhoz alkalmazkodnak, 

az esküvő időpontját illetőleg, mikor ér rá a kiválasztott vőfély. 

Milyen irányelv szerint végzi feladatát? 

A vőfély mint specialista három stratégiát követhet: 

1. helyi hagyományt vesz át és folytat, tudatosan (hagyományt ápol) 

2. kreatív személyként újításokat vezet be (pl. szöveget ír) 

3. a más régiókból származó folklorisztikai gyűjtemények, internetes olda-

lak felhasználásával hozzájárul a helyi hagyományok horizontjának megnyitásá-

hoz (mediátor).38 

Holozsi Imre, mint hagyománytisztelő személy, a hagyományt ápolva végzi 

vőfélyi munkáját, de nyitott az újdonságokra is, nem túl konzervatív. Törekszik 

azon területek szokásainak a megismerésére, ahová őt felkérik, hogy ne erősza-

kolja rájuk az általa ismert népszokásokat. Elmondása szerint többnyire az ung-

vári és munkácsi járás magyarlakta falvaiból kap felkéréseket. (Úgymint Csongor 

Barkaszó, Nagydobrony, Eszeny, Szalóka, Téglás, Dercen és Fornos) Évente a 

30 felkérésnek körülbelül a fele érkezik az említett járások falvaiból.  
 

„Mindig megkérdezem az ifjú párt, hogy milyen hagyományokat ápolnak a települé-
sen a házasságkötéssel kapcsolatosan. Ma már a család dönthet, ha esetleg valamit 
szeretnének kihagyni a szokások közül. Van a hagyomány, s mi alakítjuk azt, változ-
tatni lehet.”  
 

 
38  Diményi H. 2012–2013: 771. 



574 

Holozsi Imre vőfélykedése kezdetén igyekezett tanulmányozni a különböző szo-

kásokat, nagy meglepetésére sok apró eltérést tapasztalt a kárpátaljai falvak szo-

kásai között. 

Beszélgetésünk során számtalan ilyen eltérést sorolt fel. Lássunk néhányat 

ezek közül. Bene, Nagymuzsaly, Sárosoroszi, Csetfalva községekben a menyasz-

szony kikérése a kapuban történik, ott van az egyezkedés, onnan csak a vőfélyt 

engedik be, aki elmegy keresni a menyasszonyt. Majd miután megtalálja, kiviszi a 

vőlegény násznépe elé. S csak ezután engedik őket be az udvarra. 30-40 kilomé-

terrel távolabb, Bátyú, Csongor, Barkaszó, Nagydobrony, Eszeny, Szalóka, Tég-

lás községekben az egyezkedés után a vőlegény násznépe bemegy az udvarra, he-

lyet foglalnak, esznek, isznak. A vőfély már onnan indul megkeresni a menyasz-

szonyt. 

Másik eltérés, amelyet említ, a vőlegényt és menyasszonyt kísérők személyé-

vel kapcsolatos. Bene, Nagymuzsaly, Sárosoroszi, Nagyborzsova községekben a 

vőlegény és menyasszony mellett is egy kísérő (karoló) van, aki általában rokon, s 

hogy ne legyen házas, erre nagyon ügyelnek. Nagybereg, Fornos, Dercen, 

Izsnyéte falvakban már két-két karoló van a vőlegény és menyasszony oldalán. S 

teljesen más a szokás e tekintetben Nagydobronyban, mely falu sajátságos sziget 

a nyelvterület északkelti peremén,39 mert ott a vőfély karolja s kíséri a menyasz-

szonyt. 

A kontyolás,40 ami a menyasszony asszonnyá válásának fontos mozzanata, 

Kárpátalján fátyolleszedésként, fejbekötésként ismert. Ebben az „átmeneti” sza-

kaszban a menyasszony édesanyja és anyósa, vagy egyes helyeken a barátnők se-

gédkeznek. Holozsi Imrétől megtudtam, hogy ennek a szokásnak Fornos és 

Dercen falvakban van nagy hagyománya. Az említett településeken az anyák vég-

zik a feladatot. A lakodalom férfi vendégei felsorakoznak, s énekhangjukról tesz-

nek bizonyságot. A menyasszony édesanyja leveszi a fátylat az ara fejéről, a férfi-

kórus ekkor nagy hanggal énekli a Hullj le, hullj le most hullj le című éneket. Ilyen-

kor a zenészekre nincs szükség, mert minden férfi aktívan kiveszi részét az ének-

lésből. Anyós köti be a menyasszony fejét egy színes (lehet piros, kék, fehér) 

kendővel. Az ekkor énekelt ének pedig az Asszony lesz a lányból, a bimbóból rózsa 

címet viseli. Van olyan nyelvterület, ahol a kontyolás során megváltoztatták a 

menyasszony hajviseletét. Addig hosszú fonatban viselt haját asszonyhoz illő 

kontyba fésülték és kendővel fedték.41 Ezzel a mozzanattal a menyasszony asz-

szonnyá válik, élete egy új szakaszába lép. 

 
39  Móricz 1995: 7. 
40  Hoppál (szerk.) 1990. 
41  Némethné Fülöp 2001: 90. 
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Kárpátalja két települését emeli ki adatközlőm, ahol kétfelé válik a násznép 

az esküvő után. Ezek a települések Dercen és Fornos, ahol a vőlegény és a meny-

asszony vendégei külön mulatnak az esti meghívásig. Ez a szokás Kárpátalja ma-

gyarlakta falvaiban nincs jelen, ebben a tekintetben kivételként kezelhetjük e két 

falut. Az ifjú pár a vőlegényes házhoz ment esketés után. Vacsora után azonban a 

két násznép között ingáznak. Majd éjfél után jön a hérész (másik megnevezései a 

hérísz,42 hőrész43), vagyis a menyasszony rokonsága a vőlegényes házhoz megy. 

Ettől kezdve együtt mulat a két násznép reggelig. 

Említést kell tennünk mindemellett olyan szokásokról is, melyek a nyugati 

divat hatására terjedtek el a területen. A rendszerváltás után került előtérbe a kül-

földről vagy más hazai tájról és a médiából meglátott pillanatnyilag megtetszett 

esküvői-lakodalmi mozzanatok. Benében és környékén egyik ilyen szokás a cso-

kordobás, mely az angolszász kultúrából átvett hagyomány. A templomi szertar-

tás után a hajadon lányok a menyasszony mögé gyűlnek, hogy az ara maga mögé 

hajított csokrát elkaphassák. Aki elkapja, az lesz a következő szerencsés, ki férj-

hez megy. Másik ilyen szokás a combfodor- vagy harisnyakötő-dobás, melynek 

hasonló jelentése van, mint az előzőleg említett szokásnak, csak itt a vőlegény 

dobja az említett kelléket a nőtlen legények közé. A következő a nősülők sorában 

az a legény lesz, aki elkapja. Mindkét szokás körülbelül 10 éve terjedt el és vált a 

lakodalom menetének részévé Kárpátalján. Egyesek úgy tartják, hogy az ifjú párt 

valamilyen szemes terménnyel (búza, árpa, köles stb.) vagy rizzsel megszórni is új 

keletű szokás. Ez így nem igaz, hisz erről a népszokásról már az 1900-as évekből 

vannak adatok. Rizzsel teli tálkával fogadja az új párt a leány édesanyja a, s ami-

kor a pár lépésnyi közelségbe kerül, a rizst rájuk szórja, ami azt jelenti, hogy úgy 

hulljon a fiatalokra isten áldása is.44 Ung-vidéki falvakban búzát szórnak a sza-

kácsnék az új párra, és a lakodalmas népre, hogy áldás szálljon rájuk, és jó termés 

legyen.45 A búzával szórás jelentette még a bőséges gyermekáldást is.46 Úgyszin-

tén a termékenységet kívánták előidézni a kölessel is.47 Ebből is látható, hogy 

nem tűnt el teljesen az egykori hagyomány: egyesek remekül tudják ötvözni a ré-

git az újjal, a modern esküvőt a régi hagyományokkal, főleg ha a vőfélyre bízzák a 

ceremónia levezénylését.48 

Adatközlőm tehát, mint a hagyományt tudatosan ápoló, továbbörökítő vő-

félynek vallja magát. Évente körülbelül 30 lakodalmat vezet le május és szeptem-

 
42  Móricz 1995: 170. 
43  Molnár–Barna 1983: 126. 
44  Matuska 1900: 77. 
45  Molnár–Barna 1983: 126. 
46  Bakó 1983: 109. 
47  H. Bathó 1983: 162. 
48  Vincze 2008: 72. 
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ber között. Beszélgetésünk alkalmával említette, hogy a 187. lakodalma követke-

zik. Nem reklámoztatja magát, soha nem is tette, nem használja ki a mai világ 

marketingfogásait. Hozzá úgy érkeznek telefonon, interneten a felkérések, hogy 

látták őt munka közben, esetleg valakitől hallottak róla, s őt szeretnék felkérni 

vőfélynek lakodalmukba. 

Találunk azonban erre ellenpéldát is Kárpátalján, olyan személyt, aki kihasz-

nálja a marketing adta lehetőségeket. Hirdetést ad fel helyi újságokban, az inter-

neten. Így például a makkosjánosi születésű Fazekas Attila, akinek célja, hogy 

minél többen megismerjék, minél szélesebb körben ismertté váljon. Ezek a rek-

lámok teszik lehetővé a magyarországi ismertséget, így már nem csak Kárpátalja 

járásainak néhány magyarlakta települése a munkaterülete. 

Holozsi Imre elmondása szerint egy vőfélyi tisztség bizonyos ideig tölthető 

csak be. Ő indulásakor ötévnyi aktív munkával töltött időre számított. Ezt már 

túlhaladta, de úgy érzi, számára lassan elérkezik a „leáldozás” kora. Ha azonban a 

számokat vesszük figyelembe, s Keszeg Vilmos A népi specialistákról című tanul-

mányát, mely szerint „Egy-egy híressé vált vőfély évente 15-25, egy vőfélyi pálya 

során pedig akár 350-400 lakodalmat vezet le”,49 akkor Holozsi Imre is távol áll 

még a „leáldozás” idejétől. Már vannak azonban utódok, akik vőfélybotot ragad-

tak, s átveszik lassan a stafétát, de ez így van jól, hisz ez biztosítja a népi értékek 

továbbélését. Utánpótlás nevelésről ő maga is gondoskodott, két ifjút vett a szár-

nyai alá: Kovács Krisztiánt (Nagybereg) és Homoki Bálintot (Nagymuzsaly). Ver-

sekkel, dalokkal látta el őket, átbeszélték többször is a lakodalom menetét, a vő-

félyi teendőket. 

 

 

VISELET, KELLÉKEK 

 

Holozsi Imre viselete fekete nadrág, fehér ing, bocskai mintás sötét mellény. 

Csizmát, kalapot nem visel. Kelléke a vőfélybot, mindig az aktuális év szalagjai-

val. A botot egy benei fafaragó, Kutasi Gyula készítette. Egyik oldalára szegfűt, 

másik oldalára szőlőt faragtak, tetején pedig egy fokos található, melyen a 

Holozsi monogramja olvasható. Bakó Ferenc Palócföldi lakodalomról írt köny-

vében olvashatunk a fokosról, mint a vőfélybot egyik lehetséges elnevezéséről, s 

a névvel összefügg a bot formája is. Palócföld egyes helyein, mint például Nóg-

rád megyében a bot helyett fokost használtak a vőfélyek.50 Holozsi Imre vőfély-

botjára a fokos azonban nem ezen okból került. Gyermekkorában nagymamája 

tulajdonában volt egy fokos. Adatközlőm elmondása szerint ő mindig nagyon 

 
49  Keszeg 2005. 
50  Bakó 1987: 33. 
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szívesen játszott e fokossal, hozta-vitte magával szinte mindenhová, kedves 

tárggyá vált számára. E gyermekkori élményt szerette volna megörökíteni húga 

családja, amikor elkészíttették számára a vőfélybotot fokossal a tetején. 

A vőfélybotra Kárpátalján is kendőt kötnek, de ez sem egységes. Az azon-

ban egységesnek mondható, hogy egy kendőre ráhímezik az ifjú pár keresztnevét, 

valamint a lakodalom időpontját, s azt rákötik a vőfélybotra. Ám vannak falvak, 

ahol nem csak egy kendő kerül a botra. Ilyen például Nagydobrony is, ahol két 

kendőt és három szál szegfűt kötnek a vőfélybotra. Most már egyszerre kerülnek 

fel. Régebben azonban a vőfély miután lejelentkezett a vőlegényes háznál, elment 

a menyasszonyos házhoz, megérdeklődni, hogy lesz-e menyasszony a vőlegény 

urának. Ott egy kendőt kötöttek bizonyítékul a botjára, mellyel ő igazolta, hogy a 

menyasszony várja vőlegényét. Majd miután már a násznéppel átvonultak a 

menyasszonyos házhoz, akkor a vőfély elkérte a kendőt magának is.51 Ma azon-

ban, az idő rövidsége miatt – hisz már csak egy napos a lakodalom – nem fér be-

le, hogy a vőfély kétszer járja meg a menyasszonyos házat. 

A vőfély feladatai a mai lakodalmakban a kárpátaljai Benén: 

 részt vesz a vendégfogadásban a vőlegényes háznál; 

 elbúcsúzik a vőlegény nevében a szülőktől, testvértől, majd indulásra ve-

zényli a násznépet; 

 a menyasszonyos háznál kikéri a menyasszonyt; 

 elbúcsúzik a menyasszony nevében a szülőktől, testvértől; 

 az utcán a lakodalmi menet irányítója, ha jó hangú, akkor vezeti az éne-

ket is; 

 akkor jut újra jelentősebb szerephez, ha a násznép a lakodalom színhe-

lyére megérkezik, ott első feladata az ifjú pár köszöntése; 

 vacsora alatt az ételek tréfás bejelentése, s közben a vendégek szórakoz-

tatása (vicces rigmusokkal a házasságról, különböző játékokkal stb.) – ez a vőfély 

klasszikus és legnehezebb szerepe, minden ételnek más felkonferálás jár; 

 rendfenntartó szerepet tölt be; 

 mulattató-szórakoztató funkciót lát el; 

 menyasszonylopás esetén a büntetés kiszabása; 

 éjfélkor a menyasszonytánc levezetése; 

 az új pár visszajövetelekor a menyecske köszöntése; 

 Kárpátalján az utolsó a feladatok között a káposzta felhozatala és annak 

tréfás bejelentése. 

Az 1930-as években a vőfély feladatai közé tartozott a vendéghívás is. Erre 

ad bizonyítékot Mándi István vőfélyverses füzete, melyben az első egy hívogató 

 
51  Móricz 1995: 163–164. 
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vers. Egyik benei adatközlőm52 visszaemlékezései is arról adtak bizonyosságot, 

hogy a vőfélyek hívogatni is jártak. Az ő lakodalmában a vőfély a következő 

megbízással indult útnak, melyet a menyasszony édesanyja intézett hozzá „ahány 

kémény van a faluban, mindenfele bemenjetek hívogatni”. A II. világháború 

után, az 1950-es évektől kezdődően a vőfélyi hívogatás fokozatosan elmaradt.53 

Felváltotta a nyomtatott díszes meghívó, melyet ma már az ifjú pár visz el szemé-

lyesen vagy küld el postai úton a távolabbi rokonoknak, barátoknak, ismerősök-

nek. A meghívóknak kétféle változata van. Egyik fajtával az esküvőre és a vacso-

rára is meghívják a címzettet, míg a másikon csak az esküvő időpontja és helye 

szerepel.54 Kárpátalja általam kutatott területén az utóbbi típusa a meghívóknak 

nincs elterjedve. Ha valakit meghívnak az esküvőre, akkor az a vacsorára való 

meghívást is jelenti. 

A 60-as évek elejéig lakodalmaink tisztviselői között tartották számon a kis-

vőfélyt is.55 Erre utal Mándi István füzetében található rövid négy soros vers, 

mely elején az olvasható: a kis vőfély így szól. Egyes helyeken azért szerették, ha 

két vőfély van, mert a vacsora ideje alatt egymást ugratva szórakoztatták a vendé-

geket.56 A kisvőfélyt mindig a fogadott nagyvőfély hozta magával, hogy tanulja a 

rigmusokat, „segítő társnak” is nevezték Szatmár megyében.57 Fizetés azonban 

csak a nagyvőfélynek járt. Előfordult, hogy családon belül öröklődött a vőfélység 

– jellemző ez a Nagykunságra –, a fiú kisvőfélyként az apja mellett elleste a forté-

lyokat.58 

Sok esetben a barátokat is vőfélyi tisztségben, illetve karolóként említik. A 

koszorúslányok mellé ezeket a vőfélyeket, karolókat állították. Azokhoz a lá-

nyokhoz, akiknek már udvarlójuk volt, nem állítottak más legényt, udvarlójuk 

volt a vőfélyük. Minden vőfély legény virágot vett annak a lánynak, akinek a párja 

volt a lakodalomba.59 Más tájakon (mint pl. a Jászságban is) ennek a szokásnak a 

fordítottja volt ismeretes, a koszorúslányok tűztek fel virágokat a választott ko-

szorúslegényeknek.60 

Megváltozott a vőfélyek feladatköre Kárpátalján is, napjainkban inkább már 

lakodalmak levezetésével foglalkozó ceremóniamesterré vált.61 A vőfély feladat-

körének bővülése is ezt a szerepet erősítette. Számos olyan szokáselem, amely 

 
52  Balogh Irén, 74 éves. 
53  Ujváry 1993: 85. 
54  Molnár 2002: 25. 
55  Vincze 2008: 70. 
56  Szerepi Nagy 1999: 41. 
57  Luby 1930: 128. 
58  Bartha 2002: 95. 
59  Balogh Irén, 74 éves. 
60  Kókai 2000. 
61  Bacskai 2008: 53. 
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korábban a násznagy hatáskörébe tartozott (a menyasszony kikérése, a vendégek 

fogadása, asztalhoz ültetése stb.), átkerült a vőfély irányítása alá. Éppen ezért a 

mai vőfélyek között vannak, akik inkább moderátornak, esküvőszervezőnek, ce-

remóniamesternek szeretik magukat hívni.62 De azért Kárpátalján, a Beregszászi 

járásban még a vőfély megszólítás a megszokott és használt. 

A felsorolt vőfélyi feladatok szerint végzi munkáját Holozsi Imre is. A lako-

dalmakra való felkészülés már teljesen beépült életvitelébe. Péntek este (vagy 

szerda este, mert Kárpátalján néhány éve már csütörtökön is tartanak esküvőt, 

mely régebben csak az „oroszságba” volt szokás, de vendéglőfoglalás vagy ze-

nész, vőfély elfoglaltsága miatt kénytelenek csütörtökre áttenni a nagy esemény 

napját) már elkezdi az előkészületet, összeszedi a lopások alkalmával használt 

büntetések kellékeit, s fontos számára még ma is, hogy elmondja egyszer a verse-

it. Nem vesz füzetet a kezébe, csak végigmondja a nap folyamán elhangzó vő-

félyverseket. Ez nála már szokássá vált, biztonságérzetet nyújt számára a lakoda-

lom zökkenőmentes levezetéséhez. 

Egy vőfélynek tehát mindent tudnia kell a legapróbb részletekig, hiszen az ő 

szervezőkészségén múlik, hogy rendben menjen le az egymást követő események 

sora. A vőfély már abban a pillanatban elkezdi a szervezést, hogy elvállalta a la-

kodalmat. Holozsi Imre a lakodalom előtt egy hónappal egyeztet az ifjú párral az 

esküvő menetét illetően. Megbeszélik az időbeosztást, melyhez percre pontosan 

görcsösen ragaszkodni nem kell, de viszonyítási alapnak azért lennie kell az ese-

mények sorát illetően. 

Említést kell tennem még egy feladatkörről, amelyet elláttak hajdan a vőfé-

lyek. Ez a lakodalmi játékok levezetése, irányítása. A játékok kezdeményezője, le-

vezetője rendszerint a vőfély, aki viszont gyakran maga is szereplője volt egy-egy 

jelenetnek. A játékok egy részét a vőfélyek, a lakodalomban részt vevő legények, 

másik részét pedig a nem hivatalos, maskarában megjelenő személyek mutatták 

be. A jeleneteket két csoportba sorolhatjuk, aszerint, hogy a lakodalomban részt-

vevők vagy a hívatlanok alakították. A hívatlanok általában néma jelenetet adtak 

elő maszkosan, álarcosan, hogy ne legyenek felismerhetőek. A lakodalomban 

részt vevő legények többnyire szöveges jeleneteket mutattak be maszk nélkül. 

Ismertek voltak a következő jelenetek: halottas játék, a részeg ember és felesége 

jelenet, borbély jelenet, különböző állatmaszkos jelenetek stb.63 Kárpátalján a 21. 

században jelen vannak egyes helyeken lakodalmas játékok. Bár ez inkább vőfély-

től, mint tájegységtől függ. Konkrét nyomait nem találtam meg a régi lakodalmas 

játékoknak a kárpátaljai lakodalmas szokások között. Fontos részt képeznek 

egyes kárpátaljai vőfélyek repertoárjában ezek a játékok. A következő játékok jel-

 
62  Kürti 2013: 217. 
63  Ujváry 1966–1967: 477. 
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lemzőek a kárpátaljai lakodalmakban: boksz jelenet (melyben a nős- és nőtlen 

férfiak a vőlegény, a lányok, asszonyok pedig a menyasszony csapatát erősítik, s 

tánctudásukban kell egymást felülmúlni), keresztapa jelenet (a vőlegény új család-

ba fogadásáról szóló paródia), sztárvendég jelenet (Boney M. személyében érke-

zik a lakodalom egyik résztvevője sztárvendégként, s ad egy rögtönzött koncertet 

táncos lányokkal, gitárosokkal kiegészült zenekarral. Minden személy a lakoda-

lomban lévő meghívott vendégek közül kerül ki.), cigányasszony jelenet (a vőfély 

cigányasszonynak öltözve a lakodalomban lévő gyerekek társaságában számon 

kéri a vőlegényt, amiért családját elhagyta, s új asszonyt talált magának), postás je-

lenet (a vőfély postásnak öltözve egy levelet hoz, melyben nászéjszakai felkészí-

tőről írnak) stb. Ezek azonban már nem kötődnek a hajdani lakodalmas népi já-

tékokhoz, inkább nyugati hozadék, bár funkciója ugyanaz, a színjátékszerű bemu-

tatás által a szórakoztatás, nevettetés. 

Hogy milyen egy rátermett vőfély, milyen adottságokkal kell rendelkeznie, 

ezt a kérdést a vőfélyi szerepkör alakulásával foglalkozók általában felteszik adat-

közlőiknek.64 Engem is érdekelt Holozsi Imre válasza. Szerinte szükség van szer-

vezőkészségre, jó kommunikációs készségre, humorra, de mégis kell a komolyság 

is. Kárpátalján elvárják a vőfélytől, hogy a búcsúztatót megfelelő komolysággal 

úgy vezesse le, hogy az megható legyen minden vendég számára. Holozsi Imre 

úgy véli, a vőfély akkor lehet a legrátermettebb a feladata végrehajtására, ha minél 

több adottsága, talentuma van, minél sokrétűbb egyéniség.  
 
„A lakodalmas gazda a lakodalom mindenese: a helyi szokások és hagyomá-

nyok jó ismerője, azok betartásának felülvigyázója, irányítója, megkövetelője.”65  
 

Úgy is fogalmazhatunk, ahogy Borús Rózsa tette: „a jó vőfély a lakodalom lel-

ke”.66 

Ma már nagyon széles az esküvői szolgáltatások tárháza Kárpátalján is, a le-

hetőségekben határt csak a csillagos ég, valamint a pénztárca szab. A 21. századra 

az esküvő és a lakodalom a korlátlanul szárnyaló vágyak, extrém ötletek megvaló-

sulásának is színterévé vált, amiben nem kis szerepük van az esküvőszervező vál-

lalkozásoknak. A motiváció minden esetben az, hogy az esküvő maradandó él-

mény legyen mind az ifjú pár, mind pedig a násznép számára.67 

Az esküvőszervezés és -lebonyolítás az 1990-es évektől válik szolgáltatási 

ággá, melyet főként a nyugati lakodalmi szokások beáramlása tesz szükségszerű-

vé. Magyarországon 2004 óta létezik a Magyar Esküvőszervezők Szövetsége, 

 
64  Sztancsek 1904; Vincze 2008; Balázs 2014. 
65  Balázs 2014: 254. 
66  Borús 1996: 168. 
67  Antusné Ercsényi 2001: 231–232. 
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amelyek szakmabeliek tömörítésével – vőfélyek, zenészek, fotósok stb. – hoztak 

létre.68 Már Kárpátalján is létezik hasonló vállalkozás, mely esküvők dekorálásától 

egészen a kivitelezés utolsó fázisáig vállalja az esküvők szervezését. Itt is, mint 

Magyarországon, azért jöhetnek létre ilyen vállalkozások, mert a felgyorsult élet-

stílus hatására a jegyes párok egyre nagyobb igényt tartanak egy hozzáértő szak-

ember által megszervezett esküvő lebonyolítására. Hasonló vállalkozásként em-

líthetjük meg a beregszászi székhelyű Best Party Service nevű rendezvényszerve-

ző céget, mely ritkaság számba sorolható, hisz magyar nemzetiségű tulajdonosok 

alapították és vezetik a mai napig. Honlapjuk megtalálható az interneten,69 tehát 

az ifjú párok ma már nagyon sok lehetőséget kapnak a felkérés módját illetően, 

mely történhet személyesen, telefonon vagy elektronikus levél formájában is. 

Szolgáltatásaik nagyon széleskörűek, vállalják zenész, fotós, videós, vőfély bizto-

sítását, továbbá az autóbérlés, a csokor, a torta megrendelését és az esküvői meg-

hívókkal kapcsolatos ügyek intézését. Tulajdonképpen az ünnepély teljes körű le-

bonyolításában, a szolgáltatók kiválasztásától a kellékek kivitelezéséig mindenben 

segítséget nyújt. Kárpátalján többségben azért ukrán esküvőszervező vállalkozá-

sokat találhatunk, úgy mint például Ruslana Decor,70 Wedding and Event 

Company Майстерня Свят,71 Закарпаття-„Ведучий, фото, відео, весільний 

декор” (Munkács), és még sokan mások. 

 

 

KÁRPÁTALJAI VŐFÉLYTALÁLKOZÓ 

 

2009-ben elindult Kárpátalján egy hagyományőrző kezdeményezés. Bacskai 

Béla, Szalókán élő vőfély több alkalommal vett részt a Magyarországon megren-

dezett Kárpát-medencei Magyar Vőfélytalálkozókon. Szerette volna összegyűjteni a 

Kárpátalján még fellehető lakodalmas hagyományokat és vőfélyszokásokat. En-

nek a kivitelezéséhez vőfélytársaira volt szüksége. Innen indult a kezdeményezés, 

hogy Kárpátalján is szervezzenek vőfélytalálkozót. Ennek megvalósításában 

Bacskai Béla segítségére volt a KMKSz (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szervezet). 

2009 óta már hat alkalommal került megrendezésre e színvonalas találkozó. Első 

két alkalommal Szalókán, aztán úgy döntött a főszervező Bacskai Béla, hogy jobb 

lenne Kárpátalja más településeit is bevonni helyszínileg, hogy a vőfélyek munká-

ját és a különböző lakodalmi szokásokat más települések lakói is megismerhes-

sék. Így rendezték Szalóka után a vőfélytalálkozót Császlócon (ungvári járás), 

Nagydobronyban (ungvári járás), Tégláson (ungvári járás) és Szernyén (munkácsi 

 
68  Diményi H. 2012–2013: 757. 
69  http://www.bestpartyservice.com.ua 
70  http://www.ruslana-decor.com/ – Munkács. 
71  http://maysternya-s.com.ua/ – honlapjuk még szerkesztés alatt áll, Ungvár 
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járás). Ezeken a helyszíneken a vendégek néprajzi kiállításokon ismerhették meg 

a száz évvel ezelőtti menyasszony hozományát, régi lakodalmakon készült fotók 

illusztrálásával a korábbi hagyományokat. 

Kárpát-medence magyar térségéből érkezett lakodalmas vőfélyek gyűltek 

egybe, főként kárpátaljaiak képviseltették magukat, de érkeztek vőfélyek Magyar-

országról és a Felvidékről (Dobóruszka) is. Ilyenkor esküvőre készülődik a falu 

apraja-nagyja, még akkor is, ha nem valódi lakodalmat ülni gyűltek össze a ven-

dégek. Az ízletes ebéd, valamint az azt követő lakodalmas játék alatt a fellépő vő-

félyek gondoskodtak arról, hogy szem ne maradjon szárazon. Mindenféle bekö-

szöntő, kikérő és búcsúztató verssel szórakoztatták az igen népes vendégsereget. 

A találkozók sikeresnek bizonyultak, hiszen évente ismétlődtek, s a vőfélyek va-

lamint az érdeklődő vendégek népes seregét vonzották. A kárpátaljai lapok (Kár-

pátalja, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfó stb.) hasábjain minden évben megjelent 

egy-egy cikk a találkozóval kapcsolatosan. 

Az idei évben azonban a vőfélytalálkozók sora megszakadt, elmaradt a talál-

kozó az ország keleti felén dúló harcok miatt. De a kapcsolathálózat a vőfélyek 

között működik, s remélhetőleg jövőre tovább folytatódik e találkozók sora. 

 

Záró gondolatként joggal állíthatom, hogy a vőfélyi tisztség jelen van Kár-

pátalja beregszászi járásának általam érintett településén, élő, sőt nagyon is élő 

feladatot látnak el a többnyire fiatal és középkorú vőfélyek. A lakodalom tekinte-

tében néhány szokáselem, kisebb részlet különbözik Kárpátalja járásainak ma-

gyarlakta falvaiban, de egységében szemlélve összekapcsolja az itteni magyarsá-

got. A hagyományőrzés benne rejlik a vizsgált község (Bene) lakóinak életkörül-

ményeiben, benne rejlik Holozsi Imre vőfélyi tisztséget betöltő életében. De ter-

mészetesen a változás, a kultúra és társadalom fejlődésével együtt járó impulzu-

sok hatással vannak a lakodalmi szokások alakulására is. 

A 21. század vőfélye mentesül a lakodalomba való meghívás feladatától, de 

továbbra is az ő tiszte ismerni a lakodalom teljes forgatókönyvét, az összes lako-

dalmi rigmust, búcsúztatót, s ő biztosítja a jó hangulatot, szórakoztatja a nászné-

pet. Összetett feladat a vőfélyi tisztségnek megfelelni. Holozsi Imrével való be-

szélgetésem alatt, s persze több évi ismeretség, barátság után jöttem rá, hogy a 

vőfélyi feladat teljesítése számára a mögötte lévő kilenc év alatt nem csupán 

munka maradt, hanem szívből, lélekből jövő szolgálat lett. Az elvállalt lakodal-

makra való felkészülés sorában elsőnek említette, hogy a legfontosabb az, hogy a 

felkérő ifjú párnak ez az első és egyetlen lakodalma, melyről csak szép emlék sza-

bad, hogy maradjon. Az, hogy ez így valósuljon meg szívvel-lélekkel kell eleget 

tenni a vőfélyi tisztségnek. 
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Diána Gáti 
 

THE BEST MAN’S POSITION AND SUB-CARPATHIAN WEDDING-PARTY 
TRADITIONS FROM THE PERSPECTIVE OF A BEST MAN FROM THE  

SETTLEMENT BENE 
 
One of the partial elements of my investigation in this paper is the issue of wedding  
parties, as the most elaborate forms of celebration in peasant life. In presenting the  
traditions related to wedding parties in the Sub-Carpathian region, I have been assisted 
by Imre Holozsi, an informant from Bene. Imre Holozsi has been a best man since the year 
2007. He has conducted numerous wedding parties in Sub-Carpathian villages inhabited 
by Hungarians. As the examination of the best man’s position can be carried out in the 
research field focusing on marriages and weddings, which are the most significant human 
and social events, I also intend to rely on Imre Holozsi’s recollections in presenting the 
wedding customs and traditions. 
 
 

 

Bizánci liturgia – Heiligenkreuz (Ausztria) 
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Magyari Márta 
 

Pászkaszentelés a változó időben 

Pillanatfelvétel az 1990-es évek közepéről 
 

 

 

1990 tavaszán – elsősorban, mint az akkori Hajdú-Bihar megyei múzeumi 

szervezetben dolgozó muzeológus – kezdtem terepmunkába a megye területén 

még fellelhető szokáshagyomány feltérképezésére. A nyírségi falvakban1 (Nyír-

acsád, Nyíradony, Nyírábrány) a görög katolikus népesség körében megismert 

gazdag szokásvilág, valamint a papok és a hívek részéről tapasztalt nyitottság és 

segítőkészség ösztönzött arra, hogy a megye bihari (Létavértes, Pocsaj, Bedő, 

Álmosd, Kokad) és hajdúsági (Hajdúdorog, Hajdúböszörmény) településein is 

tovább folytassam a kutatómunkát. Később a szomszédos Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye két településén, Bökönyben és Újfehértón végeztem, elsősorban a 

húsvéti szokások felekezethez köthető hagyományos elemeire figyelő néprajzi 

gyűjtést. Ennek a szisztematikus terepmunkának, melynek során interjúk, fény-

képek, dia- és videofelvételek is készültek, hozadéka ez a dolgozat, melyben a 

szokáskör egy kis szeletét kívánom – némiképp új szempontok figyelembe véte-

lével – bemutatni. Megállapításaim érvényességi köre időben és térben behatárolt: 

az 1990-es évek eleje, illetve a fent megjelölt görög katolikus falvak, városok. Va-

lószínűnek tűnik, hogy egy szélesebb merítésű empirikus anyagból kiinduló vizs-

gálat az erővonalak átrendeződését is mutatná. 

A húsvéti ételszentelés, görög katolikus szóhasználattal a pászkaszentelés in-

tegráns része a görög katolikus szokáshagyománynak.2 Reprezentatív módon tük-

rözi a szokáshagyomány mindenkori állapotát, valamint az adott közösség viszo-

nyát a vallásos hagyományokhoz. Ez a viszony a húsvét vasárnapi szertartáson 

való részvételen túl – itt a puszta jelenlétnek is demonstratív jelentősége van –, 

tárgyiasult formában is megnyilatkozik a szentelésre elvitt ételek, valamint a táro-

lásukra szolgáló kosarak, az azokat takaró kendők, terítők képében. 

A görög katolikus húsvéti ételszentelés, a pászkaszentelés tárgyi világában 

felfedezhetőek bizonyos állandónak tekinthető elemek, melyek – részben a vallási 

előírások által is befolyásoltan – a változó időben is a szenteléshez kapcsolódó 

hagyományok továbbélését garantálják, egyfajta stabilitást jelentenek. Az állandó 

 
 1  Magyari 1992. 
 2  Bartha 1999. 
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tényezők közül kettő szorosan összefügg a vallás előírásaival.3 A megszentelt éte-

lek szakrális telitettsége, szentelményként való tisztelete ma is általános.4 Ennek 

megfelelően a „szentelt” maradékát nem adják az állatoknak, s szemétre sem 

dobják, leggyakrabban elégetik. A gáztűzhelyek elterjedésével ez ma már sok ház-

tartásban akadályba ütközik. A szentelt étel maradékát ezért vagy elássák a virá-

goskertekben, vagy félreteszik a fűtési szezon kezdetéig és ekkor égetik el a kály-

hákban. Nagylétán több család kifejezetten azzal a magyarázattal visz újabban ki-

csontozott sonkát a szentelésre, hogy a vastag csontot nem tudnák hol elégetni. 
 

 
A pászkaszentelésről hazafelé tartó családok. Hajdúdorog, 1986,  

Varga Gyula felvétele5  
 

A szakrális telitettség mellett a másik, a vallási előírásokkal összefüggő állan-

dó elem a pászkaszentelésen a szentelt ételeknek a helyi hagyományok által meg-

határozott köre. A kalács vagy pászka,6 a sárgatúró és a tojás mindenütt megtalál-

ható a kosarakban. A húsfélék típusában tájanként nagyobb eltérés tapasztalható. 

A Hajdúságban inkább a töltött bárányt, a Nyírségben pedig a töltött tyúkot ked-

velik, a sonka és a főtt kolbász mindenütt jelen van. A húsfélék között felfedez-

hetőek újabb ételféleségek is, mint például a töltött dagadó vagy a fasírozott. 

Ugyancsak általános a bor szenteltetése. A kiegészítők közül a vaj, a só és a torma 

szenteltetése szórványos.  

 
 3  Ivancsó 1997: 206. 
 4  Bartha 1986: 318. 
 5  A szöveg közti fotók a Déri Múzeum néprajzi gyűjteménye diatárának digitalizált felvételei. 
 6  Magyari 1998.  
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Pászkáskosár szent képpel, csoki tojással, virágdísszel. Hajdúdorog, 1986, 

Hapák József felvétele  

 

A szentelésre kerülő ételek köre tehát a vallási előírások és a helyi hagyo-

mány által erősen befolyásolt és a görög katolikus húsvéti szokáshagyomány 

egyik legkonzervatívabb elemének tekinthető. 

 

 
Pászkaszentelésre előkészített ételek. Nyíracsád, 1990,  

Varga Gyula felvétele  
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A harmadik állandó tényező már nem vallási, egyházi vonatkozású, hanem 

kifejezetten társadalmi, közösségi jellegű, ez pedig a nyilvánosság szerepe. A helyi 

közösség előtt való megmutatkozás a hagyományos paraszti, mezővárosi társada-

lomban, de a közelmúltban vizsgált falusi és rurális jellegű városi társadalmi cso-

portok esetében is döntő mozzanata a pászkaszentelésen való részvételnek. Itt 

azonban jelentős hangsúlyeltolódás is történt. Míg korábban a helyi társadalom 

„ítélőszéke” elé állt minden asszony, aki a pászkakosarát elvitte a templomkertbe, 

mintegy női, háziasszonyi tevékenységének reprezentációját, reprezentatív pro-

duktumát, addig ma a szentelésen való részvétel ténye a hangsúlyos, ez demonst-

rálja az együvé tartozást, gyakran a családi összetartozást. Így a szentelményekről 

a hangsúly áttolódik a megjelenésre, az öltözködésre, a legújabb divatú ruhák vi-

selésére. 

 

  
A „szentelőkosár” előkészítése. Nyíracsád, 1990, 

Varga Gyula felvétele  
Húsvéti asztal. Nyíradony, 1990,  

Varga Gyula felvétele  

 

A húsvéti pászkaszentelésnek az 1990-es években szemlélhető tárgyi világa a 

korábbi évtizedek – a századfordulótól az 1940-es évek végéig terjedő korszak – 

képéhez viszonyítva három szembeötlő ponton mutat eltérést: az ételek mennyi-

ségének csökkenése, a kereskedelmi forgalomból származó termékek, valamint a 

hagyománytól idegen, új típusú tárgyak megjelenése a kosarakban. 
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A szentelt ételek mennyiségének csökkenése első közelítésre talán nem tű-

nik túl lényeges mozzanatnak, mégis, ha mögé nézünk, láthatjuk, hogy milyen 

összetett folyamatok, több irányból érkező hatások eredménye. A valláshoz való 

viszony, a vallásgyakorlás módja az utóbbi évtizedekben a görög katolikus közös-

ségekben is jelentősen megváltozott. Ennek részeként a böjt megtartása, a böjti 

fegyelem is fellazult. Amíg korábban a hagyomány szabta kötelékek között a 

nagyböjt után először a szentelt ételekből lehetett jól lakni, addig az 1990-es 

években már a szentelt étel fogyasztásának csak szimbolikus jelentősége van. Sok 

családnál mintegy előételként szolgál a húslevesből, töltött káposztából álló ebéd 

előtt. 

Közvetve hatással lehetett a szentelmények mennyiségének csökkenésére az 

is, hogy az átlagos családok nagysága is csökkent, a gyermekszám jelentősen visz-

szaesett, összeszűkült a családi kör, így a közös étkezés céljára kisebb mennyiség 

is elegendő.  

Mindemellett a megváltozott életmód, a változó táplálkozási szokások, az új 

sütő-főző eszközök megjelenése szintén ezt a tendenciát – a mennyiségek csök-

kenését – ösztönözte. Gondoljunk csak arra, hogy a legtöbb településen elbon-

tották a kenyér és pászka sütésére alkalmas kemencéket, s ezért a gáztűzhelyek-

ben már csak miniatűr méretű pászkák sülnek. 

A szentelt ételek mennyiségének csökkenése magával hozza a kosarak és a 

kendők formájának megváltozását is. Általánosak a kisméretű kerek vagy ovális 

egyfülű karos kosarak, de olykor lehet gyékény- vagy háncsszatyrokat is látni a 

pászkaszentelésen. Ezekre már a korábbi háziszőttes terítőknél kisebb, színes 

szabadrajzú mintával díszített (gyakori a „kalocsai” minta) terítők kerülnek. A te-

rítőkről szólva fontos rámutatni egyfelől a helyi hagyományok, másfelől a divat 

hatására. Az újabb terítőkön is megjelennek szakrális jelképek, főleg a kereszt, 

néhol kehely, zászlós bárány, de feltűnnek az ünnep profán jelképei is: kis nyuszi, 

hímes tojás, sárga kiscsibe. 

A pászkaszentelésen megjelenő kosarak, kendők az 1990-es évektől már 

csupán használati tárgyak, szakrális funkciójuk, mágikus erejük nincs. 

A megváltozott életmóddal, a települések fejlődésével, a kereskedelmi háló-

zat bővülésével áll összefüggésben az a jelenség, hogy míg korábban kizárólag 

házi készítésű élelmiszereket vittek szenteltetni, addig a 20. század végén már 

egyre több kereskedelmi forgalomból származó terméket (kalácsot, sonkát, pa-

lackozott bort) lehet a kosarakban látni. 

A hagyományos húsvéti ételek mellett szinte mindenütt fel lehet fedezni új 

típusú tárgyakat is a pászkaszentelésen. Ilyenek például a tömegtermelésből 

származó csokoládé figurák, nyuszi, bárány, valamint a csoki tojás, „Kinder to-

jás” is. Megfigyelhető az is, hogy a gondosan elkészített kosarakba csomagoló 
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anyagot is helyeznek, hogy a terítők tisztaságát megóvják. Zsírpapír helyett újab-

ban gyakran alufóliát használnak erre a célra. 

Nem gyakori, de néhány helyen előforduló szokás, hogy a kosarakat körben 

apró tavaszi virágokkal, ibolyával, aranyesővel, zöld ággal (aszparágusz) díszítik 

fel. Mivel ez csak provizórikusan fordul elő, feltételezhető, hogy egy-egy személy, 

gyakran a papné által teremtett „helyi” divatról van szó. 

Hajdúböszörményben tapasztaltam 1993-ban, hogy nem csak díszítő szán-

dékkal helyeztek apró virágokat a kosarakba, hanem külön becsomagolt önálló 

virágcsokrokat állítottak néhány kosárba. Érdeklődésemre elmondták, hogy eze-

ket a csokrokat vasárnap délután kiviszik a temetőbe, s a családi körből nemré-

gen kiszakadt közeli hozzátartozók (férj, édesanya) sírjára helyezik. A görög kato-

likus húsvéti szokáskör szellemiségétől nem idegen a halottakról való megemlé-

kezés gondolata, hiszen az egész szokáskörnek a régiségben is erős kapcsolata 

volt a halottkultusszal. A halottakról való megemlékezésnek ez az új keletű, indi-

viduális módja figyelmet érdemlő eleme a változásban lévő szokáshagyománynak. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a görög katolikus húsvéti ételszente-

lésnek, a pászkaszentelésnek az 1990-es években elsősorban néprajzi eszközökkel 

rögzített, akkor megfigyelhető formáját, tárgyi világát a hagyományos elemek szí-

vós jelenléte mellett számos apró módosulás jellemzi. 

Az ételek megszenteltetése már csak szimbolikus jelentőségű, s ennek a 

szemléleti változásnak a következménye az ételek mennyiségének radikális csök-

kenése, mindemellett a szentelmények köre változatlan marad. A szentelmények 

mennyiségének jelentős mértékű csökkenése a kosarak, kendők alakjának módo-

sulásával is együtt jár. 
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Márta Magyari 
 

TRANSFORMATIONS OF FOOD CONSECRATION IN THE COURSE OF TIME 
(A SNAPSHOT TAKEN IN THE MID-1990S) 

 
The Easter consecration of food, or pászkaszentelés [verbatim: consecration of matzo] in 
Greek Catholic terminology, is an integral part of Greek Catholic traditions and customs. 
It reflects the current condition of this traditional custom in a representative way as well 
as the relationship of the specific community to religious traditions. This relationship is 
manifested beyond the simple fact of participation in the Easter Sunday ritual, where 
one’s presence is already considered to be demonstrative act, in a materialized form, too, 
in the food taken to the church to be consecrated, together with the baskets used for 
keeping the food in, as well as the kerchiefs or cloth used to cover the food.  
 
 

 
Útmenti kereszt – Hajdúdorog 
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Silling István 
 

Temetés Kupuszinán 
 

 

 

A nyugat-bácskai Kupuszina temetőjének néprajzi vizsgálata megtörtént a 

Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiss Lajos Néprajzi Szakosztályának 

1996. évi népi vallásosság konferenciáján Szabadkán. Az azóta kötetben is megje-

lent bemutató1 folytatása ez az írás, amelyben a kupuszinai temetés jellemzőiről 

szólok.  

A haláleset hírül adása a templombeli harangszóval, a csendítéssel történik. 

A csendítés a nagy haranggal történik, és három szakaszból áll akkor, ha férfi halt 

meg, míg két részből, ha nő hunyt el. Ha csak a templomban harangoznak, akkor 

az elhunytat nem a kupuszinai temetőben fogják temetni. Amikor a temetőben is 

megszólal a harang, az jelzi, hogy a koporsó már kint van a ravatalozókápolná-

ban. A halott felravatalozása otthon az első szobában történt mindaddig, amíg 

meg nem épült a ravatalozókápolna a temetőben (1996).  

Előzőleg a halottat megmosdatják, tiszta ruhába öltöztetik. A mosdóvizet az 

eresz alá volt szokás önteni, vagy pedig olyan helyre az udvarban, ahol soha nem 

járnak. Van, aki már életében elkészíti halottas ruháját. Ez jobbára a nőkre vo-

natkozik, s ők ünneplő szoknyáikat, kötényüket, ingjüket, vállkendőjüket, fejken-

dőjüket készítik el. Ez még a 21. században is előfordul. A halott férfiaknál régen 

megtörtént, hogy esküvői kabátjukban, nadrágjukban temették el, ha azokat a vi-

seleti darabokat még rá lehetett adni a testre, azaz nem hízta ki az ember. A férfi-

ak lábára cipőt vagy papucsot húztak, kalapjukat a mellükre tették a ravatalon. Ha 

nőtlen férfi halt meg, virágot, rozmaringágakat tettek a feje mellé mindkét oldal-

ra. Ha hajadon lány hunyt el, menyasszonynak öltöztették. A halott kezébe rózsa-

füzért adnak. A halott öltöztetését a házbeliek végzik, egy-két szomszéd vagy ro-

kon segítségével. 

A halottas ház bejárati ajtaja fölé fehér keresztmintával ellátott rövid víz-

szintes gyászleplet akasztottak. A ravatal az első szobában a két ablak között a 

mestergerenda alatt volt. Ha átalakították a házat, akkor is a tisztaszoba közepére 

került a ravatal. A halott feje mögött egy magas, talpas kereszt állt, mindkét olda-

lán egy-egy nagyobb gyertya égett mindaddig, amíg a koporsót ki nem vitték a 

házból. A koporsó elé egy kis székre fehér tányérban szentelt vizet tettek néhány 

szál rozmaringgal, örökzöld ággal, hogy a látogatók azzal hintsék meg a nyitott 

 
 1  Silling 2002: 153–167. 
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koporsóban fekvő halottat. A kegyeletadók korábban letérdeltek a ravatal előtt, s 

úgy imádkoztak. Imájuk végén az oda készített szentelt vízzel meghintették az el-

hunytat. Ha a tányérban fogytán volt a szentelt víz, öntöttek hozzá. A koporsó 

lezárásakor, amikor a sír felé indulnának, az itt megmaradt kevéske szentelt vizet 

beöntik a koporsóba a rozmaringágakkal együtt. 

A temetés az elhalálozást követő 24 óra után történik. Előtte van a virrasz-

tás. Ezt minden halottnál elvégzik. Amíg háztól történt a temetés, akkor előző es-

te otthon virrasztottak. Egy erre vállalkozó, jó hangú, ájtatos személy vezeti a vir-

rasztást: imádkozik, énekel maga választotta énekeket. Az imádságok közül a fáj-

dalmas rózsafüzért végzik. Ebben előimádkozó szerepet a virrasztók közül bárki 

választhat, s önként kezdi el az imádság újabb tizedét. A virrasztás alatt az első 

két szobában ültek a nők, a harmadikban-negyedikben a férfiak. Ez utóbbiak 

csendben beszélgettek, borozgattak. Amióta a temetőben van a virrasztás, az a 

temetést megelőző órában történik.  

A virrasztáson is búcsúztathatták a halottat hozzátartozóitól. Erre a virrasz-

tást vezető személy készítette a verses szöveget, illetve elkészített, valahonnan 

másolt éneket énekelt. Egy vékony, búcsúztató énekeket tartalmazó füzet került 

elő 2010-ben az 1892-ben született Szikora Istvánné Buják Mária hagyatékából, 

aki a később nagyon tisztelt előimádkozó, Buják Mihály (Sinkó Misa bácsi) nővé-

re volt. A szövegeket az asszony akár másolhatta is, de az írásban jelentkező 

nyelvjárási sajátosságok arról is vallanak, hogy fejből is tudhatta őket. (A szöve-

geket a Függelékben közlöm.) 

Temetés a nap bármely időszakában lehet, reggel is, délelőtt, délután, nyáron 

késő délután is, a meleg szűntével, csak este nem. Ilyenkor a ravatal mellé a leg-

közelebbi rokonok ülnek: az özvegy, az elhunyt gyermekei párjukkal, a nagyobb 

unokák, a testvérek, a komaasszony, nagybácsik-nagynénik. A többi rokon, isme-

rős, jó barát a másik szobában, illetve napjainkban a ravatalozó másik oldalán ül, 

vagy pedig kint áll a kápolna előtt. 

Régen a temetési szertartás bent kezdődött a házban. A pap a kántorral 

megállt a halottas ház ajtajában, onnan szentelte be a koporsót, s végezte a szer-

tartás egy részét. Amikor a koporsót kihozták a házból, a szertartás az udvaron 

folytatódott. Ilyenkor a házból kihozott koporsót a Szent Mihály lovára helyez-

ték, elé tették a keresztet és az égő gyertyákat, a családtagok pedig mellé térdeltek, 

s így várták ki a szertartás végét. Később már nem térdeltek le, állva búcsúztak 

hozzátartozójuktól. A kántor a Hallgasd meg keresztény lélek… kezdetű énekkel 

kezdte a búcsúztatást. A pap a ceremóniát latin nyelven végezte. Az énekek közül 

felhangzott még a Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet… kezdetű, majd a kán-

tor a maga összeállította halotti búcsúztatót énekelte. Később a Ments meg engem, 

Uram, az örök haláltól… kezdetű népének hangzott el, végül az énekek közül min-
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den temetésen elhangzott még a Mária, Szűzanyám, szerelmes szép dajkám… kezde-

tű, s utána indult a koporsó a temető felé. 

Az egyházmegyei liturgiai bizottság 1996-ban betiltotta a temetési búcsúzta-

tó éneklését. Azt most egy, a gyászoló család által kért gyászének helyettesíti; leg-

inkább a Közelebb, közelebb, Uram, hozzád... kezdetű a népszerű (dallamában meg-

egyezik a Titanic című film végén hallható betétdallammal, csakhogy ez az ének 

Kupuszinán a temetéseken jóval korábban honosodott meg, mintsem a filmet el-

készítették (1997) volna. Első alkalommal 19-ben énekelték egy édesanya temeté-

sén, akinek pap fia hozta az éneket külföldi szolgálati helyéről). De a búcsúztató 

azért mégsem veszett ki teljesen, hiszen ha azt kimondottan igényli a család, ak-

kor mégis énekelhető. Az utolsó kupuszinai kántor szerint a 20. században min-

dig szokás volt a búcsúztatás. Dudás István volt az utolsó hivatásos kántor 

Kupuszinán. Ő a búcsúztató dallamokat a Csonoplyán egykor szolgált Rausch 

kántor úrtól kapta, aki azokat magyar, német és horvát (bunyevác) temetéseken is 

énekelte, s állítása szerint a 20. század elején íródtak. A kántor úr ötféle dallamot 

használt, melyeket ő tizenkettesnek, tizenhármasnak, tizenötösnek nevezett, va-

lamint volt egy újabb dallama, és búcsúztathatott még a már említett Közelebb, kö-

zelebb, Uram, hozzád... kezdetű ének dallamára is. Dallammegnevezései valójában 

az éneksor szótagszámát jelölik. A dallam kiválasztását szerinte az dönti el, hogy 

milyen szöveget kell énekelnie. Ezt meghatározhatja a család és a kántor család-

ismerete is. Például az egyházi esküvőben nem részesült hozzátartozók nevét 

nem szokta kiénekelni. Búcsúztatószövegeiből gazdag gyűjteménye volt, amelye-

ket temetésenként variált az elhunyt korától, érdemeitől és rokonságának nagysá-

gától, illetve a búcsúztatót megrendelő család óhajától függően. Csak saját tapasz-

talatomra támaszkodva mondhatom, hogy a búcsúztatóban az elhunyt nevében 

egyes szám első személyben először Istenhez szólt, és a hozzá való készülődést 

említette, majd az elhunyt életkorát, betegségének időtartamát. Ezután házastár-

sától búcsúzott a halott. Ha már nem élt a házastársa, akkor az özvegység idejét 

szokta megemlíteni a kántor. Ezt követte a gyermekektől s azok házastársaitól 

való búcsúzás. Sorban az unokák, dédunokák következtek, ha igény volt rá, akár 

név szerint is. Ha még élt az elhunyt szülője, akkor tőle az utódok után búcsúzta-

tott. Következtek a testvérek, komák, komaasszonyok, nászok, nászasszonyok, 

rokonok, szomszédok, s mind, kik jelen voltak a temetésen. Külön kívánságra 

esetleg a munkatársaktól, az osztálytársaktól is elbúcsúztatta az elhunytat. A bú-

csúztatók időszakának végén nem volt ritka már az olyan búcsúztató sem, amely-

ben a családot csak általánosan említette, nem nevezve meg név szerint egyik 

hozzátartozót sem. A búcsúztató végén ismét Istennek ajánlotta az elhunyt lelkét. 

A búcsúztatókhoz segítségére voltak a rendelkezésére álló következő szak-

kiadványok:  
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Fiak András: Halotti búcsúztató könyv kisdedek, gyermekek, hajadonok és felnőttek 

felett. Eger, é. n. 

Ujházy Miklós endrődi kántor: Róm. kath. halotti búcsúztatók. Gyoma, 1904. 

Barabás István igazgató-tanító, egyh. énekvezető: Temetőkönyv kath. kántorok 

használatára. Vasvár, 1903. 

Erdélyi Sándor szeged-felsővárosi róm. kath. kántor: Temetési énekek, népies 

búcsúztatók. Szeged, 1894. 

A 20. század egyik korábbi kántortanítója id. Sturcz József volt, akinek fia 

úgy emlékezett, hogy a dallamokat a kántor maga komponálta a megrendelt bú-

csúztató díjának megfelelően. Voltak olcsóbb búcsúztatók, korábban írt s gyak-

ran használt dallamokra. De rendelhettek új dallamot is, amiért természetesen kü-

lön fizetség járt. A búcsúztató szövegének hossza is a pénz függvénye volt: ahány 

versszak, annyiszor a meghatározott összeg. A kántor először a szöveget állította 

össze az óhajoknak megfelelően. Csak aztán ült le a zongorához, hogy a dallamot 

hozzá illessze.  

 

A rózsafüzéresek is az udvaron vettek búcsút elhunyt társuktól. Ilyen eset-

ben a kántor és a jelen lévők az Öltözzetek gyászruhába szentolvasóbeliek… kezdetű 

éneket énekelték, a tagok pedig mind a koporsóhoz járultak, s azt megszentelték 

szentelt vízzel, amit külön erre a célra készítettek ki. Bodor Anikó ismert 

etnomuzikológus 1990-ben begyűjtötte még a régi rózsafüzéres búcsúztatót is, a 

Hív társaim, ide jertek… kezdetű éneket. Napjainkban a társulati tagok a kápolná-

ban járulnak a koporsót megszentelni.  

Amikor háztól történt a temetés, a koporsót mindig úgy vitték ki az udvar-

ból, hogy a halott ne nézhessen hátra, azaz lábbal ment előre. A legközelebbi 

hozzátartozók csendben szerencsés utat kívánnak még ma is a házból induló, 

koporsóban fekvő hozzátartozójuknak. Ez után a házőrző – mert mindig fogad-

nak ilyen személyt – kinyitja az ablakokat, ajtókat, kiszellőztet, és felsöpöri a szo-

bákat. A szemetet ugyancsak oda, az eresz alá, vagy soha nem járt helyre szórja, 

hogy ott rothadjon el.  

A temetési menet elején a vezérkeresztet vitte egy férfi. Mögötte vitték a lo-

bogókat, amelyeket előzőleg a templomból hoztak a gyászoló házhoz. Két fekete 

lobogó, amelyre fehér vászonból kereszt alakot applikáltak, minden halottnak 

dukált. Ha rózsafüzéres volt az elhunyt, akkor egy nagy, fehérhímzésű, rózsafü-

zérmintás fekete zászlót is vittek, valamint két fehércsipke zászlót, amelyekre vi-

lágoskék cérnából varrták ki a rózsafüzért. Ezeket a zászlókat a temetés után 

visszavitték a templomba. Ma mindezeket a ravatalozó egyik helyiségében tárol-

ják. 

A halottvivők – számuk a ház és a temető távolságától függött: 6 vagy 12 

volt, hogy váltakozhassanak –, akik korábban a Szent Mihály lován a vállukon 
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vitték ki a koporsót a házból a temetőbe, a rokonságból való, erre alkalmas férfi-

ak voltak. Erre legtöbbször a komaságból való férfiakat választottak (koma, ke-

resztgyerek, bérmált fiú), illetve az elhunyt férfirokonait. Ha ilyenekből nem volt 

elég, akkor a szomszédok is besegítettek, de igyekeztek mindig nős férfit kérni er-

re a feladatra. A nőtlen, még ha korosabb is volt, nemigen kapott ilyen felkérést. 

Ma már ez a szokás nem él. A fejfát, a sírkeresztet mindig az elhunyt komája viszi 

a gyászmenet vége felé. Ha ő már nem él, viheti a komaasszonya is, avagy a koma 

fia, veje, esetleg az elhunyt gyermekének a komája. Újabban erre a fejfára a ko-

mának illik virágot vinnie. Ha már kész az elhunyt síremléke, s rajta a neve, akkor 

előfordul, hogy ilyen fejfát nem is visznek. 

Ma már leginkább friss virágból készített koszorút, illetve csokrot visznek a 

temetésre. A csokorba mindig páros számú virágszálat tesznek. De még előfordul 

műanyagkoszorú is. A virágkoszorúkat, csokrokat legtöbbször lányok, nők vitték. 

Amíg háztól temettek, ezek a nők az udvarra kitett koporsó mögött sorakoztak 

fel. Nekik és a jelen levő gyerekeknek szokás volt egy kis tábla csokoládét adni. 

Ez a szokás az 1960-as évektől az 1980-as évek végéig élt. Napjainkban már van 

egy állvánnyal felszerelt kocsi, amelyre a virágokat kiviszik a temetés vége felé, s 

azon tolják ki a sírhoz. A Szent Mihály lovát is felváltotta egy kocsi, amelyen ki-

tolják a koporsót a sírhoz, s ma már csak négy férfi kell ehhez, hogy ők eresszék 

le a koporsót a sírba. Nyitott koporsós ravatal még előfordul, s ilyen esetben a 

ravatalozóban, a szertartás végén egy erre vállalkozó személy zárja le a koporsó 

fedelét.  

A gyászoló menet útközben a kántor által előénekelt éneket ismételte. A te-

metőbe érve a koporsót letették a Nagykereszt elé, ahol még egy rövid szertartást 

végzett a pap és a kántor, amelynek ideje alatt a legközelebbi hozzátartozók le-

térdeltek a koporsó mellé. Ezt követően a sír felé indultak, s harangszó követte a 

gyászmenetet a sírig. 

Ha a család kívánja, és a közösség is jónak véli (pl. fiatal az elhunyt, vagy 

társadalmilag aktív volt az elhunyt), fúvószenekar is játszik a temetésen. Ez legin-

kább a koporsónak a sírba indulásakor szokott megszólalni, s egy ismert gyászin-

dulót fúj, majd a sírba eresztéskor leggyakrabban a Most van a nap lemenőben… 

kezdetű nótát játssza, bár a család igényelhet más zeneszámot is. Néha a rózsafü-

zéresek búcsúénekét is kíséri zenekar, esetleg más búcsúéneket. 

A sírgödröt a temetőcsősz ássa, illetve ő nyitja ki a kriptát és helyezi el az új 

koporsót. 

Újabban a sírhalom elkészülte után azonnal mécsest gyújtanak a sír előtt. 

Temetés után a kápolna előtt szerény fogadást tartanak a legközelebbi hoz-

zátartozóknak. Kézmosó edényt, törülközőt nem készítenek. Halotti tor tartása 

nincs szokásban. A ravatalozó felépítéséig a koporsót, templomi lobogókat, ke-
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resztet vivő személyeket a temetés után meginvitálták az egyik útba eső vendég-

lőbe, hogy ott kedvük szerint igyanak valamit.   

Temetés másnapjának reggelén a házbeliek közül valaki kilátogat a sírhoz, s 

gyertyát gyújt. A temetést követő első vasárnap ebéd után a házban élők mind ki-

látogatnak a sírhoz, friss virágot visznek, gyertyát gyújtanak. 

A temetésen égő vastagabb gyertyák közül az egyiket meg szokták hagyni a 

legközelebbi mindenszentekig, halottak napjáig, s akkor égetik el. De ma már a 

ravatalozóban villanyégők, gyertya alakú izzók világítanak a ravatal előtt. 

A sírra helyezett virágokat, koszorúkat a temetést követő hat hét után szo-

kás elvinni. 

Sírszentelés a temetés utáni első halottak napján történik, ha ezt a gyászoló 

család kéri, s évenként megismételhető. 

 

IRODALOM 

 
BODOR Anikó 

2015 Széles a Duna. Kupuszinai népdalok. Zenta–Újvidék: Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet – Forum Könyvkiadó Intézet 

SILLING István 
2002 Vallási néphagyomány. Újvidék: Forum Könyvkiadó 

 
 
 

István Silling 
 

FUNERALS IN KUPUSZINA 
 
This paper is about the ethnographical examination of the cemetery located in the  
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has been conducted and reported on at the 1996 conference on folk religion held in Sza-
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published since, in which I elaborate on the characteristic features of funerals in  
Kupuszina.  
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FÜGGELÉK 
 

1. 
Buják Mária, bácskertesi lakos Ének könyve 

(Betűhív átírásban közlöm a szövegeket.) 
 

1. Halotti: áldot Jézus krisztus 
Tegnapi napon let szomorú órája, 
Ezen vénlegénynek/menyaszonynak legszeb kéz fogása, 
Akit él jegyezet szerető mátkája, 
A Jézus/Mária maga tet gyirit az ujára. 
 

Halál let kéréje harang hirdetéje, 
Az isten szt. fija kedves vénlegénye, 
/a szép szüz Mária menybe vezetője. 
Mai nap tartatik az ő menyegzéje, 
Elbútsúzó nóta igy lesz éneklése. 
 

Érettem zokogó édes Atyám, s Anyám, 
Kikhez szeretettel szólana az én szám, 
Töbé nem nézhetnek szemeitek reám, 
Mert magához vet a teremtő szt. Atyám. 
 

Kereszt atyám s anyám isten tihozátok, 
Éltesen az Isten menyei Atyátok, 
Szerentsés életben boldog kimulástok, 
Ezt kivánja rátok a kereszt fiatok, / lányotok. 
 

Bútsúzom téletek kedves testvéreim, 
Tisztelt rokonaim és legény, vagy leány társaim, 
Hasonló szavakat kedves szomszédaim  
Ez lészen hozzátok utolsó szavaim. 

 

Ma vagyon éltemnek lelki kéz fogása, 
Melyben a muzsika szileim jajgása, 
Sok vendégim vannak érangyalom lássa, 
Krisztus, /szüz Mária/ az én mátkám kinek nincsen párja. 
 

Szólnak a harangok szépen zengedeznek, 
A kisérét húzák eljöttek temetnek, 
Jó legény/leány társaim téletek elválok, 
Az Isten hozátok szivemböl kivánok. 
 

Most már emeljétek fölböl let testemet, 
Hervat virágokkal ti el temessétek, 
Angyalok fel viszik Istenhez lelkemet, 
Ti fáratságtokért az Isten meg fizet. Amen. 
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2. Nóta:// Im láttyátok hogy váltó páros elváláshoz 
 

Elmultak már minden kínaim, 
Ithagyom én minden javaim, 
Hitves párom fiam leányom, 
Az én kedves rokonaim. 
 
Legelőb is hozzád igy szólók, 
Köszönöm most hű ápolásod, 
Hitves párom kit most elhagyok 
Ti mind nekem megbocsásatok. 
 
Téged kérlek jó hitves párom, 
Légyen téled takaritásom, 
Uram Isten jó úti társom, 
Hogy menyekben legyen jó sorsom. 
 
Jó fiaiam Isten veletek 
Atyátokért Istent kérjétek, 
Jutalmat az égbe nyerjetek, 
És érettem könyörögjetek. 
 
Jó leányim ne sirassatok, 
Könnyes szemel ne zokogjatok, 
Atyátokról emlékezzetek, 
Ő érete Istent kérjétek. 
 
Zárjatok be gyász koporsóba, 
Vigyetek elkészilt síromba, 
Öltözetek szomorú gyászba, 
Reménységtek legyen Jézusba. 
 
Sötét gyászos sírba tétetem, 
Úr jézusba van reménységem, 
Hogy meg adja én üdvösségem 
Szüz mária esedez értem. 
 
Hogy ha eljön a boldog óra, 
Testem fekszik a föld gyomrába, 
Sziveteket teszi bánatra, 
Gyermekeimet szörnyi sirásra. 
 
Itéletig nyukszom siromba, 
Reménységem van a Jézusba, 
Hogy fel vigyen nagy boldogságba 
Az angyalok társaságában. 
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Életem mint jaj keserves volt, 
Betegségem bánatom nagy volt, 
Az úr jézus nagy kegyelme volt, 
Legyen Atyám mert pártfogóm volt. 
 
Dicsértessék Mária neve, 
Dicsértessék Jézus szt. neve, 
Dicsértessék szent lélek Isten, 
Most és menyben örökén. Amen. 

 
 
3. Nóta:// Imádlak tégedet 
 

Megszabadultam már, azhalál félemétél, 
És meg, menekettem, nyavalyáim, Terhétől, 
Isten kegyelmével e tsalárd világtul, 
Elváltam rokonimtol. 
 
Azért teremtémnek, ajánlom én lelkemet, 
Földnek pedig hagyom, rothadandó, testemet, 
Kik rokonim vagytok téletek meg válok, 
Érettem ne sírjatok. 
 
Lelkemben érvendek, Isteni szeretetre, 
Testi halál után, megyek örök életre, 
 
Kit Isten készítet, jó keresztényeknek, 
Buzgó igaz hiveknek. 

 
Rajtam az ördögnek, nintsen immár hatalma, 
Binnek és világnak, nints semi birodalma, 
Mert krisztus elrontá, az egeknek erejét 
Megtérvén kígyó fejét. 
 
Az Atya Istenek vagyok én szerelmében, 
Az ő szt. fiáért, kedvébe kegyelmébe 
Engemet részesít szine látásába, 
Egeknek országába. 
 
Semmit azért rajtam , ti ne siránkozatok, 
Magatokra inkáb, kérlek jól vigyázatok, 
Örök nyugodalmat menyekben nyerjetek, 
És velem örvengyetek. Amen. 
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II. 
A kupuszinai temetésen elhangzó énekek szövegei 
 

1. 
Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,  
Ama rettenetes napon minden bajtól,  
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,  
S eljössz a világot lángokban ítélni. 
 
Reszket minden tagom, borzadok és félek,  
Földi pályát végzett szegény bűnös lélek. 
Félek a naptól, mely vizsgálni fog s dúlni,  
Midőn az ég és föld meg fognak indulni. 
 
Ó, adj, Uram, örök nyugodalmat neki!  
Örök világosság fényeskedjék neki! 
Hogy trónusod körül ő udvarolhasson,  
S Téged, boldogítót, örökké áldhasson! 
 
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki,  
És az elenyészhetetlen világosság fényeskedjék neki! 
Ezt engedje az Úristen, nyugodjon békességben!  
Nyugodjon mindörökké, ámen! 

(Az utolsó versszakot más dallamra, recitálva) 
 
 

2. 
 
Hallgasd meg, keresztény lélek, 
Amiket itten szemlélek. 
Hogy a halál minő lészen, 
Őneki senki ne higgyen! 
 
Vegyen példát, ki most hallja, 
Minő lészen állapotja. 
Ma vagy holnap még meghalhatsz, 
Sehol tőle el nem bújhatsz. 
 
Nincsen őellene fegyver, 
Mert mindeneket földhöz ver. 
Legyen bár az patikaszer,  
Az sem használ, utóbb megnyer. 
 
Zárjátok be koporsómat, 
Én örökös hajlékomat! 
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Ott lesz nékem aluvásom, 
És örökös nyugovásom. 
 
Ezt engedje az Úristen, 
Nyugodjon békességben! 
Nyugodjon mindörökké, ámen! 
 
 

3. 
 

Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet, 
Véghetetlen érdeméből várom üdvösségemet. 
Istenem, Istenem, ki voltál mindenem, 
Könyörülj én lelkemen! 
 
Amíg éltem e világban, benned bíztam, Istenem, 
Minden nemű dolgaimban csak Te voltál mindenem. 
Istenem, Istenem, ki voltál mindenem, 
Könyörülj én lelkemen! 
 
Ó, ne nézzed a gyarlóság bűnös ballépéseit, 
Hanem a Te Szent Fiadnak végtelen érdemeit. 
Istenem, Istenem, ki voltál mindenem, 
Könyörülj én lelkemen! 
 
Add, hogy Krisztust, az örök fényt én is láthassam Veled, 
És a Szentlélekkel együtt áldjam Istenségedet! 
Istenem, Istenem, ki voltál mindenem, 
Könyörülj én lelkemen! 

 
 

4. 
 

Mária, Szűzanyám, szerelmes hív dajkám, 
Reményem csillaga, most hozzád száll imám, 
Te voltál mindenem, rád bízom lelkemet, 
Tudom, csak így nyerek örök örömeket. 
 
Mária, Szűzanyám, éltemnek mindene, 
Tekints irgalommal most reám, hívedre, 
Angyalok közt legyen jutalma lelkemnek, 
Fiad látásában vég nélkül örvendjek! 
 
Mária, Szűzanyám, síromba indulván, 
Anyám, hozzád sóhajt, szívből jövő imám, 
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Szólj értem Fiadnál, lelkem vedd az égbe, 
A választottak közt áldjalak örökre! 

 
 

5. 
 

Öltözzetek gyászruhába, szentolvasóbeliek, 
Mert egy rózsát leszakajtott a halál közületek. 
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében nyugodjon békességben! 
 
Rózsakoszorúnk egy ága halva fekszik előttünk. 
A békességnek álmába már elköltözött tőlünk. 
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében nyugodjon békességben! 
 
Örvendetes és fájdalmas, dicsőséges titokban 
Velünk volt minden ájtatos szent búcsújárásokban. 
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében nyugodjon békességben! 
 
Angyalok kilenc karjai az égből leszálljatok, 
Hogy meghalt társunknak lelkét egekbe sorozzátok, 
Hogy Jézus Szent vére, drága szenvedése legyen üdvösségére! 
Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevében nyugodjon békességben! 

 
 

6. 
 

Hív társaim, ide jertek,  
Akik velem kötöttétek 
Szűz Mária koszorúját,  
Olvasója aranyláncát. 
 
Én is Mária kertjének,  
Olvasója egyletének 
Voltam virága és tagja,  
Égi rózsák ápolója. 
 
Kezeim többé nem tartják  
Szűz Mária olvasóját, 
De azt, mint legdrágább kincset,  
Még a sírba is elviszem. 
 
Társaim, akik voltatok,  
Lelkemért imádkozzatok! 
Ó, mondjátok el fölöttem  
A szent titkokat helyettem! 
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Lelkem érzi szent örömmel,  
Hogyha olvasózengéssel 
Kíséritek víg útjára,  
Be fog jutni mennyországba. 
 
Koporsómon a fedelet  
Olvasóval díszítsétek, 
Hosszú utamra az legyen  
Mennyországba a vezérem. 
 
Szemfedőmül a virágok  
Hadd legyenek a szent titkok, 
A koszorú keresztemen  
Miatyánk, Üdvözlet legyen. 
 
Az Isten dicsőítése  
Legyen a szívembe vésve, 
Hogy elkészülve lépjek be  
Boldogságos égi kertbe.2 

 

 
Máriapócsi kegykép zarándoklata – Újfehértó 

 
 2  Bodor 2015: 170–171. 
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Bólya Anna Mária 
 

Vízünnep  
a macedón vízkereszti hagyományban 

 

 

 
„Félek, ha tovább folytatnám, amit ennek az elem-
nek méltóságáról mondhatok, arról, hogy mily erő, 
kedvesség van benne, hogy mennyire célszerű, hasz-
nos, alkalmas segítség ez a világ számára: ez úgy 
tűnhetik fel, mintha nem annyira a keresztség értel-
mét, mint inkább a víz dicséretét adnám elő...”  

(Tertullianus: A keresztségről)1 
 

 

A VÍZ 

 

A keresztény egyházi liturgikus gyakorlat cselekményeiben, szentelésekben, 

áldásokban szinte mindenütt jelen van a víz. A szertartásokban ez a legszéles-

körűbben felhasznált szentelmény. A víz megszentelése az egész keresztény egy-

házban központi jelentőségű. A keresztény hagyomány ünnepei között több olyat 

találunk, amelyben a víz kitüntetett helyet foglal el. Ezek némelyike szinte vízün-

nepként jelenik meg. Ennek csúcsaként értelmezhető az ortodox hagyomány ma 

is élő vízkereszti szokásköre.2 

A magyar hagyomány vízkereszti ünnepkörében a szentelt vízhez számos 

néphitelem kapcsolódik, az egészséghozó, bajelhárító szokások igen nagyszámúak.3  

Az évkörben a víz fontos szerepe már a karácsonyi ünnepkörben jelentke-

zik. A szent időtől kapott szakrális tartalommal rendelkezik az aranyvíz vagy 

aranyosvíz, melyet más néven életvíznek, élet vizének vagy szerencsevíznek hívnak. Ezt 

karácsony estéjén, éjszakáján, esetleg hajnalán merítették a kútból, folyóból vagy 

forrásból. Ettől eltérő merítési időpontokat is találunk a hagyományban: Szilvesz-

ter, újév, vízkereszt napja. Ennek a víznek minden területen gyógyító, termékeny-

séghozó erőt tulajdonítanak. Az aranyvízbe almát vagy pénzdarabot vetnek, s így 

isznak belőle. E szokáskörhöz kapcsolódik a víz rituális szerepét kiemelő szóta-

 
 1  Kühár 1944: 11. 
 2  Bartha 2013: 176–177; Bólya 2013a: 133–137. 
 3  Bálint 1998: 198–203. 
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lanvíz jelensége. Ezt a merítés óta még semmire sem használt vizet némán öntik a 

vödörbe.4  

A víz szempontjából legjelentősebb, vízszenteléssel kapcsolódó ünnep a 

vízkereszt. A víz szakrális tartalma ekkor mutatkozik meg legteljesebben. A ma-

gyar vízkereszt szó Krisztus megkeresztelkedésének ünnepére utal. Maga a vízke-

resztkori vízszentelés a keleti egyházból került át a nyugati egyházba. A győri 

Hartvik legenda a 11. században így ismerteti a víz szentelését: „ahogy ez a görö-

göknél szokás”. Magyarország teljes területén a 15. században terjed el. A vízke-

resztkor megszentelt vizet magyar területen is nagy mennyiségben vitték haza és 

használták fel gyógyító, bajelhárító tevékenységre.5 

 

 

A VÍZKERESZT ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA 

 

Az első három évszázadban a kereszténység teljes liturgikus ünneplése az 

Üdvözítő halála és feltámadása köré csoportosult, Jézus születésének dátumát 

nem ünnepelték. A születés számontartása a pogány vallások isteneinek ünneplé-

sére volt jellemző. Origenésznél sem találjuk említését Krisztus születéséhez kap-

csolódó ünnepnek.6  

A karácsony december 25-i és a vízkereszt január 6-i ünnepének létrejötte 

egyaránt a kereszténység előtti napfordulóhoz köthető ünnepekhez kapcsolódik. 

Ezek az ünnepek az alsó-egyiptomi és szíriai eredetű Rómába került Sol invictus 

és az egyiptomi napforduló voltak. Ehhez kapcsolódott a Jézus istenségét nem 

vagy csak keresztelésétől elismerő ariánus és gnosztikus szekták hatása.7  

Az Epifánia január 6-i ünnepe valamivel korábban keletkezett keleten, ale-

xandriai hellén környezetben az egyiptomi téli napforduló ünnep kiszorítására. 

Ez a pogány ünnep eredetileg az idő újjászületésének ünnepe volt, melynek al-

kalmával a Nílusból vizet merítettek s azt megőrizték. Az egyiptomi keresztények 

ezen a napon megfürödtek, annak emlékére, hogy Krisztus megkeresztelkedett a 

Jordánban. A számukra igen jelentős ünnepen a gyermekeket a folyóvízbe már-

tották, ceremóniával megszentelték, annak gyógyhatást tulajdonítottak. Minden 

bizonnyal 312 és 325 között fogadták el az Epifániát, Jézus istensége megjelené-

 
 4  Bálint 1998: 72–75. A rituális tartalommal rendelkező pénzek a macedón hagyományban is fel-

tűnnek, többek között karácsony estéjén (bővedestén). Bólya 2013a: 134–136. 
 5 Bálint 1998: 178, 198–201. 
 6  Hasonlóan a szentek és vértanúk ünnepléséhez, amelyek esetében az ünneplés haláluk napján 

történik. Radó 1998: 43–58. 
 7  Bartha 2010: 176–177. 
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sének ünnepét, melyben Jézus keresztségét, a megszületett gyermek Jézust, a há-

rom mágus imádását és a kánai borcsodát ünnepelték.8 

Az Epifánia ünnepének kialakulására hatással volt a már említett gnosztikus 

szekta hasonló ünnepe is, melyen egészen a III. század elejétől kezdődően nem 

Jézus keresztelkedését, hanem istenné válását ünnepelték.9 

A római eredetű karácsony ünnepe 325 és 335 között jött létre. A karácsony 

ünneplése egyfelől az ariánus eretnekséggel szemben hangsúlyozza a születés és 

az istenség dogmatikáját, melyben Krisztus örök isteni születését és földi születé-

sét ünnepelték december 25-én. Másfelől az ünnep a legyőzhetetlen nap keresz-

ténység előtti tartalmát igyekezett keresztény jelentésbe integrálni: Krisztus az 

„igazság napja” és a „világ világossága”.10 

A 6. század folyamán a keleti és nyugati egyház között kölcsönös átvétel tör-

tént. Ekkortól a nyugati egyház a bölcsek hódolatának emlékét január 6-ra he-

lyezte át, így vált ez a római Epifánia fő témájává. A karácsony ünnep átvételekor 

a keleti egyház Epifánia ünnepe elveszti Jézus testi születésével kapcsolatos ün-

nepi tartalmat, a fő jelentés ekkor Jézus megkeresztelkedése lesz. A többi, szüle-

téssel kapcsolatos jelentéstartalom a keleti egyházban a bölcsek hódolatával 

együtt karácsony napján marad.11 

A vízkereszt ünnepe leglátványosabb vízünnepként az ortodox hagyomány-

ban tűnik fel. Valamivel kisebb intenzitással, ingadozóan a magyar görög katoli-

kus hagyomány is törekszik a szabad téren való vízszentelésre, sőt egyes gyűjté-

sekből a kereszt vízbedobásáról is értesülünk. A római szertartásban a vízkereszt 

jelentősége a többi szertartáshoz képest mára elhalványult, a 20. elejéről azonban 

még jelentős vízkereszti ünneplésről kapunk híradást a magyar római katolikus 

hagyományból is. A Magyarság Szellemi Néprajzában ezt olvashatjuk:  
 
„Vízkeresztkor az ország keleti és déli részein a kelésesek meg is fürödtek a patak 
vízében, melyhez kivonultak, mások csak hazavitték gyógyszernek.”12  
 

Ma újra látható kezdeményezés az ünnep jelentőségének visszatérésére a római 

szertartásban.13 

 
 8  Bálint 1998: 178; Radó 1998:16–17; Várnagy 1995: 427–429. 
 9  Várnagy 1995: 427–429. 
10  Radó 1998:16–17; Várnagy 1995: 427–429. 
11  Várnagy 1995: 427–429. 
12  N. Bartha–Gönyei–Kodály–Lajtha–Schwartz–Solymossy–Szendrey Á.–Szendrey Zs. 1937: 325; 

Bartha 1990: 430; Telenkó 2010: 194, 198. 
13 A római katolikus vízkereszt ünnepe 2014-től kötelező ünnepként ismét különvált a rákövetkező 

vasárnaptól. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2021 
2015. 02. 02. 

http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2021
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A megszentelt víz használata a görög katolikus magyar hagyományban még 

jóval elterjedtebb. A néphitben a lehető legszélesebb körű gyógyhatás és gonosz-

űző tulajdonságsor kapcsolódik hozzá.14 Az ortodox hagyomány egyenesen köz-

ponti jelentőségűnek éli meg a vízkereszt ünnepét, a természetes vizek egészség-

hozó erejébe vetett hit igen látványos, amint azt majd a nyugat-macedóniai példa 

esetében látni fogjuk. Az ortodoxián belül is kivételes vízkereszti ünnepkört fel-

mutató nyugat-macedón hagyomány adatközlője így fogalmaz: „A vízkereszt a 

legnagyobb ünnep. A karácsony és húsvét is nagy ünnep, de másképpen.”15  

Macedóniában ma a vízkereszt ünnepe a városi és a falusi lakosság körében 

is igen elterjedt. A média, a sajtó, a megosztó portálok vízkeresztkor bővelkednek 

a vizes eseményekről szóló beszámolókban.16 

A kereszt vízbedobása és kifogása a fő esemény január 19-én, melynek leg-

látványosabb példái az Ohridi tónál és Szkopjéban a Vardar folyó fölött ívelő 

kőhídon játszódnak. Emellett azonban minden helységben dobnak keresztet a 

természetes vizekbe, ahol ilyen nincs, ott medencéket töltenek meg vízzel a szen-

teléshez.17  

Az ünnep csúcsa, a vizek szentté változása, minden vizek összeérése olyan 

szent idő kezdetét vetíti előre, amelyhez fogható, terepmunkán érzékelhető szak-

ralitást a mai európai hagyományban már ritkán látni és talán a balkáni szláv terü-

leteken maradt fenn leginkább. A vízkereszt ünnepe a macedón hagyományban a 

megkereszteletlen napokat zárja le, amelyek alatt a néphit szerint jellemző a víz 

„megkereszteletlensége”, és rosszindulatú lények mozgása az embert körülvevő 

világban. Ebben a hit által veszélyesnek tartott, káosz jellegű időszakban jellem-

zőek a vízzel kapcsolatos különböző tiltások, melyeket a régi falusi környezetből 

kiszakadt városi lakosság is évtizedekig megtartott Macedóniában (például a mo-

sási tilalmat).18 

A kereszt vízbedobásával, a vizek szentté válásával szent idő, teremtő jellegé-

nél fogva erősen védelmező jellegű időszak, köszönt be. Vízkereszt második nap-

ján, január 20-án kapta a hírt adatközlőm, hogy egy olyan országút szakaszon, 

amelyen mi is jártunk előző napon, Kicsevótól néhány kilométerre, nagy szikla-

tömbök estek az útra. Az informátor szerint azért nem járt ott autó a sziklazuha-

náskor, mert megszentelt időben vagyunk, a vízkereszt megszentelt idejében pedig nem 

történhet baj.19 

 
14  Bartha 1981: 313. 
15  Cane Gyorgyioszki adatközlő. Születési hely, idő: Kicsevo, 1979. 
16  Bólya 2013a: 133–136. 
17  Пенушлиски 1981: 96; Bartha 2014: 40–41; Bólya 2013a: 133–136. 
18  Малинов 2006: 102–105; Bólya 2012a: 418–420. Nada Sztojanovszka adatközlő. Születési hely, 

idő: Demir Kapija, 1935. 
19  Cane Gyorgyioszki adatközlő. Születési hely, idő: Kicsevo, 1979. 
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A víz szakrális tartalma az ünnepen leglátványosabban a vízzel való testi 

kontaktus állandó és minél kiterjedtebb keresésében mutatkozik meg. A megfá-

zásra utaló kérdés megütközést kelt, hiszen „megszentelt vízben hogy lehetne 

megfázni?”, mikor annak éppen ellenkező, egészséget hozó ereje van.20 

Jelen írásban bemutatott vízkereszti ünneplés a brszjak régióban, a Kicsevo 

környéki Lavcsani faluban található. A magaslati hegyi falu a statisztikák szerint 

ma már nem sok lakossal rendelkezik. Lakosainak nagy része a Kicsevo határában 

levő Drugovo faluba költözött le, innen jönnek fel a faluba a komaság átadására. A 

vízkereszt legjelentősebb eseményére ugyanis a távolra szakadt lakók is visszatér-

nek szülőfalujukba, ezáltal az eseményeken kisebbfajta tömeg vesz részt. Szinte 

minden nyugat-macedóniai falura jellemző, hogy a Macedónia más területeire 

vagy akár külföldre költözött lakosság visszatér a vízkereszt, a Szent János koma-

ság ünnepi cselekményeire, így a vízkereszti ünneplés idejére több évtizeddel ko-

rábbi állapotra rendezi vissza a helységek lakosságszámának szerkezetét.21 

A macedón hagyomány vízkereszti ünnepe kétnapos: Az első nap, az Úrje-

lenés (Bogojavlenie)22 vagy vízkereszt (vodici), illetve férfi vízkereszt (maski vodici), 

mert a férfiak járnak házról-házra jókívánságaikkal. A második nap a női vízke-

reszt (zsenszki vodici) – mert több vidéken nők csoportjai járnak házról házra – 

vagy Szent János ünnepe (Szveti Jovan).23 

Emellett az általános, kétnapos vízkereszti ünneplés mellett létezik egy olyan 

jelentős széleskörű vízkereszti hagyomány, amely az ünneplést akár egy hétre ter-

jeszti ki és egy külön szokásrend, az archaikus Szent János komaság intézmény-

rendszere kapcsolódik hozzá. Ez a jelentős vízkereszti ünneplés főként Nyugat-

Macedóniára jellemző, a mijak és a brszjak régióban tűnik fel. A szokásrend a két 

régió tekintetében kisebb különbségeket mutat fel.24 

A Szent János komaság szorosan kapcsolódik a vízkereszt teremtés és védelme-

zés tematikájához, hiszen a nagycsaládi rendszer összetartását biztosítja szokáskö-

rével. Ez az archaikus intézmény, mely többek között az évszázadokon átívelő 

paphiánynak is köszönheti létét, minden nagycsalád élére egy rituális személyt, a 

Szent János komát nevez ki egy évre. A komaság egy évének végeztével a koma-

ság ünnepélyes átadására kerül sor a templomban, amely a szokáskör és egyben a 

teljes vízkereszti ünneplés legünnepélyesebb eseménye. Ez egyes falvakban janu-

ár 19-én, máshol január 20-án történik.25 

 
20  Cane Gyorgyioszki adatközlő. Születési hely, idő: Kicsevo, 1979. Bartha 2013: 1334–1337. 
21  Боља 2013e: 162–163. Герасимовски 2002: 31, 100, 374; Стојаноски 2013. A szakrális öko-

szisztémák szerveződéséről vö: Bartha 1992. 
22  Január 6./január 19. Ezt a napot megelőző éjjelen a néphit szerint az ég megnyílik és teljesülnek 

a kívánságok Малинов 2006: 114. 
23  Január 7./január 20. Малинов 2006: 114. 
24  Пенушлиски 1981: 95; Величковска 2008: 29–32; Bólya 2015.  
25  Паликрушева 1975: 65; Пенушлиски 1981: 95; Ристески 2005: 35.  
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Hogyan kötődik ez a fajta komaság Szent Jánoshoz? A pogány istenségek 

transzformálásával a macedón hagyományban a szenteknek különböző feladatok 

jutnak, melyet egy vízkereszti ének mutat be.26 

 
Свети Петар – клучи од рајове, 
Свет’ Илија – силни секавици 
Свети Јован – кумство, побратимство, 
Неделица – празник да празнуват 27 

Szent Péter – a mennyek kulcsai 
Szent Illés – erős villámok 
Szent János – komaság, testvérség 
Szent Vasárnap – ünnep az ünneplésre 28 

 

A Szent János szokásrendet a falurészenként (városrészenként) vagy nagy-

családonként alakult kompániák, más néven keresztek alkotják, melyeknek tagjai 

egymás között rokonnak számítanak. Itt kell megjegyezni, hogy a komaság értéke 

a rokonságéval nemcsak azonos, de akár annál erősebb is lehet.29 Minden kom-

pániának (nagycsaládnak) az élén saját komája áll egy évig. Ez egy kereszt. A koma 

egy éven át őrzi a nagycsalád keresztjét (mint tárgyat). A komaság öröklődése 

Lavcsaniban életkor szerint meghatározott rendben történik, de tudunk olyan vi-

dékekről, ahol archaikusabb formaként a kenyérbe sütött pénzdarab megtalálása 

révén választják ki a következő év komáját. A komaság legjelentősebb rituális 

eseménye a komaság ünnepélyes átadása, az új koma inaugurációja.30 

Lavcsani falu tizenegy kereszttel rendelkezik, vagyis ennyi komája, keresztje 

van. Minden kereszt mintegy harminc családot számlál. A Gyorgyioszki nagycsa-

lád 30 családjából minden család harmincévenként adhat egy-egy komát.31 

Mindezekből érzékelhető, hogy a komaság szokásaiban elsőrendű fontossá-

ga van a kereszt és a megkeresztelkedés szimbolikájának vagy akár tárgyiasulásának. 

A nagycsalád elnevezése kereszt, az ünnepen a koma által üstben hordozott leg-

főbb tárgy a kereszt és a bazsalikomcsokor; a vízkereszti énekhagyomány egy 

éneke a pogány istenség megkereszteléséről szól, magát a Szent János komaság 

létrejöttét a népi gondolat Szent Jánoshoz köti, aki Jézus megkeresztelésével vele 

lelki rokonságba került.32 

 
26  Китевски 2007: 23; Милошеска 2008: 4. Szent Illés feltehetően a szláv Perun istenség feladat-

körét örökölte. Róhem Géza az oláhokról is azt írja, hogy a jégeső ellen Szent Illéshez imád-
koznak. Róheim 1990 (eredeti 1925): 43. 

27  Китевски 1996: 227. 
28  Bólya 2013b: 30–33; Боља 2013e: 162–163; Bólya 2014b: 625–626. 
29  Петреска 2005: 55; Китевски, 1196: 227. 
30  Петреска 2005: 55; Китевски 1196: 227; Паликрушева 1975: 65. 
31  Terepmunka napló 2013 január. (Macedón Folklór Adatbázis.) 
32  Паликрушева 1975: 67. A macedón hagyományban az együtt (ugyanazzal a vízzel) kereszteltek 

lelki rokonságba kerülnek. A macedón nyelvben a komaságot és a fogadott testvérséget lelki- 
(és nem mű-) rokonságnak nevezik. A műrokonság mást jelent, pl. örökbefogadott gyermeket. 
Петреска 2005: 93, 103, 121, 132. 



613 

A keresztelkedés, mint fő momentum, csúcspontként a komaság átadása 

utáni tulajdonképpeni keresztelkedő oróban jelenik meg.33 A keresztelkedő oro a 

szokásrend legfőbb eseményei között – melyek a komaság átadására való felké-

szülés, a kereszt családjainak meghívása, a komaság ünnepélyes átadása és maga a 

komák fürdője – kiemelt rituális helyet foglal el. A rituális fürdő Lavcsani forrása-

inál zajlik.34 Lavcsani templomában január 20-án reggel, a templomban történik a 

komaság átadása. A régi komák vízhintés kíséretében adják át a keresztet az új 

komáknak.35 Ezután következik az új komák oróval egybekötött rituális fürdése a 

falu forráscsapjai előtti bazenekben, ami az adatközlő információja szerint a falu 

vízkereszti unikuma, és évszázadok óta ezen a helyszínen történik.36  

A dudás által kísért rituális oro első körét a források előtt járják, a következő 

körök viszont indulás után a medencékben való fürdéssel folytatódnak. Minden 

új koma vezet egy vízbemenő kört, így annyi merüléses kört járnak, ahány új ko-

ma van, vagyis tizenegyet. A kiemelt oro vezetői szerep minden résztvevőre való 

kiosztása az oro struktúráját az egyenlőség irányába tolja el. Ez megfelel a kará-

csonyi és a vízkereszti ünnepkörben az ételekkel és italokkal kapcsolatosan feltű-

nő egyenlőség gondolatának.37 

Emellett a rituális oro során figyelhető meg legteljesebben a vízzel való 

érintkezés katartikus volta. A komák újból és újból, jó alaposan megmártóznak a 

vízben.38  

Itt meg kell említeni egy példát, ami aláhúzza a vízkeresztnek a megkeresz-

telkedés szimbolikája melletti másik fontos jelentéstartalmát. 

Több vidéken feltűnik az a szokás, melynek során a keresztet a komaság át-

adásának előestéjén elviszik a monostorba vagy templomba, amely azután ott éj-

szakázik. Ezen az éjszakán a közösség tagjai szalmakeresztet készítenek maguk-

nak a rossztól való védelem érdekében, mivel ezen az éjszakán a kereszt „meg 

van kötve”. Ez a hit szerint veszélyes éjszaka, amikor a régi koma tulajdonkép-

pen letette a keresztet, de az új még nem vette át, amolyan időn kívüli időszak a ke-

reszt számára. Amikor az új koma inaugurációja megtörténik akkor a veszély vé-

get ér a közösségre nézve.39 Ez a példa, a keresztnek mintegy átmeneti, időn kí-

vüli éjszakája a teremtetlen időben, a káoszban, aláhúzza a megkereszteletlen na-

pok és a vizek megkeresztelésével beköszöntő szent idő között mutatkozó rend-

kívül erős kontrasztot, amely a vízkereszt ünnepének jelentésrétegében a terem-

 
33  A macedón nyílt körtánchagyományt az oro szóval jelölik. Bólya 2014c: 15–16. 
34  Terepmunka napló 2013 január. (Macedón Folklór Adatbázis.) 
35  Terepmunka napló 2013 január. (Macedón Folklór Adatbázis.) 
36  A szokást tudomásom szerint eddig semmilyen formában nem regisztrálták vagy publikálták. 
37  Bartha 2006: 9; Pócs 1965: 154–156; Bólya 2014a: 28–30. Terepmunka napló 2013. január. 

(Macedón Folklór Adatbázis.) 
38  Terepmunka napló 2013. január. (Macedón Folklór Adatbázis.) 
39  Паликрушева 1975: 65. 
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tés aktusának újjáélését mutatja be. A víz tehát itt teremtő archetípusában mutat-

kozik meg.40 

A víz szimbolikájára jellemző, hogy megmutatkozik a teremtés előtt is, ez 

más minőségű, „anyag előtti”, kaotikus, kevert víz. A teremtéskor Isten a káosz-

ból rendet teremt, az alsó és felső vizeket elválasztja.41 A megkereszteletlen napo-

kon és a vízkereszt ünnepén, a két időszak közötti kontrasztot megjelenítő cse-

lekmény magának a víznek a két alakját mutatja (kaotikus és teremtett).  

Az eddigiek alapján az ünnep sémája a káoszteremtés és a megkereszteletlenség-

megkereszteltség köré épül, vagyis hangsúlyozza a megkeresztelés és a teremtés szimbo-

likáját.42 A megkeresztelés minduntalan visszatérő momentuma az ünnepen alá-

húzza az ünnepnek egy másik tulajdonságát is, jelesül azt, hogy egy kereszténység 

előtti szokásrendszert,43 a Szent János komaságot keresztény hitbe integrál, és ezt 

tudatosan újra meg újra megerősíti. Hasonló ez magához a vízkereszt ünnepéhez, 

amely – más hatások mellett – egy kereszténység előtti vízünnep kereszténnyé vá-

lásával jött létre. 

A komaság átadása utáni eseménynek, a rituális fürdésnek egyik fő jelentés-

rétege, a keresztelkedés, amely a másik jelentésréteggel, a víz teremtő archetípu-

sával áll kapcsolatban. A tánc strukturális és jelentésbeli elemzésével az ünnep je-

lentéstartalmával korreláló eredményt kapunk.44  

Egyfelől az oro formája az önátadást mutatja, amely a megkeresztelkedéshez 

kapcsolódik, másfelől pedig a teremtés jelentésrétegét, melyet maga tánc, a mozgás 

ad hozzá a rituális fürdés cselekményéhez. A macedón néphit a mozdulatlanságot 

a halállal, a mozgást az élettel hozza összefüggésbe. Ezért a mozgás mindig a te-

remtéssel áll párhuzamban.45 A keresztelkedő oro szerves egységben van az ün-

neppel, követi annak sémáját: a vízbemerülés által a megkeresztelkedés, a tánc által 

pedig a teremtés jelenik meg, s e két jelentéstartalmat kapcsolja össze a keresztel-

kedő oro. 

A balkáni tánchagyományra elsődlegesen a körforma jellemző, nyílt vagy 

zárt formában, melyek közül a macedón terep csak nyílt körtáncokat vonultat fel. 

A balkáni körtáncokra fajtájuktól függetlenül jellemző a körív és az általa bezárt 

tér, illetve a középpont közötti viszony. Rituális jelentésű táncok a belső térre 

mindig valamilyen hatást gyakorolnak, sok esetben tárgyiasul a kör középpontja 

vagy belső tere, például a húsvéti hagyomány templom körbetáncolásánál vagy a 

körben elhelyezett különböző tárgyaknál. A középpont szakrális ereje fokozható, 

 
40  Боља 2013e: 161–165. 
41  Pócs 2010: 149. 
42  Петреска 2005: 103. 
43  Петреска 2005: 103. 
44  Ratkó 2002: 257–265; Боља 2013e: 162–166. 
45  Ристески 2005: 78. 
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a gúla alakú oro torony a középpont kiemelt szerepét még egy szakrális dimenzi-

óval toldja meg.46 

A középpontos kör sémáját a macedón nyílt oro forma esetében a követke-

zőképpen ábrázolhatjuk. 

 
1. ábra: Középpontos nyílt körtánc sémája 

 

Ezzel a megszokott sémával szemben a keresztelkedő oro esetében a kö-

zéppontra való hatni akarás teljes hiánya jellemző. Ehelyett szokatlan módon 

maga a körív egy-egy pontja adja át magát folyamatosan a víz hatásának. Az archa-

ikusabb mágikus forma teljes eltűnése és az új rituális, az önátadáshoz kapcsoló-

dó forma megjelenése ezt a keresztelkedő orót teljesen keresztény jelentésbe he-

lyezi.47  

 
46  Bólya 2012a: 412–427, 2013d: 53–59; Младеновић 1973: 117. A balkánon elterjedt oro torony 

két fajtája a henger és a kúp alakú két vagy háromszintes torony. Az oro tornyok rituális erede-
tűek és kultikus tevékenységekkel állnak kapcsolatban. Minden bizonnyal párhuzam vonható az 
oro tornyok és a szent póznák, rituális fáramászás és rituális póznára mászás jelenségével, ame-
lyek esetében az oszlop tetejének kiemelt szakrális szerepe van. Eliade a napkultusszal és az égi 
erőkkel való kapcsolattartással társítja a szent póznákat. Több indián törzsnél a naptánc ősi 
eleme az oszlopra mászás. Ázsiai sámánrítusokban az oszlopra vagy az Axis mundi-t jelképező 
szent fára felmászó sámán a hit szerint az égbe megy. A kör egyébként önmagában is utalhat 
vertikális irányú rituális kiterjedésre, a fent és lent elhelyezkedő túlvilágokba való behatolást is 
szimbolizálhatja. Eliade 1999: 147–152; Pócs 1983: 196–198. 

47  Sachs 1963 (eredeti 1933): 144; Младеновић 1973: 117; Китевски 1996: 234; Татарчевска 
2011: 69–72; Кличкова 1957: 167–168; Петровска-Кузмановска 2013: 138; Д. Јанковић 1938: 
25; Д. Јанковић 1940: 86, 102; Ratkó 2002: 257–265; Bólya 2012a: 423, 2013c: 12–15, 2013d: 
54–59, 2014c: 16–18; Боља 2013e:161–168. 



616 

 
2. ábra: A lavcsani vízkereszti, új komák orójának sémája 

 

A vízkereszti ünnepen kiemelt szerepben tűnik fel a néprajzi gyűjtésekben 

eddig sehol nem publikált lavcsani vízkereszti oro. A tánchagyománynak egy olyan 

példáját állítja elénk, amelyben a megkeresztelkedés aktusa és a keresztény szim-

bolika a tánc jelentéstartalmában is megmutatkozik.48 

Az európai néphagyomány előzményeiben és annak több pontján a mai na-

pig felbukkannak vízünnepek, idő újjászületésének pogány ünnepétől kezdve az 

egyiptomi keresztények vízünnepén, majd a középkor évszázadaitól egészen a 

mai napig. A vízkeresztkori, a vízzel bensőséges kapcsolatba lépő vízünnepre, 

annak vallási gyakorlatban való elhalványulása esetén is látszik az igény: erdélyi 

kálvinista hitű magyar lakosságnál előfordult, hogy a keleti szertartású vízszente-

lésen megjelent és szentelt vizet vitt haza.49 

Ennek az elemi igénynek a továbbélése figyelhető meg a felújított görög ka-

tolikus szabadtéri vízszentelésnél is. Ortodox hitű országokban a vízünnepek jó-

val látványosabb formában maradtak fenn. Ennek egyik kiemelkedő példája 

Lavcsani falu vízkereszti orója. 

A Nílusból merítő vízünneptől kezdve a megemlített vízkereszti ünneplése-

kig a víz újjászületést hozó hatása, teremtő ereje tűnik kiemelkedőnek. A magyar 

hagyomány karácsonyi középkori liturgiájában olvashatjuk: Jézus a megrekedt pa-

radicsomi forrásokat megnyitotta, így az ember meg tud benne merülni.50 Ennek 

örömét láthatjuk az újonnan beavatott komák vízünnepi körtáncánál. 

 

 
48  Ratkó 2002: 257–265; Bólya 2012a: 412–427; 2013d: 53–59. 
49  Bálint 1998: 72, 201. 
50  Bálint 1998: 72. 
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3. ábra: Új komák rituális fürdése, Lavcsani (Kicsevo környéke), 2013 

 

 
4. ábra: Új komák rituális fürdése, Lavcsani (Kicsevo környéke), 2013 
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5. ábra: Új komák rituális fürdése, Lavcsani (Kicsevo környéke), 2013 

 

 
6. ábra: Új komák rituális fürdése, Lavcsani (Kicsevo környéke), 2013 

 



619 

IRODALOM 

 
BARTHA Elek  

1981  A szentelmények szerepe Komlóska néphagyományában. In: Szabadfalvi József–
Viga Gyula (szerk.): Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről. 311–319. Miskolc: 
Hermann Ottó Múzeum  

1990   Vízkereszt. In Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi 
vallásosság. 430–431. Budapest: Akadémiai Kiadó 

1992  Vallásökológia. Szakrális ökoszisztémák szerveződése és működése a népi vallásosságban. 
Debrecen: Ethnica Kiadás 

1998  Néphit, népi vallásosság. In Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. 470–504. 
Budapest: Osiris Kiadó 

2006  Vallási terek szellemi öröksége. Budapest: Bölcsész Konzorcium  
2010  A víz a szakralitásban. In Bartha Elek (szerk.): A víz kultúrája. 175–189.  Debrecen: 

Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék  
2013  Víz a szakrális folklórban. Magyar Tudomány. 174. 11. 1333–1340. 
2014  Szent kutak Macedóniában. Ethnica. 16. 1. 40–41. 

BÁLINT Sándor  
1998  Ünnepi kalendárium. III. Szeged: Mandala Kiadó 

BÓLYA Anna Mária  
2012а  „Templomot rak szamovila” Régi rétegek a macedón kalendárium keresztény 

ünnepköri énekeiben és táncaiban. Ethnographia. 123. 4. 412–427. 
2012b Ohrid Macedón Folkegyüttes. http://www.macedon.hu/ Letöltés: 2015.04.06. 
2013a Ünnepi szokások a Macedón hagyományban. In Bartha Elek – Forisek Péter – 

Csiszár Imre (szerk.): Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. 133–143. 
(Studia Folkloristica Et Ethnographica; 57.) Debrecen: Debreceni Egyetem Nép-
rajzi Tanszék 

2013b Rituális éneklés a macedón hagyományban. Ethnica. 15. 4. 30–33.  
2013c  Terpszikhoré és kollégái... Néhány lehetséges interdiszciplináris téma a 

tánctudomány határterületein. Nagyerdei Almanach. 4. 6. 9–19. 
2013d Tánc és zene a macedón folklór keresztény ünnepekhez kapcsolódó hagyományá-

ban. Tánctudományi Közlemények 5. 2. 53–59. 
2014a Tradicionális ételek a macedón hagyományban. Ethnica. 16. 2. 28–30.    
2014b Rodna Velicskovszka: A macedón tradicionális népi éneklés. Hresztomatia, nép-

dalelemzéssel. Ethnographia. 125. 4. 625–626.  
2014c A táncok és tánchagyomány: (A macedónok etnológiája c. könyv fejezetének 

kommentált fordítása) Tánctudományi Közlemények. 6. 15–27. 
2015  Vízkereszt ünnepe a nyugat macedón hagyomány Kopacska régiójában. (kézirat) 

ELIADE, Mircea  
1999  Misztikus születések. Budapest: Európa Könyvkiadó 

KÜHÁR Flóris (szerk.) 
1944  Az Ősegyház szentségi élete. Keresztény remekírók. 9. Budapest: Szent István Társulat 

N. BARTHA Károly – GÖNYEI Sándor – KODÁLY Zoltán – LAJTHA László – SCHWARTZ 
Elemér – SOLYMOSSY Sándor – SZENDREY Ákos – SZENDREY Zsigmond (szerk.)  

1937  A Magyarság Szellemi Néprajza. IV. Kötet. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda 

PÓCS Éva 
1965  A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Néprajzi Közlemények. X. 

3–4. 1–323. 
1983  Tér és idő a néphitben. Ethnographia. 94. 177–207. 

http://www.macedon.hu/


620 

2010 Élők, holtak és a víz mitológiája. In Bartha Elek (szerk.): A víz kultúrája. 149–165. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék 

RADÓ Polikárp 
1998 Az egyházi év. Pannonhalma: Bencés Kiadó 

RATKÓ Lujza 
2002 A néptánc tartalmi elemzése. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. XLIV. 

257–265. 
RÓHEIM Géza  

1990 (eredeti 1925) Magyar néphit és népszokások. Szeged: Universum Reprint 
SACHS, Curt 

1963 (eredeti 1933) World History of the Dance. New York: W. W. Norton & Company 
TELENKÓ Bazil Mihály 

2010 Szenteltvízhez kapcsolódó hagyományok a magyarországi görög katolikusság 
körében. In Bartha Elek (szerk.): A víz kultúrája. 190–206. Debrecen: Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszék 

VÁRNAGY Antal 
1995 Liturgika. Abaliget: Lámpás Kiadó 

 
 
БОЉА, Ана Марија 

2013e Лудо младо бразда прави: различните појави на водичарската песна во 
македонското фолклорно творештво. In Fedoszov–Zoltán–Janurik (szerk.): 
Water in Slavonic Phraseology and Paremiology – ВОДА в славянской фразеологии и 
паремиологии. 161–168. Budapest: Tinta Kiadó 

ВЕЛИЧКОВСКА, Родна 
2008 Музичките дијалекти во македонското традиционално пеење. Скопје: Институт за 

фолклор „Марко Цепенков“ 
ГЕРАСИМОВСКИ, Танас 

2002 Попис на домаќинствата, население и становите во Република Македонија Книга 10. 
Скопје: Државен завод за статистика – Република Македонија 

ЈАНКОВИЋ, Даница 
1938 Празничне народне игре у Поречу у Јужној Србии. Гласник Етнографског 

музеја. 13. kötet. 24–29. 
1940 Народне игре у Кичеву и околини. Гласник Етнографског музеја у Београду. 40. 

kötet. 95–112. 
КИТЕВСКИ, Марко  

1996 Македонски празнични обичаи. In Томовски, Крум (szerk.): Етнологија на 
Македонците. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите. 224–
246. 

2007 Митолошки и обредни песни. Скопје: Камелеон. 
КЛИЧКОВА, Вера 

1957 Велигденски обичаи во Порече. Гласник на Музејско-конзерваторско друштво на 
Македонија. 160–202. 

МАЛИНОВ, Зоранчо 
2006 Традицискиот народен календар на Шопско-брегалничката етнографска целина. 

Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“ 
МИЛОШЕСКА, Ели 

2008 Громовникот и неговите камени или божји стрели: громот и молњата. 
[philologicalstudies.org/] letöltés: 2013. 06. 15. 

 

 



621 

МЛАДЕНОВИЋ, Оливера 
1973  Коло у Јужних Словена. Београд: Српска академија наука и уметности 

ПАЛИКРУШЕВА, Галаба 
1975 Кумството и побратимството на Свети Јован. Македонски фолклор. 63–68. 

ПЕТРЕСКА, Весна 
2005 Систем на сродство кај Македонците. Скопје: Институт за фолклор „Марко 

Цепенков“ 
ПЕТРОВСКА-КУЗМАНОВА, Катерина 

2013 Велигденските игри од Порече во фолклористичките истражувања. In 
Луческа Ели; Димоски, Звонко (szerk.): 105 години од раѓањето на Јозеф 
Обрембски. 137–144. Прилеп-Познањ: Институт за старословенска култура – 
Институт за словенска филологија УАМ  

РИСТЕСКИ, Љупчо С. 
2005 Категории простор и време во народната култура на Македонците. Скопје: Матица 

македонска 
СТОЈАНОСКИ, Марјан 

2013 Водици во село Ижишта. [Online] http://kicevo.mk/vodici-izista [hozzáférés 
dátuma: 06. 02. 2013.] 

ТАТАРЧЕВСКА, Ивона 
2011 Мијачките ора во традиционалниот животи на сцена-Магистерски труд. Скопје: 

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Природно математички 
факултет 

 
 
 

Anna Mária Bólya 
 

WATER FEAST IN MACEDONIAN TWELFTH NIGHT TRADITIONS 
 
Water is almost omnipresent in the activities of Christian liturgy practices, including the 
blessing of water and other consecrations and benedictions. This is the most widely used 
blessed substance in religious rites. The consecration of water is of central significance in 
the entire Christian Church. Among the holy days of Christian tradition, there are several 
instances where water takes special importance. Some of these seem to be as good as 
water feasts. The customs surrounding present-day epiphany festivities appear to be the 
pinnacle of these. My paper complements the currently available amount of knowledge 
related to Twelfth-Day folk traditions through case studies from Macedonia. 
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Bihari Nagy Éva 
 

A népismeret tanítása, oktatása 

 

 

 

Mit tehet a pedagógus, aki élményszerűen szeretné megismertetni a múltat? 

Hogyan építheti be a szokásaihoz illeszkedő, új módszereket a tanítás folyamatá-

ba? Hogyan lehet aktívan bevonni az ismeretek folyamatába a netgenerációt? 

A tanulmánynak nem célja a konkrét kérdések megválaszolása. Csak a hozzá 

kapcsolódó, szinte 1997 óta összegyűjtött, működő – mert kipróbált – módsze-

rek felvillantása. A tanulmányban szereplő egy-egy módszertani példa a Debrece-

ni Egyetem néprajz, valamint a hon- és népismerettanár szakos hallgatóinak, ta-

nárjelöltjeinek javaslata, megfogalmazott problémáik, ötleteik. Jelen írás egyfajta 

összefoglalása, eredménybemutatása a Bartha Elek által 1997-ben elindított nép-

rajztanárképzésnek. 

Hagyományaink ismertetését, oktatását neves tudósok karolták fel,1 akik 

fontosnak tartották, hogy a fiatalok, a leendő értelmiségiek érdeklődését felkelt-

sék a magyar népi kultúra iránt.  

A tanulásban az érdekes, bemutató jellegű, manuális, élményszerű elemek 

szerepe egyre inkább felértékelődik. A hagyományismeret, a kulturális örökség 

átadásakor nem új kompetenciákra van szüksége a tanároknak, hanem inkább új 

attitűdökre: nyitottságra, kíváncsiságra, optimizmusra. Ma már rendelkezésre áll-

nak a múlt, a szokások oktatására is elektronikus tananyagok, okostáblák, multi-

médiás anyagok, egyéb e-learning eszközök, a gyakorlottság azonban általában 

hiányzik. 

Milyen új, modern módszertani eszközöket alkalmazhat a pedagógus a 

nemzeti kulturális örökség, erkölcs és értékrend, népismeret (magyarságismeret) 

átadására?  

A történelmi események és a néphagyományok az élet valóságában együtt 

jelentkeznek. Az újabb és újabb generációk érdeklődését a múlt és a jelen nagy 

változásai iránt fel kell kelteni és ki kell elégíteni. A nagy történelmi eseményeket 

az egyéni, a mindennapi élettörténetekkel, életutakkal lehet élményszerűen bemu-

tatni. 

 
1  Toldi Ferenc (1805–1875), Gyulai Pál (1826–1909), Herrmann Antal (1851–1926), Solymossy 

Sándor (1864–1945), Katona Lajos (1862–1910) stb. 
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Kulturális örökségünket őrző múzeumok hasznosításának lehetőségét (mú-

zeumpedagógia – tárgy – cselekvény – élményátélés) érdemes kihasználni. 

Célszerű a néprajz, a kulturális örökségelemek oktatásának ötvözése a mo-

dern és az alkalmazott módszerekkel (élményszerű tanulás, drámapedagógia, ko-

operatív csoportmunka, projektmódszer, valamint multimédiás használati eszkö-

zök alkalmazása). A nemzeti műveltségtartalmat, a nemzeti hagyományt, a nem-

zetközi művelődés eredményeit az iskolák eddig is átadták a felnövekvő nemze-

déknek, de el kell fogadni a néphagyományt is, mert az is fontos tartozéka a 

nemzeti műveltségnek. Meg kell ismertetni nemcsak a tanulókkal, hanem min-

denkivel a hagyományok hordozóját, a népet és a magyar élet színhelyét, a tájegy-

ségeket, az ott élő embereket, az emberek mindennapjait, továbbá a kettőjük köl-

csönös hatásából létrejövő művelődési értékeket. Egy ilyen érték és az emlékek, 

kulturális elemek hordozója a népdal. Minden tájegységnek és az ott élő embe-

reknek az érzelemvilága tükröződik benne, és a legkönnyebben átörökíthetőek, a 

legfiatalabb generációk is könnyen azonosulhatnak vele. Feltétele, hogy a peda-

gógus ismerje a dalok (népdalok) létrejöttének hátterét és a benne megfogalma-

zott szavak, szófordulatok jelentését és nem utolsósorban átadásának élménysze-

rű módszerét. 

A szellemi kulturális tevékenység soha nem statikus – hangzott el a legkü-

lönbözőbb fórumokon Bartha Elektől. A kulturális tevékenység olyan tudás, 

mely generációról generációra való vándorlás során alakul ki és létezik tovább. A 

szellemi kulturális örökség a közösségekben él, annak tagjai az örökség gyakorlói 

és hordozói, egyben ők a megőrzés letéteményesei is. A mindennapokban élő 

közösségi megnyilvánulásokról van szó. Hogyan éljük meg ünnepeinket, hétköz-

napjainkat, mi az, ami a ma emberének is fontos és a hagyományainkban is meg-

található. A kapcsolatok kiépítése, ismerkedések, szerelem, család. Ma is ezek a 

fontosak, csak a közvetítés formája változott: a kapcsolatot telefonon, interneten, 

sms-ben tartjuk (naplóírás, blogírás stb.). Amikor közösségről beszéltünk, egy fa-

lura gondolhattunk régen, ma ez a közösség lehet egy osztály, iskola, vagy mun-

kahelyi közösség stb. is, amelyben ugyanúgy megtalálhatóak a folklorisztika fo-

lyamatai (a közös élmény anekdotává válik, adomák születnek tanárokról, diákok-

ról, munkatársakról). Ugyanúgy, ahogy a szépirodalmi művekben megtaláljuk 

azokat, ahogy megírta őket Arany János (1817–1882), Mikszáth Kálmán (1847–

1910) és Móra Ferenc (1879–1934). Ezekre való visszaemlékezés szintén erősíti a 

közösséget. A tanítás során a tanárnak erre mindenképpen fel kell hívnia a fi-

gyelmet. 

A szellemi kulturális örökség lehet szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, 

készség (valamint az ezekkel összefüggő eszköz, készítmény és kulturális szín-

hely), amelyet a közösségek kulturális örökségük részeként elismernek. Ez a 

nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség, amelyet 
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a közösségek állandóan újrateremtenek, közös identitást és folytonosság érzést 

nyújt számukra (pl. egy iskolában a ballagás vagy szalagtűző), de a falvaknak, 

fesztiváloknak központi témája is. 

A szellemi kulturális örökség többek között az alábbi területeken nyilvánul 

meg: 

a) szóbeli hagyományok és kifejezési formák (például mai viszonylatban a 

sorbaálláskor elhangzott beszélgetés), 

b) előadóművészetek, 

c) hagyományos kézművesség, 

d) társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események, 

e) a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok 

(időjárási regulák: Márciusi hó még zsákkal se jó!/ Katalin kopog, karácsony to-

csog!) és sorolhatnánk még. 

A magyar nyelvterületen számos nagy hagyománnyal rendelkező vagy újra 

felfedezett és ismét élővé vált szellemi örökséget ismerünk. Gondolhatunk pél-

dául a jellegzetes stílust kialakító és azt ma is hordozó régiókra (mint például a 

mohácsi/sokác busójárásra, palóc kiszehajtásra, tikverőzésre), a közösségek 

népművészetére (kalocsai hímzés, halasi csipke), vagy híres kézműves közpon-

tokra (nádudvari fekete kerámia vagy a mezőtúri), különleges tárgykészítő tech-

nológiákra, továbbá a közösséget megmozgató szokásokra, (majális, betleheme-

zés, kántálás, regölés, vagy a Mihály napi vásárra) ünnepi alkalmakra, vagy közö-

sen végzett rituális gyakorlatokra, folklór jellegű tevékenységekre. 

Mit tehet a közösség és a pedagógus, a helyi örökség megőrzéséért? 

A szellemi kulturális örökség helyi szintű tudatosításáért, elismertetéséért az 

adott kulturális örökséget beépítő helyi oktatási programok tehetnek a legtöbbet, 

és az azt szakszerűen közvetítő pedagógus. 

A népi tudás felismerése és megbecsülése még hozhat ma is új eredménye-

ket. A paraszti életismeret, a népszokások nem esztelenségek, hanem közösségi 

életünk szerves tartozékai.2 Ezek az életformák állandóan mozognak, felbomla-

nak, újraalakulnak, melynek társadalmi és kulturális okai is vannak. Mégis a leg-

több változást a tárgyakban tapasztalhatjuk. A technikai fejlődés az élet minden 

területét érintette a 20–21. századra. A népdalok pedig, melyekhez mindig és 

bármikor vissza-visszanyúlhatunk, hidat képeznek a múlt és a jelen között. 

Az együtténeklés a daltanulás szintén erősíti a közösséget. Egy-egy tanórára 

való ráhangolódást is elősegíti. Érdemes lenne ezért ezt az oktatási anyagok ter-

vezése, készítése során újra feleleveníteni. 

Az idő elteltével változnak a körülöttünk lévő tárgyak, változnak a techni-

kák, ahogy előállítjuk az ételeinket, ruháinkat. Megváltozik az emberek viszonya a 

 
 2  Lásd Tálasi 2010: 108–109. 
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tárgyaikhoz, fölbomlanak az emberek közötti kapcsolatok, és az értékek régi 

rendje átalakul, a tárgyak szerepe szintén megváltozik. A falvakban, akárcsak a 

város életében, fokozatos átalakulás ment végbe. A tárgyi világ hagyományos 

szabályai feloldódtak, a falusi lakosság is hasonló fogyasztóvá vált, mint a városi 

lakosok. De minden egyes elmúlásban ott rejlik a kezdet is. 

A régi paraszti népművészet hanyatlása segítette elő a fejlődő új népi ipar-

művészetnek a kialakulását.3 Az alkotóművészek tudatosan fordulnak a régi múlt 

felé. Úgy, mint régen, ma is újabb és újabb elemek és stílusok rakódnak rá, amit a 

közösség tagjai elfogadnak, és ezáltal beépülnek a népművészetbe, de a régi is 

megmarad. Ilyen hatás például a történelmi befolyás, divat, civilizáció hatása, és 

nem utolsósorban a tárgyak szerepének átértékelődése. 

Népi kultúránknak elképesztő mennyiségű szellemi és tárgyi emlékanyag áll 

rendelkezésre, amelyet csak meg kell ismerni, dalban, képben, versekben. Gon-

doljunk csak a legendáinkra, a népdal és néptánc kincsünkre vagy éppen a 

proverbium és népmesegyűjteményünkre. Ezek az emlékanyagok a legtöbb köz-

ismereti tárgyban megtalálhatóak. Magyar órán például már a 2. osztályban nép-

meséket olvastatnak, 3. osztályban szólásokat, közmondásokat tanulnak a kisdi-

ákok. A hon- és népismeret tanóra az, amely értelmezheti, kiegészítheti és egysé-

ges képet alkothat a magyar kultúra egészéről. Rendkívül gazdag és változatos a 

népi építészetünk és a viseletünk. A népi építészet, a viseletünk, népdalaink, szó-

lásaink, mint a magyar örökség meghatározó elemei a múltat képviselik a jelen-

ben. Nemzedékek adják át egymásnak, része a társadalom kulturális hagyománya-

inak. Így több formában a tankönyvekben is megjelenik a hon- és népismeret, 

csak néhány példa: erkölcstan, ének, történelem, magyar irodalom és nyelvtan. 

Megfigyelhető, hogy minden nemzet építi vissza a múltját, fizikai és szellemi 

értelemben egyaránt, ennek egyik legalapvetőbb eleme, hogy az újabb és újabb 

nemzedéket megtanítjuk ezeknek az értékeknek a szükségességére, és napjaink-

ban erre a legalkalmasabb hely és személy az iskola, illetve a szakképzett, elhiva-

tott tanár. 

Az örökség az eltelt évek során jelentős módosulást mutatott, hiszen min-

den generáció magához igazította, hozzáadta a saját korát, igényeit. A hagyomá-

nyokban ma is annyi derűs, jókedvű csalafintaság van, amire érdemes rákapatni a 

gyermeket.  

Az örökségelemek ritkán értelmezhetők önmagukban. Az örökségelemeink 

akár szellemi, akár tárgyi – mint már többen megfogalmazták – hidat képeznek a 

múlt és jövő között. Ez a híd az emlékanyagok összessége. A feladat nemcsak az 

emlékanyagok megőrzése, hanem biztosítani kell ezeknek az örökségeknek az 

örömteli átélését, megtapasztalását. Csak így érhető el a következő nemzedék számára, 

 
3  Bővebben erről Keményfi 2012: 33–80; Verebélyi 2015: 1–23. 
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hogy örökségünk iránt elkötelezettek legyenek. Alapvető feladat az iskolák szá-

mára is a továbbadás, a megismertetés, hogy az emlékek értékké váljanak és be-

épüljenek az emberek tudatába. Ehhez pedig az szükséges, hogy a felsőoktatás-

ban (tanár-, tanító- és óvodapedagógus-képzésben), az oktatási és tantárgyi struk-

túrában ne szétszórtan jelenjenek meg a néprajzi, honismeret, magyarságismeret 

tartalmak.4 

A 21. században is erőteljesen jelentkezik a múlt emlékeinek felértékelődése, 

amiben a média egyre nagyobb mértékben vesz részt. Ez új örökségtermékeket is 

kialakít. 

Az örökségünket leginkább mi magunk értjük, de egyre több magyarázat 

szükséges az egyes elemek megértéséhez. [Pl.: szólások, találósok, számrejtvé-

nyek, melyek gyakran egy letűnt kor tárgyaihoz, eseményeihez kapcsolódnak, 

amelyeket már nem használunk, értelmük elhalványult, kiveszett a köztudatból.] 

Hegyen, völgyön táncot jár, Hazaviszik, szegen áll (kasza). 

Mi kel ki a száraz fából? (A tészta a dagasztó teknőből.) 

Hogy lehet egy libát száz felé hajtani? (Ha szembe hajtják száz libával.)  

Hogy lehet 30 birkát hatvan felé zavarni? (Az M3-ason.)5 

A mindennapi életünket át- meg átszövik (iskolai élethez fűződő) mondó-

kák, adomák, sorolók (hónapok neve, hét napjai, évszakok); a társas élettel össze-

függő mondókák: Kéményseprőt látok szerencsét találok! vagy Szürke lovat látok, szeren-

csét találok! De az 1980-as évekig a gépjárművek rendszámtábláiból is lehetett sze-

rencsét vagy szerencsétlenséget kiolvasni. A kulturális ismeret hiányossága miatt 

az összefüggések mára már nem egyértelműek. 

A hon- és népismeret tanítása nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy mi-

lyen hatással van az internet és a közösségi média gyors elterjedése a tanulókra. 

Hogyan építheti be a tanár az internetes generáció szokásaihoz illeszkedő, új 

módszereket a tanításba, úgy, hogy fókuszban a nemzeti kulturális örökségünk 

megőrzésének tisztelete és ápolásának szellemisége álljon? A hon- és népismeret 

oktatásában elengedhetetlen, egyben a képzés sajátsága, hogy a tanulásban az ér-

dekes, bemutató jellegű manuális, élményszerű elemek szerepe legyen a leghang-

súlyosabb, melyek a későbbi életkorban is alapvetőek maradnak. A tapasztalat azt 

mutatja, hogy a hon- és népismeretet oktatóknak nincsenek kellő minták a birto-

kukban a munkáltató módszerek alkalmazásához. 

 
4  Nemzeti Alaptanterv (NAT) A Kormány 110/2012. (VI:4.) rendelete megjelent a Magyar Köz-

löny 2012. június 4-ei számában; www.nefmi.gov.hu/Közoktatás/Tantervek (letöltés: 2015. 02. 
05.); 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 34/2014. (IV.29.) – Kerettanterv; Szakképzési 
kerettantervek: 14/2013 (IV.05) NGM rendelet.; Jelentés a magyar közoktatásról 2010 
(http://mek.oszk.hu/12800/12893/12893.pdf letöltés: 2015. 02. 05.) 

 5  Saját gyűjtés 2014, Debrecen. 

http://www.nefmi.gov.hu/K�zoktat�s/Tantervek%20(let�lt�s:%202015
http://mek.oszk.hu/12800/12893/12893.pdf


627 

Az új, megváltozott helyzetben a tanároknak új attitűdökre van szükségük: 

nyitottságra, kíváncsiságra, állandó önképzésre. A hon- és népismeret tananyagok 

(multimédia, okostáblák, egyéb digitális eszközök) az egyre szakszerűbb tanköny-

vek mellett is folyamatos megújulást kívánnak, és elvárják az eszközök gyakorlati 

használatát. A pedagógusoknál ennek a gyakorlati hiánya a legszembetűnőbb. 

A legfontosabb feladat: 

- a digitális anyagok elérése, 

- a hagyomány tárgyainak szemléltetése, 

- a szellemi örökség láthatóvá, hallhatóvá és élményszerűvé tétele 

a hagyományismeret közvetítésében.  

Ehhez fogalmazódtak meg az alábbi igények a közoktatás felől: 

 digitális hagyomány-tudásbázis (kép- és videó adatbázis) [Ez az 

adatbázis a NAT szerinti témakörök mentén minden órához tar-

talmazna egy max. 10 perces video és/vagy képanyagot.]6 

 módszertani ötlettár a hagyományoktatásához (digitálisan elérhe-

tő, és szintén a NAT szerinti témakörökhöz kapcsolódik). 

A falu életének hétköznapjaihoz is számos mondóka, adoma kapcsolódik. A 

gyermekélet szinte minden kisebb-nagyobb mozzanata előhívja a tudatból az arra 

a helyzetre rímelő rigmust. Az ünnepnapok több tartalommal bírnak, itt főleg kö-

szöntő versek jelennek meg (névnapi, nem névhez köthető, újévi, karácsonyi, ma 

főleg sms formában ugyanezek szintén megfigyelhetőek). 

Az oktatásban rejlik a legnagyobb lehetőség arra, hogy az örökségelemek – 

összekapcsolva művészettel, zenével, történelemmel, életmódhagyományokkal – 

élményszerűen kerüljenek átadásra a következő nemzedéknek. A népi életmód 

teljes körű művelődéstörténeti bemutatására kell törekedni. 

A mai magyar oktatási rendszer teljes vertikumában (a közoktatástól a felső-

oktatásig) jelen van a néphagyomány, a népművészet. A közoktatás keretében az 

általános műveltség egyik eleme, a közép- és felsőfokú oktatásban speciális, szak-

mai ismereteket adó képzési terület. A néphagyomány különböző ágainak több 

mint egy évtizedes jelenléte a magyar oktatási rendszerben azt eredményezte, hogy 

kidolgozott tananyagok és módszertan áll a pedagógusok rendelkezésére. A kidol-

gozott módszereket a gyakorló pedagógusok nehezen érik el. Kevés a szakmai 

konferencia, ahol a sajátságos oktatási helyzetre megoldást, segítséget kaphatnak. 

A múlt kultúráját oktató pedagógusok változatos módszertani eszközök al-

kalmazásával, multimédiás eszközök bemutatásával építhetnek hidat a digitális 

nemzedék és őseink kulturális emlékei, népünk hagyománya között (pl.: film, vi-

 
 6  Részben megvalósult az interneten lásd: sulinet.hu [ezen belül a népszokásokról: http://tu-

dasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-nepszokasok (letöl-
tés: 2015. 02. 05.); Lásd még. http://www.tka.hu/tudastar (letöltés. 2016. 02. 05.) 

http://www.tka.hu/tudastar
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deo, CD, hanglemez, virtuális múzeumok anyaga, internet, multimédiás eszközök 

használata, múzeum és/vagy hagyományt őrző, hagyományt ápoló hely, vagy 

személy/személyek látogatásának terve). 

A tradicionális kultúra nemcsak a régmúlt emlékei, hanem a természetes, 

megtapasztalt, értelmes életstratégiák hatalmas tárháza, amely évezredek tudását 

tartalmazza, és bizonyított, hogy túlélésre képes, hiszen napjainkig fennmaradt. 

„A folklorisztika, a néprajztudomány legalább annyira a jelen, mint a múlt tudo-

mánya.”7 Bár a 19. század utolsó harmadában a múlt iránti érdeklődés volt a ku-

tatás központjában, mellette feladatának tekintette a néprajztudomány a korabeli 

jelen vizsgálatát. 

A hon- és népismerettanár képzésének lehetőségei elválaszthatatlanok a kul-

turális intézmények, iskolák, múzeumok, tájházak hosszú távú, stratégiai céljaitól 

és jövőképétől. 

Az 1990-ben megindított tanügyi közvélemény-kutatás feltárta az oktatás 

feladatainak fontossági rangsorát. Ebben a sorban a „magyar nemzeti hagyomá-

nyok megismerése” a 14. helyre került, megelőzve a közösségi szellem fejleszté-

sét, a vallásos nevelést, a játékot, a szórakozást, a szexuális nevelést és a politikai, 

állampolgári nevelést.8 Az Eötvös József nevéhez köthető 1868. évi XXXVIII. 

tc., amely az első népiskolai törvény és az első népiskolai tanterv is egyben, még 

ellenszenvvel fordult a folklór felé.9 Ennek ellenére a néprajz, a népi kultúra ok-

tatása, középiskolai tananyaggá tételének szorgalmazása már 1889-ben megfo-

galmazódott.10 A néprajzi ismereteket is érintő változást a népiskolai tanterv 

1905-ben idézte elő, amely előírta a tanulmányi kirándulásokat.  

A Klebelsberg-féle kultúrpolitika a népiskolák megerősítésétől kezdve, az 

iskolán kívüli népművelés megszervezésén át, új egyetemek és kulturális intézetek 

alapításáig, nemcsak az intézményi kereteket teremtette újjá, hanem a nemzeti 

önismeret forrásait is megtisztította. A regös cserkészet a népdalt vitte el az ifjú-

ság legszélesebb köreibe, falukutató kezdemények indultak, népfőiskolákat szer-

veztek, táj- és népkutató mozgalom formálódott, s az 1930-as évek végén kiala-

kult a nemzeti művelődés valamiféle rendszere, amely a magyarság és európaiság 

egyensúlyát tartotta szem előtt. Györffy István ezt 1939-ben így foglalta össze:  
 
„A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi műveltség 

tesz bennünket európaivá. Ha azonban csak az európaiságra törekszünk, lehetünk 
nagyműveltségű népek, de minél hamarabb megszűnnünk magyarok lenni. Beleol-
vadunk abba a nagy nyugati nemzetbe, amelynek műveltségi hatását legkönnyebben 

 
 7  Bartha 2014: 28. 
 8  Csorba 1991: 147. 

 9  http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5360 (letöltés: 2015. 01. 05.) 
10  Lásd Lázár István (1861–1915) munkáiban cikkeiben. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5360
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elfogadjuk. Ha pedig teljesen kivonjuk magunkat a nyugati műveltség hatása alól, 
akkor meg művelt és erősebb szomszédaink gázolnak hamarosan keresztül rajtunk, 
s úgy tűnünk el.”11 

 

Az iskolai oktatásban is teret hódított ez a szemlélet. Az 1939-ben kiadott 

’Tanterv és utasítás’ szerint a középiskolában meg kell ismertetni hazánk földraj-

za mellett a nemzet anyagi és szellemi értékeit is.12 Végh József, aki úttörő szere-

pet vállalt ezen a téren, már 1942-ben határozottan rámutatott:  
 
„Az önállóan végzett munkában van a középiskolai táj- és népkutatás nagy pedagó-
giai jelentősége. … Újszerű az a feladat, amit a táj- és népkutató munka ró vezetőre, 
diákra egyaránt. Áldozatos munkát kíván a tanártól. Szorgalmat, kitartást, elmélye-
dést követel meg a diáktól, de éppen ezért van rá nevelő hatással.”13 
 

Rendszerezettebben mutatták be a tájat, a szülőföldet, valamint a népélet 

jellemzőit. Felismerték, hogy ez valamiféle alapérték. Több honismereti kutató, 

helytörténész, mint Fekete István és Kováts Dániel is megfogalmazta a szülőföld 

és az ember kapcsolatát, ami elválaszthatatlan.14 Az is nyilvánvaló lett, hogy a 

hon- nép- magyarságismeret nem szokványos iskolai tananyag, hanem olyan, az 

életünkkel szorosan egybefonódó élményforrás, amely érdeklődést kelt, tettekre 

serkent. A nacionalizmus vádjától való félelem 1948-tól, a civil kezdeményezések 

korlátok közé szorítása után gátat vetett a további kibontakozásnak, de mégis egy 

új mozgalom indulhatott el. Az önkéntes gyűjtés új lendületet vett, tömegesen 

szerveződtek szakkörök, népdalkórusok, népi díszítőművészeti és tánccsoportok, 

s a közéletben meg az iskolában is újra előtérbe kerültek a helyi értékek. 

A hon- és népismereti tankönyvek tekintetében legfontosabb fordulópontot 

a NAT (a 130/1995. [X. 26.] kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról) 

jelentette. A NAT megvalósításához segítséget a kerettantervek nyújtanak, ame-

lyekről a 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet döntött, majd ezt a kerettantervet 2003-

ban módosítva, valóban megteremtette a feltételeket a néprajzi ismereteknek 

„Hon- és népismeret” elnevezéssel a tantervben való – akár önálló megjelenítésé-

re – választható modulként. A tárgyban két tantervi modul jelent meg eltérő fel-

építéssel, szemlélettel és elemekkel: a Hon- és népismeret 5. és 6. osztály „A” és a 

„B” változata. Elsőként az országban Debrecenben teremtették meg a feltétele-

ket a néprajz szakos tanárképzéshez. 

 

 
11  Györffy 1993: 9–10. 
12  Lásd bővebben a Tanterv és utasítás 1939: 3–9. Lásd még Kováts 2010: 5. 
13  Végh 2001: 35. Lásd még Kováts 2010: 6. 
14   Kováts 2010: 5-7. 
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„A néprajz szakos tanárképzés gondolata nem új sem a szaktudomány, sem a 
közoktatás területén. Mivel azonban általános és középiskolai oktatásunkban a nép-
rajz mint tantárgy csak alkalmanként tudott megjelenni, a kérdés megoldása nem 
tartozott a legsürgősebb tennivaló közé.”15  

 

Az elmúlt 15 évben észrevehetően megnőtt azoknak a közoktatási intézmények-

nek a száma, amelyekben valamilyen formában folyik néprajzi ismeretek oktatása, 

akár más tantárgyakon belül, akár önálló tanórák keretében. 

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) az 

1980-as években vetődött fel először a néprajz szakos tanárképzés szükségessége.  
 
„A gyakorló pedagógusok közül egyre nagyobb számban igényelték, hogy 

meglévő tanítói-tanári diplomájuk mellé néprajzi ismereteket igazoló tanúsítványt, 
oklevelet is szerezzenek. Mivel etnográfus képzés az egyetemen folyt, így az érdek-
lődők itt jelentkeztek az oktatásban való részvételre. Az egyetemen szerzett néprajzi 
ismereteket az iskolai munkában kívánták alkalmazni. A néprajz szakos tanári dip-
loma első alkalommal a gyakorló pedagógusok számára kidolgozandó követelmény-
rendszer tanúsítványaként vetődött fel.”16  

 

A több éves tapasztalat arra enged következtetni, hogy hon- és népismeret-

továbbképzésre az alábbi pedagógusok jelentkeznek: 

a.) néphagyomány oktatás iránt elkötelezett pedagógusok, 

b.) etnográfusi, antropológiai diplomával rendelkező szakemberek, 

c.) közművelődési szakemberek, 

d.) gyakorló tanárok: 

o magyar nyelv- és irodalomtanár, 

o történelemtanár, 

o társadalomismeret-tanár, 

o ének-zene tanár, 

o technikatanár, 

o földrajztanár, 

o iskolaiszabadidő-szervezők, 

o napközis pedagógusok, 

o óvodapedagógusok (az utóbbi 10 évben a képzésre je-

lentkezettek aránya jelentősen emelkedik). 

Legfontosabb teendő a felsőoktatás területén a pedagógusképzés új rend-

szerében a megszerzett képzettségre épített művészeti és oktatói, módszertani 

ismeretekkel gazdagított felsőfokú képzés megszervezése és népszerűsítése. 

 
15  Bartha 1998b: 173. 
16  Bartha 1998b: 175. 
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Fontos, hogy a pedagógusok a továbbképzéseken megismerkedjenek a mú-

zeumok köznevelési rendszerben történő hasznosításának lehetőségeivel. A ha-

gyományos paraszti kultúra, a népművészet értékei az elmúlt 1-2 évtizedben az 

óvodai és az iskolai nevelésben-oktatásban szélesebb körben jelentek meg. Szá-

mos óvodában és iskolában tanítanak órarendi keretben, illetve szakköri formá-

ban népi játékokat, néptáncot stb. A hazai oktatási intézményekben ünnepi mű-

veltség részévé vált a jeles napi hagyományok betanítása és felelevenítése. Egyre 

nagyobb teret hódít a kézműveskedés, a természetes anyagok felhasználása (csu-

hé, gyékény stb.) 

A nemzeti örökség fontos dolog, mely a Nemzeti Alaptanterv koncepciójá-

ban is kifejezésre jutott az új NAT-ban (2012) éppen úgy, mint az 1995-ösben. 

Nem új keletű dolog az a megfogalmazás, hogy az oktatás különféle szintjein 

(alap, közép, felsőoktatás) meg kell jelenni a hagyományismeret tanításának.  

A néphagyomány a magyar köznevelésben születésétől fogva helyet kapott. 

A leggyakoribb igény a továbbképzésen az új módszerek (multimédiás) meg-

ismerése, amellyel a pedagógusok szorosabb kapcsolatot építhetnek a digitális 

nemzedék és múlt emlékei, népünk hagyománya között. A hon- és népismeret 

pedagógus továbbképzések elvárása, hogy jó és újszerű mintákkal (műhelyfoglal-

kozások, egy-egy témához sikeres projekt bemutatása, kutatást, felfedezést segítő 

eszközök) ismerkedjenek meg a tanárok.  

Ahogy a múltat kutatók számára, úgy a múltat, a hagyományokat oktatók 

számára is fontos, hogy a múlt fogalma a jelenlévő emlékekhez kötődnek, és 

mindenki másképp éli meg a visszaemlékezést. Mindenképpen fontos, hogy a 

hon- és népismeretet oktató tanár is részt vegyen legalább egy keresztmetszet-

jellegű saját élményű műhelyfoglalkozáson vagy/és programot elemző, bemutató 

konzultáción. A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke a 2015/2016-os tanévtől 

a tanár szakos hallgatóinak bevezette a mesterségek ismeretét, nyári tábor kereté-

ben Nagykállón–Harangodon. 

A hagyományok közvetítése, átadása, megtanítása mást jelent a saját hagyo-

mányokkal rendelkező vidékeken és mást a nagyvárosokban, függetlenül attól, 

hogy a városokban, nagyvárosokban is ugyanúgy beszélhetünk tradíciókról. Az 

eltérő feltételek nagymértékben meghatározzák a pedagógus által választott mód-

szereket is. A helyi értékek számbavétele igenis pozitív hatást eredményezett egy-

egy közösségre, és erre számos példa van. 

„A népi vallásosság a nehéz időkben is fenntartja a nép hitét, hitelesen ábrá-

zolja az embert a maga környezetében, s gyakran a nemzeti önazonosságot is 
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reprezentálja, ezért nem ismerni, irányában közömbösnek lenni nem szabad” – 

írja a Magyar katolikus lexikon.17 A néphit, a népi vallásosság az  

 
„emberi élet minden területére kiterjed, és szinte minden tevékenységére hatással van. Számos ele-
me még ma is jelen van a falusi és városi társadalomban […] a mindennapi élet szabályozásában 
főleg a tiltásokban és a viselkedési minták formájában találhatjuk meg. A néphit hagyományozó-
dása főleg a folklór csatornáin keresztül történik.”18  

 

A múlt hagyományainak nagy része a vallási ünnepekhez kapcsolódik. 

Miért fontos a hon- és népismeretet oktató pedagógusnak a módszertani 

megújulás? 

 Mert más a tanulók ismerete, készsége, kompetenciája (netgeneráció). 

 Mert mások a családi körülmények, a kommunikációs közeg, a hangnem. 

 Mert más a társadalmi minta. 

 Mert más a követelmény. 

 Mert más a tartalom. 

Ezek a módszerek új pedagógusi profilt tesznek szükségessé. A hon- és 

népismerettanárnak a folyamatos új ismeretek (eredmények) megszerzésére van 

szüksége, majd azokat elemezve, értékelve az életkori sajátosságnak megfelelően 

át kell adni a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával. Az életkori sajátos-

ságok figyelembevételével az átadás során együtt kell működnie más tárgyak taná-

raival, és képesnek kell lennie együtt dolgozni a tanulókkal mint egyénekkel (pl. 

projektmódszer, egy betlehemes játék betanítása, szerepjáték stb.) 

A pedagógus továbbképzések felkészítik a hagyományismeretet oktató taná-

rokat az új tudományos eredmények megismerésére, mintákat mutatnak a szokat-

lan és folyamatos döntéshozatalra. Az egyre növekvő tanári szerepkör kiszélese-

déshez: a tervezési, innovációs, tanácsadói, szabadidő-tervező stb. nyújtanak se-

gítséget. 

Az utóbbi 20 évben újjászerveződtek a honismereti közösségek, létrejöttek a 

megyei egyesületek, a Honismereti Szövetség látja el az összefogó szerepet. Pozi-

tív fejlemény, hogy a kisebb településeken is felértékelődött a helyismereti érdek-

lődés és tenni akarás, s hogy a Nemzeti Alaptanterv lehetőséget ad a hon- és nép-

ismeret iskolai tanítására. A lehetőségek kihasználásában azonban mutatkoznak 

gátló lényezők is: 

 a pedagógusok és a diákok túlterheltsége, 

 a szakköri tevékenység sorvadása, 

 
17  http://lexikon.katolikus.hu/N/n%C3%A9pi%20vall%C3%A1soss%C3%A1g.html (letöltés: 

2015. 01. 05.) 
18  Batha 1998a: 484–85. 

http://lexikon.katolikus.hu/N/n%C3%A9pi%20vall%C3%A1soss%C3%A1g.html
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 a tanügy szakmai irányításának lazulása (nem kedvez a honisme-

ret jelentős átfogó iskolai elterjedésének. Pedig az európai tendenciák 

követése – köztük a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a sokol-

dalú személyiségfejlesztés igénye – kiválóan összehangolható azokkal 

a tartalmakkal és formákkal, amelyeket a honismeret kínál),19  

 a kerettanterv szoros menetrendet alakít ki, és ez a legtöbbször a 

helyi sajátosságok megismertetésének a hátrányába kerül, 

 a tankönyvek, munkafüzetek ára, 

 a segédanyagokat nehezen lehet beszerezni. 

Németh László szavaival élve: „A népek emlékezete a hagyomány. Egy 

nemzet válasza életkörülményeire.”20 Lényegében egy célszerűséget fejez ki, 

amely kiváló stratégiát is mintáz. Ezt kell tudatosítani a pedagógusokban is, hogy 

minden lokális közösségnek van múltja és a környezethez köthető folklórja, ame-

lyet tanári irányítással maguk a tanulók is felfedezhetnek. Ezt a munkáltató mód-

szert lehet tanórán és tanórán kívül is alkalmazni (például nyári táborokban.) 

Ugyanilyen módszerrel lehet az esetleges nyári táborhelyek vidékét, annak kultú-

ráját megismertetni tanári irányítással. Egy tanórán pedig összehasonlítani a két 

gyűjtött anyagot és együtt feldolgozni (csoportosan, párosan). 

A hagyományt sokféle megfogalmazásban használják, napjainkban egyre di-

vatosabb. Elsősorban a szellemi hagyomány, amelynek vannak tárgyi elemei. Egy 

falu története a hagyományban is él, a régi öregek a maguk módján ismerték és 

számon tartották falujuk történetét. Ezt nevezzük a szájhagyományban élő hely-

történetnek. Ha ezeket a történeteket leírjuk, rögzítjük, megjelenik könyv formá-

jában, attól még nem szűnik meg. A hon- és népismeret tanításának egyik sajá-

tossága, hogy a helyi szokáskultúra megismeréséből indít, építkezik, ezért a helyi 

történetek feldolgozása szintén hatékony módszer az általános népi kultúra meg-

ismertetéséhez. 

A szellemi örökség egyik fontos eleme a családi hagyomány, amely jó kiin-

dulópont lehet egy pedagógus számára, aki a hagyományismeret oktatását tűzte ki 

célul. Az egészséges emlékezet szelektál, befogadja azt, ami a közösség, a család 

számára fontos, és kiejti a lényegtelent, a haszontalant, a károsat. A hagyomány-

nak ezt a tulajdonságát ismerte fel Gunda Béla, amikor megfogalmazta, hogy a 

hagyomány nemcsak az ősiséget fejezi ki, hanem a közösség által befogadott, 

életformájába illesztett, nemzedékről nemzedékre adott jelenségek – és tegyük 

hozzá: tapasztalatok – fogalmát is. Azaz régivé válik az idő múlásával az új is. 

A hagyomány egy egyetemes tudásanyagot hordoz, amelyre még a modern 

korban is számos tevékenység támaszkodik. (Gyermeknevelés, táplálkozás, szo-

 
19  Halász 2010. 
20  Németh 1940: 86. 
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kások világa). Nagyon sok ismeretet nem az iskolában tanultunk, nem a köny-

vekből merítünk, hanem a szüleinktől örököljük. Gondoljunk csak az egyik leglé-

nyegesebbre, az anyanyelv elsajátítására, amely a szájhagyomány nélkül még ma is 

elképzelhetetlen. A szájhagyományos tevékenységek kiszorítása érdekében az el-

múlt években megszaporodott a neveléssel, a mindennapi tevékenységgel foglal-

kozó kiadványok, televízió műsorok száma, nem is beszélve a mindent elárasztó 

szakácskönyvdömpingről.21 Ez a folyamat a kötelező iskoláztatás bevezetésével 

kezdődött. A szóbeliség azonban nem haldoklik. Az alkalmi csoportokban – uta-

záskor, sorban álláskor – kialakulnak a jellegzetes beszélgetési formák, története-

ket, vicceket mesélnek egymásnak az emberek, a beszéd közben szólások, szálló-

igék születnek. Ha a gyakorló pedagógus ismeri ezeket a formákat, a netgeneráció 

számára is képes olyan érdekes feladatot adni, amely ötletes és kreatív munkára 

késztet, és a hagyományra épül. (Például: gyűjtsön egy tanulói csoport olyan szó-

lásokat, közmondásokat esetleg találós kérdéseket, amelyek a modern technikai 

eszközökre vonatkoznak; a másik csoport keresse meg az ezekhez értelemben 

kapcsolódó archaikus anyagot). A mai modern társadalomban nincs még egy 

olyan gazdag szóbeliséggel rendelkező intézmény, mint az iskola, amely éppen az 

írásbeliség ápolására jött létre. Az iskolában – órakeretben vagy azon kívül szinte 

minden szóbeli műfajt továbbéltetnek, variálnak. A szájhagyományon kívül az 

énekes-mozgásos játékok is elsősorban a gyermekek körében öröklődnek át. 

A népi kultúra elkerülhetetlen felszámolódása, felbomlása után a hagyomány 

értékeinek a korszerű műveltségbe kell beépülniük. Minden kultúrának a hagyo-

mány ad jellegzetes színt, karaktert. Nem mindegy azonban, hogy egy nemzet 

műveltségében mi képviseli a hagyományt. A motívumok lehetnek felszínesek, 

külsődleges jegyekben tobzódóak, de lehetnek egyszerűek, az emberi kultúra 

mélyrétegeiből származók. Ehhez nyújt lehetőséget az alapfokú oktatásban meg-

jelenő, bár választható keretek között a Hon- és népismeret megjelenése. A népi 

kultúra fogalma – annak ellenére, hogy egyre többen élnek ennek népszerűsítésé-

vel, használatával – a köztudatban mindmáig pontatlan, zavaros, hol túl idealizált, 

hol túl pesszimista ideaként él. A jelenkori, modern oktatásnak célul kell kitűznie 

a népi kultúrával kapcsolatos tudás megismertetését, éltető kontextusba helyezé-

sét, de folyamatos változásának nyomon követését is. 

A hagyományos tantárgyak esetében az elsődleges ismeretforrás a tanulók 

számára a tankönyv. A hon- és népismeret esetében csak 2003-tól beszélhetünk 

forgalomban levő, alkalmas iskolai alapmunkáról. A jól megírt, mind didaktikai, 

mind a szaktudományi elvárásoknak eleget tevő könyvek mellől sem nélkülözhe-

tő a jól képzett tanár, aki képes a használatban lévő tankönyvek mellé a saját 

 
21  Hasonló gondolattal lásd még Keményfi 2014: 179–215. 
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személyiségével átitatott, élményszerű ismeretként a kulturális örökségek szaksze-

rű átadására.22  

A pedagógus legfontosabb feladata, hogy rádöbbentse a tanulókat arra, hogy 

a hagyományról tanultak az önmaguk, saját (mikro) környezetük, kultúrájuk meg-

ismerésének kiindulópontja. Ezért az elsődleges cél, hogy a tanuló a saját környe-

zetében meglássa, felfedezze a múlt elemeit és a hagyományhoz köthető jelensé-

geket, ezeket a jelenségeket pedig helyesen értelmezze.23  

A népi kultúra, a szellemi kulturális örökség átadására nemcsak középszin-

ten van szükség: minden korosztállyal, az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

fontos megismertetni a jelen és a múlt hagyományait. Az óvodapedagógus-, a ta-

nító- és a tanárképzésben egyaránt meg kellene jelennie a néprajzi tananyagnak 

ahhoz, hogy az alapfokú oktatásban hitelesen tudják közvetíteni és megismertetni 

a tradíciót. A hagyományoknak ma is helyük van mindennapjainkban. A hagyo-

mány megtartása és a modernizáció nem egymást kizáró, egymás ellen ható té-

nyezők. 

Bár az országban több konferenciát, tanácskozást is rendeztek a néprajzok-

tatás kérdéskörében – főleg az 1990-es évek elején az első NAT bevezetése előtt 

– ezek eredményeiről a gyakorló pedagógusok elvétve kaptak tájékoztatását. Ilyen 

volt például az 1992. december 11-13. között a Magyar Művelődési Intézet „Ha-

gyomány az iskolában” címmel rendezet szakmai tanácskozása; 1994-ben a XXII. 

Országos Honismereti Akadémián is több előadó érintette a néprajzoktatás kér-

dését, és az 1996. október 4-5-én a Budapesti Tanítóképző Főiskolán „Hon- és 

népismeret, néphagyomány az oktató- és nevelőmunkában” című konferencia, 

melynek előadásai könyv formában is megjelentek, a gyakorló pedagógusok még-

sem ismerik. A konferenciák és egyéb tudományos, szakmai rendezvények min-

dig hangsúlyozták a néprajz fontosságát a közoktatásban és a tantárggyá válását. 

A tudományos találkozók legfontosabb és legtöbbet vitatott kérdése mit és mikor 

kell tanítani. Erre a két kérdésre számtalan jól kidolgozott anyag áll az érdeklődő 

pedagógus számára. Egyetlen kérdés maradt mindig háttérben: Hogyan?  

A néprajzi képzés érdekében a tanító- és tanárképző főiskolákon, egyetemeken 

néprajzi ismeretekkel rendelkező szaktanárokat kell képezni, hogy erre a Hogyan? 

kérdésre is választ kapjunk. 

A hon- és népismeret sajátosságából adódik az a probléma, hogy a kidolgo-

zott kerettanterv, és a tananyagok a néprajztudomány nagy területeihez (folklór, 

tárgyi néprajz, társadalomnéprajz) kapcsolódó tematikus felosztást követi. Ez a 

felosztás sajnos kevésbé veszi figyelembe az adott általános iskolai korosztály 

életkori és érdeklődési jellemzőit. Például a történelem tanítása nincs szinkronban 

 
22  Bihari Nagy 2012: 23. 
23  Agócs 2004. 
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a néprajzi képzéssel (a néprajzi, etnikai csoportok tanítása érthetetlen a 11-12 

évesek számára a történelmi folyamatok megismerése nélkül.).24 Nagyon sok is-

kolában előzmények nélkül kerülnek a néprajzi, hagyományismereti oktatási 

anyagok a tanulók elé. Ilyen például a 3. osztályban erkölcstan órán tananyagként 

szerepel a kukoricafosztás, család. A néprajztanítás komplex módszerének meg-

ismertetésére a pedagógus-továbbképzés jelentene egy megoldást. 

A tanárképző intézményekben a néprajztudomány, folklór, antropológia 

eredményeinek oktatására kevés óraszámban sor került.25 Az empirikus tapaszta-

latok azt mutatják, hogy a pedagógusképzőkben a tantárgyak között szerepel a 

néprajz egy vagy két féléves választható tárgyként. Előfordul kötelező formában 

a néprajz egy részterületével a folklórral, a népszokásokkal ismerkedtek meg a ta-

nárjelöltek. Ennek ellenére jelentős azon pedagógusok száma, akik semmilyen 

néprajzi ismeretet nem kaptak. A megfigyelések azt mutatják, hogy az általános 

iskola 1-4. osztályaiban tanító pedagógusoknak, illetve az óvónőknek tanítanak a 

néprajz különböző részterületiből: érintik a népi gyermekjátékokat, kézművessé-

get, népdalt, népzenét esetleg néptáncot. Természetesen akadnak olyan felsőok-

tatási intézmények, ahol a néprajzot több órában oktatják, és a néprajztudomány 

egyes diszciplínáit beépítették a tananyagba (Nyíregyháza, Jászberény). A néprajzi 

tematikájú tárgyakat szakoktatók tartják, és az előadásokhoz nem kapcsolódik ta-

nítási gyakorlat, valamint módszertani ismeretanyag bemutatása. A pedagógus-

képzők feladata eltér az egyetemi képzéstől, ezért csak esetenként kerül sor prak-

tikus, iskolai tananyagban is hasznosítható ismeretek közvetítésére (közmondás-

ok, népdal, gyermekjáték). 

Az eddigi pedagógus-továbbképzéseken gyakorló tanárok, tanítók, óvoda-

pedagógusok szervezett kurzusain a néprajz egyre hangsúlyosabban jelenik meg, 

de csak a hon- és népismeret, a néprajz egyes részfejezeteivel ismertetik meg a je-

lentkezőt. A tudatos, modern módszerek nem kerülnek napirendre. Egy-egy 

workshop az a fórum, ahol egymás bevált, eredményes gyakorlati módszerét 

megismerhetik. 

A továbbképzések három fontos pont köré szerveződnek: 

1. tantárgy-pedagógia, 

2. módszertani felkészítés, 

3. pedagógiai feladatok. 

Az általános iskolában az hagyományra nevelés a kulturális örökségelemek 

beépítése a közgondolkodásba és mindennapi értékekbe adottá vált. Sajnos nincs 

konkrét adatunk arról, hogy összesen hány középiskolában folyik néprajzoktatás, 

 
24  Lásd Kriza 2001: 46. 
25  Lásd bővebben Virágné Juhász Nyitó 2007. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/-

2437/132486/Viragne_ertekezes-t.pdf?sequence=11 (letöltés 2015. 02. 05.) 

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/%1f2437/%1f132486/Viragne_ertekezes-t.pdf?sequence=11
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/%1f2437/%1f132486/Viragne_ertekezes-t.pdf?sequence=11
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de az iskolán kívüli néprajzoktatás több szinten is eléri a középiskolás korosz-

tályt. A középiskolás korúak néprajzi oktatása – kivéve a művészeti iskolákat – 

szegényes. Az megfigyelhető, hogy ez a korosztály, bár a netgenerációhoz tarto-

zik, mégis egy része tudatosan, esetleg kíváncsiságból önképzéssel fejleszti magát. 

A gyakorlati ismeretek iránt éppen úgy van igény, mint az elméleti háttértudás 

feltárására (íjász tábor, lovas tábor és a hozzá kapcsolódó szokáskultúra, kézmű-

ves tábor stb.). 

A pedagógus-továbbképzésekre alapvetően jellemző, hogy a résztvevőinek 

csoportja nem homogén, előképzettségük változatos. Az empirikus tapasztalat 

azt mutatja, hogy a tantárgycentrikus tanítás gátolja a néprajz iránti érdeklődés 

kibontakozását. Gyakran ez az oka annak, hogy a magyar-, történelem-, ének-

zenetanár a néprajz elméleti kérdéseit önfejlesztő módon ismeri meg. A NAT-

hoz készített tankönyvek, és munkafüzetek ötletadók, a tanárok saját programju-

kat évről évre fejlesztik, alkalmazkodva a gyerekek adottságaihoz és természete-

sen a meglévő lehetőségekhez. A hon- és népismeretnek nincs a kötelező tanesz-

közökön túl előírt eszközigénye. Az iskola és a pedagógus helyi lehetőségei dön-

tik el, hogy az órákon az éppen adott témakörhöz mit használnak fel. (Például, ha 

a dramatikus játékok megtanulása, eljátszása a feladat: jelmez, báb, díszlet.) 

Ugyanígy a lehetőségek szabják meg, hogy a többi témakörnél tudnak-e a peda-

gógusok olyan feladatokat végeztetni az órákon – például kézművesség: szövés, 

fafaragás, kerámiakészítés –, amelyekben gyakorlatban is találkozhatnak a tanulók 

az egyes munkafolyamatokkal. (Régi módszer – új technika: a megunt legók fel-

használásával a különböző háztípusok megépíttetése.) Fontos kiegészítője a 

tárgynak a múzeumlátogatás (helyi múzeumok, tájházak, működő kézműves mű-

helyek). A tárgy sajátossága az élménynyújtás: virtuális múzeum, múzeum a hátizsák-

ban vagy hátizsákkal a múzeumban. Az ilyen megismerési folyamatot a tanuló sze-

mélyiségfejlődésének hatékony elősegítése érdekében érdemes szervezni. A hon- 

és népismeret oktatása a kezdeményezést, az együttműködést és a kreatív, felfe-

deztető kutató technikákat helyezi előtérbe: 

tanulói kezdeményezésre épülő technikák: 

- beszélgetés, 

- vita kezdeményezése, 

- élménybeszámoló, 

- különbségek meglátása – problémafelvetés, 

- ötletbörze, 

- műhelymunkák – kreativitás, 

- néprajzi (önálló) gyűjtőmunka, 

- kognitív térképek készítése (népművészeti séta); 

együttműködésre ösztönző technikák: 

- népi játékok – szerepjáték (lakodalom), 
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- dramatikus játékok (farsang), 

- néprajzi (csoportos) gyűjtés (betakarítás), 

- csoportalakítás (névadási szokások), 

- vetélkedő, verseny (legény, leányavatás), 

- alkotás (legóból parasztház, fűzfa síp, iskolai kiállítás); 

kreatív felfedeztető, kutató technikák: 

- szakirodalom feltárása (helyi forrásanyag – oklevél, anyagkönyv, 

levéltárak látogatása), 

- interjú adatközlőkkel (kérdezd meg…), 

- kiállítás rendezése (mutasd meg, ki volt…), 

- ismerd meg lakóhelyed (készíts térképet). 

Miért érdemes a tanároknak gazdag módszertani ismeretanyaggal rendel-

kezni? Nem elég a módszereket ismerni, hanem változatos formákban tudni is 

kell alkalmazni: 

- a differenciálás érvényesítése miatt; 

- a motiváció felkeltése és fenntartása miatt (minél érdekesebb egy 

óra annál hatékonyabb); 

- a megközelítés sokfélesége miatt (minél többféle a módszer annál 

több lehetőség van a tanulónak az eltérések, különbségek megfi-

gyelésére és feltárására); 

- szövegösszefüggés, szövegkörnyezet elve miatt (másfajta módsze-

rek másfajta szövegkörnyezetet idéznek elő, és ezzel a pedagógus 

igazodhat az életkori sajátosságokhoz (szövegértés kompetenciá-

ja). 

A hon- és népismeret, néprajz, népművészet tanításakor nemcsak arra kell 

hangsúlyt fektetni, hogy a tanulók a hagyományokat, a nemzeti értékeinket él-

ményszerűen ismerjék meg, hanem arra is, hogy a tárgyat oktató pedagógus is ha-

sonló pozitív megtapasztalás útján ismerje meg az oktatott tárgyban rejlő mód-

szertani lehetőségeket. Általános vélemény a történelem és magyar tanároktól, 

hogy a központilag megfogalmazott elméletek és az iskolai gyakorlatok igen távol 

állnak egymástól.  

A néprajztanítás jelene meglehetősen sokszínű és nehezen áttekinthető. Az 

összetett helyzet oka a nemzeti kulturális örökség (néprajz) iránti fokozott társa-

dalmi érdeklődés és az a tény, hogy a néprajzi ismeretek oktatásának kezdemé-

nyezése 2014-re vált átláthatóvá (hon- és népismeret tanárképzés 4+1). Az egyre 

jobban átgondolt képzési forma mellett, a szakszerű és tudományos tevékenysé-

gek összefonódnak az amatőr mozgalmakkal. Amíg a tanárok nem ismerik a ha-

gyományokat, addig nem lesz előrelépés a kulturális örökségünk megfelelő szintű 

átadására.  
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Éva Bihari Nagy 
 

TEACHING THE SUBJECT NÉPISMERET  
[APPR.: NATIONAL FOLK AND TRADITIONS HISTORY] 

 
What can a teacher do if s/he would like to teach about the past as a vivid experience? 
How can s/he integrate the new methods that comply with his/her habits and customs? 
How can the net generation be involved in the process of acquiring knowledge? What 
sort of new and up-to-date methodological implements can teachers apply for 
transferring the national cultural heritage, ethics, and system of values? These are the 
questions that this paper intends to address. Spiritual and cultural activities are never 
static but rather handed down from one generation to the next to continue to exist in 
that form. It was in Debrecen that the conditions were first made available for training 
teachers majoring in ethnography. This paper lists the results of several years of 
experience in this respect as well as the problems that have surfaced during the program. 
The present status of teching ethnography is rather complex and difficult to give an 
overview of. The reason for this complexity is partly the heightened social interest in 
national cultural heritage (ethnography) and partly the fact that the initiative of teaching 
ethnography had become clear by  2014. The task of distributing the relevant specific 
knowledge as broadly as possible continues to remain of essential importance as well as 
the instruction about ethnography/local and national history at every conceivable level 
by experts with the proper knowledge and experience, to be complemented with the 
salvation of time-honored values of traditional culture, the exploration of present-day 
customs, and the shaping of the appropriate attitude of schoolteachers. 
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Simon Krisztián 
 

A hagyomány és a kulturális örökség fogalma 
 

 

BEVEZETÉS1 

 

A lokális társadalmak saját, vagy a földrajzilag tágabban értelmezett, kárpát-

medencei paraszti társadalom tárgyi és szellemi kulturális elemei iránt fokozódó 

érdeklődést mutatnak. Ezek az elemek a 21. századi kistérségek helyi csoportjai 

számára gyakran a települések egyedi arculatának és újrafogalmazásának alapjaivá 

válnak. Oka, hogy a rendszerváltás utáni években az önkormányzatiság kibonta-

kozásával, a külső politikai kontroll oldódásával a falusi társadalmak a másoktól 

markánsan eltérő, egyedi arculatuk elvesztésével, közösségi kapcsolataik formális-

sá válásával szembesültek,2 az amerikanizálódás, a világméretű uniformizálódás, a 

bekövetkező gyors társadalmi és lokális mobilitás ezzel párhuzamosan a közössé-

gek szétesésének érzetét keltette. Ez a közösségi és társadalmi dezintegráció 

olyan szimbolikus társadalmi cselekvéseket keltett életre, amelyek a kialakult bi-

zonytalan helyzetet feloldani, a közösségeket, lokális társadalmakat, csoportokat 

újra integrálni hivatottak.3 

Tanulmányomban4 az e törekvések vizsgálatához szükséges hagyomány és 

kulturális örökség fogalmait, azok sajátosságait, összetevőit mutatom be a hazai 

és európai néprajztudomány, valamint az angolszász antropológia jeles képviselő-

in keresztül. Tanulmányomban kitérek a kulturális örökség kategóriáira (emléke-

zés, identitás, reprezentáció, néprajzi örökség), majd ezt követően az örökség és 

hagyomány fogalmak összehasonlìtását végzem el. 

 
 

 
 1 Jelen tanulmány a Nemzeti Tehetség Program NTP-EFÖ-P-15 pályázat támogatásával valósult 

meg. 
 2 Lovas Kiss 2011: 10. 
 3 Verebélyi 2005a: 18. 
 4 Fontos megjegyeznem, hogy e szakirodalmi áttekintés a „Hagyomány – Örökség – Szellemi 

Kulturális Örökség. Települési ünnepek és újraalkotott szokások vizsgálata a 21. századi Bihari térségekben” 
cìmű doktori disszertációm alapjául szolgált, ìgy a fogalmi rendszerezés a települési ünnepek és 
a 21. századi jeles napi szokások vizsgálatához kìván kiindulópontot adni. 
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

 

Az örökség körül kialakuló diskurzusok egyesìtik magukban a lokális-

regionális, nemzeti,5 a kontinentális és a legszélesebb körű nemzetközi szintek 

belső szemléleteit és az azok közötti elengedhetetlen párbeszédek feszültségét, 

mivel a társadalmi szereplők a különböző szinteken nem feltétlenül ugyanazt ér-

tik örökség alatt.6 

Maga a fogalom kialakulása a francia forradalom idejére nyúlik vissza. Nem-

zeti méretű értelmezése Édouard Pommier nevéhez fűződik, amikor is a klérus-

tól lefoglalt „könyvekre, kéziratokra, medálokra, gépekre, festményekre, metszetekre és egyéb 

ilyen jellegű tárgyakra”7 kellett új kategóriát alkalmazni a forradalom eseményeit kö-

vetően. Az örökség jelentése az 1960-as évekig terjedően ìgy csupán a történeti 

műemlékek kapcsán volt meghatározó.8 Ezt követően igen gyorsan a kultúrpoli-

tika kulcsfogalmává vált, főképp Franciaországban és Nagy-Britanniában, ahol 

már az 1980-as évek elején tudományos viták bontakoztak ki. Magyarországon 

csak a kilencvenes évek végén, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 

1998-as megalapìtásával jelent meg a kulturális örökség, eleinte politikai diskurzu-

sokban.9 Tudományos szinten még ennél is később kezdett a fogalom teret hódì-

tani, amikor is elsősorban intézmények (levéltárak, múzeumok, kiállìtóhelyek) te-

vékenységéhez kapcsolódott, nem pedig kultúrakutatáshoz szükséges definìció-

ként bukkant fel. Később már a kulturális örökség a közösség számára fontos je-

lentéssel bìró tárgyak vagy tárgyakkal kifejezett immateriális dolgok készletét fed-

te le, amely a (kollektìv vagy egyéni) emlékezettel, önazonossággal összefüggés-

ben jelentkezett, és amelyhez Nyugat-Európában, elsősorban Franciaországban 

újfajta kutatási gyakorlat is párosult: a néprajzi örökségé. 

 

 

IDENTITÁS 

 

A kulturális örökség egyik meghatározó alappillére az identitás kérdése.10 

Kialakìtása, újradefiniálása során nem fontos, hogy „eredeti” vagy hamisìtott tar-

 
 5 Problémát jelent a nemzet eltérő, államnemzet–kultúrnemzet európai értelmezése. Lásd erről 

bővebben: Keményfi 2001: 65–79. 
 6 Erdősi–Sonkoly 2004: 12. 
 7 Poulot 1997: 87. Idézi: Sonkoly 2000: 46. 
 8 Sonkoly 2000: 46. 
 9 A kulturális örökség részletes történetéről vö: Sonkoly 2000. 
10 Az identitás fogalma Castells értelmezése alapján: „olyan jelentést konstruáló folyamat, amely 

egy kulturális sajátosságon, vagy kulturális sajátosságok egymással kapcsolatban lévő csoportján 
alapul, amennyiben ez(ek) a sajátosság(ok) más jelentésforrásokkal szemben prioritást 
élvez(nek)”. Castells 1997: 6. 
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talmakkal legyen megtöltve,11 csupán a különféle csoportok (társadalmi egységek, 

kisebbségi, etnikai, szórványcsoportok) önazonosságát, összetartozás tudatát kell 

megerősìtenie.12 Ez több országban (Franciaország, Anglia) mikroközösségi, et-

nikai, vallási stb. keretek között nyer funkciót,13 amely akár – Lowenthal megfo-

galmazása alapján – a denacionalizálódás folyamatához is vezethet, mivel a „nem-

zetállam intézményei révén érvényesülő normatív ereje meggyengül a társadalmi érték meghatá-

rozásában”.14 Ettől eltekintve azonban a lokális társadalmak elvárják az államtól az 

örökségvédelmi feladatok ellátását. Lowenthal alábbi megfogalmazásából hiány-

zik az államnemzeti vagy kultúrnemzeti hivatkozás. Ez azért is fontos, mivel a 

kultúrnemzet tagjai – az államnemzettől eltérően – nem intézményeik révén, ha-

nem az egyes társadalmi-kulturális sajátosságaik (szokások, hagyományok, nyelv, 

vallás stb.) segìtségével tekintik magukat egy adott nemzet tagjának. 

A lokális csoportok öröksége szinte mindig helyhez kötött, az ahhoz való 

ragaszkodásuk pedig a múltban gyökerezik.15 Jellegzetes, hogy örökségüket au-

tentikus történelemként fogják fel, miközben azt éppen az eredeti kontextusából 

szakìtják ki,16 és ennek segìtségével megtervezik a jövő számára a múltnak azt az 

értelmezését, amelyet az aktuális identitásukkal maguknak megtermelnek,17 és 

amely során az örökségelemeket nem eredetiségük, hanem jelenlegi hasznosságuk 

alapján mérik.18 

A csoportidentitások megalkotásában és fenntartásában felmerül a törté-

nelmi csúsztatásnak, a hagyományok meghamisìtásának veszélye, amely konflik-

tusokhoz, kirekesztő, soviniszta álláspontokhoz vezethet, mivel az adott kulturá-

lis elemeket sajátjukként tekintik. Ebben a megvilágìtásban a kiválasztott csoport 

további büszkeséget és közös célokat nyerhet, és mivel azt sajátjukként kezelik, 

mások elől el is zárhatják.19 Az örökségelem identitásban való megjelenésének a 

másoktól való megkülönböztetés, az egyes társadalmi csoportok önazonosságá-

nak megalapozása egyik legfőbb célja. Továbbá a heterogenitás azon jegyének is 

tekinthető, amely felöleli nem csak az anyagi létezés és társadalmi szerveződés 

módjait, hanem azokat az ismereteket, társadalmi képzeletet, kommunikációs 

 
11 Hylland Eriksen 1996. Idézi Savolainen 2003: 23–32. 
12 Lowenthal 2004: 56. 
13 Fejős 2003: 187. 
14 Lásd erről bővebben: Lowenthal 2004. 
15 Savolainen 2003: 25. 
16 Lowenthal 2004: 58. 
17 Candau 1998. 
18 Lowenthal 2004: 60. 
19 Ezt David Lowenthal számos példán keresztül pontosan érzékelteti és bizonyìtja: „Az örökséggel 

való kérkedés ugyanis a győzteseknek igazolást, a veszteseknek vigaszt nyújt, alátámasztja a sovinizmust, és 
lángra lobbantja a fanatikus érzéseket.” Lásd bővebben: Lowenthal 2004: 55–83. 
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módokat, amelyek a másoktól való megkülönböztetést erősìtik.20 Az efféle elkü-

lönülés/elkülönìtés jelensége Utz Jeggle szerint a kulturális identitás megteremté-

sének egyik alapvető feltétele. Jeggle megállapìtásában a „saját” „másikkal” 

szembeni hangsúlyozása nem oppozicionális, hanem egymást kiegészìtő viszonyt 

eredményez, amely a kulturális határok kialakulásához vezet.21 

Pierre Bourdieu szintén a mások általi önmeghatározást emeli ki, aki szerint 

az (etnikai és regionális) identitás a „mások által való észrevétetés és elismertetés által lé-

tezik.”22 A mentális reprezentáció tárgyaiként szolgálnak az objektìv ismérvek 

(nyelv, dialektus, kiejtés), amelyek által lehet észrevenni, értékelni, megismerni és 

elismerni, illetve a cselekvők ezeket ruházzák fel érdekeikkel és előfeltevéseikkel. 

De ezek az ismérvek képezik a tárgyi reprezentáció alapjait is, amelyek magukban 

foglalhatnak emblémákat, zászlókat, jelvényeket, tetteket és szimbolikus manipu-

lációs stratégiákat is. Ezek célja, hogy mások képzetében mentális reprezentáció-

kat alakìtsanak ki a tulajdonságokról és hordozóikról.23 Ebben az értelmezésben 

az identitás egyik alkotóelemévé válik az örökség, amely a tárgyi reprezentációk 

alapjaként alakulhat át mentális reprezentációvá.24 

 

 

EMLÉKEZÉS 

 

Akár tárgyi, megfogható (tangible) jelenségek, akár a szellemi (intangible) 

kulturális örökség elemek felértékelődéséről legyen szó, a múltra való odafigyelés, 

a megőrzés, konzerválás, az emlékezés mindkét esetben hangsúlyos szerephez 

jut. Pierre Nora megfogalmazásában:  
 
„az emlékezés maga az élet, melyet mindig élő csoportok hordoznak, ezért folyamatosan 

változik; ki van téve az emlékezés és a felejtés dialektikájának – hasonlóan az örökséghez –, 
bárki kényére-kedvére használhatja, manipulálhatja, elhallgattathatja, vagy hirtelen újra életre 
keltheti.”25  

 

Ez a kollektìv emlékezet rövidülésének eredményeképp jöhet létre, amelyet 

a tárgyiasult emlékezethelyekhez kapcsolva igyekszik kompenzálni az adott társa-

dalom.26 Maga az emlékezés az identitástermelésre, -formálásra, és egyúttal a ha-

 
20 Fejős 2003: 185. Isac Chiva néprajzi örökség-definìcióinak alapján. 
21 Jeggle 1994: 3–18. 
22 Bourdieu 1985: 13. 
23 Bourdieu 1985: 10. 
24 Bourdieu az objektìv mellett a szubjektìv ismérvek (pl. az összetartozás érzése) kutatásba való 

felvételét is kiemeli, azokat „a valóság társadalmi megjelenítéseit, amelyek a társadalmi közegben a valóság 
megosztásáról születnek és hozzájárulnak a megosztás valóságához.” Bourdieu 1985: 15. 

25 Nora 2010: 14–15. 
26 Lásd bővebben: Nora 2010. 
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gyományteremtésre is hatással van, amellyel összefüggésben Jan Assmann meg-

különbözteti a kulturális és kommunikatìv emlékezetet. A kommunikatìv emléke-

zet a közvetlen múltat és jelent, három-négy generációt, mintegy nyolcvan évet 

ölel fel. Ezzel szemben a kulturális emlékezet a csoport történetéig nyúlik vissza, 

amely során a fontos tartalmak és élmények különféle történetek formájában ma-

radnak fenn.27 A Nora által érintett emlékezethelyek közé tartoznak a vallási em-

lékhelyek, amelyek nem feltétlenül nemzeti-etnikai, hanem a tágabban értelmezett 

vallási, egyháztörténeti jelentőségűek. Bartha Elek ennek kapcsán emeli ki azokat 

a helyszìneket, amelyek a közösség/társadalom tagjait a vallásgyakorlásra készte-

tik (pl.: útszéli keresztek, családi házak szent terei etc.).28 

Ezzel párhuzamosan az örökség a tanúságtétellel is kapcsolatba hozható. A 

második világháborút követő rémtettek rekonstruálása során a túlélők tanúságté-

tele elengedhetetlen bizonyìték lett, amely sokszor cenzúra nélkül vált közkinccsé 

a történészek, társadalomkutatók értelmezései mellett, vagy azokkal szembemen-

ve.29 Az egyéni emlékezet, tanúságtétel fokozott érdeklődést váltott ki, hordozóik 

pedig fontos „adatközlőkké” váltak a történelem feltárása során. 

Ez a leegyszerűsìtett idődimenzió azonban még nem elég ahhoz, hogy egy 

kulturális jelenség örökséggé váljon. A jelen és a múlt közötti állandó, folyamatos 

időbeli szakadásnak kell teljesülnie,30 mert az örökség mindenekelőtt törést, vagy 

legalább a távolság, a múlt tudatosulását jelenti.31 Francois Hartog az örökség el-

burjánzásának okát az emlékezésben jelöli meg. A gyökerek keresése, az emléke-

zésből fakadó megőrzés sürgeti a jelenkori konzerválást, amely mind égetőbb 

kérdése a társadalmaknak, emiatt mindent „a múzeumba kell helyezni,” mivel ké-

sőbb már arra nem lesz mód.32 Ez az a prezentizmus, amely elősegìti az öröksé-

gesìtést, és ami miatt mind Angliában, mind Franciaországban egyre több tárgyat 

nyilvánìtanak örökséggé, miközben azok a hewisoni örökségipar (heritage 

industry) által – az elvárásoknak megfelelően – „higiénikussá, hamis és hiteltelen 

(inauthentic) történelemmé válnak az átverhető örökségturisták közönsége számára.”33 Rész-

ben e felfogás is vizsgálati célpontja az angol „illetékes, vagy jogosult örökségdis-

kurzusnak” (AHD – Authorized heritage discourse). Vizsgálataik fókuszában az 

esztétikai szempontból megnyerő anyagi tárgyak, helyek, terek vagy tájak 

(landscapes) szerepelnek.34 A „jogosult, vagy illetékes” (authorised) minőség itt 

 
27 Assmann 1999. 
28 Bartha 2006. 
29 Sonkoly 2000: 47. 
30 Pomian 1990: 198. 
31 Hartog 2000: 21; Kapitány–Kapitány 2012. 
32 Hartog 2000: 3–25. Ehhez hasonló a hazai néprajzi gyűjtők gyakori „24. órában vagyunk” 

szemlélete. 
33 Hewison 1987. 
34 Smith 2006: 27. 
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abban áll, hogy az érintett kulturális elem akkor tekinthető örökségnek, amennyi-

ben az örökség definìciója egy társadalmi és kulturális folyamatként hordoz jelen-

tést. A The Oxford Dictionary of Current English örökségdefinìciói között is 

megtaláljuk a kiválasztás problematikáját: ide tartozhat egy nemzet történelmi 

épìtménye, műemléke, tájképe (landscape) stb., különösen, ha azt megőrzésre ér-

demesnek tartják. 

 

 

REPREZENTÁCIÓ 

 

A kulturális örökségek a reprezentációs stratégiák fontos alapkövei is. A 

szemiotikából származó reprezentáció fogalma olyan, a valóságról kialakìtott ké-

pet jelöl, amely a lezajlott eseményeket vagy a fiktìv valóságot értelmezni segìt,35 

az embereket érő napi információtömeg pedig általa szabályozhatóvá és kezelhe-

tővé válik. Ebben egy már kialakult tudáshalmaz játszik kulcsszerepet,36 amelynek 

a célja az, hogy helyettesìtsen egy természetesen létrejövő látványt, hangot, fo-

galmat,37 és ahhoz jelentést társìtson. 

A reprezentáció sosem egyéni, hanem társas interakciót feltételez. Ebből in-

dulnak ki a reprezentációs modellek konstruktivista megközelìtései, amelyek a jel-

rendszerek nyilvános, társadalmi oldalát hangsúlyozzák, miközben a jelentések a 

társadalom által konstruáltnak tekinthetőek.38 Maurice Halbwachs is az emlékezet 

kollektìv kereteiről beszél, amikor az emberi emlékezethez a társadalmi kommu-

nikációt köti, az egyéni emlékezetet pedig a társadalmi csoportokban való részvé-

telből és az azokban működő sajátos összekapcsolódásokból vezeti le.39 Hozzá 

hasonlóan Serge Moscovici is a társadalmi kommunikációt hangsúlyozza, aki a 

szociális tudást a szociális dinamika, a csoportcélok, a csoportkohézió, a csoport-

fenyegetések összefüggéseiben vizsgálta. Moscovici megnevezte a tematizáció fo-

lyamatát, amelynek hátterében a köznapi gondolkodás rutinjának kétpólusú kate-

góriái állnak, példaként emlìtve a „mi” és „ők” megkülönböztető ismérveit. 

Bourdieu – amint azt az identitás kapcsán már érintettem – ebből a bináris oppo-

zìcióból kiindulva a mások általi önmeghatározást az (etnikai és regionális) identi-

tás alapjaként ismeri el, és szerinte a mások általi észrevétetés és elismertetés a 

mentális és tárgyi reprezentációk segìtségével valósulhatnak meg. Érdemes 

ugyanakkor figyelembe venni, hogy az egyes reprezentációk megalkotásában a 

társadalmi státus is fontos szempont, hiszen nem mindenkinek áll egyformán jo-

 
35 Keszeg 2013: 25. 
36 Kelemen 2010: 15. 
37 Bower 1976. Idézi: Kelemen 2010: 16. 
38 Hall 1997: 15. 
39 László 2003: 51. 
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gában mások és a csoport saját arculatának megrajzolása, gondoljunk csak az ün-

nepalkotási módozatokra, amelyek struktúrái nem az egész település közösségé-

nek, hanem csupán egy-egy (vezető pozìcióban lévő) személy bizonyos világ-

szemléletét tükrözik. 

 

 

NÉPRAJZI ÖRÖKSÉG 

 

Itt jutunk el a kiválasztás problematikájának kulcskérdéséhez: Ki(k) az(ok), 

aki(k) eldönti(k) az egyes kultúrelemek esztétikailag „megnyerő” tulajdonságát, il-

letve mennyiben lehet „érdemesebb” az örökségi listára való kiválasztás során 

egy-egy elem? Ezzel kapcsolatban az örökségdiskurzus egyik alapvető kritikája 

fedezhető fel: a nyugatorientáltság. Regina Bendix is a nyugati romantikus nacio-

nalizmusból eredeztethető örökséggépezet (hewisoni örökségipar) ellen emel 

szót, amely az örökség nevében létrehozza és fenntartja a kulturális elemeket, oly 

módon, hogy az örökségelemeket a nyugati kapitalizmus értékesìti.40 Ez az ipar 

nem csak Angliában, hanem Franciaországban is tetten érhető, ahol „minden örök-

ség(gé vált), vagy legalábbis alkalmas arra, hogy azzá váljék.”41 

E tág fogalomkör néprajzra való kiterjesztése Jean Cuisinier nevéhez köthe-

tő, aki szerint az örökség változó kategória, ìgy a tartalmi bővìtés is elképzelhető. 

Mindenekelőtt azonban fontos annak a fogalmi tisztázása. A végeláthatatlan 

örökségesìtés veszélyének fennállása ugyanis határt szab a definìció tudományos 

alkalmazhatóságának. A kulturális elemek néprajzi örökséggé (patrimoine 

ethnologique) nyilvánìtása során a társadalmi csoportok szociális és kulturális 

rendszerében meghatározott szerepet kell játszania a kiválasztásnak, azaz „a készí-

tőkről-előállítókról és a használókról éppúgy kell vallania, mint a néprajzi tárgyakat, alkotá-

sokat más értékminőséggé alakító társadalmi közegről.”42 Más megközelìtésben a nép-

rajzi örökség „felöleli az anyagi lét és az országot alkotó csoportok társadalmi szerveződésé-

nek sajátos módjait, e csoportok tudását, a világról alkotott képzeteit”43 és azokat a ténye-

zőket, amelyek segìtik önmaguk másoktól való megkülönböztetését. Ebben a 

megvilágìtásban is a – már tárgyalt – identitás lesz az egyik meghatározó tényező: 

akkor válik egy kulturális elem örökséggé, ha „az emberi közösségek, társadalmak ere-

dendően változékony azonosságáról vall.”44 Isac Chiva három alkotórészt állapìtott meg 

a néprajzi örökség során, ezek: a változatosság, a heterogén elemek és a változé-

konyság. Ennek a francia gyakorlatnak kettős jellege van. Egyszerre folyik a kuta-

 
40 Bendix 2000. Idézi Savolainen 2003: 25. 
41 Hartog 2000: 16. 
42 Fejős 2003: 184. 
43 Chiva 1990: 236. Idézi Fejős 2003: 185. 
44 Fejős 2003: 186. 
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tás, az anyagfeltárás, a megörökìtés, a közzététel és a vidéki, falusi, kisvárosi, ipari 

közösségek identitásának védelme, megerősìtése, újrafogalmazása.45 

 

 

AKTUALIZÁLÁS 

 

Kissé más szemléletmódú a japán „élő nemzeti kincstár elve,” amely a tradi-

cionális művészetet nem a múlt, hanem a jelen részeként ismeri el, ìgy a hagyo-

mány a nagyrészt másoktól átvett modernitás összeegyeztetésével aktualizálódik. 

Az „élő nemzeti kincstár elve” alapján viszont nemcsak a már elkészült alkotáso-

kat, hanem a még készülőfélben lévőket is éppúgy megőrzésre érdemesnek véli. 

Lényege, hogy nem a már létrehozott produktumokat vizsgálja, hanem az azt lét-

rehozót; fókusza tehát a művész és nem a mestermű.46 Így mivel az örökség egy 

személyhez és nem egy materiális entitáshoz (edény, technika, helyszìn) kötődik, 

az a jelenben él, változása, aktualizálása biztosìtott.47 

Az aktualizálás nem megfelelő keretek között tartása viszont több veszélyt 

rejthet magában. A piaci kereskedelemben számos olyan elem válhat eladható 

termékké, amely nem tartozott addig a gazdasági értékesìtés horizontjába. E fo-

lyamat a kommodifikáció, amely során a kulturális örökségi elemekről készülő 

másolatok ajándéktárgyként való árusìtása azok szimbolikus tartalmaitól foszthat-

ja meg az örökséget. Másrészről viszont a szuvenìrgyártás a nyilvánosságra való 

kerülés mellékterméke is, mivel  
 
„minél nagyobb pódiumhoz jut egy kultúra a nemzetközi nyilvánosság szerkezetében, annál több 
megfelelő termékre van szükség, ami ezt a szereplési lehetőséget kitölti.”48  
 

Pszichológiai „csomagja” az ún. pszeudoesemény, amikor is múlton alapuló, 

előre elkészìtett, csomagolt élményeket kap a látogató.49 Ez a mechanizmus gátat 

vethet a helyi közösség valós társadalmi-kulturális megismerésének, ugyanakkor a 

folklorizmus kedvező táptalaja is.50 

 

 
 

 
45 A néprajzi örökségről (patrimoine ethnologie) mélyrehatóbb és részletesebb összegzést Fejős 

Zoltán készìtett. vö: Fejős 2003: 173–199. 
46 Első példája e gyakorlatnak a bizeni (Dél-Japán) fazekasok esete. 
47 Sonkoly 2000: 59 
48 Bìró–Gagyi 1987: 77. 
49 Kundi 2012: 117. 
50 Lásd bővebben: Bìró–Gagyi 1987. 
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ALKALMAZÁS 

 

Az örökség fogalma nyitott, tág kategória, amelynek ilyen formán az az elő-

nye, hogy a néprajz, az etnológia, a kulturális antropológia számos kutatási tárgya 

bevonható e fogalomkörbe, több területen is alkalmazható a köznyelvtől kezdve 

az államigazgatásig.51 

E heterogén jellegzetessége adja viszont parttalanságát, amely megnehezìti 

tudományos felhasználását,52  
 
„elhomályosítja saját terminológiai határait, […] már-már az is elképzelhető, hogy a teljes kul-
túrtörténeti hagyomány az örökség fogalmának hatáskörébe terelődjék.”53  
 

A néprajzi örökség fogalma az elemek kiválasztása során kiköti, hogy az 

örökségelemnek meghatározott szerepet kell játszania a társadalmi csoportok 

szociális és kulturális rendszerében. Regina Bendix az örökségnek háromféle al-

kalmazását látja:54 

– politikai használat, amikor egy fogalom és gyakorlat büszke tisztelete a he-

lyi vagy őshonos csoportokat egyesìtheti, 

– a gazdasági használat, amikor az örökség lehetővé teszi a kìvülállók becsa-

logatását, hogy meglátogassák és megcsodálják azt egy megfelelő összegért, 

– a tudományos használat, amikor egy, a tudományos diskurzusban jelenlé-

vő fogalom összekapcsolja az etnicitást, a turizmust és a nacionalizmust, a 

posztkoloniális létet és a szórványokat. Az örökség, mint eszme és gyakorlat 

vizsgálata ìgy a politika, a piac és a társadalmi kapcsolatrendszerek most oly jel-

lemző összekapcsolódásának kritikus értelmezését teszi lehetővé, ezzel párhuza-

mosan magába foglalva a kulturális reprezentáció 19. századig visszanyúló törté-

nelmét. 

Mindezekben jól látható az örökségnek az a nyugati, kapitalista szemlélete, 

amelyet maga Bendix is emlìt. Ellentmondásos azonban az örökség gazdasági 

haszna, mivel az örökség újszerű kezelése a gazdasági növekedést segìtheti elő a 

turizmus révén, új munkahelyeket teremthet. Felmerül viszont a közfigyelem fo-

kozódásának veszélye,55 a kulturális elemek kiüresedése, amelyek ìgy az örökség-

ipar gépezetének áldozatává válhatnak. 

 
51 Fejős 2003: 178. 
52 Fejős 2003: 178. 
53 Erdősi–Sonkoly 2005: 75. 
54 Bendix 2000. 
55 Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére – Adatlap és útmutató, Megőrzéssel 

kapcsolatos intézkedések 4. b. pontja. Forrás: www.szellemiorokseg.hu/files/jelolo_nyom-
tatvany.doc (letöltve: 2013. október 24.) 

http://www.szellemiorokseg.hu/files/jelolo_nyomtatvany.doc
http://www.szellemiorokseg.hu/files/jelolo_nyomtatvany.doc
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Az örökség fogalmának – több kritikus pontja ellenére – gyakorlati haszna 

mégis abban rejlik, hogy párbeszédet generál az eltérő nemzetközi tudományos 

kutatási diskurzusok között. Összhangra törekszik a tágabban értelmezett globá-

lis fogalmi körök és a nemzeti vagy lokális társadalmi csoportok normarendszerei 

között, miközben az örökség kezelése és feldolgozása a helyi közösségek nagysá-

gától és szervezettségétől függetlenül ugyanazt az elvet követi.56 

 

 

HAGYOMÁNY ÉS ÖRÖKSÉG 

 

Az örökség műtárgyvédelemmel és a múzeumokban fellelhető tárgyakkal,57 

azaz a materiális javakkal összefüggő mivolta jól érzékelhető. Emellett viszont 

fontos tudni azt, hogy kategóriái nem az alávetett társadalmi osztályok tárgyait, 

jelenségeit, kultúráját jelölték, hanem a felső társadalmi rétegek (papság, ìrástu-

dók, művészek, tudósok) kulturális, főként tárgyi termékeit. Az örökségesìtés fo-

lyamatában is a kézzel fogható (tangible) termékek középpontba állìtása szerepel, 

eltérő társadalmi-kulturális közegben, amelyet újbóli, de más-más funkcióban va-

ló hasznosìtás követ. 

A materiális javak változatlanságuk és megváltoztathatatlanságuk miatt tehát 

érdemlegesek lehetnek az örökségesìtésre, azonban a szellemi kulturális termékek 

örökségesìtése kissé nehezebb feladat, hiszen azok átvehetőek, módosìthatóak, 

befolyásolhatóak, azaz dinamikusan változóak. A szellemi kulturális elemnek e 

változékonysága viszont annak állandó fenntartását feltételezi, amely ilyen for-

mán a hagyomány fogalmi kereteit is súrolja. 

Maga a szellemi kulturális örökség fogalma viszonylag későn került be a ha-

zai tudományos diskurzusba, helyette a hagyomány, folklór (folklorizmus, 

folklorizáció) volt meghatározó terminus. 

A magyar tudományos életben először Viski Károly tárgyalja a hagyaték, ha-

gyomány, örökség fogalmait.58 A magyarság néprajzának tájékoztató fejezetében 

szétválasztja a tárgyi és szellemi kulturális jelenségeket, tárgyi hagyatékként és szel-

lemi hagyományként definiálva a néprajz tudományának területét:  
 
„a szellemi része azokkal a képződményekkel foglalkozik, amelyek a közösség lelkében, a néplé-
lekben keletkeztek, benne élnek, s hagyományként szállnak nemzedékről nemzedékre.”59  

 

 
56 Erdősi–Sonkoly 2004: 12. 
57 Verebélyi 2004: 5–6. 
58 Paládi-Kovács 2004: 3. Forrás: http://www.szellemiorokseg.hu/files/letoltesek/14.pdf (letölt-

ve: 2013. szeptember 9.) 
59 Viski. é. n.: 25. 

http://www.szellemiorokseg.hu/files/letoltesek/14.pdf
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Így a hagyomány a kulturális jelenségek szellemi részeiként jelennek meg, 

nemzedéki átadásban, majd az „ősi örökség” fogalma a hagyományos ősi foglal-

kozásokat folytató társadalmi rétegek tulajdonaként kerül emlìtésre. Györffy Ist-

ván a hagyományon – Viskihez hasonlóan – szintén a szellemi javakat érti, amely-

nek fontos eleme a szájhagyományozás és az ősiség, mìg az örökség – a hagyaték 

szinonimájaként – a reánk szállott anyagi javakat jelöli. Megkülönbözteti az úri 

középosztály által képviselt nemzetközi hagyományt a parasztság által képviselt 

nemzetmegtartó néphagyománytól, a „néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, a 

nemzetközi műveltség tesz bennünket európaivá.”60 Kodály ezzel ellentétben a hagyo-

mányt a népi kultúraként értelmezi, amely állandó harcot vìv a nyugati kultúrával a 

magyar kultúra fennmaradásának érdekében.61 

Erixon Sigurd, svéd néprajzkutató e fogalmat már három részre bontja. Sze-

rinte a társadalmi hagyomány a közvetlen vagy közvetett átvételt, ösztönzést vagy 

befolyást jelenti,62 amely minden csoportra és korszakra jellemző. Az ezzel köl-

csönhatásban álló öröklött hagyomány biztosìtja az egyes nemzedékek és korszakok 

közötti átadás-átvételt, az örökség fogalmát tehát a hagyományhoz köti. A fennma-

radt tárgyi alkotásokat és nyomokat is a hagyományba illeszti, annak harmadik 

szegmenseként anyagi hagyományként értelmezve.63 Robert Redfield az ìrásbeli-

ség és szóbeliség egymást kiegészìtő ellentétpárjaként értelmezte a hagyományt, 

aki szerint a nagyhagyományt (great tradition) az iskolákban vagy templomokban 

ápolják, a kishagyomány (little tradition) pedig az ìrástudatlanok falusi közössége-

inek világában jön létre és marad fenn, mindeközben a két hagyomány egymással 

állandó kölcsönhatásban van.64 Peter Burke ezt módosìtva állapìtja meg, hogy a 

középkorban az elit és a köznép társadalmi csoportja nem fedték egymást, a köz-

nép által fenntartott kishagyománynak részese volt az elit, amely a nagyhagyo-

mányt jelentette, de fordìtva már ez a megállapìtás nem volt igaz.65 

A hagyomány állandó változását Dömötör Sándor és Ortutay Gyula is 

hangsúlyozta. Maga a hagyomány – Dömötör szerint – a mindennapi életnek, 

életmódnak folyamatosan megújuló és gyarapodó elemeinek, mozzanatainak, ge-

nerációnként átadott szokásainak, szabályainak, illetve a történeti emlékek közve-

tìtési formáinak a tükröződése kulturális produktumokon. Magát a hagyományo-

zódást pedig társadalmi mozgásként és történelmi folyamatként értelmezi, ame-

lyet a mindennapi élettel, anyagi létfeltételek összességével hoz összefüggésbe.66 

 
60 Györffy 1939: 9. 
61 Kodály 1940: 349–418. 
62 Erixon 1944: 12. 
63 Lásd bővebben: Erixon 1944: 1–17. 
64 Redfield 1956: 70–71. 
65 Burke 1991: 44. Kiemelendő, hogy az alábbi megállapìtások a középkorra vonatkoztak. Vö: 

Burke 1991. 
66 Dömötör 1961: 87. 
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Ortutay a hagyományt – a szájhagyományokra, népköltészetre vonatkozóan – a 

dinamikus változással azonosìtja, mivel  
 

„a hagyomány és a változás összefüggése, feszült dialektikája, a szokásos kifejezéssel élve: a régi 
és az új küzdelme általános törvény, nem csak a népi kultúrára jellemző.”67  

 

E küzdelemben átmeneti formák segìtségével teremtődik meg az „új”, erre pedig 

a népköltészeti alkotásokban vélt felfedezni számos példát.68 

Dobrowolski a hagyományon azt az örökséget érti, amelyet a generációk 

egymásnak átadnak. A műveltségi örökség átadása egyrészt a beszéd és egyéb, 

hallóérzék segìtségével felfogható hangok, továbbá tevékenységek és tárgyak lá-

tással érzékelhető megmutatása (közvetlen érintkezés) által történik. A társada-

lom gondolatainak, művészi alkotásainak (pl. zene és tánc) lejegyzésére ìrást, 

nyomtatást, kottát, különböző ikonográfiai technikákat és hangrögzìtő eszközö-

ket alkalmaznak, amelyek felmentik az egyes műveltségi javak alkotóit és hordo-

zóit az átvevőkkel való érintkezéstől (személytelen érintkezés). Dobrowolski a 

hagyományos kultúra fogalmát – Ortutayhoz hasonlóan – a szájhagyományozás-

hoz kötötte, amely a műveltségi javak átörökìtésére szolgált.69 

Gunda Béla hagyományfogalma szintén a nemzedékek közötti életformába 

beillesztett, közösség által elfogadott jelenségekre koncentrál. Az új kulturális ele-

mek a hagyományba való beolvadásával ugyanúgy a hagyomány részei, „hagyomá-

nyosak” lesznek,70 mivel „a hagyomány magában foglal minden innovációt is, amelyet a kö-

zösség befogad,”71 ìgy tehát, hasonlóképpen Ortutayhoz, Gunda is kiemeli a hagyo-

mány változékonyságát, értelmezésében maga a hagyomány pedig a kultúrában 

nyilvánul meg, amelyet nem lehet anyagi és szellemi kultúrára továbbontani.72 

Edward Sapir a hagyományt, tradìciót a szokások történetisége alapján defi-

niálja: csak a régi keletű szokások feltételezik a tradìciót, „a tradíció szó a szokások 

történeti hátterét hangsúlyozza.” Maguk a szokások pedig azon viselkedési formák 

összességei, amelyeket a hagyományok közvetìtenek, és amelyek az egyén alka-

lomszerű ténykedésével ellentétben egy adott közösségre jellemzők.73 

Istvánovits Márton a Magyar Néprajzi Lexikonban szereplő szócikke szerint 

a hagyomány olyan szimbolizált jelrendszerek összessége, amely „a megtanulás-

elsajátítás folyamatában válik a különféle típusú (szociális, etnikus) közösségek tagjainak bir-

tokává, szervezi ezek viselkedését (társadalmi szokás),” és elveti a hagyomány ősivel, 

 
67 Ortutay 1971: 283. 
68 Ortutay 1971: 287. 
69 Dobrowolski 1972: 2. 
70 Gunda 1958: 570. 
71 Gunda 1994: 7. 
72 Lásd bővebben Gunda 1994. 
73 Sapir 1971: 221–222. 
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örökséggel való azonosìtását.74 Az örökség viszont Tárkány Szűcs Ernő megfogal-

mazásában  
 
„azok a tárgyak, technológiák és szellemi javak, amelyek társadalmi értékként egyik generációról 
a másikra szálltak át az emberi kultúra és civilizáció elemi fokától napjainkig.”75 
 

Edward Shils szerint76 a hagyomány döntő szempontja, hogy mint „az emberi 

cselekvés, gondolkodás és képzelet terméke, egyik generációról a másikra száll,”77 ez a 

traditum, amelyet „a múlt a jelennek átad,”78 illetve az a valami, „amit a múltban al-

kottak, gyakoroltak, hittek, vagy amiről úgy véljük, hogy gyakoroltak, hittek, alkottak.”79 

Ahhoz, hogy egy jelenséget a hagyomány terminusával illethessünk, három gene-

ráción kell keresztülhaladnia. Az átadás során bizonyos változások fedezhetőek 

fel: a fő elemek – a külső szemlélők számára – azonosak maradhatnak, mìg a 

többi elem megváltozhat, de ezek a változások akár nagyobb mértékűek is lehet-

nek, mivel a megjelenìtett hagyományokról új értelmezések születnek, illetve a 

befogadók ideje alatt is módosulhatnak azok.80 Shils kitér a divatra is, amiben – a 

hagyományhoz hasonlóan – megjelenìtenek egy mintát, melyet mások elfogad-

nak. Alapvető eltérés viszont, hogy a divat csupán egyetlen generáció gyakorlata 

vagy eszméje lehet, azaz rövid időtartam jellemzi, ezzel szemben a hagyomány 

képes jobban elterjedni hosszabb élettartama miatt.81 

Eric Hobsbawm a hagyományok egyik tìpusát, a kitalált hagyományt hatá-

rozza meg a következőképp:  
 
„olyan gyakorlatok (practices) együttese, amelyeket rendszerint nyíltan vagy hallgatólag elfogadott 
szabályok irányítanak, rituális, vagy szimbolikus természetük van, és viselkedési normák bevésé-
sére törekszenek ismétlés által, ami automatikusan magával hozza a múltba vezető folytonossá-
got.”82  
 

Ebben szerepet játszik tehát a gyakorlatok folyamatossága, illetve eredetük, múlt-

juk tudata is. Az invention of tradition egyfajta mesterséges felépìtést és történelmi 

emlékezet kialakìtását célozza, oly módon, hogy mindeközben a jelen megfelelő 

történelmi megvilágìtásba kerüljön.83 Ezen túlmenően Hobsbawm a hagyományt 

 
74 Istvánovits 1979: 393. 
75 Tárkány Szűcs 1981: 135. 
76 Magyar fordìtásban 1987-ben jelent meg, lásd: Hofer–Niedermüller 1987. 
77 Shils 1987: 30. 
78 Shils 1987: 30. 
79 Shils 1987: 32. 
80 Shils 1987: 33. 
81 Shils 1987: 36. 
82 Hobsbawm–Ranger 1983. Idézi Hofer Tamás: Hofer–Niedermüller 1987: 10. 
83 Kaschuba 2004: 147. 
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a szokástól (mint a kulturális átadás-átvétel általános folyamata) megkülönbözteti, 

amely a „hagyományos társadalomban” működik. Hozzá hasonlóan szükségsze-

rűen megalkotottnak véli a hagyományt Linnekin, aki szerint a felhasznált kultu-

rális elemek folyamatos jelenlétének fontossága látszik a hagyomány fogalmában 

feloldódni:  
 
„a hagyomány mint öntudattal kezelt kategória szükségszerűen megalkotott […] A kulturális 
identitás megalkotásáról vagy hagyományalkotásról beszélni nem más, mint hangsúlyozni, hogy a 
kultúra az emberi tudat dinamikus terméke, amely az adott kontextus szerint állandóan újraal-
kotott.”84 

 

A tradìció fogalmát Bausinger sem korlátozza csupán a töretlenség, folya-

matosság viszonyára. Elveti azt a leegyszerűsìtett értelmezést, amely csupán az 

eredeti és történelmi jelenség, a megújìtás és ápolás azonosìtását foglalja magá-

ban, illetve téves megállapìtásnak véli azt is, miszerint „a régi formák átvétele teljes 

mértékben visszaállítja a régi jelentés-összefüggéseket és tartalmakat is.” Tulajdonképpen 

ugyanis arról van szó, hogy „az emberek hisznek egyfajta visszatérésben a természethez 

vagy a történelem nélküli természetességhez.”85 

A Faragó József által használt organikus és organizált folklór terminusok új-

ragondolásában Liszka József a népies, folklór jellegű jelenségek három kategóri-

áját állapìtja meg, a populáris kultúra táptalaján értelmezve őket.86 Szer-

ves/organikus folklór alatt a tényleges népi kultúrát érti, azaz a paraszti és az azzal 

nagyjából azonos társadalmi réteg által képviselt néphagyományt, amelynek tuda-

tosulása még a hordozókban nem következett be. A szervezett/organizált vagy má-

sodlagos folklór már a tudatosult népi kultúrának a mesterséges fenntartását feltéte-

lezi, a „gyökerekhez” való visszanyúlás, a régi, tiszta hagyomány konzerválása az 

eredeti közegben, a helyi lakosság által, társadalmi rétegre való tekintet nélkül. A 

harmadik csoportba a már eredeti közegből kiemelt folklór jelenségek más társa-

dalmi, kulturális térben való megjelenésének folyamatát, a folklorizmust sorolja, a 

szìnpadon megjelenő, passzìv nézők számára előadott kulturális termékeket, nem 

eredeti funkcióban használt népi iparművészeti tárgyakat is ide sorolva, amelyek 

szórakoztatói vagy üzleti célzattal készülnek. Bìró Zoltán populáris kultúra fo-

galma kapcsán viszont azt hangsúlyozza, hogy „nem a hagyományosnak nevezett népi 

kultúra él és hat tömegméretekben, hanem annak elemei élnek tovább, és ez a továbbélési fo-

lyamat tömegkultúra jellegű.”87 

 
84 Idézi Pusztai 2003: 15. 
85 Bausinger 1995: 101–102. 
86 Liszka 2010: 11–12. 
87 Bìró 1987b: 83. 
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Voigt Vilmos a hagyományértelmezés88 legjobb táptalajának szintén a ma-

gyar folklórkutatásokat véli, megállapìtva a folklór és nem folklór kétirányú kap-

csolatát jelentő folklorizmus és a folklorizálódás folyamatát,89 magát az egész 

folklórt pedig hagyománynak tekintve.90 Ezzel ellentétben Moser a „másodkézből 

kapott kultúrát” veszi górcső alá, Bausinger pedig a népi kultúrának pénzzé való 

váltását, a kultúripar még élő vagy valós hagyományok kárára való előrenyomulá-

sát, jelentőségének növekedését kritizálja.91 

Az állandó ismétlődés az egyik legfontosabb mechanizmus, amit a hagyo-

mány mint kulturális folyamatosság kapcsán megállapìt Hoppál Mihály. Olyan 

emlékezettár ez, amely identifikációs információkat tárol a kultúra újratermelésé-

nek céljából, az azonosìtó minták létrehozásához. „A hagyomány nem más, mint a 

kultúra jellegzetes mintáinak és értékeinek a továbbadása a nemzedékek között.”92 

Szintén a kultúra újratermelését, nemzedékről nemzedékre való átörökìtését 

hangsúlyozza Paládi-Kovács Attila, aki szerint  
 

„a hagyomány a kultúra társadalmi emlékezetben való történő rögzítésének, közvetítésének és rep-
rodukálásának (újratermelésének) valamennyi módját magában foglalja, […] köznapi értelemben 
a hagyomány nemzedékről nemzedékre átszálló, apáról fiúra öröklődő ismeret, tapasztalat, emlé-
kezet.”93  
 

Egy korábbi tanulmányában94 Halász Péter megfogalmazására hivatkozik, aki 

szerint a hagyomány (a szellemi örökség szinonimájaként) „nemzedékről nemzedékre 

átadott és felhalmozott ismeret, tapasztalat, emlékezet,”95 és minden a tárgykörébe tarto-

zik, amely a népélettel összefügg, de lejegyzésre nem került. 

A hagyomány meghatározása során – Héra Éva szerint – annak vizsgálni kì-

vánt területét szükséges elsősorban definiálni. Vannak olyan elemei, amelyek nap-

jaink részei maradtak, természetes úton maradtak fenn és váltak hagyománnyá 

(gesztusok, viselkedésmódok, a köznapi szokások, az étkezés, a köszönés moz-

zanatai, az emberi kapcsolattartás, a mindennapi érintkezés módjai), továbbá 

vannak azok az elemek, amelyek az életforma változásával eltűntek, és vannak 

olyanok is, amelyeket a „nemzeti kultúrába emelve tovább éltetünk.”96 

A hazai etnográfiában a hagyomány, hagyományozás kapcsán még egy to-

vábbi fontos tényező jelenik meg. A preventív közösségi cenzúrának köszönhetően – 

 
88 Magát a hagyományt egyenesen kulturális emlékezésnek nevezi. Voigt 2002: 126. 
89 Lásd erről bővebben Voigt 1989, 2007. 
90 Verebélyi 2005b: 124. 
91 Vö. Moser 1954; Bausinger 1969. Idézi: Kaschuba 2004: 149. 
92 Hoppál 2004: 125. 
93 Paládi-Kovács 2011: 30. 
94 Paládi-Kovács 2004. 
95 Halász 2000: 57. 
96 Héra 2004: 131. 



657 

amelynek fontosságát már Ortutay Gyula is hangsúlyozta – csak azok az alkotá-

sok maradhatnak fenn, amelyeket a közösség jónak lát és elfogad, ìgy szabályozva 

van az alkotó, akinek a közösség ìzlésvilágát szem előtt kell tartania, de ennek el-

lenére mégsem az alkotón, hanem az elkészült alkotáson van a hangsúly.97 

Ezzel a szemléletmóddal áll szemben a már érintett japán élő nemzeti kincstár 

fogalma, amelyben a hagyomány, mint olyan nem is létezik, vagy ha létezik is, 

láthatatlan, és láthatóvá (visibility) kell tenni ahhoz, hogy elismertté válhasson. 

Ide tartozik Japánnak az immateriális javak védelméről szóló törvénye (nem azo-

nos az előbbi fogalom értelmezésével), amely az immateriálisnak tekinthető mes-

terségek vagy habitusok megőrzését célozza, mìg az élő nemzeti kincstár magát a 

művészt állìtja középpontba. Az aktualizálás logikája mentén haladva a tradicio-

nális művészet ìgy nem a múlt, hanem a jelen részeként realizálódik.98 

A francia etnológia egyes kutatói egyenesen szembeállìtják az örökség és ha-

gyomány koncepcióját, ahol a hagyomány a változással ellentétes. Laurent 

Sébastien Fournier a provence-i ünnepek elemzése során külön dimenziókként 

tárgyalja a két fogalmat. Szerinte a tradicionalizmus „egyszerű elfogultság a változha-

tatlansághoz,” amely a modern helyzetekre régi korok helyzeteire hivatkozva ad vá-

laszt, Gérard Lenclud pedig survival jelenségként tárgyalja, amely a múltból reánk 

maradt alkotást, hagyatékot jelöl.99 

Hagyománnyal legtöbbször társadalmak, etnikai csoportok paraszti kulturá-

lis elemeit jelölik (népi kultúra).100 Ezzel szemben az örökség nem csak egy adott 

társadalmi réteg kulturális jelenségeit fedi le, hanem szinte az egész kultúrtörténet 

jelenségeit, tárgy- és fogalomköreit (annak ellenére, hogy eredetileg a „magasabb” 

műveltség kulturális termékeit jelölte). 

A két fogalom felhasználásbeli különbséget is jelöl. Több nyugat-európai 

szerző a hagyomány fogalmát konzervatìvabbnak látja, amely a megállìthatatlan 

fejlődésnek ellensúlyozására törekszik, az örökségkoncepció által nyújtott jövő-

orientáltsággal ellentétben. Az örökség a kulturális lehetőségeket ki tudja aknázni, 

fel tudja értékelni és ki tudja fejleszteni. Képes azoknak jelentést tulajdonìtani, az 

értékeket kiválasztani, és ezzel a kultúrafejlődést elősegìteni a jövő számára.101 

Kiemelt szempont itt a láthatóság, a gazdasági célú felhasználás (turizmus, 

szuvenìrgyártás), amely miatt – látszólag – ez a jelenség közelebb áll a moderni-

táshoz, innovációhoz, hiszen az újra előtérbe került kultúrelem hozzájárul az 

adott lokális társadalom gazdasági növekedéséhez, munkahelyteremtési potenciál 

 
 97 Povedák 2004: 85 
 98 Vö. Maszahiro 2004: 323–332. 
 99 Lenclud 1987. Forrás: http://terrain.revues.org/3195 (letöltve: 2013. október 16.) 
100 Bìró 1987a: 29. 
101 Fournier 2004: 717–724. 

http://terrain.revues.org/3195
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rejlik benne, és a hagyomány vizsgálata legtöbbször csak a hobsbawmi „kitalált” 

(invented tradition) jelölésben használatos.102 

A hagyománynak viszont nem célja a „gazdasági növekedés beindìtása,” ha-

nem annak megőrzésére és ápolására, illetőleg újbóli megélésére irányul. Ugyan 

az örökség esetében is tapasztalható időbeli szakadás, ám mìg a hagyomány kap-

csán a nemzedéki átadás az egyik legalapvetőbb szempont, addig az örökségele-

mek kiválasztása során időbeli törésnek kell létrejönnie. A generációs átadás, a 

múlt és a jelen közötti kontinuitás, és az ebből adódó állandó változás, dinamiz-

mus jellemzi a hagyomány néprajzi meghatározását, sőt, az életrevaló hagyomá-

nyok éppen az új szituációk adta lehetőségekre képesek modern, dinamikus, ru-

galmas választ adni, lehetővé téve az átalakìtást, módosìtást.103 E képlékenység vi-

szont a hagyományelemek életében következik be, felhasználásuk (funkció) csak 

látszólag marad eredeti, mìg az örökség a kulturális elemek felhasználási módoza-

tait, és az azokban bekövetkező változásokat tárgyalja. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Mind a hagyomány, mind a kulturális örökség terminusa egyfajta kulcsválto-

zóként szerepelhet a tág tartalmi és dinamikus fogalmi kereteikből adódóan egy-

egy elemzés kapcsán. Így a hagyomány egy adott közösség és/vagy társadalmi cso-

port szellemi és tárgyi kultúrájának meglétét, valamint megalkotását és újraalkotá-

sát is magában foglalhatja, elsősorban a kollektìv emlékezet és identitás (lokális és 

nemzeti egyaránt), valamint a „közösségi” életben való fenntartás (őrzés, ápolás, 

megélés) céljából. Ettől eltérően az örökség olyan változó, amelynek használatában 

időbeli szakadás érhető tetten, eredeti formában kerül vissza a jelen társadalmi és 

kulturális környezetébe felhasználásra, leginkább az identitás, a másoktól való 

megkülönböztetés (reprezentáció) eszközeként, gyakran politikai, gazdasági és 

tudományos haszonszerzés céljából. 

Természetesen az itt bemutatott szakirodalmi áttekintés nem teljes körű. 

Igyekeztem a hazai és európai néprajz, valamint az angolszász antropológia meg-

közelìtéseit olyan módon válogatni és feltüntetni, hogy azok a 21. századi kultúra 

kutatások koncepciónak felépìtéséhez szükséges kutatások számára alkalmazha-

tóak legyenek. 

 

 

 

 
102 Vö. Euvrard 2014: 78–97; Fournier 2014: 16–22; Étienne 2014: 68–78. 
103 Gagyi 1990: 17. Idézi Pozsony 2006: 40. 
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Krisztián Simon 
 

THE NOTIONS OF TRADITION AND CULTURAL HERITAGE 
 
Due to their broad content-related and dynamic conceptual frameworks, both the terms 
tradition and cultural heritage may be present as a sort of key variable when related to 
individual analyses. Thus, tradition may comprise the availability, as well as the creation 
and recreation of the spiritual (intangible) and material (tangible) culture of a given 
community or social group, primarily for the purpose of sustaining (preserving, 
cherishing, and re-living) it in collective memory and identity as well as in “communal” 
life. Compared to this, heritage is more like a variable in the use of which there is a rupture 
in time, as it returns to the present social and cultural environment to be used in its 
original form, most probably as an instrument of identity and distinction (representation) 
from others, oftentimes for the purpose of gaining political, economic, and 
scientific/scholarly advantage or profit.     
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Csíki Tamás 

 

A mindennapok emlékezete  
a paraszti társadalomban 

 

 

 

A mindennapi élet kutatása az 1960-as és az 1970-es években a társadalom-

tudományok és a történetírás szemléleti és módszertani megújításának, valamint a 

tudományos megismerés újragondolásának programjaként fogalmazódott meg.*  

A fenomenológia által ihletett szociológia a társadalmi struktúráktól a mindenna-

pi élet szubjektív tapasztalatának vagy megélésének kutatása felé fordult, illetve a 

mindennapok világát az emberek értelmezése (értelemadása) nyomán létrejövő 

valóságként tételezte fel. Ez a valóság azonban nemcsak a jelen, az „itt és most” 

valósága, hanem az „elődök elővilágát” is magába foglalja, amit pl. a hagyomány 

őriz meg.1 

A szellemi gyökereit a romantika korszakába visszavezető etnográfia az 

anyagi kultúrát, a munkavégzést, a népi hitvilágot és a szokásokat is a minden-

napok terrénumába utalta, ami a svéd Mats Lindqvist által a mindennapi élet tu-

dományaként meghatározott (európai) etnológia, valamint az empirikus kultúra-

tudomány képviselői között kap új episztemológiai tartalmat: a „mindennapi kul-

túra” kutatói mindenekelőtt arra koncentrálnak, hogy a szubjektumok a cselekvé-

seiknek milyen jelentéseket adnak, hogyan érzékelik a körülöttük lévő világot és 

ezt miféle (szimbolikus) kifejezésformákban jelenítik meg.2 Az így értelmezett 

mindennapok bemutatása az etnográfiai elbeszélés és a temporalitás újragondolá-

sához vezetett el. Mivel a kutatók a tudásszociológiához hasonlóan úgy vélték, 

hogy a mindennapok a múlt tapasztalati világát is magukba foglalják, a jelenorien-

tált néprajzi narratíva (a jelen idő használata), mely szükségszerűen egy mozdulat-

lan és autochton falusi élet konstrukcióját eredményezi, aligha alkalmas annak áb-

rázolására.3 

A hétköznapiság kutatása a történetírásban is markáns szemléletváltást 

eredményezett, és a múlt megjelenítésére vonatkozó történetírói reflexiók folyto-

nos igényét honosította meg. Az Alltagsgeschichte képviselői szerint a történelmi 

folyamatok, illetve a strukturális változások az egyének tevékenységéből erednek, 

 
 *  A tanulmány az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportjának programjában készült. 

 1  Schütz–Luckmann 2003: 27–50 Berger–Luckmann 1998: 37–70. 

 2  Frykman 1989: 70 Lipp 1993: 10. 
 3  Köstlin 1991: 71–85. 
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és a névtelen szereplők (a kisemberek) napi gyakorlataik révén lesznek a történe-

lem részesei és alakítói (valamint teremtik meg a hatalommal szemben önállósá-

gukat vagy az alkalmazkodások változatos „stratégiáit”).4 A történészek figyelme 

a „mindennapi élet történeteire”, köztük az egykori szereplők által előadott tör-

ténetekre is kiterjedt. Ez az etnológusok és az antropológusok azon feltételezé-

séből indult ki, hogy az egyének életük eseményeit történetekben élik meg és ele-

venítik fel, s ezek a történetek a közösségek kulturális tulajdonai, amelyek herme-

neutikai (vagy szövegként) elemzése a hétköznapiság nyelvi kontextusainak és el-

beszélésmódjainak vizsgálatát teszik lehetővé.5 

Miközben a mindennapok kutatása határozott szemléleti és módszertani újí-

tásokhoz kapcsolódott és ideológiai tartalmat nyert (a politika és a nyilvánosság 

szférájával, valamint a társadalmi kontrollal szemben az én kiteljesedéséhez veze-

tő magánéleti autonómiát fejezte ki, illetve a „közösség” és a „lokalitás” fogalma-

it a falusi világ romantikus képzetével szakító jelentésekkel látta el6), tárgyának 

tudatos és következetes meghatározása nemigen történt meg. Az élet anyagi fel-

tételei (az öltözködés, az étkezés, a lakás), valamint a munka éppúgy a minden-

napok világát alkotta, mint a család, a magán- és a társas élet, az ehhez kapcsoló-

dó rituálék vagy a hit és az erkölcsök is, ami a kulturális fogyasztás és a térhaszná-

lat népszerű témáival, illetve a sok-sok történet a hétköznapok keretében való el-

beszélésével egészült ki. Ez a mindennapi élet komplexitását szemlélteti, fogalmát 

azonban egészen képlékennyé alakítja, s a kutatói tematizálásnak és a tetszőleges 

szelektálásnak rendeli alá.  

A hazai néprajztudományban az említett témákat mindenekelőtt az életmód 

és a szokások kutatása fedte le, az elemző szempontok viszont hiányoztak. Az 

életmód egészen aprólékos gyűjtése hosszú ideig az autentikus, ugyanakkor a sze-

replők nélküli, élettelen paraszti világ rekonstrukcióját célozta, a szembeállított 

hétköznapi és ünnepi szokások társadalmi funkciói és jelentései figyelmen kívül 

maradtak, a folklorisztikában pedig a „problémafelvetésen túl a mindennapiság 

mint tudományos téma nemigen került elő.”7 Ugyanez jellemző a sokszerzős fa-

lutörténetekre (közösségtanulmányokra) is, amelyekben az építkezés, a házberen-

dezés, az étkezés, az öltözködés, a néphit és a szokások fejezetei ismétlődtek. Ta-

lán csak Fél Edit és Hofer Tamás átányi kutatását emelhetjük ki, akik a paraszt-

gazdaságok és a háztartások „mindennapos működésére” is figyelmet fordítottak, 

továbbá arra az „ismeretanyagra, amelynek segítségével az emberek mindennapi 

életük helyzeteit és cselekvésük alternatív lehetőségeit felfogják és értékelik.” 

Igaz, a másfél évtizedes terepmunka nyomán a megfigyelt mindennapok rutinsze-

 
 4  Részletesebben Fónagy 1994: 369–380. 
 5  Steege–Bergerson–Healy–Swett 2008: 373. 
 6  Frykman 1989: 71–72. 
 7  Verebélyi 2005: 32. 
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rűen ismétlődő cselekvésekkel és változatlan magatartásformákkal azonosultak, 

amelyek mentális szervezője a „hagyományos rendben élő parasztok […] józan 

és mértékletes életfelfogása.”8 

Dzsungelbe téved, aki a mindennapokkal tudományosan foglalkozik – vélte 

a német szociológus, Richard Albrecht az 1980-as évek elején.9 Én ezt szeretném 

elkerülni, ezért a néprajzi és egyben a mindennapiság fogalmába sorolt témák (az 

öltözködés, a táplálkozás, a társas élet, a szokások) kutatásakor készített interjúk-

ra támaszkodom. A válogatás – a fogalom tartalmi sokszínűsége és az elmúlt év-

tizedek szinte parttalan gyűjtései miatt – önkényes, és a narrációk elemzése az et-

nográfusok szempontjait háttérbe szorítja (pl. egy-egy település „hagyományos” 

viseletének komplex leírása, az „öltözködési kultúra” szabályrendszerei és társa-

dalmi összefüggései, az étkezés „hétköznapi és ünnepi” rendje, a szociabilitás 

korcsoportok és nemek szerint differenciált formái, a szokások regionális vagy 

etnokulturális típusai és keveredése). Ehelyett arra keresek választ, hogy az így 

tematizált mindennapiság milyen tapasztalati és értelmezési mezőkben jelenik 

meg, elárul-e valamit a falusi világ 20. századi változásairól, kiegészíti vagy módo-

sítja-e a parasztságról szerzett néprajzi és történetírói tudást? A szövegek ezenkí-

vül azt illusztrálják, a hétköznapok és az ünnepnapok jelenvalósága hogyan alakul 

emlékezetté és elbeszélhető történetekké. 

 

 

I. VISELET – DIVAT 

 

Elsőként nem a néprajzi gyűjtésekből, hanem egy emlékiratból idézek, amit 

a mezőségi Széken született Kocsis Rózsi készített.10 
 
„Az egyszobás lakásban hátul, a sarokban van a tűzhelyes kemence. Föléje szegek vannak 

ütve, azokra van felakasztva a piros mázas edényem. Tálak, lábasok, amelyeket nem mindennap 
használok. Afelett a falon a gerenda alatt egy sor cseréptányér, amik csak dísznek vannak fel-
akasztva. Elöl és kétoldalt fenn a falon porcelántángyérok vannak, és köztek fenn az ablak alatt 
van egy kép. Elöl a két ablak között van a tükör, kétfelől széles díszkendő lóg le rajta. Azon túl 
kicsi díszkendők, és sok kisebb kép, amelyek engem ábrázolnak. Ide még el kell férjen elöl a sa-
rokban a tálas. Az is tele van porcelántángyérokkal. Még egy csupor is van felakasztva a falra. 
Egy sor gerenda teli van rakva virágos porcelán- vagy kőcsuporral. Egyik éri a másikat. Hátul a 
lábasok mellett van a kicsi tálas. Azon is van négy tángyér. Csak annyi tér rá, olyan keskeny. 
Alattuk öt csupor. Még azok alatt fel lehet akasztani hat kalánt, hat villát, úgyhogy tele van a 

 
 8  Fél–Hofer 1997: XV. 4. 
 9  Albrecht 1982: 76. 
10  Kocsis Rózsi (1932–1999) apja napszámos volt, őt kilenc éves korától Kolozsváron cselédként 

alkalmazták. Férjhezmenetele után négy és fél holdon gazdálkodtak, 1967-ben azonban Sza-
mosújvárra költöztek, és gyári segédmunkásként dolgoztak. A memoár befejező részét, amely-
ből a szöveget idéztem, 1996-ban írta. Kocsis 2000: 19, 191–192. 
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fal. De még a nagy falióra is ketyeg fenn a falon. Az uram a szülőktől örökölte, nem megy jól. 
Apám azt szokta rá mondani: „Ezt az órát az idő hordozza, nem ő hordozza az időt.” Na de 
mellette a falon van csinálva egy kicsi óratartó, azon egy kis csergőóra. A falon található még az 
uram édesapjának a császári huszár képe. Ezt én is szeretem, gyakran elnézegetem. Magyar hu-
szár! Úgyhogy sok minden van a falon. Elég volna két szobára is, de én még mindig veszek egy-
egy tángyért, csuprot, képrámát. Én is, mint más. Ne mondják, hogy szegényes a lakásom. Ne 
sajnálkozzanak rajtam. 

Akadt olyan is a faluban, akinek volt tellázsija, de nekem nem tért el ebben az egy szobá-
ban még az is. Akkor még nem volt senkinek konyhabútora. A nagyobb fazekakat az asztal 
alatt, az ivóvíz mellett tartottuk, vagy éppen hátul a pad vagy a láda végében. Egy-egy poharat 
raktunk az ablakba, de ha volt füle, azt szigorúan felakasztottuk. Mi falusiak szobabútorról 
akkor még nem is álmodtunk. Ez még a legnagyobb gazdáknál sem volt. Ki is nevették volna ér-
te, hogy urizál. 

1957-et írunk. Máriskó néniék építettek, le is padlózták a ház földjét. – Mi a fene? Nem 
is jó nekik a porondos házföldje! Na lesz mit súroljanak! Nagyon sárosak az utcák, udvarok, 
falura nem való a padló! – Né, látod hogy urizál? Így vélekedtek az emberek a padlós házról. 
Az asszony a magokkal örökké kint van, mint egy kutya. Nem irigylem, de ne urizáljon! 

Itt, ebben az utcában és itt körülöttünk mind porondas a ház földje. Na de éppen itt jön a 
szomszédasszony, Mányi néni. Szóba kerül ez a dolog. – Gavrisikni, a nagyasszonynál is padló 
van. Nem szeretem. A falusi legyen falusi! – mondja ki a véleményét Mányi néni is. – Láttam 
egy menyecskén olyan úrias, nyavalyás blúzat. Én biza meg is szólítottam: – Te, te levesd magad-
ról azt a francat, ne csúfítsd vele a viseletet! Egy kicsit meg is huzigáltam rajta. – Hát olyan ne-
héz, olyan meleg az a háziszőttes ing – mondta. – Jól odamondtam neki: Passzama! Hát anyád-
nak és az öreg nanódnak nem volt meleg? Te nem bírod? A menyecske lesütötte a fejit, 
kipirasadva elkotródatt a szemem elől. Nem köszöntem vissza neki, nem én! Aztán én hetvenéves 
vagyak, nem tudnának annyit fizetni, hogy felvegyek egy hucukát. Én nem köpem le a falumat! 
Tük segget fordíttak, én meg a gyolcsot sem szeretem. De a háború után nem kaptunk gyapotot. 
Most lehet kapni. Szűjetek ingnek valót!” 

 

Az emlékíró mielőtt a viseletről szól, az egyetlen szobából álló lakás beren-

dezését, tárgyait mutatja be. A legrészletesebben a falakon sorakozó tányérokat és 

csuprokat, az ugyancsak tányérokkal telerakott tálasokat, melyeknek esztétikai és 

reprezentációs funkciója van, és a társadalmi helyzetét, a megélt szegénységet lep-

lezik. („Ne mondják, hogy szegényes a lakásom. Ne sajnálkozzanak rajtam.”) Más 

tárgyaknak, a fényképeknek vagy a praktikus funkcióját elvesztő faliórának saját 

története van, és a családi hagyományt vizuálisan jelenítik meg. A csupán néhány 

háztartásban meglévő edénytároló állvány (a „tellázsi”), nem beszélve a konyha-

bútorról viszont hiányzik, ahogyan a nem konkretizált szobabútor is, ami a „falu-

siak” számára ismeretlen, és az idegen (városi) kulturális minták üres utánzásának 

minősülne. („Ez még a legnagyobb gazdáknál sem volt. Ki is csúfolták volna ér-

te, hogy urizál.”) 

A szűk és a használatát tekintve differenciálatlan lakótér kényszerén kívül, a 

falusi ízléskánon, a normává rögzült szokások, valamint az asszonyok alkotta 

közvélemény jut szerephez a lakókörnyezet és ezáltal az életforma alakításában. 
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Egészen szembetűnő ez egy olyan újítás, mint az 1950-es években épített ház 

padlózásának elutasítása esetén, amit az emlékíró dialógusokkal szemléltet, mint-

ha az egykori falusi kommunikációt idézné fel. („Mi a fene? Nem is jó nekik a 

porondos házföldje… Né, látod hogy urizál?”) S ennek ítéletével évtizedekkel 

később is azonosul („nem irigylem, de ne urizáljon”). 

Hasonló narratív technikával, a napi interakciókkal és konfliktusokkal érzé-

kelteti a kivetkőzést és az ehhez kapcsolódó értékrendeket. A széki népviselet a 

hagyománnyal azonos és a közösségi kultúrát szimbolizálja, valamint lokális iden-

titást teremt („én nem köpem le a falumat”), ami a szövés és a fonás, azaz az ön-

ellátó és ugyancsak a közösségi tradícióban gyökerező paraszti munka erkölcsi 

parancsával egészül ki („szűjetek ingnek valót!”).11 Ezt a hetvenéves szomszéd-

asszony, Mányi néni, vele szemben pedig az „úrias, nyavalyás blúzat” (konfekci-

ót) viselő menyecske a fogyasztói attitűdöt képviseli, s praktikus és kényelmi 

szempontokat (individuális érveket) fogalmaz meg. („Hát olyan nehéz, olyan me-

leg az a háziszőttes ing.”)12 

Kocsis Rózsi immár harminc éve városi lakos, amikor megírta memoárját, 

amelynek idézett részletében a múlt jelen idejűvé válik, és eleven képek, cselekvé-

sek, gesztusok sorozataként tárul elénk, mintha az egykori szereplő újból elját-

szana, rekonstruálna egy-egy epizódot. Feltehetően ez tudatos mnemotechnikai 

és retorikai eszköz, ugyanakkor az esztétikai minőséggel rendelkező, valamint 

kulturális értékrendeket és társadalmi aspirációkat is kifejező tárgyi környezet (a 

falon sorakozó dísztányérok, a viselet vagy a szintén szociális jelentéseket is hor-

dozó fal színének13) vizuális emlékezete kap nyelvi kifejező formát. 

A néprajzi kutatás egyik legrégebbi és legnépszerűbb témája az öltözködés, 

amit az etnográfusok különböző szempontok szerint vizsgáltak (pl. települések, 

régiók vagy etnikai csoportok viselete, egyes ruhadarabok története, az öltözet 

életkort, családi állapotot és a társadalmi státust jelölő funkciója). Számomra az 

 
11  Egy másik részlet: „Később, amint szóba hozza a szövést, ezt válaszolom neki: – Én soha töb-

bet nem szövek, édesanyám! – Jaj, bár hallgass! Újból kezded? Meg ne hallja valaki! Ha későre 
is, de csinálod. Akármilyen nehezen is, de megmutatod, hogy te is dolgoztál.” Kocsis 2000: 190.  

12  A Nógrád megyei Kazáron az egyik idős adatközlő számára a hagyományos viselet a „paraszt-
ként” azonosított társadalmi csoportot jelöli, és az emlékiratban szereplő Mányi nénihez hason-
lóan, lecserélését ő is úrias (uras) viselkedésnek tartja: „Hát paraszt vagyok, nem szégyellhetem 
a viseletemet. Sokszor ki is csúfoltak azért, mert mondták, hogy itt gyönnek a parasztok. Hát ha 
itt gyönnek, itt gyönnek, hát nem járhattunk urasan, aki paraszt volt, csak ebben a viseletben, 
amibe született.” (Fülemile Ágnes és Stefány Judit megfigyelése szerint az 1980-as évek köze-
pén, amikor az interjút készítették, az 55 éven felüli kazári asszonyok negyede járt viseletben.) 
Fülemile–Stefány 1989: 94–96.  

13  „Máriskó néni minket is leszóllatt. – Jézus Mária – csapta össze a kezét –, há hogy meszeltél 
ilyen fehéren? Ez csúf, szegényes. Jó kékre kellett volna meszelj, az olyan szép, olyan nagygaz-
dás.” Kocsis 2000: 221.  
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interjúk állnak rendelkezésre, a következőket az 1970-es évek közepén G. Vámos 

Mária a Tolna megyei Szakályon készítette: 
 
„Bálba fehér röpikét vettünk fő, az olyan behúzós vót, hogy pántlikát húztunk be minden-

hová, ilyen cifrára. Hát szoknya asztán vót kasmér vagy selem. Én majdnem minden bálba 
selembe vótam, amellik viseltebb vót selemszoknya, azt fővettem. Meg fehér kötént… Nem szeret-
tem sohase, hogy fodros.14 Levettem a fősőrészirűl, asztán csak simán rátűztem, mikor már meg-
tudtam magam csinálni. Asztán később sima lett mindenkié. Én nem gondútam, hogy a többiek 
is megcsinájják, hogy másnak is úgy tetszik. Asztán megcsináták. Nem ám egyszerre, úgy lassan-
lassan.” 

 
„Hát a bálba nem olyan jajde cifrán mentünk. Mosottas kartonszoknya, fehér röpi, meg 

fehér kötén. Meg akkor nem ám szandálba, meg cipőbe. Még akkor ilyen rózsás tutyi vót. 
Asztán akkor még aszt is, mikor ementünk este, akkor lehúztuk ott benn, akkor már jó vót 
amelyik nem szép vót, olyat húztunk a bálba fő. Meg kétszemes óccsó fehér kapcába… Mikor 
idekerűtem ezekhő, asztán a házuk előtt vót egy nagy szederfa, oda akarta kiakasztani, mikor 
letettem. Nem akarta. Aszt mondta: nem kő, hogy a derekadat húzza az a pufándli. Aszt 
mondja, ha nem dobod el, fődobom, főviszem a szederfára.”15 

 

Az első adatközlő „nyolcvan holdas paraszt lánya” (a beszélgetés időpontjá-

ban 77 éves), a második „zsellérasszony” (63 éves), először a régi báli viseletüket 

mutatják be. Mindketten fehér röpikét hordanak,16 a gazdalány a díszítettségét 

hangsúlyozza („cifrára” pántlikázta), valamint azt, hogy ő nem kasmír, hanem se-

lyemszoknyát vett hozzá, igaz a „viseltebbet”. (A kevésbé viseltest bizonyára az 

ennél ünnepélyesebb alkalmakra tartogatta.) A volt zsellérlány viszont karton-

szoknyát vett fel, ráadásul „mosottast”, és az egész megjelenése – számára is ez a 

mérce – nem olyan „jaj de cifra”. Igaz, a lábbelije rózsával hímzett tutyi (papucs), 

amit a bálteremben, talán mert kímélni akarta, egy kevésbé „szép” (otthon hasz-

nált) darabra, valamint „óccsó” kötött harisnyára (kapcára) cserélt. Nyilvánvaló 

tehát a báli öltözet társadalmi státust jelölő és megkülönböztető funkciója, 

ugyanakkor mindkét lány megelégszik a „viseltebb”, illetve a „mosottas” szoknya 

választásával, ami az ünnepi alkalmak rangsorolását jelzi (a legszebb darabokat a 

bálba felvenni feltehetően könnyelműségnek tartották). 

A szövegek a viselet módosulásának egy-egy mozzanatát is felidézik. A gaz-

dalány az alsószoknyája szegélyét díszítő fodrokat – mivel nem szereti – eltávolít-

ja, amit elmondása szerint a többiek is követnek. Az egyéni ízlés és kezdeménye-

 
14  Az alsószoknyáról van szó. 
15  G. Vámos 1979: 240–242. 
16  Női ujjas. Fél Edit az 1940-es évek elején a sárközi falvakban azt tapasztalta, hogy a bő ing 

„végleges kiszorítója” és blúz szerepe van, mivel alatta szűk inget hordanak. Flórián Mária sze-

rint a „polgárosodás” jeleként a női parasztviselet legújabb korszakában terjedt el. Fél 1991: 27 
Flórián 1997: 655. 
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zés indítja el a változást, ami talán a lány társadalmi státusából adódóan, követen-

dő mintává (divattá) vált a faluban. Ez azonban nem expanzív gyorsasággal zaj-

lott (és a szoknyán alig látható apró módosítás történt), s a narrációban az újítói 

öntudat illő szerénységgel egészül ki. („Én nem gondútam, hogy a többiek is 

megcsinájják, hogy másnak is úgy tetszik.”) 

A zsellérlány a csípője kidomborítására szolgáló farpárnát (pufándlit) viselt. 

Ez a városi vagy polgári divat mintájára terjedt el a faluban, és lehetséges, hogy a 

csípő szélesítésére is alkalmas, korábban hordott fodros szegélyű réklit pótolta az 

arra rászorulóknál.17 Használata azonban nem volt problémamentes, miként az 

emlékezetben megmaradt affér mutatja. A történet névtelen (férfi) szereplője a 

pufándlit hevesen ellenzi (feltehetően erkölcstelennek, szokatlannak vagy nevet-

ségesnek tartja), ezért a lány megviccelésére, esetleg megszégyenítésére törek-

szik.18 

Petánovics Katalin 1967-ben a Zala megyei Sármelléken gyűjtötte anyagát: 
 
„Emlékszem, fehér rékli vót rajtam, nyolc szeles kasmérszoknya – képzőlle millen bő vót – 

alatta négy keményített fehér ósószoknya, nyakamba kékfődü, piros virágos gombosterítő, lába-
mon félregombos cipő, fehér harizsnya, kezembe a nagy imakönyv. Arra ment egy asszony – sose 
felejtem el – aszt monta: jaj de heles vagy, de szép cifra vagy! Szép is vót ám… Édesanyánk 
csináta a zsebkendőt, ő is rajzóta. Szépen összehajtogattuk, belefogtuk az imakönyvet, mellünkhő 
szorítottuk, úgy mentünk a templomba. Szép vót ám, ahogy mentünk, a szoknyák csak úgy 
pödöröttek… Engem is el akartak kommendáni egy legénnek, de aszonta: fiatal még az annya, 
soká kap jussot! Mer aki árva vót, meg akinek pénze vót, azt hamar vitték, mer az mingyá vitte 
a hozománt. Azért vót régebben az a szokás, hogy akinek lánya vót, az akkor má hamar sötétbe 
őtözött, hogy öregebbnek lássák. De akinek fia vót, az soká viselhette a színes ruhát, annak nem 
köllött félni, ha fiatalabbnak is láccott… Eszt má nem viselem. [– Pedig millen jó lenne még ne-
ked dologténap.19] Dologténap? Hiszen kinevetnének. Nem vagyok én Köszörüs Mári! Köll 
halannyi a korral. Most má nem divat a számedlis. Azt mongyák ránk, hogy maradiak va-
gyunk, mert viseletben járunk. Pedig mink is menünk a divat után, hiszen a réklik is mindig 
mások.”20 

 

Az etnográfus idős asszonyokkal különböző témákról kötetlenül beszélge-

tett (akik közben a régi ruháikat mutatták meg neki), vagyis az egyéni és a közös 

emlékek, a ruhadarabokhoz kapcsolódó élmények, asszociációk, valamint egymás 

folytonos reflektálása teremti meg a múlt mindennapjainak emlékezetét. Az adat-

közlő számára a vasárnapi mise és az arra készülődés a legfontosabb események 

 
17  G. Vámos 1979: 242–243. 
18  Az etnográfus szerint a farpárna 1920 körül terjedt el a faluban, és bár sokan hordták, mindenki 

szégyellte, ezért tagadták vagy rejtegetni próbálták. G. Vámos 1979: 242–243. 
19  A 13 évvel idősebb sógornő közbevetése, aki a szóban forgó zöldbársony réklit ajándékozta az 

adatközlőnek. 
20  Varga Andrásné (sz. 1902. Sármellék). Petánovics 1971: 322, 329–331. 
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közé tartozott. Ennek elmaradhatatlan kelléke az ünnepi viselet, aminek rögzített 

szabályai voltak, a négy keményített alsószoknyától („ami úgy állt, mint a 

burétó”21) a virágos gombosterítőig (azaz a vállkendőig). A viselet része az egy-

ház szent kötelékéhez és a felekezeti csoporthoz tartozást szimbolizáló, valamint 

a lány társadalmi státusát jelző nagy imakönyv („akinek nem vót, nem is vót gaz-

dag lány”22), és elválaszthatatlan tőle a megfelelő testtartás, a megtanult, begyako-

rolt és hétről hétre ismételt mozdulatok és gesztusok egész sora. Mindez együtt, 

az „én” és a csoport bemutatásának ünnepi alkalma esztétikai értékké válik, és 

mint habituális emlékezet segíthette a szóbeli felidézést. („Szépen összehajtogat-

tuk, belefogtuk az imakönyvet, mellünkhő szorítottuk, úgy mentünk a templom-

ba. Szép vót ám, ahogy mentünk, a szoknyák csak úgy pödöröttek…”)23 

A viselet azonban, a Kocsis Rózsi memoárjában megjelenő széki norma-

rendtől eltérően, nem a közösség hagyományait védő változatlan szabályok rend-

szere. A színek pl. különböző életszakaszokat jelöltek, de használatuk átalakul, 

individualizálódik, és a mindennapi gyakorlatban kapja meg társadalmi funkcióját 

(nem pusztán jelölik, hanem alakítják a naptári évekkel egyébként is nehezen ta-

golható életszakaszokat). 

A viselet folyton változik, erre a szövegben olvasható párbeszéd utal. A be-

szélgetés másik résztvevője a korábban ünnepeken hordott számedlis réklit24 

ajánlja fiatalabb sógornőjének („millen jó lenne még neked dologténap”), aki ezt 

kikéri magának („hiszen kinevetnének. Köll halannyi a korral.”) Hogyan értel-

mezhetjük ezt? Vargáné 1967-ben, amikor az interjú készült, „viseletben” jár, 

amit a következő generációk már „maradinak”, kulturális orientációjuktól eltérő-

nek, idegennek minősítenek (az adatközlő a saját csoportjával azonosul és többes 

szám első személyt használ: „Azt mongyák ránk, hogy maradiak vagyunk, mert 

viseletben járunk.”) Vargáné ezzel nem ért egyet, és a viselet – elemeiben történő, 

lassú, a hagyományokat is megőrző – megújításával érvel. Ebben az értelem-

összefüggésben a „viselet” a „divat” kifejezéssel cserélődik fel, ami a változást, a 

„korral haladást”, de nem az idegen, a városi minták üres utánzását jelenti, és az 

adatközlőt a feltehetően takarékossági okokból még mindig a „divatból kiment” 

réklitípust hordó Köszörüs Máritól és az azt ajánló idősebb sógornőtől külön-

bözteti meg („most má nem divat a számedlis… mink is menünk a divat után”). 

A szövegben tehát a viselet és a divat (a tradíció és az újítás) nem egymást kizáró 

ellentétként, hanem az öltözködés – mint változó normarend és mindennapi gya-

 
21  Sütőharang, ez alatt sütötték a kenyeret.  
22  Vargáné megjegyzése. 
23  Connerton 1989: 72–74. 
24  A gombolás mellett csipkehímzéssel díszített, szorosan a testhez simuló ujjas, amit a kényelme-

sebb „lebbes rékli” váltott fel. Petánovics 1971: 321–324. 
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korlat – immanens kulturális értékeként jelenik meg, miközben a narráció a hoz-

zá fűződő egyidejű tapasztalatok változatosságára is utal. 

A Somogy megyei Nagykorpádon az 1970-es évek végén egy „önkéntes 

gyűjtő” osztotta meg emlékeit, illetve a múltra vonatkozó ismereteit az etnográ-

fussal: 
 
„A szabásiak semmire nem értek rá, mindig dolgoztak. És nem látszott meg rajtuk, olyan 

piszkosak voltak, nem öltöztek csinosan. A korpádi embör meg asszony, ha elment valahová, 
még ha bótba is, mindig rendesen, tisztán felöltözött. Azok meg zsírosan, porosan, piszkosan el-
mentek mindenhová. Nem látszott meg rajtuk, hogy több vagyonúak, nem úgy öltöztek. A 
segesdiek is elég jól öltöztek.25 De a szőlőhegybe – mert a segesdi hegyen nekünk is volt szőlőnk, és 
egyik szomszéd egyik, másik a másik Segesdről való volt – és láttuk, sose jöttek olyan csinosan, 
mint a korpádiak. Át se öltöztek, mindjárt nekiálltak dolgozni. De a korpádiaknak volt egy 
ilyen – kimenő ruhának szoktuk nevezni – abba mentünk, és ott átvetkőztünk munkaruhába, 
azok nem… A korpádi ember az istállóba se abba a ruhába volt, amibe elment a mezőbe… Sőt 
mi több, engem már úgy neveltek, hogy a korabeli ember nálunk abba az időbe külön hálóruhába 
aludt, nem a nappaliban, mint a régi parasztok, vagy ahogy a másik községekben. Egy hétig, két 
hétig is abba volt éjjel-nappal.”26 

 

A kultúra táji és etnikai differenciálódásának elgondolását talán a népviselet 

sokszínűsége igazolta a legszemléletesebben. A néprajzi gyűjtések és leírások a 

19. század végétől erre nagy figyelmet fordítottak,27 és bár nem vitatjuk, hogy az 

anyagiság számos szemmel látható tényének (a hímzett ködmönök színétől és 

motívumaitól a kendők megkötésén át az alsószoknyák számáig) szerepe volt az 

identifikációban és a csoporthoz tartozás megjelenítésében, az sem kizárt, hogy 

az etnográfusi érdeklődés, amely a falvak vagy a „viseletcsoportok” közötti ha-

sonlóságok és különbségek aprólékos feltárására törekedett (és a gyűjtött anyagot 

helyi kiállításokon mutatta be), maga is hozzájárult e jelentések erősödéséhez és 

tudatosulásához. 

Nagykorpád önkéntes néprajzi gyűjtője28 (a tanult etnográfusoktól eltérően) 

a viselet részletekbe menő leírásától tartózkodik, és osztályozási szempontjai is 

eltérőek. A települések lakóinak mentalitása közötti különbségek a lényegesek: a 

szabásiak szorgalmasak, folyton dolgoznak (ami önmagában nem érték), és bár 

„több vagyonúak”, ez az öltözetükön nem látszik meg („piszkosak és porosak”). 

A segesdiek szintén nem tesznek különbséget a munkában és a munkán kívül vi-

selt ruházat között. A korpádiak ezzel szemben mindig „csinos” megjelenésűek, 

nemcsak a különböző munkákhoz „vetkőznek át”, hanem akkor is, ha vásárolni 

 
25  Az ünnepi ruházatra érti. (Knézy Judit megjegyzése.)  
26  Knézy 1996: 386–387. 
27  Pl. Bellosics 1903: 273–279 Czerzy 1906: 205–215.  
28  Róla semmilyen információnk sincs. 
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mennek, a munkát és a szabadidőt, az otthon és a nyilvánosság tereit tehát az öl-

tözetükben is elkülönítik. Az adatközlő tehát a településekhez eltérő kulturális vi-

selkedéseket társít,29 és bizonyos, hogy a tiszta és a piszkos, a csinos és a rende-

zetlen, az alkalomhoz illő és a differenciálatlan öltözködés szembeállításával, va-

lamint a vagyonnak (a státusnak) megfelelő rendes megjelenés ideáljával a polgá-

rosodás eszményét fejezi ki, aminek a hiánya a szomszédos települések lakói mel-

lett, a „régi parasztokra” is jellemző. 

Az elbeszélő önmagát is elhelyezi a szövegben: az egyén és a csoport (az Én, 

a Mi és az Ők) egybefonódik vagy inkább bizonytalanná válik („a segesdi hegyen 

nekünk is volt szőlőnk”, „a korpádiaknak volt egy ilyen – kimenőruhának szok-

tuk nevezni – abba mentünk”, „engem már úgy neveltek, hogy a korabeli ember 

nálunk abba az időbe külön hálóruhába aludt”), ami talán a narratív szerepeinek 

(az önazonosság) sokféleségével függ össze (a faluját kívülről szemlélő önkéntes 

gyűjtő és a közösség tagja). Az emlékező mindenesetre a polgárosodás kulturális 

kódjait nemcsak a „régi parasztok” világán túllépő településre (Nagykorpádra), 

hanem a saját életmódjára is alkalmazza.   

 

 

II. A „NÉPI” TÁPLÁLKOZÁS 

 

Az etnográfusok a táplálkozást a kultúra részének tekintették, ahogy az 

1970-es évek közepén Kisbán Eszter fogalmaz, az étkezés „nem egyéni, hanem 

közösségi érvényű, alapvetően kulturális meghatározottságú forma.”30 A gyűjté-

sek mégis az ételkészítés módjára, az alapanyagokra, az ételek táji-regionális rend-

szerezésére koncentráltak, és ritkábban valósult meg a táplálkozás napi gyakorlat-

ként vagy a kultúrát teremtő döntésként való vizsgálata. Vajon alkalmasak erre a 

visszaemlékezések? A következő interjút Romsics Imre az 1980-as évek végén 

Kisújszálláson készítette. 
 
„A tanyán vótak ott szomszídok, öreg emberek, korosabb cselédek, hogy avvót náluk a 

szokás, hogy télen csak kéccer ettek. Regge felkőttek, fűtöttek, elvígesztek, megetettík a jószágot. 
Úgy tíz óra fele akkor oszt jólaktak. Meg délután – nem tudom én – három óra fele főzött Róza 
néném valamit, megettík oszt jó van… Hogy oszt vót-e belőle spórolás, nem tudom. Mer az az 
érzísem, hogy igencsak reggel oszt jó belaktak, mer nem eszünk délbe. Azután délután megint jó 
belaktak. Hát így, így csinálták… Hát mi is majdnem úgy vagyunk. Későn szoktunk reggelizni, 
nem vagyunk éhes regge, és akkor az ebéd is nálunk két óra körül szokott lenni. A vacsora meg 
aztán má csak egy kis gyümőcs, kompót vagy valami kis könnyű pár falat… A tanyán, a mezőn 
úgy ettünk, hogy vót vasfazíkszék. Letettük oszt körül ültük, és kikanalaztuk az öreglebbencs, 

 
29  Az egyik kutasi emlékező viszont a nagykorpádiakról mondta, hogy „lucskosak voltak, disznó-

tartók.” Knézy 1996: 386. 
30  Kisbán 1975: 178. 
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öregtarhonya, meg öregkása, meg fordított kása. Ezt csak a tanyán, itthon nem. Itthon asztalról 
ettünk mindíg… Nem csinátak akkor olyan nagy bohócot az ítelezísbe mint most. Jólakott jó 
öreglebbencsel vagy kenyír-szalonnával, oszt nagyot itt rá, oszt ment. Bírta. Úgy lenízik ezt a 
mostani fiatalok, ezt a lebbencslevest is. Igen. Sokan ám meg se tudják főzni. Az egy olyan jó ítel, 
hogy attú semmi baja nincs az embernek. És avva ha jólakik, avva bírja délig. A kaszát is húz-
hassa. Csak iszik rá, oszt megyen. Avval nem lesz, attú nincs baja. Hát hogy főztem? Aprítot-
tam szalonnát. Amikó megsűt a tepertő, akkor bele a lebbencset. Először egy kicsit megtör bele, 
akkor szép pirosra megpirítottuk. Akkor egy fej hagymát beleaprított az ember, mikor mán jó 
megdinsztelődött, akkor a krumplit rá. Utána a levet, oszt megfőtt. Sót, paprikát bele eleget… 
Pénteken, arra úgy emlíkszek, hogy az mindíg inkább tésztás nap vót. Nem babona vót ez, csak 
úgy vót, hogyhát majd főzünk pénteken egy kis gombócot vagy ezt vagy azt.”31 

 

Az adatközlő először a téli étkezések rendjéről beszél. Tanyai szomszédjai 

idős cselédek, akik naponta kétszer, kora délelőtt és délután ettek. Ebben azon-

ban bizonytalan, és lehet, hogy a saját (múltbeli?, jelenbeli?) gyakorlatából követ-

keztet rá („az az érzísem, hogy igencsak reggel oszt jó belaktak, mer nem eszünk 

délbe…, hát mi is majdnem úgy vagyunk”), illetve az etnográfust és önmagát is 

igyekszik meggyőzni („hát így, így csinálták”). Hasonlóan jár el az emlékező a sa-

ját étkezéseik bemutatásakor, ugyanis olyan igealakot használ, amely az ’általá-

ban’, a ’most’ és a ’régebben’ jelölésére egyaránt alkalmas („későn szoktunk reg-

gelizni”, „az ebéd nálunk két óra körül szokott lenni”). 

Határozottabb a narráció (és az emlékezet), amikor Fekete Lajos a tanyai, 

valamint a nyári mezőgazdasági munkák étkezéseit eleveníti fel, talán mert ezek 

állandó közösségi alkalmak voltak, ahol a ceremonialitásnak, az ételek készítésé-

ben és a fogyasztásában is a habitussá rögzült hagyományoknak volt fontos sze-

repe.32 A férfiak bográcsban („vasfazíkban”) főztek, körülülték és abból ettek, 

ami otthon, a városi házban elképzelhetetlen volt.33 Az adatközlő a legkedvel-

tebb, a leggyakrabban és a reggeli munkakezdés előtt is fogyasztott lebbencset, 

valamint a tarhonyát, az öreg- és a fordított kását említi,34 és az előbbihez világos 

értékeket kapcsol: erőt ad a megterhelő fizikai munkához („avva ha jólakik, avva 

bírja délig”), gyorsan elkészíthető és csak a külsőségekre adó („bohócot csináló”) 

mai „ítelezíssel” szemben, a régi, egyszerű és természetes (a mostani fiatalok által 

 
31  Fekete Lajos (sz. 1918. Kisújszállás). Az etnográfus 1989 és 1992 között egy sor témában kér-

dezte az adatközlőket (a hétköznapok és az ünnepek, az „ínséges” időszakok és a nyári mező-
gazdasági munkák étrendje, ételtípusok, kenyérsütés, lekvárfőzés, disznóölés). A Fekete Lajossal 
készített (és széttördelt) interjúból csak részleteket idézek. Romsics 1998: 40–41, 48–49, 56–58, 
102. 

32  Vö. Kisbán 1984: 769. 
33  Romsics Imre a „gazdagabb családok” közé sorolja az adatközlőt (a tanyájáról nincs informáci-

ónk). Romsics 1998: 46, 48. 
34  A sűrűre főzött ételeket nevezték öregételnek, a fordított kása kölesből készült. Romsics 1998: 

101. 
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„lenízett”) táplálkozást biztosítja. Az egy tálból étkezés pedig a gazda és a mun-

kásai (vagy a rokonság) összetartozását fejezi ki. 

Az etnográfus a heti étrendről és a böjtölésről (a húsos és a hústalan napok-

ról) is kérdezte az adatközlőt. Fekete Lajos úgy emlékszik, hogy a péntek „tésztás 

nap” volt, ami nem vallási meggyőződésből vagy egyházi előírásból eredt (ez 

számára nem több, mint „babona”), hanem az egyéni változatokat megengedő 

laza szokásrend következménye („úgy vót, hogyhát majd főzünk pénteken egy 

kis gombócot vagy ezt vagy azt”). 

A 75 holdas kiskunhalasi gazda, Csonka Mihály memoárjában ugyancsak 

foglalkozik az étkezésekkel. Egy disznótor leírását idézem:35 
 
„1882-ben, egy bizonyos téli napon a nagyapáméknál disznótor volt. Akkor még az is 

másként folyt le, mint ma. Szinte ünnepnek számított. Az asszonyok már az előző nap elkezd-
ték készíteni a sokféle jó réteseket. Torta, linzertészta, piskóta akkor még nem létezett. A disz-
nótor korán reggel jó törkölypálinkával és jó zsíros pogácsával kezdődött. Ez volt az igazi magyar 
paraszt legjobb eledele. Nem pancsoltak annyit az asszonyok össze incem-fáncom nyavalyákat, 
mint ma, és mégis különbek voltak a maiaknál. Egészségesek, kitartóbbak és teltebbek voltak, 
nem olyan sovány, gereben, vézna, renyhe alakok, mint a mai legtöbb asszonyka… Most hát ha-
mar elpakolni, kész az étel, ebédelni kell. Hamar aztán a sok asszony hozzáfogott a terítéshez, 
ami ment is gyorsan, mert hiszen voltak elegen. Jött aztán a jó veseleves jó húsdarabok benne, 
zöldség is volt bőven és metélt tészta vagy rizskása, esetleg zsemleszeletek is előfordultak. Leves 
után jött a jó hagymás máj savanyúan, ecettel, majd a fejpaprikás jó hüvelyes paprikával vegyest. 
Minél erősebb volt, úgy volt jó. Kínálták aztán a vendéget: egyenek, falatozzanak! A máj és a 
paprikás után jött a jó pecsenye, amivel aztán be is lett fejezve az ebéd. A vacsora majd többfélé-
ből fog állni, most ez is elég… Mikor eljött az este, mindenki rakásra vergődött. Mert némely 
szomszéd vagy rokon délután elment haza a dolgát intézni, jószágot etetni, miegymás, kinek mi 
dolga akadt. De még aztán várni kellett, mert még a szármátnak36 főni kell. Persze az asztal 
mellett könnyen várták a vacsorát, mert a bor az járta előbb is. Iddogáltak, elbeszélgettek, mi gye-
rekek meg eljátszottunk összevissza. Mikor, nohát már készen volt minden, elkezdték hordani 
az ételeket, ami a szármáttal kezdődött. Leves most nem volt. Ebből aztán ki-ki kivette a részét, 
mert az is a friss húsból a legjobb, így disznótor alkalmából. Erre aztán csúszott a bor. Utána 
jött a sült kolbász és hurka, de még pecsenye is. Mellé aszalt szilva és meggy összefőzve, nem 
kompót vagy befőtt, az még nem volt szokás akkor. Jó cukrosan, fahéjjal, bizony versenyzett az a 
mai kompótokkal és más gyümölcsökkel. Mikor a kolbász és hurka már nem akart csúszni, 
mert már teli volt a has, most jöttek elő aztán a finom rétesek, ami már az előző napon készült. 
Volt mákos, diós és lekváros, sőt néha még sült fánk és túrós béles is. De már ekkor mindenki 
nyögött a jóllakástól, elnyomta már a szármát, kolbász, hurka a lelket… Egyik is, másik is azt 

 
35  Csonka Mihály (1875–1964) Nagy Czirok László néprajzi gyűjtő ösztönzésére, az 1940-es évek 

végén írta meg az élettörténetét, ezután tíz éven keresztül a Néprajzi Múzeum pályázataira ké-
szítette kéziratait, amelyek tematikája egészen változatos (a tanyai gazdálkodás és a halasi „nép-
élet” számos mozzanata, szokások, az I. és a II. világháború emlékei, valamint tréfás történetek, 
viccek, mesék és anekdoták). Az idézett szövegrész 1952-ben készült. Csonkáról, a kéziratról és 
a közlésmódról, amit mi is követtünk Romsics (szerk.) 2009: 33–38, 309–319. 

36  Töltött káposzta. 
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hajtogatta: – No jó lenne ez ekkor vagy akkor! És igaz is, sokszor rágondol az ember, mikor 
nincs. De jó volna most ez vagy az, de jóllaknék most! Néhol aztán előkerült még az ütött-kopott 
tambura, és akinek kedve kerekedett, táncolhatott is.”  

     

Az emlékíró egy hetven évvel korábbi, pontosan datált disznótor bemutatá-

sát ígéri (1882-ben mindössze hétéves), mégis bizonyos, hogy életének tapasztala-

tai alapján, az évről évre „ünnepnek” számító esemény idealizált koreográfiáját 

alkotja meg. Ennek elmaradhatatlan része a háromszori étkezés. A „früstökidőt” 

nem részletezi, annál inkább a munkát lezáró közös ebédet és vacsorát, ami 

„nyögésig”, a „lelket elnyomó” testi telítettségig tart, és amit a folyton ismételt 

jelzős szerkezetek hangsúlyoznak (jó törkölypálinka, jó veseleves, jó hagymás 

máj, jó hüvelyes paprika, zsírosan, jó kövéren, jó cukrosan stb.). A bőség és a 

mértéktelenség reprezentációjának (ritka) alkalmai tehát a disznótorok, amelyek a 

kevésbé bőséges napokat, a kényszerű takarékoskodást kompenzálták („sokszor 

rágondol az ember, mikor nincs. De jó volna most ez vagy az, de jóllaknék 

most”).37 

A narráció további értékeket és jelentéseket ad az étkezésnek. Az étrend ré-

sze a törkölypálinka és a „jó zsíros” pogácsa, ami az „igazi magyar paraszt leg-

jobb eledele”, ezzel szemben a különböző, a városi népesség által fogyasztott 

cukros sütemények (torták, piskóták, linzerek) és a hasonló „incem-fáncom nya-

valyák” hiányoztak. Ez a dichotómia eltérő kulturális értékrendeket jelenít meg. 

Utóbbihoz az affektált viselkedés (a nyelvhasználat is ezt gúnyolja) és az erőtlen-

ség testi jegyei társulnak (sovány, gereben, vézna, renyhe), az étkezés paraszti ide-

áljára viszont a természetesség és a bőség jellemző (egészségesek, kitartóbbak, 

teltebbek). Bizonyos, hogy Csonka Mihály (a Kocsis Rózsi emlékiratában szerep-

lő és a széki viseletet védelmező Mányi nénihez hasonlóan) idegenkedve fogadta 

a megszokott anyagi életformákat átalakító és a városi mintákat követő változá-

sokat, ami a fogyasztás más területein is megfigyelhető.38 S ez a mindennapokban 

gyökerező konzervatív értékrend, az önfolklorizáció (vagy az „örökségesítés”) 

 
37  Csonka Mihály a memoár egy másik fejezetében azt írja, hogy „gyermekkoromban, téli időben 

általában csak reggel és este ettünk, délben ritkán. Úgy számítottak az öregek, hogy télen úgy-
sem dolgoztak sokat és erősen, így kibírták kevesebb evéssel… Tehát spóroltak egy kicsit a ha-
sukon, amit egyes helyeken kellett is, mivel nem futotta többre.” Romsics (szerk.) 2009: 18. 

38  A nők „nadrágot húznak, és az utcán cigarettáznak, majdnem összetéveszti az ember, ha valami 
nadrágos nőt lát, hogy kan-e vagy nőstény. Pedig csúnyák és purutyák a nadrágban, kész maska-
rák, és nem látja meg egyik a másikon, hogy úgy néznek ki, mint a medve, ha két lábra állna, 
pfújj de ronda. Vagy kurta szoknyában, olyanban, hogy a térdük is majdnem ki van, és az is 
szűk és nyáron jó átlátszó, majdnem látszik a micsodájuk. Szinte kínálják magukat ezáltal. Hát 
igen, ez a szép, ez a jó, mert ez a divat… Nem jobban állna-e rajtuk a szép, nem kurta szoknya? 
Mert a kurta sem szép, csak a majdnem bokáig érő. Ez volna a rendes. Ma kérem, mind urasan 
jár, hacsak valamennyire módjában van.” Romsics (szerk.) 2009: 306. 
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igényével,39 valamint a szószaporító mesélőkedvvel kiegészülve teremti meg a pa-

raszti világ eszményítéstől sem mentes életképszerű rajzát. 

 

 

III. A TÁRSAS ÉLET ALKALMAI 

 

A mindennapok története a társas élet eseményeire is kiterjed, ami a 

szociabilitásról, a nemek, a korosztályok és a településrészek szerint alakuló for-

mális és informális csoportokról, a munka és a szórakozás kapcsolatáról, vala-

mint a szabadidő falusi megjelenéséről tájékoztat. Ruitz Izabella 1952-ben a sár-

pilisi népszokásokat gyűjtötte, és a „szőlőőrzésről” készített interjút. 

 
„Szombaton délután megsütöttük itthon a kalácsot, belepakoltuk kosárba, legszebb abro-

szunkat, fölkötöttük véle a kosarat, rá virágot. Úgy ötöztünk, mint vasárnap. Fölötöztünk ren-
desen. Mentünk dalolva. Együtt az összes. Fejünkön vittük a kosarat. Danoltuk: 

Fújja a szél a homokos földet, 
mind alusznak, csak nekünk nem lehet, 
mind alusznak, csak nekünk nem lehet, 
mer nekünk a szerelem nem enged. 
Nem gyütt akkor velünk senki. Ottan a tanyába vót deszka szélire állítva, szalma, pony-

va vót rajta. Több évbe más tanyára mentünk, egy évben mindig egyre, ahol megengedték. Vótunk 
hatan-heten is egy bandába. Vót több banda is. Este meggyüttek a legények. Daloltunk, táncol-
tunk. Ott vótak a Peszerek, a Peszer bandája. Vasárnap, mikor fölkeltünk, összefilléreltünk, 
elmentünk be a Várdombra húsér. Főztünk ebédet. Meg estére megint táncoltunk. Hétfőn meg 
lehorgasztott orral gyüttünk haza. Ott aludtak mivelünk a legények, akinek vót szeretője, ott 
aludt mellette, nem vót semmi hiba se köztünk. Mindenki a párjával. Ruhástól, harisnyába. Le-
gény vót aki letette a csizmát, vót aki nem. Nem vót felügyelő. Mikor ezek tanyájánál vótunk,40 
ott kinn vót a szüle. Nem is szerettük akkor, hogy az öregek ott kontárkodjanak.”41 

 

A néprajzi irodalom a szőlőőrzés eredetét a közösen végzett munkára vezeti 

vissza. A Sárközben a szüretet megelőzően a lányok a hét elejétől a szőlőhegyen 

tartózkodtak, és kereplőkkel riasztották el a kártevő madarakat, s mivel a hálóta-

nyára esténként a legények is megérkeztek, a fiatalok szórakozásának, valamint a 

párválasztás kitűnő alkalmai lettek.42 

Ebből az elbeszélésből a munkavégzés hiányzik, a lányok nem az egész he-

tet, csupán a hétvégét töltik a hegyen, aminek részint az ünnepélyes, részint a ki-

rándulás (a piknik) hangulatát idéző mozzanatait ismerjük meg. Hatan-heten 

„rendesen” felöltözve (mint vasárnap) és dalolva vonulnak ki, az összeadott 

 
39  Hartog 2000: 3. 
40  Dávidékén. (Ruitz Izabella megjegyzése.)  
41  Szili Istvánné (sz. 1892. Sárpilis). Néprajzi Múzeum, EA 26938. 
42  Csalogovits 1936: 142–143 Balázs Kovács 1999: 365–412. 
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pénzből főznek maguknak, majd csatlakoznak a legények, akik éjszakára is ma-

radnak. Az adatközlő megemlíti – a körülírás nyelvi eszközeivel, bár némiképp 

kétértelműen – a szexuális kapcsolat hiányát („ott aludtak mivelünk a legények, 

akinek vót szeretője, ott aludt mellette, nem vót semmi hiba se köztünk. Min-

denki a párjával. Ruhástól, harisnyába.”), mégis úgy tűnik, hogy az ott töltött éj-

szakák is az emlékezetben maradtak. Majd a hétvége elteltével szomorúan („le-

horgasztott orral”) tértek haza. 

A szőlőőrzésnek az „egy bandába” tartozás öröme, a közös szórakozás, a 

még a szülők háztartásában élő lányok függetlenedése, a házassági partner a cso-

port saját normái által kontrolált, mégis önálló keresése, valamint az erkölcsi 

fennhatóság gyengítése egyaránt a funkciója lehetett („Nem vót felügyelő.” 

„Nem is szerettük akkor, hogy az öregek ott kontárkodjanak.”),43 és a demográfi-

ai-népmozgalmi változásokkal is összefüggött.44 Emellett a hétköznapoktól elkü-

lönülő szabadidő megjelenését és eltöltésének a szőlőhegyekre hétvégi kirándulá-

sokat (zöldmulatságokat) szervező városi kispolgársághoz hasonló módját jelzi,45 

miközben benne az egyébként sem túlságosan nehéz munka néhány formai ele-

me is megmaradt. Ez a szokás tehát a társadalmi szabályok, a szertartásosság, a 

megőrzendő látszat erejét mutatja (ünnepi viseletben, dalolva vonultak ki), mö-

götte azonban a hagyományos életformákat átalakító kulturális minták elsajátítása 

figyelhető meg. 

A fonó, mint a munkavégzés, valamint a korcsoportok szerint szerveződő 

társas élet és a szabad időtöltés egyik legrégebbi és évszázadokon át fennmaradó 

falusi színtere, Európa-szerte kedvelt témája a népi kultúra kutatásának. Magyar-

országon a legátfogóbb gyűjtést Lajos Árpád végezte, aki az 1950-es évek végétől 

az 1960-as évek közepéig Északkelet-Magyarország több mint hetven településén 

járt. Megfigyelése szerint a kézi fonás „végleg eltűnőben” volt (néhány idős asz-

szony folytatta még), a fonóélet múltjára: a munkafolyamatokra, az udvarlási ritu-

álékra, a fonó „erotikájára” és a szórakozás lehetőségeire viszont gazdag „népha-

gyományt” és folklóranyagot (dalokat, balladákat, meséket és mondákat, találós 

kérdéseket, valamint különféle játékokat) örökített meg. Utóbbiak közé tartozott 

 
43  A falusi elöljáróság a „közerkölcs” védelmében, az erélyesebb szülői felügyelettel kívánta a fiata-

lok szórakozását megakadályozni. 1863-ban a decsi bíró jelenti a főszolgabírónak, hogy a „la-
kosság legnagyobb részének kivánalmához képest 10 f. birság mellett közhírré tétetett, hogy 
senki gyermekét vagy leányát, asszonyát, különösen vasárnapi napokon szöllöhegyre, oly végből 
ki ne botsássa, hogy ott a szöllö örzés szine alatt hálló tanyákon bandázzanak, másoknak káro-
kat okozzanak, ami pediglen föbb a köz erkölcsiség szemtelen meg vetésével alkalom nyujtassék 
a paráználkodásra.” Idézi Balázs Kovács 1999: 373. 

44  A Sárközben, ahol ez a „népszokás” a legelterjedtebb volt, a lányok házasságkötésének idő-
pontja egyre inkább kitolódott, ami az azt megelőző szabadabb nemi életnek engedett teret. 

Vajda 1999: 207–224 Balázs Kovács 2000: 253–276. 
45  Mészáros 2003: 187–205. 
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a maskarázás, amiről 1963-ban Hernádnémetiben a következő szöveget jegyezte 

le: 
 
„Nagy bolondság volt, de mulattatós. Olyasmi volt, mint máma a cirkusz. Elhívta egyik a 

másikat. No hát ki vagy te, ki vagy te? Nem mutatta meg magát a maskara, hogy kicsoda. Volt 
aztán olyan, aki lerántotta a leplet az arcárul. A maskara ha tudta, védte magát. Fakanál volt 
nála, a kezire csapott jót. Voltak sokan, néha tízen is begyöttek. Átöltöztek vagy a másik házná 
vagy az ólban. Felötöztek menyasszonynak, vőlegénynek. Násznép is volt. Mikor begyöttek, nem 
szóltak, csak cédulát hoztak. Azt adták a háziaknak, hogy olvassák el. Hogy fogadják őket. 
Az volt ráírva, hogy engedelmet kérnek, engedjék be őket. Így nem lehetett a hangrúl rájuk ismer-
ni. Hát mintha idegenbül gyöttek volna. Gyöttünk ebbül az országbul, abbul az országbul. Hogy 
szállás kéne. Hogy hálhassunk meg itten éccakára. A háziak osztan: – Üljenek le, van hely! 
Csakhogy akkor hozzáfogtak mindjárt danolni, táncolni. Volt citera is meg harmonika. Ó, volt 
hogy nem fontunk két-három szálat se egy este, mert csak táncoltunk meg danoltunk. A legények 
muzsikáltak. Kérték fel a maskarák a lányokat, egyet-kettőt fordultak, aztán mentek más fonó-
házba. Volt köztük mindenféle. Kéményseprő kotróval, cigány, aki fúrót árult, edényfoldozó, bá-
dogos. 

Legérdekesebb volt nálunk a kecske. Egy emberbűl állt. A bundája kecskebőr volt. Azt 
vette fel magára, odabent így ment négykézláb. A feje be volt kötve surccal. A szarva valódi kecs-
keszarv, bőrre erősítve, aztán úgy a fejhez kötve. Úgy ütközött ki a surc alúl. No amikor aztán 
valaki ellenkezett, annak nekivágott, mintha döfte volna. Volt ebben az utcában egy jány ne! Az 
úgy menekült az ágyra a kecskétűl, mint akibe a csúnya nyavalya ütött. 

A maskarának volt kísérője is. Az nem ment be. Figyelte, hogy gyünnek-e a csendőrök. 
Ha aztán intett, hogy gyünnek, akkor aztán ki merre mehetett. Menekültek, mert szétzavarták 
a csendőrök a maskarát, meg akit elkaptak, meg is vertek. [Az adatközlő férje közbeszól.] 
Egyszer mentünk az utcán a kecskével. A fonóházba akartuk vinni. Egyikünk vezette, a mási-
kunk hajtotta a sötétben. Gyött velünk szembe a két csendőr. – Adjon isten! – Adjon Isten! – 
Hol voltak? – Voltunk, voltunk evvel a kecskével, nem akar az istennek se gyünni, hát elkés-
tünk vele, hát nem tudunk vele bírni. – Vegyék a nyakukba – azt mondi a csendőr. És amikor 
a két csendőr elhaladt, akkor felálltunk, megfordultunk, oszt kiabáltuk: – Hülye csendőr, marha 
csendőr, hát nem ismeri meg a maskarát? De azzal mán futottunk is, mert gyüttek. Nem tud-
tunk másfele menni, hát neki a Hernádnak, be a vízbe. Mert nagyon gorombák voltak. Utáltuk 
őket nagyon. Mert ezt a kis szórakozásunkat is üldözték. Még ezt is irigyelték tőlünk. De azért 
csak maskaráztunk.”46 

 

Az őszi és a téli estéken végzett fonás unalmát és egyhangúságát a lányok 

beszélgetése, a nótázás, a különféle játékok és mulatságok oldották, és előfordult, 

hogy a munka mindehhez már csak alibiként szolgált. („Ó, volt hogy nem fon-

tunk két-három szálat se egy este, mert csak táncoltunk meg danoltunk.”) A láto-

gatók maskarázásának sokféle változata volt (egyszemélyes jelenetek, az aktualitá-

sa miatt nyilvánvalóan népszerű, az esküvőt utánzó szerepjátékok vagy az ijeszt-

getéssel szórakoztató, ugyancsak a rejtőzködésre épülő és erotikus asszociációkat 

 
46  Dudás Istvánné (sz. 1902. Hernádnémeti). A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Adattá-

ra 3904-3906. 
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keltő kecskemaszkos alakoskodás47), ami a közönség, a fonóbeli lányok részvéte-

lével zajlott, és közös táncvigassággal zárult. S mindez a farsangi felvonulások 

színes forgatagát idézte. („Volt köztük mindenféle. Kéményseprő kotróval, ci-

gány, aki fúrót árult, edényfoldozó, bádogos.”) 

Dramatikus játékok, amelyekben a résztvevők egy pillanatra magukat vitték 

színpadra,48 máskor is előfordultak, s a közös daloláshoz és a mesemondáshoz 

hasonlóan, az orális hagyományok megőrzését és továbbadását biztosították. Mi-

közben ezek az alkalmak és a benne résztvevők, feszélyezetlen viselkedésükkel a 

szülők, a falusi közösség, valamint az egyház gyámkodása és ellenőrzése alól fel-

szabaduló, autonóm ifjúsági kultúrát teremtettek.49 

E kultúra része a lázadás, már a saját szerepekből kilépés is ezt valósította 

meg. A fonóbeli maskarázás ugyanis alkalmat adott az egyházi esküvő parodizálá-

sára, a szülők által felügyelt udvarlási szokások és általában a normatív falusi er-

kölcsrend megszegésére, valamint a hatalommal szembeni engedetlenségre.50 S 

nem csak szimbolikus formában. A rítus része ugyanis a maskara „vigyázása” 

(ami egy kísérő feladata) és a fiatalok szórakozását (kultúráját) „üldöző” csend-

őrök kigúnyolása. Ez talányosan jelenik meg a narratívában, mivel az adatközlő 

férje egy anekdotikus történetet ad elő a maskarát fel nem ismerő, azt hús-vér 

kecskének vélő csendőrökről. Nem tudjuk, volt-e (lehetett-e) ennek bármilyen 

valóságalapja vagy egy olyan folklórmotívumról van szó, amely az „elnyomók” és 

az „elnyomottak” kölcsönös idegenségét, az előbbiek beavatatlanságát fejezi ki, 

az elbeszélő mindenesetre saját valóságos történeteként, életszerűen (az egykori 

szerepével több évtized távlatából is azonosulva), legalább a verbális felülkereke-

dés jóleső érzésével adja elő. Azaz nemcsak az egykori maskarázás vagy a csend-

őrök kigúnyolása, hanem a történet évtizedekkel később nyelvi megalkotása is 

élményt adott. 

   

 
47  A hasonló szokásokat gyűjtő Ujváry Zoltán pauzabilis véleménye szerint „az állat szarvával, fe-

jével böködte, ijesztgette a lányokat, akiknek a lábát, combját, farát a játékos a bunda alól ki-
nyúlva megfogdosta. A nők visongtak és többnyire nagy kavarodás keletkezett, ami a fonóban 
levő legényeknek a lányok ölelgetésére igen jó alkalom volt.” (Ennek a mi szövegünkben is 
nyoma van.) Ujváry 1997: 253. 

48  Schindler 2000: 183. 
49  Medick 1980: 28–29. 
50  A fonó a nyilvánosság önálló fórumaként, a helyi társadalomról, a társadalmat teremtő szoká-

sokról és eseményekről is állandó kritikát alkotott. A Borsod megyei Szendrőn, ahol 1940-ben 
bomlott fel a fonó, az egyik adatközlő szerint „azon fonnak egész télen, ki hogy megyen, hogy 
Kovácsné így beszél, meg mutassa, hogy hogy megyen, azon vót a nevetés, csúnyábban mutas-
sa, mint ahogy megyen. Aki feszít, azt úgy mutatja, olyan igen igényesen. Aki olyan urasan be-
szél, nem olyan ó-san, hanem á-san. Azért mer ő úgy tud beszélni, asziszi, hogy különb, mint 
mink. Azt is kicsúfolták, ha levágta a haját, lenyíratta, mer nem tisztességes.” (Ruitz Izabella 
gyűjtése 1949-ben.) Néprajzi Múzeum, EA 26939.  
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Tamás Csíki 
 

MEMORIES OF EVERYDAY LIFE IN PEASANT SOCIETY 
 
In my paper, I primarily rely on the contents of interviews I have taken while researching 
topics classified as belonging to the notion of everyday life (including dressing, eating, 
social/family life, customs, etc.). Due to the diversity of the interpretation possibilities of 
this concept and to the virtually endless range of pertinent collections conducted during 
the past decades, the material has been selected arbitrarily, and the analyses of the 
narratives puts the considerations preferred by ethnographers on the back burner. 
Instead of these, I intend to find out how and in what experiential and interpretational 
fields this thematised everyday life appears and whether it reveals anything concerning 
the 20th-century transformations of the world in the villages by complementing or 
modifying the knowledge we have previously acquired about peasantry through 
ethnography and historiography. The texts under scrutiny also illustrate how the 
presence of everyday life and festive occasions turn into memory and into stories that 
can be narrated. 
 

 

Bizánci liturgia – Heiligenkreuz – Ausztria 
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Csiszár Imre 
 

Az egyéni gazdaságtól a háztáji gazdaságig 

Az agrártársadalom megélhetési stratégiájának változása  
Hajdú-Bihar Megyében 

 

 

 

1. VÁLTOZÁSOK AZ AGRÁRIUMBAN. A HAGYOMÁNYOS 

BIRTOKSTRUKTÚRA ÁTALAKULÁSÁNAK HATÁSAI 

 

A tradicionális magyar mezőgazdaság, amely elsősorban a nagybirtokok 

dominanciájával jellemezhető a 20. századra megérett a változásokra. A földosz-

tás, a nincstelen mezőgazdasági munkások földhöz juttatása, a szegényparasztság 

felemelkedésének és társadalmi integrációjának elősegítése egyre sürgetőbbé vált. 

A század első felében végrehajtott változtatások csak apróbb módosítást 

jelentettek, s nem változtatták meg alapjaiban az évszázados hagyományokra 

épülő birtokstruktúrát. Erre csak 1945 után került sor, amikor a földreform 

teljesen átszabta az agráriumot és új irányba terelte az agrárfejlődést. 

A földosztás radikálisan lecsökkentette a birtokméreteket, s az arisztokrata 

nagybirtokok helyébe a saját tulajdonú kis- és középbirtokok léptek. Az újgazdák 

öröme kezdetben felhőtlen volt, amikor azonban szembesültek a szakértelem, a 

tapasztalat és a megfelelő eszközök hiányából fakadó nehézségekkel, sokan 

közülük nem tudták megfelelően kihasználni az önálló gazdálkodásból fakadó 

előnyöket.  

A Hajdúságban igazi nagybirtokrendszer az eltérő történelmi fejlődés miatt 

nem alakult ki, itt viszont a birtokos parasztság számára magától értetődő volt az 

egyéni gazdálkodás, amelyhez akkor is ragaszkodott, amikor a nagypolitika már a 

szovjet modell magyarországi bevezetése mellett határozott. A termelőszö-

vetkezetek fogadtatása tehát nagyon különböző lehetett az önállóan termelni 

képtelen újgazdák és az egyéni gazdálkodást természetesnek tekintő birtokos 

parasztság esetében.    

A termelőszövetkezetek gyakran véletlenszerűen jöttek létre, sokkal inkább 

politikai, mint gazdasági megfontolásokat követve, és kezdetben gépesítettségük 

is alacsony volt. További gondokat okozott, hogy a súlyos megélhetési nehéz-

ségek miatt a kollektivizált mezőgazdaságból elvándorolt a munkaerő egyre 
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inkább az ipar felé fordult.1 Már a kezdet kezdetén, az első kollektivizálási hullám 

megindulását követően egyértelművé vált, hogy a közös gazdálkodás haté-

konysága jelentősen elmarad a hagyományos egyéni gazdálkodás hatékonyságától. 

Ez leginkább a helyi adottságokat figyelmen kívül hagyó központi tervutasítás, a 

nem megfelelő munkaszervezés, valamint a szövetkezeti tagok jövedelemből való 

részesedésének a maradékelv szerint történő elosztása, s egyáltalán a szovjet 

mintára bevezetett munkaegység-rendszer miatt alakult így.  

A mezőgazdasági termelés csak 1963-ra érte el az 1959. évi színvonalat, és 

1960 nyarán a helyzet olyan kritikusra fordult, hogy a magyar kormány 400 ezer 

tonna búzát kellett kérjen a Szovjetuniótól!2 A gyenge eredményekért sokan az 

alulfizetett és a közös gazdaságokba kényszerített parasztságot hibáztatták, míg 

mások felismerték a termelésszervezési hiányosságokat. Dögei Imrét 1960. 

januárjában leváltották a földművelésügyi tárca éléről és helyére Losonczi Pál 

került.3  

A Politikai Bizottság februárban határozatot hozott a termelői érdekeltség 

fokozásának szükségességéről, valamint a munkadíjazási és jövedelemelosztási 

módszerek reformjáról. Az új koncepció, amely mögött Fehér Lajos és köre állt, 

már nemcsak a háztáji gazdálkodás, a részes művelés, és munkaegységrendszer 

továbbfejlesztését, hanem a termelőszövetkezetek nagyobb termelési önállóságát 

is tartalmazta.4 A reformelképzelések kidolgozásában, a szövetkezeti rendszer 

megújításának elméleti továbbgondolásában elévülhetetlen érdemei voltak a 

csoporthoz inkább csak a háttérből csatlakozó Erdei Ferencnek is.5 

Az ekkor kibontakozott agrármodell megvalósításához, és a gyakorlatba 

történő átültetéséhez az egész évtizedre szükség volt, tehát a későbbi sikerek az 

1960-as évek változásaiban gyökereztek. 1962 közepére egy nagyszabású, 1980-ig 

tartó 20 éves terv készült, amelyben megfogalmazódott, hogy a többi KGST 

tagállammal együtt utol kell érni és túl kell szárnyalni a legfejlettebb tőkés 

országok termelését.6  

1965-ben azonban még jelentős gazdasági problémák voltak az egész 

nemzetgazdaságban, amit az akkori párthatározatban is rögzítettek. Nem volt 

megfelelő a termelés színvonala, nem volt elegendő a kenyérgabona és a takar-

mánygabona, lecsökkent az állatállomány és viszonylag sok termelőszövetkezet 

gyenge eredményeket produkált. A közös gazdaságokból kilépő tagok a legtöbb 

 
 1  Varga Zsuzsanna megfigyelése szerint: „A kollektivizálás és az 1959 tavaszán újraindított 

nehéziparosítási program egyszerre jelentkező beruházási igényei igen rövid idő alatt válságközeli szituációt 
eredményeztek.” – Varga 2001: 60. 

 2  Romány 1998: 380. 
 3  Dögeit 1962. január 9-én a pártból is kizárták. Vö. Sipos 2006: 457. 
 4  Vö. Varga 2001: 65–103. 
 5  Vö. Huszár 2012: 397–410. 
 6  Erről bővebben: Pető–Szakács 1985: I. 158–163. 
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esetben a mezőgazdaságtól is elfordultak, és az iparban kerestek megélhetést, 

miközben a szövetkezeti tagság elöregedőben volt.7    

A súlyos problémák miatt 1966-tól „a gazdasági mechanizmus reformja” 

elnevezéssel komoly munka folyt a helyzet kezelésének érdekében. Ebből 

született az 1968. január elsején elindított új gazdasági mechanizmus, amelynek 

több elemét már 1966-ban bevezették a mezőgazdaság fellendítése érdekében. 

Szakács Sándor véleménye szerint mindez jelentős pozitív változások elindítója 

volt, növelte az agráriumban az önrendelkezést, miközben a központi, állami 

szabályozásról sem mondott le:   
 
„A mezőgazdaságban 1966-tól, más területeken 1968-tól érvényesített intézkedések fontos 

lépést jelentettek az állami termeltetés és elosztás Szovjetunóban harmincas évektől kialakított 
modelljéről egy vállalati rendszerre való áttéréshez, de […] a gazdálkodás és irányítás 
mechanizmus-reformba foglalt decentralizációs intézkedéseinek minden lényeges eleme az állami 
szabályozás és a makro-ökonómiai tervezés meglehetősen szigorú, sok fékkel ható, átfogó 
rendszerébe épült.”8 

 

A változások része volt a termelői érdekeltség kiterjesztése, a háztáji és a 

termelőszövetkezet szimbiózisából adódó kölcsönös előnyök felismerése, és 

felismertetése, a szaktudás felértékelődése, és a szakemberképzés, a gépesítés és a 

modern technika vívmányainak, a korszerű eljárásoknak az alkalmazása, valamint 

a helyi kezdeményezéseknek teret adó agrárpolitika is. 1966. január 1-jén meg-

szűnt a mezőgazdaságban a tervkötelezettség, emelkedtek a termelői árak, a 

mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. sz. törvény pedig 

korlátozta a helyi politikai vezetés beleszólását a termelőszövetkezetek ügyeibe, 

és szélesítette a közgyűlések jogkörét, ahol a szövetkezeti tagság titkos szavazati 

jogot kapott.9 Ez a törvény tette lehetővé, hogy a termelőszövetkezetek a mező-

gazdasági termelőmunka mellett ún. melléküzemágakat (beszerzés, szolgáltatás, 

egyéb kiegészítő tevékenységek) létesíthessenek, és a saját kezükbe vehették a 

megtermelt javak egy részének feldolgozását és értékesítését is. Mindez Szakács 

Sándor kifejezésével élve a termelőszövetkezetek „dekolhozizálódásához” ve-

zetett.10 

Az 1967. évi IV. törvénnyel a közös gazdaságok földjeinek tulajdonjogát is 

szabályozták, méghozzá oly módon, hogy a gazdák 1949-ben meghagyott elvi 

 
 7  Szakács Sándor adatai szerint 1950 és 1970 között mintegy egymillió ember hagyta el a mező-

gazdaságot és ment át más népgazdasági ágba dolgozni, míg a szövetkezeti tagok 40%-a 60 
évesnél idősebb volt. – Vö. Szakács 2006: 466. 

 8  Szakács 2006: 469. 
 9  Romány 1998: 387, 397. 
10  A változások a szövetkezetek nem várt megélénkülését és a melléküzemágak elterjedését ered-

ményezték, ami miatt már 1968-ban és 1969-ben igyekeztek korlátok közé szorítani a mellék-
tevékenységeket. – Lásd: Szakács 2006: 469, 473. 
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tulajdonjogát e rendelkezések alapján fokozatosan felváltotta az ún. „termelő-

szövetkezeti földtulajdon”, mint a szocializmus fejlettebb tulajdoni formája.  

A törvény hatására, míg 1968-ban még a termelőszövetkezetek által használt 

földek 72,2%-a jogilag magántulajdonban volt, 1977-ben ez az arány már csak 

48,7%-ot tett ki.11 

 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekre vonatkozó főbb adatok12 

 1961 1970 1980 

Gazdaságok száma  
(1000 db) 

4204 2441 1338 

Egy gazdaság átlagos 
területe (ha) 

1100 1985 3961 

Közös és háztáji 
gazdaság összes 
területe (1000 ha)  

5362 5603 5741 

Ebből háztáji 
(1000 ha) 

738 738 441 

Munkaerő (1000 fő) 204 399 425 

 

A fenti táblázat alapján látható, hogy a kollektivizálás harmadik hullámának 

a lezárulását követően általános tendenciaként érvényesült a fokozatos kon-

centráció, vagyis a termelőszövetkezetek számának csökkenése és ezzel egyide-

jűleg az egy gazdaságra jutó földterületek méretének a növekedése. Ez azt 

jelentette, hogy az 1960-as évektől kezdődően a legéletképesebb szövetkezetek 

nemcsak hatékonyság tekintetében, de extenzív módon is növekedtek, ami a 

mezőgazdaságban dolgozó munkaerő bővülését is maga után vonta.  

Jól visszaigazolják az adatok azt is, hogy a háztáji gazdaságok rendszere 

szervesen beépült a termelőszövetkezeti gazdálkodásba és az 1980-as évtizedig a 

háztájinak kiadott földterületek nem csökkentek. A háztáji gazdaságok a korábbi 

magángazdaságok szerepét vették át, és általuk az egyéni gazdálkodás élt tovább a 

kollektivizált nagyüzemi rendszeren belül. Ezek a kisgazdaságok nagyon fontos 

szerepet töltöttek be a parasztság érdekeltségének a megteremtésében és emiatt a 

közös gazdálkodás sikerét is megalapozták.13 A háztáji gazdaságok kiemelkedő 

szerepe a közös gazdálkodásban magyar sajátosságnak számított a szocialista 

tábor országain belül. 

 
11  Szakács 2006: 461–462. 
12  Forrás: Csizmadia 1984: 94. 
13  1961 augusztusában egy, a második ötéves tervről szóló moszkvai tanácskozáson a szovjet 

vezetők is elismerték a háztáji gazdaságok jelentőségét a termelőszövetkezeti rendszeren belül, 
kiemelve, hogy ezekben a parasztcsaládokban lévő szabad munkaerő külön beruházás nélkül 
hasznosulhat. Vö. Varga 1999: 243. 
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A nagyüzemi termelés lassú kibontakozása, és a helyi társadalom ellenállása 

sokáig visszavetette a mezőgazdasági termelést, de az 1960-as évek második 

felétől kezdődően, főként az 1970-es években már komoly eredményeket tudtak 

felmutatni a termelőszövetkezetek. Mindez elsősorban a nagyüzemek koncent-

rációjával, és az egységesen művelt területek növekedésével állt összefüggésben, 

de rendkívül fontos volt az is, hogy a szövetkezeti tagságot érdekeltté tették a 

minőségi munkában, és a minél hatékonyabb termelésben. Ennek a részeként 

igyekeztek évközben is jövedelemhez, és megélhetéshez juttatni a szövetkezeti 

tagságot. Háttérbe szorult a munkaegységrendszer korábbi típusa, és kiegészült 

egy igen jelentős természetbeni premizálással, ráadásul a legtöbb esetben a mun-

kaegységet a prémiummal együtt egyénenként, nem pedig brigádonként vagy 

munkacsoportonként írták jóvá. Megnövekedett a részes művelés és a háztáji 

gazdaságok szerepe is, melyek nagyban segítették a tagság folyamatos jövede-

lemhez jutását. Varga Zsuzsanna kutatásaiból tudjuk, hogy a termelőszövet-

kezetek többségében már a forradalom után változtattak a jövedelemelosztási 

módokon: 
 
„1956/57 fordulóján a tsz-ek többségében áttértek egy olyan rendszerre, melynek keretében 

a terméseredményből meghatározott részt kaptak. A munkateljesítmény mérésének és a közvetlen 
jövedelemelosztásnak is az a terménymennyiség lett az alapja, amelyet az egyén (esetleg kisebb-
nagyobb csoport) előállított.”14 

 

A mezőgazdaságtól való elfordulás és az ipar jelentőségének a növekedése 

ellenére a népesség jelentős része továbbra is kapcsolódott a mezőgazdasághoz 

valamilyen formában. Nem egyszer dolgoztak a család háztáji gazdaságában, és 

gyakran foglalkoztak haszonállatok tartásával is, annak ellenére, hogy a munka-

könyvekben már valamilyen ipari üzem szerepelt. Ezek az egykori parasztok már 

nem rendelkeztek saját földterülettel, és hivatalosan már nem is földművelők 

voltak, ám mégsem hagytak fel teljesen a mezőgazdasági munkával, és ha mást 

nem is tettek, állatokat tartottak.15  

Az életmód, az életminőség igazi változása és a vidéki élet végleges 

átalakulása azonban az 1960-as, 1970-es években gyorsult fel. Ekkor már a 

termelőszövetkezetek megszilárdultak, működésük, belső szervezetük stabili-

zálódott, és a jobb munkaszervezet, a fokozódó gépesítettség, és a szövetkezeti 

 
14  Varga 2001: 39. 
15  Régebben, a két világháború között az ilyen típusú földterület nélküli kisállattartás kifejezetten a 

pesti peremkerületek és néhány, főként az agglomerációhoz tartozó kisebb település sajátossága 
volt. A 20. század második felében már a nagyobb ipari centrumok vonzáskörzetében is elter-
jedtek az ilyen típusú kisegítő gazdaságok. Esetükben a fő célnak minden esetben az önellátás 
tekinthető, és a tevékenység folytatása legtöbbször az anyagi lehetőségek változásától függött. 
Vö. Tóth A. 1988: 119. 
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tagság nagyobb beleszólása a gazdaság ügyeibe jelentős hatékonyságnövekedéssel 

járt együtt. Ebbe az irányba mutatott a szövetkezeti koncentráció is, ami a 

különböző közös gazdaságok egyesülését, és az életképesebb téeszek földterü-

letének a kibővülését jelentette. Ekkor már voltak olyan jól működő termelő-

szövetkezetek is, ahol a tagok érdekeltté váltak a minél nagyobb termésered-

ményekben, és a nagyüzemi termelés – kiegészülve a háztáji gazdasággal –

számukra is jövedelmezővé vált.  

A vidéki élethez egyre inkább hozzátartozott a termelőszövetkezet, amely 

fokozatosan a település legnagyobb munkaadójává vált. Szaporodtak a mellék-

üzemágak is, és a közös gazdaság nem egyszer már ipari jellegű tevékenységet is 

folytatott, munkát adva az aktív korú népesség jelentős részének.  

A kezdetben gyűlölt termelőszövetkezetek tehát a vidéki élet fontos 

szereplői lettek. Az 1950-es évek folyamán a vidéki ifjúság gyakorlatilag elme-

nekült a szövetkezeti program elől, mivel a kezdeti szövetkezetek nem voltak 

képesek a tagság minimális életszükségleteit sem kielégíteni. Hajdú-Bihar me-

gyében, 1950-ben 34 szövetkezetet vizsgálva készített jelentést az illetékes tiszti-

főorvos. A hatalmas szegénységről, mindennapos gondokról és elképesztő 

higiéniás állapotokról szóló jelentése hűen tükrözi az akkori helyzetet: 
 
„[…] a tisztaság tekintetében súlyosabb kifogások voltak észlelhetők, s ezeken a helyeken 

fejtetvesség és ruhatetvesség is időnként tapasztalható, 13 helyen a tisztaságkérdés, úgy a személyi, 
mint a lakás és a tanyaudvar tekintetében súlyosabb kifogás alá esik, amennyiben a dolgozók 
ruházata is szűken van, rosszak a lakásviszonyok és a tisztálkodás tekintetében elhanyagoltak. 
A termelőszövetkezeti csoportok táplálkozási viszonyai tekintetében a vizsgálat megállapította, 
hogy 10 helyen a táplálkozás vegyes, naponta kétszer esznek főtt ételt és tej-, hús- és gyümölcs 
fogyasztás is van. 3 helyen szintén megközelítően vegyes táplálkozás van, amely megfelel a 
közegészségügyi követelményeknek. 21 helyen azonban teljesen egyoldalú a táplálkozás, táplál-
kozásuk főleg leves- és tésztaneműkből áll és csak kevés zöldséget, tejet és húst fogyasztanak.”16 

 

Ebből is látható, hogy a kezdeti, szovjet mintára bevezetett, és bizonytalan 

megélhetést nyújtó munkaegységes rendszer nem nyújtott megbízható alter-

natívát az ipari üzemek által biztosított lehetőségekkel szemben. A termelő-

szövetkezetek csak az 1970-es évekre tudták elérhetővé tenni tagjaik számára azt 

a minimális feltételrendszert, hogy biztonsággal megélhessenek. Ezzel össze-

függésben a vidék migrációs folyamata, az elvándorlás üteme is lassult, bár nem 

szűnt meg. 

A termelőszövetkezetek fejlődése magával hozta a település, és a tágabb 

környezet átalakulását is. A korábban falusias vidéki kisvárosok egyre jobban 

urbanizálódtak, sőt néhol a városi jelleg erősödése egyenesen városias falvak 

 
16  Debrecen Város Tisztifőorvos Hivatalának jelentése Hajdú-Bihar megye tanácsa V.B. 

közegészségügyi és népjóléti osztálya részére. – MNL HBML XXIII. 360–28/1950. 
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megjelenéséhez vezetett. A szövetkezeti tagok gyarapodása és a téeszek nem 

egyszer magáncélokra is hasznosított építőipari kapacitása lehetővé tette, hogy 

mindenki erőforrásaihoz és igényeihez mérten családi házat építsen.17 Az 

építkezés a korábbi hagyományoknak megfelelően közösségi módon történt, a 

család, a barátok, egyes téeszek esetében a tagok összefogásával. Erről számolt be 

Varga Sándor, a hajdúnánási Rákóczi Termelőszövetkezet egykori elnöke is 

2008-ban a vele készült interjúban: 
 
„Megmaradt az tudod, főleg az építkezésnél, kaláka módon építkeztek. A család 

összetartottak. Építkezésnél ott nagyon el voltak terjedve. Például ha valamelyik fiatal építkezett, 
akkor ment az egész ifjúság és ásták az alapot, amelyik meg gépet kezelt az géppel ment egy 
kettőre létrehozták. Ez ilyen kaláka volt.  

Ez annyira működött tudod, hogy csak azt vettük észre, hogy most ezen a vasárnapon két-
három autó kellett, amelyik vitte a betont, vagy a sódert vitte, mert most ez, meg ez most épít. 
Vagy a homokot vitte, de hogy mondjam ebbe a vezetőségnek az első kezdeményezéseken kívül 
semmi köze sem volt. Önmagától ment ez. Önmaguktól csinálták. Benne volt ebbe az építőbrigád 
is azok adták a szakmunkát a többi meg amit tudott csinálták. De nem olyan volt ez, hogy na 
majd az elnök vagy valaki ezt majd kezdeményezi, hogy ide vagy oda mentek. Nem tudtunk mi 
erről majd csak mikor elkészült egy-egy ház.”18 

 

Így történt ez nemcsak Hajdúnánáson, de máshol is az országban, és a 

növekvő építési kedv, valamint a központi szabályozás a korábbi városképet sok 

vidéki, szövetkezeti városban alapjaiban alakította át. A termelőszövetkezetek 

tehát a kollektivizálás befejeződését követően, ha nem is azonnal, de a felső 

vezetésben történt agrárpolitikai irányváltást követően egyértelmű fejlődésnek 

indultak, és az országos folyamatokból a hajdúsági téeszek is kivették a részüket.  

 

 

2. A HÁZTÁJI GAZDASÁGOK TÉRNYERÉSE  

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN 

 

A termelőszövetkezeti tagság könnyebb megélhetését és a termelési 

érdekeltség növelését szolgáló háztáji gazdaságok elterjedésének a folyamata a 

Hajdúságban is megfigyelhető volt. Ez a gazdálkodási forma már a kollektivizálás 

viszonylag korai szakaszában megjelent, ám sokáig jelentős ideológiai viták 

 
17  A korábbi sárból készült, vagy vályogtéglából épített házak a múlté lettek, és nemcsak az építési 

technika fejlődött, de a vidéki házak mérete is jóval az országos átlag fölé emelkedett. Kaposi 
Zoltán megállapítása szerint: „[…] ez volt az a korszak, amikor az utcára merőlegesen két ablakos, 
redőnyös, általában sátortetős épületek tömege született meg, ami persze együtt járt a komfortfokozat 
növekedésével, a porták csinosodásával is.” – Kaposi 2002: 386. 

18  Varga Sándor interjú. (Hajdúnánási Rákóczi Tsz. alapító tag: 1960; téeszelnök: 1963–1984) 
Készítette: Csiszár Imre. Hajdúnánás, 2008. 
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kereszttüzében állt. A háztáji kezdetben természetbeni juttatás volt, s mint ilyen a 

munkadíj részét képezte, s így szervesen kapcsolódott a termelőszövetkezethez. 

Donáth Ferenc definíciója szerint: 
 
„A háztáji gazdaság a termelőszövetkezet része. Az egyéni tulajdonban álló kisüzemet 

képviseli a csoporttulajdonban lévő nagyüzem mellett. A termelőszövetkezet tehát nem egynemű 
nagyüzemi szervezet, hanem a nagyüzem és a kisüzem sajátos komplexuma. 1970-ben 2441 
termelőszövetkezethez 892 335 háztáji gazdaság tartozott. Egy szövetkezeti nagygazdasághoz 
tehát átlagosan mintegy 365 kisgazdaság kapcsolódott.”19 

 

A háztáji gazdaságok jelentősen segítették a szövetkezeti tagság megélhe-

tését, ám ahhoz, hogy egy család háztájival rendelkezhessen az szükségeltetett, 

hogy meghatározott munkaegységet teljesítsen.20 A háztájival szembeni bizal-

matlanság különösen a keményvonalas agrárpolitika hívei között azonban 

széleskörű volt. Hajdúnánáson az MSZMP helyi szakpolitikusai 1966-ban még 

úgy vélték egy pártértekezletre készült beszámolóban, hogy a háztáji gazdaságra 

csak addig lesz szükség, amíg a termelőszövetkezetek fejlődése el nem ér egy 

bizonyos szintet: 
 
„A háztáji és a közös gazdaság viszonya. Látjuk, hogy termelőszövetkezeteink még nem 

érték el azt a fejlettségi szintet, melyen a közös gazdálkodásból a tagoknak állandó és biztos 
jövedelmet tudnánk nyújtani. Ezért a tagok a háztáji gazdaságaik növelésén keresztül 
igyekeznek elérni anyagi biztonságukat.”21 

 

A jövő útja ezzel szemben egyértelműen a háztáji gazdaságok térhódítása 

volt a szövetkezeti rendszeren belül, amit az is mutat, hogy 1967-re a terme-

lőszövetkezeti háztartások jövedelméből már 37%-ot a háztáji gazdaság biz-

tosított, miközben a közös gazdaság csak 32%-át adta ennek a jövedelemnek.22 

(A fennmaradó hányadot a családok mezőgazdaságon kívüli tevékenységből 

szerezték be.) A háztájiból származó jövedelem pontos meghatározása azonban 

igen nehéz, mivel pontos kimutatások nincsenek, s a különböző területeken 

eltérő lehetőségek nyíltak az önálló gazdálkodás ilyen formája előtt. Utóbbira 

hívta fel a figyelmet a hajdúnánási pártbizottság 1969. október 3-i ülésére készült 

szigorúan bizalmas jelentés is: 
 

 
19  Donáth 1977: 123. 
20  Vö. Varga 2006: 433–434. 
21  MNL HBML XXXV. 11. a/1. d. – Az MSZMP Hajdúnánási VB. Revíziós Bizottságának 

beszámolója az 1966. 10. 25-i pártértekezletre, 6–7. 
22  Pető–Szakács 1985: I. 222. 



695 

„A háztájiból származó jövedelem nagyságának meghatározása – megfelelő nyilvántar-
tások hiányában – nem reális. Városunkon belül is jelentős eltérések vannak a háztáji jövedelem 
tekintetében, a városban és a tanyán élő termelőszövetkezeti tagok között az utóbbiak javára. 
Míg a tanyai lakosoknál az utóbbi két évben jelentősen nőtt a háztáji állatállomány /jobb 
legeltetési lehetőségek, olcsóbb takarmány – sokszor a tsz. gazdaságok kárára/ addig a városban 
lakóknál a létszám csökken. Tapasztalati számok alapján a termelőszövetkezeti családok 
jövedelmének kb. 30%-a származik átlagosan a háztáji gazdaságokból igen nagy tolerancia 
mellett. /Családonként évi 4.500 Ft.”23 

 

Az 1950-es években azonban még a folyamat elején jártak a háztáji 

gazdaságok, a Hajdú-Bihar megyében háztájival rendelkező családok számát 

illetően az alábbi adatokkal rendelkezünk: 

 
Év Háztájival rendelkező családok száma24 

1951 8459 

1952 10 080 

1953 15 617 

1954 12 667 

1955 12 764 

1956 18 973 

1957 9936 

1958 10 648 

 

Megyei szinten az látható, hogy az évtized elején emelkedőben volt a háztáji 

gazdasággal rendelkező családok száma, 1951 és 1953 között számuk 8459-ről 

15 617-re emelkedett, majd a következő két évben is bőven 12 ezer felett alakult. 

1956-ban a termelőszövetkezetek már a forradalom előtt is jól érzékelhető 

meggyengülésével összhangban majdnem 19 ezerre (18 973) emelkedett a ház-

tájival rendelkező családok száma, 1957-re azonban a kilépések és a téesz 

feloszlások miatt már ez a szám 10 ezer alá esett.  

Az emelkedés a következő, 1958-as évtől volt megfigyelhető és bár pontos 

adatokkal e tekintetben nem rendelkezünk, a folyamat minden bizonnyal tovább 

folytatódott, hiszen a háztáji gazdaságok fénykora csak ezután érkezett el. Erre 

utalnak a háztáji gazdaságok földterületére és állatállományára vonatkozó adatok 

is, melyek az alábbi táblázatban olvashatók. 

 

 
23  MNL HBML XXXV. 11. a/4. – Jelentés a tsz. parasztság anyagi – társadalmi helyzetéről. A 

Pártbizottság 1969. október 3-i ülése., 4–5. 
24  Hajdú-Bihar Megye Fontosabb Statisztikai Adatai 1956-tól 1958-ig. – Kigyűjtött adatok. 
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A háztáji gazdaságok szerepének módosulásai a termelőszövetkezeti rendszerben25 

Év A háztáji földterülete Ebből szántó 

A háztáji állatállománya 

szarvas-
marha 

sertés juh 

1951 28 386 n. a. 3162 12 926 515 

1952 5723 n. a. 5566 17 075 1304 

1953 9340 n. a. 10 423 26 467 4186 

1954 11 985 n. a. 9251 26 088 3963 

1955 11 887 n. a. 8966 31 621 4628 

1956 17 170 n. a. 11 267 49 629 5650 

1957 10 640 n. a. 4187 27 508 4139 

1958 10 346 n. a. 3928 29 408 4157 

1959 27 702 27 088 44 390 187 353 40 121 

1960 56 673 52 046 n. a. n. a. n. a. 

1962 70 859 63 661 43 384 162 513 49 059 

 

A megyében működő háztáji gazdaságokra vonatkozóan az 1951 és 1962 

közötti időszakról rendelkezünk adatokkal, kivéve az 1961-es évet, amikor a 

háztájival kapcsolatban nem közölt kimutatásokat a megyei statisztika. Az adatok 

szerint a háztáji mérete 1951-ben, az első kollektivizálási hullám eredményeként 

meglehetősen nagy, 28 386 kat. hold volt, ám 1952-re, a Rákosi-diktatúra legke-

ményebb évére drámaian lecsökkent, alig 5723 kat. holdra.  

A háztáji látványos visszaszorulása a szovjet modell fenntartások nélküli 

másolásával, a szovjet kolhozok szolgai utánzásával és az egyéni érdekeltséget 

figyelembe vevő üzemszervezési megoldások szigorú elutasításával, valamint a 

totális diktatúra megfélemlítő erejének nyílt demonstrálásával állt összefüggésben. 

1953-tól a háztáji gazdaságok által használt földterület növekedni kezdett, 1954-

ben és 1955-ben a 12 ezer kat. holdat is megközelítette, 1956-ban a szigorúan 

központosított szövetkezeti mezőgazdaság fellazulásának köszönhetően átme-

netileg a 17 ezer kat. holdat is meghaladta.  

A forradalom után a megmaradó, illetve újjáalakuló termelőszövetkezetek 

háztáji gazdaságai valamivel több, mint 10 ezer kat. holdon feküdtek, majd föld-

területük rohamosan emelkedni kezdett. 1959-ben már 27 702 kat. hold tartozott 

hozzájuk, melynek csaknem az egésze (27 088 kat. hold) szántóterület volt, 1960-

ra azonban ez a birtoknagyság is megduplázódott, az ekkor már 56 673 kat. hold 

fölterületből 52 046 kat. hold, vagyis 91,8% számított szántónak. 1962-ben, a 

kollektivizálás harmadik hullámának a végén a háztáji gazdaságok földterülete 

70 859 kat. holdat tett ki, amelynek 89,8%-a, 63 661 kat. hold szántóterület volt. 

A háztáji gazdaságok az állattenyésztés tekintetében is jelentős mértékben 

vették ki a részüket a szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztésükre vonatkozó 

 
25  Hajdú-Bihar Megye Fontosabb Statisztikai Adatai 1956-tól 1962-ig. – Kigyűjtött adatok. 
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adatok szerint állattartásuk sokáig kisebb nagyobb ingadozásokat mutatott, majd 

az évtized legvégén, illetve az 1960-as évek elején futott fel igazán jelentősen.  

Varga Zsuzsanna a háztáji gazdaságok mérete és a háztájiban tartott állat-

állomány nagysága közötti jelentős aránytalanságban látja annak az egyik okát, 

hogy a szövetkezetek jelentős részében 1956 után a terményrészesedés elter-

jedésének lehettünk tanúi: 
 
„[…] a háztáji gazdaság megengedett földterülete nem volt arányban a háztájiban tartható 

állatállomány nagyságával. Emiatt a tagság egy része arra törekedett, hogy a háztáji 
állatállomány takarmányszükségletét a közös gazdaság terméséből szerezze meg. Éppen ezért 
terjedt el a termékrészesedés főképp a takarmánynövények (kukorica, szálastakarmány) 
termelésében.”26 

 

Ezt támasztják alá az adatok is, hiszen a háztáji gazdaságok állatállománya 

már 1950-es évek első felében jelentősen emelkedett. A háztáji gazdaságokban 

nevelt szarvasmarhák száma 1951 és 1953 között megháromszorozódott a 

megyében, 3162-ről 10 423-ra nőtt, majd a következő két évben 10 ezer alá esett, 

ám 1956-ban a 11 ezret is meghaladta (11 267 db). Az 1957-ben és 1958-ban alig 

4 ezer körüli állatlétszám 1959-re ugrott meg egészen rendkívüli mértékben 

44 390-re, vagyis megtízszereződött, s 1962-ben is 43 ezer felett alakult. 

A sertéstenyésztés 1951 és 1956 között folyamatos növekedésben volt, 

12 926-ról 49 629-re emelkedett, majd átmenetileg 30 ezer alá csökkent, hogy 

1959-re 187 ezer, míg 1962-re 162 ezer fölé ugorjon. A háztáji gazdaságok 

állattenyésztésének legfontosabb és legnélkülözhetetlenebb szegmense egyértel-

műen a sertéstartás volt. A juhtenyésztés növekedése apróbb megingásokkal 

szintén 1956-ig tartott, s az 1951-es 515 darabról 5650 darabra nőtt. 1957-ben és 

1958-ban 4100 felett alakult a háztájiban tartott juhok száma, majd 1959-re 40 

ezer fölé, és 1962-re 49 ezer fölé emelkedett.  

A megyén belül a nagyobb hajdúvárosok is kivették részüket a háztáji 

gazdaságok által nyújtott lehetőségekből. E tekintetében a megyeihez hasonló 

részletességű adatokkal csak 1959 és 1962 vonatkozásában rendelkezünk, de 

ebből is jól kivehető a háztáji gazdaságok egyértelmű térnyerése helyi szinten. 

 

 
26  Varga 2006: 439. 
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A háztáji gazdaságok fontosabb adatainak alakulása megyei összevetésben27 

Év A háztáji földterülete 
Ebből 
szántó 

A háztáji állatállománya 

szarvas-
marha 

sertés juh 

1959      

Hajdúnánás 582 582 658 3927 628 

Hajdúböszörmény 832 826 3669 20 380 4864 

Hajdúszoboszló 580 580 1672 9883 5628 

Megye összesen 27 702 27 088 44 390 187 353 40 121 

1962      

Hajdúnánás 3559 3238 2104 6509 1255 

Hajdúböszörmény 5112 4567 2252 10 140 2668 

Hajdúszoboszló 1970 1929 1095 5735 5453 

Megye összesen 70 859 63 661 43 384 162 513 49 059 

 

A hajdúvárosokban a háztáji gazdaságok földterülete a két év vonatko-

zásában jól mutatja a bekövetkezett hatalmas változást, amely a kollektivizálás 

harmadik hullámából eredeztethető. A megyei szinten végbement hatalmas terü-

letnövekedésről már volt szó, de jól látható, hogy ez a folyamat Hajdúnánáson 

(582-ről 3559 kat. holdra), Hajdúböszörményben (832-ről 5112 kat. holdra) és 

Hajdúszoboszlón (580-ról 1970 kat. holdra) is végbement. 

 

 

 
27  Hajdú-Bihar Megye Fontosabb Statisztikai Adatai 1959. Debrecen, 1960. 124 és 134; valamint: 

Hajdú-Bihar Megye Fontosabb Statisztikai Adatai 1962. Debrecen, 1963. 132 és 142. – 
Kigyűjtött adatok. 
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Városi szinten is számottevőnek tekinthető a szántóterület nagysága. 1959-

ben és 1962-ben Hajdúnánáson 100, illetve 91%-ot, Hajdúböszörményben 99,3 

és 89,3%-ot, míg Hajdúszoboszlón 100, valamint 97,9%-ot tett ki az összte-

rülethez viszonyított aránya.  

A háztáji gazdaságok állattenyésztése is jelentősen módosult 1959 és 1962 

között a hajdúvárosok termelőszövetkezeteiben. A szarvasmarha tenyésztés 

Hajdúnánáson 658 darabról 2104 darabra emelkedett, miközben Hajdúböször-

ményben és Hajdúszoboszlón visszaesés volt tapasztalható. A legtöbb háztájiban 

tartott szarvasmarha azonban még így is Hajdúböszörményben volt 1962-ben, 

2252 darab. 

A sertéstenyésztés és a juhtenyésztés esetében is hasonló tendencia érvé-

nyesült, egyedül Hajdúnánáson növekedett a háztáji gazdaságok állatállománya.  

A város háztáji sertéseinek száma 3927-ről 6509-re nőtt, míg a juhoké 628-ról 

1255-re. Hajdúböszörményben viszont a sertésállomány a felére (20 380-ról 

10 140-re) esett vissza, míg a juhállomány több mint 2 ezer darabbal csökkent 

(4864-ról 2668-ra). Hajdúszoboszlón ugyanilyen folyamat zajlott le, a sertések 

(9883-ról 2668-ra) és a juhok számában (5628-ról 5453-ra) is visszaesés volt 

tapasztalható. 

A háztáji gazdaságok térnyerését és állattenyésztését azonban sokan rossz 

szemmel nézték. Hajdúnánáson a már említett, 1966. október 25-i pártérte-

kezletre készült beszámolóban a háztáji gazdasággal szemben érveltek, leginkább 

arra hivatkozva, hogy gátolja a közös gazdaságok fejlődését és jelentős 

munkaerőt igényel, ami a szövetkezeti munka rovására megy: 
 
„Az utóbbi időben az állattartás aránya a háztáji gazdaságok javára változott meg. […] 

Nem helyes azonban az, ami elsősorban a tanyai területeken tapasztalható, hogy a túlméretezett 
állatállomány már nem segítője és kiegészítője a közös gazdaságnak, hanem akadályozza annak 
fejlődését. Említettük már, hogy közös állatállomány abrakigényét jelenleg csak központi 
készletből tudjuk biztosítani. Ezzel szemben a közösben termelt abraktakarmányok 60%-át a 
háztáji gazdaságok használják fel. De nem áll ezzel a felhasználással arányban a háztáji 
gazdaságokból az állami szervek részére értékesített állati termékek mennyisége. A túlméretezett 
háztáji gazdaság igen sok munkaerőt von el a közöstől. Végül azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy a háztáji jövedelem növelésére nincs egyforma lehetősége minden tagnak. A városban lakó 
tagok ilyen szempontból hátrányban vannak a tanyán lakókkal szemben. Így egy olyan sajátos 
rétegződést idézhetünk elő, mely akadályozza a tsz-eken belül a termelőszövetkezeti parasztság 
egységének erősödését.”28 

 

Ha művelési ágak szerint vizsgáljuk a megye gazdaságait, akkor is azt 

tapasztaljuk, hogy a háztáji gazdaságok jelentőségét nem lehet figyelmen kívül 

 
28  MNL HBML XXXV. 11. a/1. d. – Az MSZMP Hajdúnánási VB. Revíziós Bizottságának 

beszámolója az 1966. 10. 25-i pártértekezletre, 7. 
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hagyni. Az alábbi adatokat áttekintve egyértelműen látható az a folyamat, ahogy a 

régió tradicionális egyéni gazdaságai 1957 és 1967 között a külső kényszer 

hatására jóformán teljesen eltűntek. Kezdetben meggyengültek, majd területük is 

radikálisan lecsökkent, míg egyre nagyobb mértékben a szovjet típusú szovhozok 

és kolhozok léptek a helyükbe.  

Ezzel egyidejűleg azonban az új keretek között is megjelent az egyéni 

gazdálkodás új formájaként a háztáji, s így az önálló termelés más formában 

ugyan, de a szövetkezeti mezőgazdaság rendszerén belül is továbbélt. A megye 

agrárszerkezete az egyes szektorokban művelési ágak szerinti bontásban 1957-

ben a következő képet mutatta.  

 

Hajdú-Bihar megye földterületének megoszlása művelési ágak és társadalmi szektorok szerint 1957-ben29 

Művelési ág 
Állami 

gazdaság és 
vállalatok 

Mg-i téeszek 
és tszcs-k 

Mg-i téeszek 
háztáji 

gazdaságai 

Egyéni 
gazdaságok 

Összesen 
(kat. hold) 

Szántó 
82 166 
36,6% 

97 028 
75,9% 

10 389 
91,9% 

462 029 
84,1% 

658 926 
61,0% 

Kert 
1296 
0,6% 

936 
0,7% 

182 
1,6% 

10 790 
2,0% 

13 662 
1,3% 

Szőlő 
172 

0,1% 
213 

0,2% 
40 

0,4% 
8455 
1,5% 

8920 
0,8% 

Rét 
5124 
2,3% 

5945 
4,6% 

23 
0,2% 

31 783 
5,8% 

48 222 
4,5% 

Legelő 
49 050 
21,9% 

17 630 
13,8% 

– 
15 544 
2,8% 

202 798 
18,7% 

Erdő 
53 987 
24,1% 

867 
0,7% 

– 
4096 
0,8% 

61 250 
5,7% 

Nádas 
604 

0,2% 
891 

0,7% 
– 

1656 
0,3% 

3767 
0,3% 

Termőterület 
192 399 

85,8 
123 510 
96,6% 

10 634 
94,1% 

534 353 
97,3% 

997 545 
92,3% 

Földadó alá 
nem eső terület 

31.904 
14,2% 

4337 
3,4% 

667 
5,9% 

14 852 
2,7% 

83 049 
7,7% 

Összes terület 
224 303 
100,0% 

127 847 
100,0% 

11 301 
100,0% 

549 205 
100,0% 

1 080 594 
100,0% 

 

A fenti adatok azt mutatják, hogy a vizsgált évben a 997 545 kat. holdat 

kitevő termőterület több mint 60%-a, 658 926 kat. hold szántóterületként, míg 

alig 19%-a, 202 798 kat. hold legelőterületként került hasznosításra. Jelentősebb 

méretű volt még az erdőség és a rétek területe (61 250, illetve 48 222 kat. hold) is, 

míg a kertek (13 662 kat. hold), a szőlők (8920 kat. hold) és a nádasok (3768 kat. 

hold) meglehetősen kis kiterjedésű területek voltak.  

 
29  Hajdú-Bihar Megye Fontosabb Statisztikai adatai. 1957. Debrecen, 1958. 69. 
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A szektorok szerinti megoszlás tekintetében a termőterület több mint felét 

művelő egyéni gazdaságok esetében szembeötlő a szántóterület nagysága 

(462 029 kat. hold), de a magángazdaságokban összpontosult a rétek (31 783 kat. 

hold) mellett a szőlők (8455 kat. hold) és a kertségek (10 790 kat. hold) többsége 

is. Az egyénileg gazdálkodó parasztok birtokában azonban már ekkor is 

viszonylag kevés legelő volt (alig 15 544 kat. hold), hiszen ezek többsége az 

állami gazdaságok tulajdonát képezte. A szovhozok a legelők (49 050 kat. hold) 

mellett az erdőségek többségét (53 987 kat. hold) is birtokolták, viszont ker-

tekkel, szőlőkkel, rétekkel és nádasokkal alig rendelkeztek. Az állami gazdaságok 

Hajdú-Bihar megyében mindössze 82 166 kat. hold szántón gazdálkodtak, ami 

még a termelőszövetkezetek 97 ezer holdat épphogy meghaladó területénél is 

kisebb volt.  

A kialakulóban, illetve újjáalakulóban lévő közös gazdaságok azonban szinte 

csak szántóterülettel rendelkeztek, mivel a 17 630 kat. holdat kitevő legelő mellett 

komolyabb erdőségek, nádasok, rétek, kertek, szőlők nem voltak a tulajdo-

nukban. A táblázat arra is rámutat, hogy a termelőszövetkezetek háztáji gazda-

ságai mennyire kezdetleges szinten voltak 1957-ben, hiszen a 10 389 kat. holdat 

kitevő szántóterület és az együttesen is csak 245 kat. holdra rúgó rét-, kert- és 

szőlőterületek nem tekinthetőek számottevőnek. 

Nagyot változott azonban a világ tíz év alatt, hiszen 1967-ben a kollek-

tivizálás befejezését követően fél évtizeddel már teljesen más képet mutatott a 

magyar agrárium Hajdú-Bihar Megyében is. 

 

Hajdú-Bihar megye földterületének megoszlása művelési ágak és társadalmi szektorok szerint 1967-ben30 

Művelési ág 
Állami 

gazdaság és 
vállalatok 

Mg-i téeszek 
(közös) 

Mg-i téeszek 
háztáji 

gazdaságai 

Tanácsi 
szektor 

Összes 
gazdaság 

(kat. hold) 

Szántó 72 455 430 909 68 638 544 849 625 030 

Kert 2237 4446 7030 18 400 20 827 

Szőlő 451 3001 4673 12 675 13 166 

Rét 2588 26 043 545 29 992 34 040 

Legelő 54 653 119 526 1077 147 621 204 072 

Erdő 5219 18 305 172 19 593 84 436 

Nádas 1675 2347 42 2673 4424 

Művelés alól 
kivett terület 

18 242 13 217 8923 55 557 103 474 

Összes terület 157 520 617 794 91 100 831 360 1 089 469 

 

A fenti adatok pontosan rávilágítanak, hogy miben is állt ez a nagy változás. 

Az összes földterületet alapul véve látható, hogy a szántóterület nagysága 57,4%-

 
30  Hajdú-Bihar Megye Statisztikai Évkönyve 1967. Debrecen, 1968. 106. 
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ra, 625 030 kat. holdra csökkent, míg a legelők nagyság (204 072 kat. hold) 

lényegében változatlan maradt, illetve kis mértékben még növekedett is. Nagyobb 

mértékben nőtt ugyanakkor a kertek (20 827 kat. hold), a szőlők (13 166 kat. 

hold), az erdők (84 436 kat. hold) és a nádasok (4424 kat. hold) területe, és ez a 

növekedés a rétek (34 040 kat. hold) rovására történt.31  

Szektoronként vizsgálódva rögtön látható, hogy az 1957-ben még az összes 

földterület több mint felét megművelő egyéni gazdaságok 1967-re nyomtalanul 

eltűntek, s dominanciájukat a mezőgazdasági termelőszövetkezetek örökölték 

meg. A tanácsi szektor, amihez a közös gazdaságokat is sorolták, minden tekin-

tetben felülmúlta az állami gazdaságokat, de még a közvetlen összehasonlításban 

is a termelőszövetkezetek fölénye rajzolódik ki. 

A közös gazdaságok területe minden művelési ágban megtöbbszöröződött 

1957-hez képest, de továbbra is a 430 9089 kat. holdat kitevő szántóterület és a 

119 526 kat. hold nagyságú legelőterület volt a legjelentősebb. Az állami 

gazdaságok ehhez képest csak 72 455 kat. hold szántóval rendelkeztek, ami az 

1957-es szintet (82 166 kat. hold) sem érte el, 54 653 kat. holdas legelőterületük 

viszont valamelyest bővült 1957-hez viszonyítva.  

A háztáji gazdaságok tekintetében még szembeötlőbb a mennyiségi növe-

kedés, hiszen a kezelésükben lévő szántóterület 1967-re majdnem meghét-

szereződött, 68 638 kat. holdra nőtt, míg a kertek és szőlők területe a háztájiban 

(7030, illetve 4673 kat. hold) nagyobb volt, mint az állami gazdaságokban (2237, 

illetve 451 kat. hold) és a termelőszövetkezetek közös gazdaságaiban (4446, 

illetve 3001 kat. hold). A megye háztáji gazdaságai tehát 1967-re fontos tényezői 

lettek a mezőgazdasági termelésnek, azonban a kezelésükben lévő 1077 kat. hold 

legelőterület elégtelen volt az állatállomány számára, így folyamatosan rá voltak 

utalva a termelőszövetkezetek legelőinek használatára. 

 

 

3. A HÁZTÁJI GAZDASÁGOK SZEREPE  

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATBAN 

 

A háztáji gazdaságok fő funkciója abban állt, hogy elősegítették a szövet-

kezeti tagság jobb megélhetését, életszínvonalának emelkedését. Bizonyos 

értelemben a szövetkezeti tagság legális jövedelemkiegészítésének is tekinthető a 

háztáji gazdaság, noha valóban jelentős túlmunkát igényelt. A termelőszövet-

kezetben dolgozó parasztok miután elvégezték a közös gazdaságban a munkát, 

 
31  Fontos tényező azonban az is, hogy a meg nem művelt, vagyis parlagon hagyott földterületek 

nagysága, ami az állami tartalékterületek alapjául szolgált 1957 és 1967 között 83 049 kat. 
holdról 103 474 kat. holdra növekedett. 
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hazaérkezve hozzáláttak a háztáji gazdaság szükséges munkáihoz: szántottak, 

vetettek, kapáltak, arattak, betakarítottak és feldogoztak. Mindehhez a szövetke-

zettől vetőmagot kaptak, olykor eszközöket vettek igénybe. 

A növénytermesztés fontos volt ugyan a háztáji gazdaságban, hiszen a 

család számára szükséges terményeket meg kellett termeszteni, hogy a szö-

vetkezettől kapott pénzbeli részesedésből vidéken nehezebben beszerezhető, 

főként az ipar által előállított termékeket vásárolhassanak, de az állattartás is 

legalább ennyire hozzátartozott a háztáji gazdaság mindennapjaihoz. A barom-

fitartás, a tojástermelés, az apróbb lábas jószágok tartása mellett gyakori volt a 

főként nagyüzemekben tartott állatok háztájiban nevelése is.  

Említettük, hogy a háztáji gazdaságok nem rendelkeztek legelőterülettel, így 

a termelőszövetkezet legelőit kellett igénybe vegyék a legeltetéskor. E tekintetben 

is rá voltak utalva a nagyüzemre, míg a közös gazdaság a termelői érdekeltség 

növelését és a tagság életszínvonalának emelkedését elősegítő kisegítő üzemtípus-

ként tekintett a háztájira. A szövetkezeti parasztság számára a legelők igénybe-

vételével lehetővé vált a család húsfogyasztását biztosító, sőt azt meg is haladó 

mértékben szarvasmarhát és juhot tartani, de a főként szállításhoz és szántáshoz 

használt lovak tartáshoz is elengedhetetlen volt a legelő. A sertés volt azonban 

mind közül a legkönnyebben háztájiban nevelhető állat. A ház mellett felállított 

ólban kukorica és konyhai maradékok felhasználásával, legelőterület igénybe-

vétele nélkül is nagy haszonnal lehetett tartani.  

A sertéstartás kiemelkedő mennyiségi mutatói visszaköszönnek az alábbi 

táblázat adataiban is. A következőkben a fontosabb tenyészállatok állományának 

alakulását tekintjük át Hajdú-Bihar megyében a különböző szektorok szerinti 

megoszlásban 1960 és 1977 között, különös tekintettel a megye háztáji 

gazdaságaira. 

 
Fontosabb tenyészállatok állományának alakulása Hajdú-Bihar megyében társadalmi  

szektorok szerint 1961-től32 
Év/hely 
(tavaszi 

összeírás) 

Állami 
gazdaságok 

Tanácsokhoz 
tartozó 

gazdaságok 

Mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek 

Összesen33 

   Közös Háztáji  

1961      

Szarvasmarha 16 319 106 076 42 051 51 137 122 395 

Sertés 44 136 475 385 155 053 230 845 519 521 

 
32  Hajdú-Bihar Megye Fontosabb Statisztikai Adatai 1961-től 1964-ig, valamint: Hajdú-Bihar 

Megye Statisztikai Évkönyve 1965-től 1980-ig. – A vonatkozó kimutatásokból kigyűjtött 
adatok. 

33  A dőlt betűvel szedett adatok esetében az összesítés az állami gazdaságok és a termelőszö-
vetkezetek közös gazdaságainak együttes állatállományát mutatják, a háztáji gazdaságok adatai 
nélkül. Ebből ered a többi évekhez képest nagyságrendi különbség. 
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Ló 2169 21 116 13 748 2381 23 285 

Juh 124 425 296 051 236 324 42 003 420 476 

1962      

Szarvasmarha 16 318 106 076 41 972 48 217 122 394 

Sertés 43 606 475 385 154 816 224 347 518 991 

Ló 1661 21 116 13 711 1578 22 777 

Juh 124 410 296 051 235 675 40 641 420 461 

1963      

Szarvasmarha 15 862 100 834 42 757 43 384 116 696 

Sertés 49 408 373  730 149 674 162 513 423 138 

Ló 1508 19 658 12 540 1289 21 166 

Juh 118 353 333 871 263 945 49 059 452 224 

1964      

Szarvasmarha 16 759 97 123 40 522 42 753 113 882 

Sertés 53 000 422 281 156 360 187 191 475 281 

Ló 1506 19 235 11 962 1343 20 741 

Juh 120 650 368 446 288 530 56 792 489 096 

1965      

Szarvasmarha 16 050 106 962 47 846  123 012 

Sertés 49 994 391 903 154 051  441 897 

Ló 1376 17 164 10 432  18 540 

Juh 115 356 371 263 284 800  486 619 

1966      

Szarvasmarha 15 807 111 956 47 158 48 123 127 763 

Sertés 43 403 391 828 137 133 172 931 437 840 

Ló 1287 16 342 9904 1145 18 033 

Juh 119 707 376 736 277 839 70 109 496 470 

1967      

Szarvasmarha 15 391 114 994 51 131 46 272 130 468 

Sertés 45 642 432 135 145 347 187 872 481 874 

Ló 1243 15 562 9128 964 17 199 

Juh 120 357 392 230 290 427 68 706 513 763 

1968      

Szarvasmarha 14 605 113 101 52 836 42 969 127 746 

Sertés 52 964 364 985 145 113 144 564 420 854 

Ló 1136 14 280 8260 879 15 737 

Juh 134 089 398 842 296 747 64 318 533 317 

1969      

Szarvasmarha 13 749 107 997 51 090 41 013 121 783 

Sertés 50 472 393 831 139 486 164 660 446 405 

Ló 984 13 183 7486 861 14 299 

Juh 126 506 385 843 288 450 61 631 512 611 

1970      

Szarvasmarha 10 647  50 323 40 798 120 316 

Sertés 40 502  151 874 206 416 543 951 

Ló 871  6860 1007 13 773 

Juh 113 535  258 075 50 032 453 177 

1971      

Szarvasmarha 13 013  49 495 40 722 119 912 



705 

Sertés 33 955  154 313 218 743 547 237 

Ló 812  6166 1091 13 008 

Juh 99 071  221 877 38 527 382 344 

1972      

Szarvasmarha 13 695  53 217  66 912 

Sertés 42 810  164 044  206 854 

Ló 775  5421  6196 

Juh 101 316  239 144  340 460 

1973      

Szarvasmarha 14 015  52 378  66 393 

Sertés 58 990  175 849  234 839 

Ló 707  4637  5344 

Juh 88 615  191 559  280 174 

1974      

Szarvasmarha 14 969  58 902  73 871 

Sertés 67 295  197 857  265 152 

Ló 676  4256  4932 

Juh 97 683  201 153  298 836 

1975      

Szarvasmarha 15 523  55 146 37 885 127 230 

Sertés 65 317  192 980 154 989 559 470 

Ló 672  3751 1067 10 312 

Juh 94 812  212 298 28 278 354 638 

1976      

Szarvasmarha 15 825  53 193  69 018 

Sertés 74 576  211 216  285 792 

Ló 662  3464  4126 

Juh 93 527  222 896  316 423 

1977      

Szarvasmarha 16 542  55 221 36 634 127 103 

Sertés 76 956  205 314 165 446 619 510 

Ló 629  3060 1274 9806 

Juh 99 921  253 662 37 040 430 346 

  

Az 1960-as években a számos állatok mennyiségi mutatóinak alakulásából 

fontos szerkezeti változások olvashatóak ki. A legnagyobb állatállomány továbbra 

is a sertés- és juhtenyésztésre volt jellemző, 1963-tól azonban a megye juhállo-

mánya megelőzte a sertésállományt. A sertések száma 1963-ra az évtized eleji 

közel 520 ezres darabszámról alig több mint 423 ezerre csökkent, miközben a 

juhállomány több mint 452 ezerre nőtt. Az 1960-as évek folyamán ettől kezdve 

végig a juhtartás maradt fölényben, 1968-ban 533 317 juh és csak 420 854 sertés 

volt a megyében, 1970-ben viszont ismét nagyot fordult a világ, a sertések száma 

hirtelen 543 ezer fölé, a juhtartás volumene pedig alig 453 ezerre esett vissza.  

A sertéstartás vezető szerepe az 1970-es években végig megmaradt, az 

utolsó, megfelelő összehasonlításra alkalmat adó évben, 1977-ben a sertésállo-

mány már a 620 ezer darabot is megközelítette, míg a juhállomány alig több mint 
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430 ezer állatból állt. Ezek a nagyságrendek azonban jóval magasabbak voltak, 

mint amik a szarvasmarha- vagy lótartás mennyiségi mutatóit jellemezték.  

Hajdú-Bihar megye szarvasmarha állománya az 1960-as évek elején alig 

több mint 122 ezer volt, majd ez 1964-re 113 882-re esett vissza, hogy aztán 

ismét növekedni kezdjen. 1967-ben a szarvasmarhák száma meghaladta a 130 

ezer darabot, és noha már a következő évre lecsökkent (127 746 db), az 1970-es 

évek végéig 120 és 130 ezer között mozgott a darabszám, ami viszonylagos 

stabilitásra utal. 

Nem mondható el ugyanez a lótartásról, mivel az 1961-ben még 23 285 

állatot számláló állomány a mezőgazdaság gépesítésével párhuzamosan folyama-

tosan visszaszorult. 1968-ban már csak 15 737, 1975-ben 10 312, 1977-ben pedig 

alig 9806 ló volt a megye különböző gazdaságaiban. Ezzel ellentétben a juhte-

nyésztés hatalmas állománnyal rendelkezett, s ez a mennyiség a vizsgált idő-

szakban tovább nőtt. 1961-ben összesen 420 476 juh volt a megye különböző 

gazdaságaiban, majd számuk 1968-ra 533 317-re emelkedett. 

 

 
 

Ha szektoronként vizsgáljuk a folyamatokat, akkor azt látjuk, hogy az 

állattenyésztés többsége az állami gazdaságokkal szemben a megye tanácsi gazda-

ságaiban, azon belül is a termelőszövetkezetekben összpontosult. A szarvas-

marhatartás esetében a tanácsi szektorban 100-110 ezer körüli darabszám több-

sége a mezőgazdasági termelőszövetkezetek közös és háztáji gazdaságaiban volt. 

Az 1960-as évek első felében a háztáji gazdaságok egyre csökkenő mértékben, de 

túltettek a közös állatállomány nagyságán, míg 1961-ben a háztájiban még 51 ezer 

szarvasmarha volt, a közösben pedig csak 42 ezer, 1966-ban a közös gazdaságok 
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már megelőzték a háztájikat. A következő másfél évtizedben a közös és háztáji 

állatállomány között egyre nagyobb lett a különbség, 1977-ben már több mint 55 

ezer szarvasmarha volt a közösben, míg a háztájiban csak 36 634. De tekintetbe 

véve, hogy a háztáji a legeltetés tekintetében rá volt utalva a szövetkezetre, ez 

még így is jelentősnek tekinthető. 

 

 
 

A sertéstartás, mely hatalmas volumenét a több állatfajtához hasonlóan a 

tanácsi gazdaságoknak, azon belül a termelőszövetkezeteknek köszönhette, 

másképp oszlott meg a közös és háztáji között, mint azt a szarvasmarha esetében 

láttuk. Itt a háztáji gazdaságok helyenként jelentős fölénye sokkal tovább tartott. 

Az arányokra jellemző, hogy 1962-ben és 1971-ben is a háztáji gazdaságokban 

220 ezer körül volt a sertések száma, míg a közösben alig több mint 154 ezer 

állatot tartottak. A közös állatállomány-felfutás valamikor az 1970-es évek első 

felében következett be, hiszen 1975-ben már közel 193 ezer sertést neveltek 

nagyüzemi keretek között, míg háztáji sertésállománya 154 989-re csökkent. 

1977-re a különbségek stabilizálódtak, de mindkét típusban állománynövekedés 

következett be (205 ezer és 165 ezer sertés).  

A lótartás mennyiségi mutatói jelentősen csökkentek a vizsgált időszakban 

minden szektorban, de a meglévő lovak többsége nem a háztáji gazdaságokban, 

hanem a közösben volt. A háztáji lóállománya 1961 és 1969 között 2381-ről 861-

re csökkent, majd némi növekedéssel 1977-re elérte a 1274-es darabszámot. 

Eközben a közös lóállomány 1961 és 1977 között folyamatosan csökkent 13 748-

ról 3060-ra.  
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A juhtartás mennyiségi megoszlása is azt mutatja, hogy a közösben jóval 

több állatot tartottak, mint a háztájiban, bár utóbbi nagyságrendje sem lebe-

csülhető. A közös juhállomány kisebb-nagyobb hullámzásokat mutatott, az 1968-

ra közel 297 ezres állomány 1973-ra alig több mint 191 ezerre esett vissza, majd 

az évtized végére, 1980-ra már a 327 ezer darabot is meghaladta. A háztájiban 

tartott juhok száma az 1960-as évek első felében folyamatosan nőtt, 1966-ban a 

70 ezer darabot is meghaladta, majd némileg csökkent, 1971-ben (38 527 db), 

1975-ben (28 278 db) és 1977-ben (370 040 db) már jóval alacsonyabb nagyság-

rendet képviselt. 

Az állami szektorban az állattartás volumene sokkal kisebb volt, mint a 

termelőszövetkezetekben. Az állami gazdaságokban tartott szarvasmarhák száma 

14 és 16 ezer között, a sertések száma 40 és 70 ezer között, a juhok száma pedig 

134 és 88 ezer között mozgott. A lovak darabszáma ez esetben is folyamatosan 

csökkent, 1961 és 1977 között 2169-ről 629-re. 

A mellékelt ábrákból is jól kivehető, hogy 1961 és 1977 között a háztáji 

gazdaságok állatállományában bekövetkezett csökkenéssel egyidejűleg a közös 

gazdaságok állattenyésztése emelkedő tendenciát mutatott, vagyis ebben az 

időszakban, Hajdú-Bihar megyében a számos állatok tartása egyre inkább átte-

vődött a háztájiból a közösbe. Mindez azonban nem jelentette egyben azt is, 

hogy a háztáji jelentősége, vagy a nemzetgazdaságban, de főként a vidéki társa-

dalom mindennapi életében és megélhetésében betöltött szerepe háttérbe szorult 

volna. A korszak végén is a háztáji gazdaság nemcsak a földterület nagyságát, a 

növénytermesztés mennyiségi és minőségi mutatóit tekintve volt kiemelkedő a 

szocialista mezőgazdaságon belül, de az állattenyésztési ágazat esetében sem 

lehetett figyelmen kívül hagyni. Bár kétségtelenül érvényesült egy olyan ten-

dencia, amely arra irányult, hogy azon számos állatok tartását, melyek legeltetést 

igényeltek lehetőleg a közös gazdaságok végezzék. 

A szövetkezeti tagság a háztáji gazdaságban kezdetben saját megélhetésének 

a biztosítékát látta, idővel azonban többet termelt saját szükségleteinél, így 

lehetősége nyílt az értékesítésre is. Ez a kisárutermelő jelleg a politikai rendszer 

szigorának enyhülésével csak tovább erősödött, s a háztájiból származó termé-

nyek és húsipari termékek megjelenése a piacokon mindennapos jelenséggé vált. 
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Imre Csiszár 
 
FROM SOLE PROPRIETORSHIP TO SUBSISTENCE FARMING: CHANGES IN 
THE SURVIVAL STRATEGIES OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN HAJDÚ-

BIHAR COUNTY 
 
Traditional Hungarian agriculture, which primarily displays features of the dominance of 
large(-scale) holdings, had become ripe for changes by the 20th century. Agrarian land 
distribution, i.e. providing land holdings to previously destitute or indigent agricultural 
laborers, as well as the promotion of the rise and social integration of landless peasants, 
had grown more and more urgent. The changes that were introduced in the first half of 
the 20th century represented only minor modifications and they did not thoroughly 
transform the structure of holdings built on century-old traditions. A more profound 
shift in this respect occurred only after 1945, when the land reform completely reshaped 
the agricultural sector and channeled the development of agriculture in an entirely new 
direction. Parallel with the transformation of the structure of holdings, the phenomenon 
of the emergence of subsistence holdings and the increase of their role in the animal 
husbandry sector also need to be taken an ever more comprehensive account of. 
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István Bibó and the european nemesis 
 

Motto: “To read Spengler again after fifteen 
years is now very timely”  

(Sándor, Márai 1945.) 

 

 

INTRODUCTION 

 

The task here is to listen to the moral voice of István Bibó, a Hungarian 

Democrat heard during World War II, or more exactly in 1943–1944 when a 

full-scale European catastrophe was in sight. Listening to past „voices‟ is an 

approach of intellectual history introduced by Stefan Collini, who has 

eavesdropped on the conversations of „public moralists‟ in the British intellectual 

life from the period c. 1850–1950.1 What has been translated of and written on 

Bibó‟s thought in Hungary – irrespective of a couple of notable exceptions not 

much is found abroad2 – is very „Hungarian‟ in tone (in particular, note the very 

productive workshop Bibó Szellemi Műhely), whereas I have tried to 

independently develop Collini‟s approach (for instance, in my analysis of Bibó‟s 

participation in the 1956 Hungarian uprising).3 Instead of uncovering the 

meanings of ideas and concepts in the contexts of their utterance (textuality and 

conceptual unity), Collini‟s point is to study political ideas and arguments in 

relation to some basic values that an intellectual culture maintains and 

intellectuals reevaluate. My hypothesis is that Bibó‟s voice is „publicly moralist‟, 

as he sent serious messages to his reading public, not only to Hungarians but 

occasionally to all Europeans. Not entertaining so much a „scientific attitude‟,4 in 

 
 1  Collini 1991.This approach was fully executed in Collini- Whatmore-Young (Eds.) 2000a; 

Collini- Whatmore-Young (Eds.) 2000b. I have tried this method before; see Halmesvirta 1998: 
1728-1739. „Public moralism‟ featured also in the criticism of racism and various forms of „new‟ 
slavery from the end of the 18th century to the 1950s. See Halmesvirta 1996: 192–215, 301–
303. 

 2  The finest tribute to Bibó‟s work as a theorist of morally sustainable peacemaking is The Art of 
Peacemaking. Bibó 2015; Berki 1992; Laignel-Lavastine 2005.  

 3  Halmesvirta 2005: 329-344. The author also sees Bibó as a „moralist‟; see Halmesvirta 2005: 
306-308. Let it be emphasized that I do not mean here what E. Fehér Pál and Lánczi András 
imply by a „moralist‟ who does not take into account realities but a „public moralist‟ who is well-
aware of them and of their moral consequences. Cf. Karácsony 2012: 26, 19 and 45. 

 4  Cf. Fay 1998: 4. 
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times of crisis Bibó detects confusion, decay and loss of the fundamental values 

on which order and legitimacy of power in a society rest. Although it may also be 

important for him, for example, to find causes of social conflict or of inequality, 

and to show ways and means of combating them, his main message is to awaken 

the elite of a society to its proper function of reinventing and resuscitating such 

values as equality, freedom, solidarity, temperance, moderation, political 

correctness, and social justice. He also points to possible moral failings of the 

power elite, which has not been ready or willing in their governing practice to 

execute timely reforms in accordance with such values. His task was to address 

the oppression of sufferers (e.g. poor peasantry) as well as challenge its 

perpetrators even if only writing. However, as is characteristic of a public 

moralist, Bibó finds that moral issues outweigh political, economic or aesthetic 

considerations. A kind of probing of historical-philosophical conscience is 

practiced by him as he refers to the ideal character and virtues of a member of 

the elite, who should represent the paragon of morality in a society. As was the 

case with Bibó, the strenuously ethical voices of „public moralists‟ were often 

alarmist – a moral fire brigade putting out the pyrotechnics of sin and corruption 

– irrespective of which quarter of the political culture they were heard in, be it 

the intelligentsia, the Church, academia, professional officialdom or even the 

military. The rhetoric used by „public moralists‟ was not only rational persuasion 

or political-cultural criticism telling the „truth‟ and demanding some social reform 

from a set political platform. Instead, they stood on a higher moral ground from 

which they could preach the revival of social values and virtues that were, in their 

view, traditionally respected but at some historical moment lost – and thus in 

need of thorough reevaluation or „modernization‟ in a critical situation. In this 

sense, „public moralists‟ had their own peculiar identity and modulation of moral 

voice, depending on which elite group they represented and spoke for, as well as 

where they individually stood in relation to the public. In Bibó‟s case, we are 

dealing with a highly-educated intellectual rising from the gentry but speaking for 

all, using his „voice‟ (= fabric of arguments, assumptions, values, ideas and 

associations) from a rearguard position and taking part in political life only when 

a democratic solution appeared feasible (in 1945–1947 and 1956). Thus political 

theory for Bibó appears as a parasite to social values and moral comprehension. 

 

 

MANNHEIM AND BIBÓ ON EUROPEAN NEMESIS 

 

Let us now go back to the year 1943, when already many an observer had 

realized that Nazi Germany would lose the war and, by fighting to the bitter end, 

bring catastrophe to the European continent. An immense human tragedy 
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followed by political, economic and moral crisis was about to unfold. Many 

religious people, Jews in particular, thought that God had become a fiend, 

inventing the war. For their part, politicians in the West were already „planning‟ – 

a term which was soon to acquire huge dimensions – postwar New Europe. And 

intellectuals, like Bibó, were very well aware that the crisis was to be the greatest 

ever experienced in the history of European modernity. European nations were 

about to face their gravest test of social and moral revival.5 

In order to listen to Bibó‟s wartime voice, a couple „smaller texts‟ have been 

chosen for close scrutiny, and their messages seem to encompass a wider 

spectrum of readers in Europe than only Hungarians. The texts in question here 

are Bibó‟s review of the Hungarian-born sociologist Karl Mannheim‟s book 

titled Diagnosis of Our Time (1943), which is a collection of lectures given in 

England in 1941–1942, and his own essay titled Elit és szociális érzék (Elite and 

Social Sense, 1942). The latter is manifestly a public moralist‟s lesson to 

European intellectual and power elites in a legitimacy crisis.6 As Mannheim‟s task 

in his lectures was nothing less than a radical diagnosis of the European 

confusion/crisis of values and the future role of sociology in restoring them in 

the postwar situation, it was just the kind of empirical, social-psychological text 

one would expect Bibó to select for a review. He had also been wrestling with 

the problem of value-loss, both within the Hungarian elite in particular and in 

Central Eastern Europe in general.7 Thus it may not be amiss to hear the 

moralist arguments employed by both Mannheim and Bibó side by side as they 

analyzed the modern predicament, culminating in the war, from an alarmist 

angle. In order to understand Bibó‟s own message, one has to shed light on how 

he challenged Mannheim‟s ideas and arguments, which aimed at a complete 

overhaul of value-reform. This should also reveal much of Bibó‟s own ideas and 

identity. 

It has been recently noted that it was during his review of Mannheim‟s book 

that Bibó first gave a summary of his arguments concerning the value-crisis and 

sociologically founded visions of social planning (or perhaps one can say social 

„engineering‟), then criticized them and finally put forward his own, alternative 

views and putative solutions.8 But how all that worked out has not yet 

beendisentangled, maybe because as a text in itself Mannheim‟s book is not any 

 
 5  See e.g. Bibó, “Zsidókérdés Magyarországon” (1945). Bibó 1986: 647-648. 
 6  “Korunk diagnózisa” 1943[2004b]; ”Elit és szociális érzék” 1942[2004a]. Bibó 1943 [2004b]. 

Cf. Kovács 2004: 218–219. 
 7  It was from 1940 on that Bibó became interested in sociological questions and organized 

seminars on the theme at Szeged University (in Szeged and in Cluj). He tried to have his essay 
on German hysteria published in England with Mannheim‟s help. This came to naught because 
of Mannheim‟s death in 1947. See Kovács 2004: 217, 227–228. 

 8  For Vajda Mihály‟s statement, see Kovács 2004: 136, 54. 



714 

longer as important as it used to be for contemporaries in 1943 and because it 

appears to be of relatively minor importance for the development of Bibó‟s 

thought at the time.What is also noteworthy in this context is that Bibó simply 

dismissed – as did so many others opposed to models of „planned society‟ – 

many of Mannheim‟s proposals without caring to mention them, a fact that 

shows the terminal limitations of his own stance. Regarding the import of Elit és 

szociális érzék, it provides the conceptual mirror against which Bibó‟s review can 

be further reflected. 

When reading the first sentences of Bibó‟s review, one realizes that he has 

started a dialogue with Mannheim concerning the state of basic values of 

European culture. Bibó appreciated Mannheim‟s pragmatism; the German 

sociologist does not fall into the trap of high-flown idealism – one of the 

philosophies that both Mannheim and Bibó deemed powerless against the 

onslaught of totalitarian ideologies – but realistically and mercilessly reveals the 

depth of moral decay, evaluates the crisis in education (of the youth, in 

particular), and outlines the way out of it. What connects Bibó and Mannheim 

from the outset is that both of them see history as a process in which there occur 

crises, turning points when leaders and the elite must act decisively upon the 

opportunity to create change through reforms that can bring social justice, 

ensure stability and restore order in a society.9 If the attitude of the elite remains 

reactionary – quieta ne movere – the opportunity is lost and the crisis reaches its 

unpredictable but tragic end. To Bibó, in whose opinion the Hungarian elite and 

political forces had before the war once again steered the nation to catastrophe, 

it was quite clear that the decisive moment of action was at hand and not to be 

missed. He agreed with Mannheim‟s view that during the twentieth century a 

great change had taken place in European society, a transformation from an 

individualist, laissez-faire economy towards collectivism, mass production, 

economic planning and democratization to a mass society led by minority rule, 

whether democratic or totalitarian. Mannheim, who was talking to a British 

audience in 1941–1942, naturally saw England as the guiding nation in this 

progression, while Bibó from his „central eastern‟ position could not but nod 

condescendingly in his direction. 

For both Mannheim and Bibó, the rise of mass society had brought both 

beneficial and dangerous tools of social control. On one hand, the dilemma was 

that „social thinking‟ had not been able to keep pace with rapid economic change, 

whose political-moral consequences were not intelligible yet. On the other hand, 

the totalitarian ideologies of the 1920s–1930s (Hitlerism and Italian fascism, in 

particular) had made prevalent such values as force, violence and racial 

 
 9  Mannheim1986: ix; Bibó 1943[2004b]: 349.  
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supremacy. These were basically inhuman, as they were derived from biological, 

pseudo-scientific doctrines of degeneration. And they were made all the more 

dangerous by their employment to manipulate the receptive masses through 

mass media, propaganda and by „the science of human behavior‟, as Mannheim 

put it.10 These techniques – horrible for Bibó, too – were concentrated in the 

hands of power elites, and they were formidable when it came to affecting the 

sentiments and feelings of the populace. Bibó agreed with Mannheim in 

denoting this phenomenon essentially as a new form of „slavery‟, in which the 

ties of small communities and cooperatives (companies) broke down and the 

much appraised equilibrium of society was tilted as a consequence of the 

rejection of fair play, moderation and conciliation. Most alarming was that these 

„enslaving‟ techniques were now in the service of war efforts (also in 

democracies). There lurked the danger that if they were not brought under 

control in a future peacetime, some form of totalitarianism would also take over 

the Western countries.11 The dystopia predicted by Friedrich von Hayek was 

haunting: planning by the state, its experts and by the bosses of great firms 

encroached on the individualist, basically classical liberal values of free choice 

and experimentation.  

How to counter this looming predicament? As a sociologist, Mannheim did 

not regard all planning as „bad‟ if it was carried out with care (i.e. by directing it 

into channels that led to „freedom and variation‟ in society). With new techniques 

of governing, in his opinion, it was possible to coordinate „the mutual complexity 

of social functions‟ in a way which would not harm the ultimate, great values of 

„brotherly love, mutual help, decency, social justice, freedom, respect for person 

etc.‟ as Mannheim listed them. As concrete measures to regulate excessive 

discrepancies in income, for example, he mentioned public works, taxation and 

the expansion of social services. Bibó agreed with all this, and he also considered 

liberal values to be a moral mainstay worth of careful protection; through these, 

for instance, revolutions could be prevented and glaring social inequalities 

mitigated. Mannheim conceptualized these new operations as „creative evolution 

or adjustment‟, while albeit admitting that a lot of room had to be left to „greed, 

choice and experimentation‟. For his part, Bibó highlighted a reconciliation of 

liberal and conservative values; he operationalized them, emphasizing that 

„evolutionary methods‟ gave the old elite alternatives to adapt to the new order 

emerging from the war. The rationalized, streamlined totalitarian systems had 

made Mannheim and Bibó realize how important it was to harness planning by 

democracy. For Mannheim, this was a new kind of monitoring power system, 

 
10  Mannheim 1986: 3. 
11  Mannheim 1986:4; Bibó 1943[2004b]: 349. 
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which he labeled „militant democracy‟. Bibó translated it into Hungarian 

(„harcosdemokrácia‟) and stressed rather the ability of the elite to make the best of 

the values Mannerheim had listed, thus positioning himself in the middle, 

between liberalism and totalitarianism.12 In spite of these marked differences, 

both types of „new‟ democracies – Mannheim‟s and Bibó‟s – were radically 

different from the „old‟ ones, as they were designed to prevent the rise of any 

form of totalitarianism in the future. 

As proper „public moralists‟ should, Mannheim and Bibó tackled the issue 

of value-crisis with deep seriousness: how to rescue Europe from the confusion 

caused by the expansion of the anti-Christian and anti-liberal values of Fascism 

and Nazism (the Soviet system did not yet qualify), which had enchanted such 

great masses of people? Although they would be beaten militarily, the question 

remained how to erase the pseudo-values of „fertility, race, power, kin, military 

virtues, discipline and blind submission‟ from the minds of misled people? How 

could one reeducate Europeans who, to use Mannheim‟s sociological example, 

no longer knew whether „a criminal was a sinner or a patient‟?13 For his part, 

Bibó formulated the problem in terms of Christian language by juxtaposing 

selfishness and altruism and wondering how medieval asceticism and self-

control, which he kept in high value, could be reconciled with the growth of 

modern tendencies towards self-expression (for example, in the sexuality of the 

youth). Also being more worried than Mannheim about the erosion of 

responsibility, he paid more attention to restoring basic security for people in 

growing distress and uncertainty, situations in which Mannheim‟s „freedom of 

choice‟ did not help much.14 

Mannheim and Bibó agreed that seeking an explanation of value-crisis in 

the way liberals and Marxists were doing was wrong-headed. Mannheim rejected 

the idea that value-crisis was caused by individuals who had jettisoned Christian 

morality and enlightened humanism. In his opinion, Marxists had it wrong by 

putting it all down to capitalism. Mannheim combined individualist and 

collective explanations by pointing to „subjective‟, individual choice and to the 

„objective‟ norms of society. In a mass society, the scope for individual choice 

had decreased and „group ideals‟ (e.g. Hitlerjugend, Scouts) were carrying the day; 

nevertheless, most people still clung to the Christian ideal of „love your 

neighbor‟. Mannheim‟s solution to the dilemma was to reevaluate the new 

morally demanding situations in which the modern man found himself (e.g. 

weighing whether it was right to use private property for large-scale exploitation), 

 
12  Mannheim 1986: 7; Bibó 1943[2004b]: 350. 
13  Mannheim 1986: 13. 
14  Bibó 1943[2004b]: 350–351. 
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thus showing his debt to British „public moralism‟ (R. Tawney). Bibó passed over 

many of the recommendations Mannheim had made, such as those concerning 

the treatment of mental problems (e.g. panic, neurosis, mass hysteria), which 

were caused not so much by the war but by prevalent skepticism and fears of 

making value-judgments in situations in which inherited values no longer showed 

the way. There was scant reference in Bibó‟s review to modern psychotherapy 

and other such techniques that could help people in self-regulation and 

reconciliation of conflicting values. However, he acquiesced in the idea of 

educating „value-measurers‟ (in Hungarian: értékmérő), who could facilitate youth 

adaptation. Psychoanalysts could deal with subjective problems, but the 

objective, acute social problems of the adaptation process needed the guidance 

of a new expertise (e.g. psychological consulting and work-schools). 

Nevertheless, it is as if Bibó did not want to take up the issue of how sociology 

would mediate between the authorities and problematic segments of the 

population (e.g. gangs). It is obvious that he did not like the idea Mannheim had 

borrowed from William James, namely that postwar societies should find a moral 

substitute to the war. He leaned towards the domestic front, where he found it 

important to eradicate „indifference to values‟ and advocated „self-discipline‟ and 

co-operation of various traditional social institutions, including churches. 

Somewhat contradictorily, this bordered on Mannheim‟s democratic „planning 

for freedom‟, about which Bibó was (reasonably) hesitant to say anything 

definite.15 

In one of his lectures, Mannheim had invested great hopes in the youth as a 

resource for the mobilization of social revival. The problem with this, however, 

was that the youth could be very „conservative‟. Actually Mannheim insinuated 

that the British could have stopped Hitler if its youth had been freed in time 

from the excesses of individualism. This point of view was incarnate in Prime 

Minister Chamberlain, who had relied on Victorian values of respectability and 

fair play in his policy of appeasement towards Germany in 1938.16 In the British 

National Youth Movement, Mannheim saw just such an organization, which was 

based neither on „blind obedience‟ (i.e. Hitlerjugend, or Hitler Youth) nor on the 

group ideals of anarchism, nor on radical liberalism. The new type of moralized 

youth was to embody such qualities as „flexibility, capacity to respond, self-

control and intelligence‟ – which were not to be found anywhere yet. The 

education of a young person should start with lessons of „conformity, cohesion, 

habit-making, emotional training and obedience‟, ultimately progressing towards 

the formation of an „independent personality‟. It was to be the task of these 

 
15  Mannheim 1986: 25-30; Bibó 1943[2004b]: 352–353. 
16  Mannheim 1986: 39, 65-66. 
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„New Men‟ to show the way out of the prevalent chaos and decay.17 Bibó 

doubted that the British would accept Mannheim‟s tirade and agree with his 

optimism about their willingness to follow continental sociological logic and 

advice, and yet he gave a positive summary of Mannheim‟s description of British 

„conservatism‟. He was not so sure if the British would want to become the 

moral saviors of Europe, armed with Mannheim‟s „balanced souls and flexible 

attitudes‟. It was also questionable if the British authorities would let sociologists 

lead the way on moral reeducation, as their elite was composed of people with a 

classical, rather individualist Oxbridge education. Obviously the so-called „old‟ 

elite of Hungary (e.g. hereditary nobility, high officials of the state and churches) 

would also have qualms about the upstart science of society and its planning 

agendas.18 

Despite such reservations, Bibó found Mannheim‟s new concept of „social 

awareness‟ imaginative. To a great extent, it resembled his „social sense‟ found in 

the Elit és szociális érzék. It was a kind of mental alarm bell, awakening the elite to 

realize that old methods of socialization would soon be out of date. They had to 

starten couraging and creating cooperation between different educational 

institutions, parents and schools, and introducing life-long learning in order to 

build up a novel system of moral education and character-building. In this way, 

the maladjustment of the youth to society (and the rise of juvenile delinquency, 

in particular) could be checked. This model clearly challenged the old liberal 

ideology of education. It was, to again use Mannheim‟s military vocabulary, „a 

coordinated attack‟ on the minds of the youth. The nascent disciplines of child 

psychology, educational psychology, criminology, experimental psychology and 

psychoanalysis were called on to unite in a holistic „science of human behavior‟.19 

In Bibó‟s view, this again seemed to demand too much from the British, who 

cherished their traditional values and tended not to pay much attention to the 

consequences of the march of mass society. They would not turn against their 

traditionally respectable elite.20 This attitude would be challenged after the war, 

but in 1943 the Allied were concentrating on winning and the parliamentary 

committees planning for postwar society had not yet been nominated. Although 

Bibó shared Mannheim‟s plea for the political Left and Right to cooperate in 

postwar reconstruction – in view of imminent class-wars – he did not sound 

terribly enthusiastic about its success. He neither showed any attraction to 

Mannheim‟s authoritarian-sounding ideas of replacing the old „schoolmaster‟ 

 
17  Mannheim 1986: 50–53. 
18  Bibó 1943[2004b]: 354. 
19  Mannheim 1986: 57–58. 
20  Bibó 1943[2004b]: 355. 
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with „life-master‟, nor did he like giving considerable power to social workers 

who were supposed to treat their clients according to psychological typologies.21 

Having prepared the ground for sociological intervention in reeducating the 

young, Mannheim turned to explicating his methods of inculcating a new value-

system in their minds. He harked back to his Education to Democracy (1939), which 

criticized (Western) democracies for their mistakes in neglecting the preparation 

of „mental resistance‟ to dictatorial indoctrination (Gleichschaltung) by large 

segments of the population who had lost their „ethical standards‟; it also offered 

new methods of readjusting them by so-called „group analysis‟. If Fascists and 

Nazis had successfully exploited group or mass emotions, it was high time for 

democratic education policy to similarly utilize group psychology to adjust 

people‟s behavior to the demands of the surrounding society.22 Seen in this way, 

human life was in essence a continuous process of (evolutionary) adaptation in 

which conflicts between social conventions and customs and individual and 

group self-expression were to be resolved. Adaptation also meant that the value-

crisis could be overcome by finding a middleway between repression of 

individualized values and value-libertinism.  

Bibó followed Mannheim‟s lead and agreed that a society has to maintain 

basic prohibitions, but it must also make attempts at removing harmful ones. 

Strain and repression in the moral code must be relaxed to correspond to the 

needs of modern man. The same applies to norms: good ones (such as 

„punctuality, discipline, reliability, perseverance and thoroughness‟ – surely 

belonging to the toolkit of a sociologist) should be taught, but irrational orders 

and „aristocratic, useless‟ standards should be dropped. Difficulties in evaluation 

appear when home-taught „mutual help and self-sacrificing spirit‟ – inherited 

from Christian morality – contradict the capitalist urge to compete in everything. 

Bibó was most worried about the young when forced to make value-decisions in 

such types of conflict situations.23 Gustave le Bon and Ortega y Gasset‟s 

pessimism concerning the educability of the masses was equally dismissed by 

Mannheim and Bibó as diehard reactionary ideology; as such, it was a model case 

for „ideology-analysis‟ for the young as well.24 The lesson that sociology was 

prepared to give was that the masses should be organized into groups, which 

through the leadership of a group-leader – not a Führer or Il Duce of mass 

movements in which individuals blindly obeyed commands – were taught 

collective norms so that social change could be coordinated in terms of 

individual, personal adjustment. At this point Bibó refrained from making critical 

 
21  Cf. Mannheim 1986: 59–60; Bibó 1943[2004b]: 355. 
22  Mannheim 1986: 78–79. 
23  Bibó 1943[2004b]: 356–357. 
24  Mannheim 1986: 88–92; Bibó 1943[2004b]: 356–357. 
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comments, but again it is the case that he did not value the rise of „social 

workers‟ and „liaison-officers‟ to the same extent as Mannheim (whose plan was 

too compartmentalized). Nevertheless, one could have expected him to take 

issue with Hungarian youth organizations (like the Leventes). 

The final part of Mannheim‟s book was nothing less than a discourse of a 

new „social philosophy‟ based on discussions with British church leaders. He 

was, if possible, even more ambitious here than before, declaring that planned 

society needed „spiritual integration‟, a project to which Protestantism could cater 

with its basic values of „decency, honesty, freedom of individual, self-

determination, voluntary co-operation, self-help and mutual aid‟ as guidelines. By 

„modernizing‟ these and the methods of their dissemination, European societies 

in the future could resist the onslaught of pseudo-religions and religious 

formalism. Bibó supported such a spiritual-religious revival, but he comp-

lemented it with Kantian ethics of conscience (Gesinnungsethic) because it did not 

take the consequences of human action into account.25 His endorsement of 

Mannheim‟s project at this point was quite wholehearted, in that his own vision 

seemed to be in line with its common goal for all humanity to pursue: spiritual 

consummation in „paradigmatic experiences‟, and illumination or repentance 

through immersion in morally exemplary deeds. To gain such exalted 

experiences, there were the medieval idols – such as the hero, the virgin, the 

sage, and the saint – with whom one could identify oneself (instead of totalitarian 

leaders whose cults brought only devastation of societies and spiritual 

paralysis).26 What is remarkable here is that Mannheim, the sociologist, proposed 

an unholy alliance between theology and sociology: the social worker could 

provide data and generalizations of group behavior and value-orientation and the 

parish minister could show the young how the teachings of Jesus Christ, for 

example, could be applied in precarious situations (e.g. correcting attitudes 

towards entertainment, being money-hungry, and generating power-

complexes).27 The working order could also be the opposite: at first the 

churchmen could offer Christian imagery and exemplary models for behavior 

without any absolute moral instructions, after which sociologists could rationally 

evaluate the readiness of persons or groups to apply these to changing situations. 

Individuals could spontaneously react to them and, finally, if something went 

wrong, a social worker or other specialist could step in and correct any 

misbehavior. At the end of this reevaluation and adjustment process, there lay 

the basic „paradigmatic experience‟ – or, in Bibó‟s words, „deep Christian 

 
25  Mannheim 1986: 107–108; Bibó 1943[2004b]: 357–358. 
26  Bibó 1943[2004b]: 358. 
27  Mannheim 1986: 118. Cf. Bibó 1943[2004b]: 358. 
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experience‟ (for example, when a person realized that she/he had sinned or felt 

that she/he was carrying a cross).28 This was one version of wartime neo-

traditionalism at its peak, seeking new ways of human spiritualization. There 

inlay the history lesson: „freedom‟ could not create any value-system by itself. 

So what about the basic values of survival, actualized during wartime when 

the lives of millions were at stake? What value-orientation should people take as 

they returned to peace? The prewar „mass ecstasies‟ as extreme forms of self-

assertion had to be curbed by „scientific‟ (sociological) control mechanisms. 

However, even Mannheim allowed some room for privacy. Bibó interpreted this 

as ascetic retreat and solitary meditation at a remove from the social pressures of 

competition and industrial work- and time-disciplines, which caused „restlessness‟ 

mainly in the working classes.29 For Mannheim, the new ethics of social control 

should be built on the following elements: sanctions, discipline, code of 

behavior, division of responsibility, rewards and incentives of work, respect for 

creative work with a wider social respect of work in general, and clearly defined 

hierarchies. They should combine efficiency and the psychological contentment 

of individuals in societies.30 Mannheim and Bibó asked, was this the new 

democracy born out of the war? Their answer was: hopefully, probably – a voice 

of hesitant but necessary optimism so often heard from the mouths of 

flabbergasted intellectuals of that time.31 

What more, out of the war something good was about to emerge: it had 

forced the governments and capitalists to count also the social costs of work. A 

new value had cropped up, namely readiness to serve the common good. States 

had started to care for their security-seeking population, speculation with capital 

had decreased and projects that improved the conditions of the disadvantaged 

had been launched: clearing slums and building settlements (Bibó‟s perennial 

favorites) and better (work-) schools. All this pointed to further democratization: 

as voting in the elections was insufficient to incite people to further political 

participation, decentralization of tasks was a means of giving creative social work 

to everybody and creating space for more freedom of self-expression.32 Not 

indicating what these „tasks‟ would be, the seeds for the idea of welfare society 

were planted by Mannheim and Bibó in their envisioned future society. 

Let us now turn to Bibó‟s explicit comments and criticism of Mannheim‟s 

far-reaching vision. As he understood it, what was essential in the development 

of modern societies for Mannheim was that all social values had to be reassessed 

 
28  Bibó 1943[2004b]: 360. 
29  Bibó 1943[2004b]: 361. 
30  Mannheim 1986: 162–163. 
31  Cf. Halmesvirta 2012. 
32  Mannheim 1986: 164–165; Bibó 1943[2004b]: 361. 
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from two conjoined angles: (1) paradigmatic life experience (Bibó used the 

Hungarian equivalent: végső élettapasztalat) and (2) adjustment to the demands of 

society. If these were treated separately, values would be either only use-values (-

1) or they would be unrealistic and even disastrous (-2). Bibó appraised 

Mannheim for his „sound‟ realism, which was undeniably very instructive for the 

Central Europeans (who, according to his experience, had often fallen into Trap 

no. -2). However, the main value in Mannheim‟s „theory‟ (!) for Bibó was that it 

strongly weighted the Christian values: Jesus, his example and his parables 

offered a counterpoint to the modern, excited and confused „soul‟.33 No 

utilitarian use-values or strict prohibitions could compensate for the loss of and 

longing for spiritual sublimation. Sociological studies on the consequences of the 

erosion of communities and traditional cultures could support moral 

regeneration, but Bibó did not believe that sociology – somewhat imbued with 

the 19th century naïve materialist belief that science could replace religion – could 

actually help human beings in their intimate, personal value-choices. In any case, 

the „social worker‟ was an outside intruder, a helper at best. That Mannheim had 

admitted that science could not ultimately determine the value-systems of 

societies gave him great credit in Bibó‟s book; there was no denying that social, 

moral and historical knowledge played a bigger role in education than ever, even 

if it was hard to distinguish how much of it was used in popular enlightenment 

and how much described symptoms of the ongoing crisis.34 

Valuable for Bibó was Mannheim‟s emphasis on vigilant social „awareness‟, 

although it could be developed into a formidable tool of power to control social 

life. There lurked the danger that Orwell would warn of with a different voice: 

being too „conscious‟ wasted creative energy, which should be used in times of 

crisis. Similarly, Bibó reversed Mannheim‟s criticism of the complexity and 

confusion of mass societies as the causes of value-crisis: probably it was the 

long-standing uncertainty about values – dating back to the early 20th century –

that contributed to the growing feeling of complexity, not the other way around. 

He did not foresee any tendencies towards simplification or decrease of 

differentiation in social relations, and consequently he did not believe that a 

planned regeneration of such institutions (e.g. Catholic guilds and corporations 

in league with totalitarian regimes) and methods that evaluated morality could 

efficiently turn the tide. This conclusion went against the main currents of social 

thought of the time. Mannheim‟s sociologically „measuring‟ consciousness was 

not enough in times of crisis; instead, intellectual „consciousness, courage and 

readiness to act‟ as moral qualities were indispensable. Bibó warned that one 

 
33  Bibó 1943[2004b]: 362. 
34  Bibó 1943[2004b]: 363. 
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should not expect too much from social science, which was only one of many 

„science shops‟ of public moralism.35 In the end, the establishment of a new 

value-system depended on individual choices and on their consequences, and in 

giving examples of this the „awareness‟ of the elite had to be quite decisive. In his 

A Magyar demokrácia válsága (Crisis of Hungarian Democracy, 1945), Bibó showed 

that the building of such a system in Hungary was not going to be easy, and he 

was not alone in this concern.36 

 

 

CONCLUSION 

 

Let us now conclude by turning back to Bibó‟s essay Elit és szociális érzék, 

which was written a year earlier than the review of Mannheim‟s book. One could 

characterize it as a discourse of one particular value, namely „social sense‟ 

(szociálisérzék), which denoted the moral responsibility of an elite in a society. At 

the same time, it was a criticism of the Hungarian elite, who had failed to realize 

that responsibility in times of crisis. Bibó was again an alarm-bell „public 

moralist‟ in the full sense of the term, using his voice with a serious tone.  

For Bibó, the true elite was one who performed in any branch of life the 

task of taking humane care of workers, the poor, and disadvantaged people by 

means of equalizing social policy. Any „social (charity) work‟ would not do (e.g. 

building a shed for the agricultural laborer in times of flooding); this had been so 

dear to members of the privileged classes in Hungary, who wanted to avoid the 

accusation of being „lazy or frivolous‟.37 By doing good with „social sense‟ (cf. 

responsibility), the elite also set models for life, behavior and the needs of the 

people, urging them towards cultural refinement and enrichment. These models 

were regulated by the value-system, and the value-system gave them its binding 

force. If the elite‟s power was based on consensus and the society legitimated its 

action – the structure of the society corresponded to the value-hierarchy – the 

elite had all the authority to act and direct the development of the society to the 

goal it wanted. If it did its job properly and without prejudice, it should be 

allowed also to control, reformulate, expand and develop models and 

conventions as it wished, without too much interference from the „electors‟ side. 

If this was not the case, the elite in a moral sense did not exist – and that was the 

state of affairs in Hungary and in many other countries in Europe in 1942.38 

 
35  Bibó 1943[2004b]: 363. 
36  See e.g. Bibó 1945[2004c]: 366, 374. Cf. Bibó 1945: passim. 
37  Bibó 1942[2004a]: 417–418. 
38  Bibó 1942[2004a]: 420. 



724 

The new elites that Mannheim and Bibó imagined in 1943 had not yet 

appeared on the scene: the high churchmen and the hereditary elites were on the 

decline („cultivated, saintly, refined, ethereal, arrogant, puffy, snobby and 

slender‟) and they were not armed with sociological methods and modernized 

Christian values; in a word, they were decadent. They had lost touch with 

grassroots values and had become vulnerable to „resentment, opposition and 

damage‟. It had been proposed by ultra-nationalists in other nostalgic circles that 

in times of crisis, the elites should turn back to the „simple‟ values of the 

„commoners‟ (köznép), who talked „juicy‟ language and nurtured „wisdom‟ in their 

„counsels‟. All this Bibó rejected as nonsense, as it forebode „failure‟ for the 

elites. It was again a sign of loss of courage not to cherish well-preserved values 

such as „earnestness and creativity‟.39 The loss of prestige and authority, much 

feared by Mannheim and Bibó, was about to paralyze the elites:40 

A tiszteletlenség általánossá válása annyit jelent, hogy az elit másként ertékeli önmagát, 

mint a társadalom őt.(Disrespect has become so general that the elite evaluates itself 

differently than society.) 

This was bound to lead to crisis if the lower classes of society started to 

think that the power of the elite was dependent on their discretion. Mannheim 

saw this as the cause of the collapse of the Weimar Republic, and Bibó realized 

that the same had later come about in much of Central Eastern Europe. 

Exploitation of the people should not go to such lengths that the elite had to 

begin to defend itself and consolidate its position with reassuring rhetoric and 

repression. For Bibó, it had all begun with the restoration of old regimes after 

the French Revolution, and it had contaminated Hungary since the 1920s (i.e. 

when its elite had started toying with the ideas of racial superiority, a show of 

self-justification to buttress crumbling legitimacy).41 The failure of this – 

culminating in the uselessness of the „old‟ elite to society – could be seen in 1942. 

The message to the elite by Bibó, who had not yet in 1942 become 

acquainted with Mannheim‟s „social awareness‟, was to take a serious look at the 

facts and to mend the grievances and harsh inequalities in society instead of 

trying to merely heal symptoms by slipshod „social work‟ . Unfortunately, the 

„new‟ elite in power in Hungary during the war had not exercised reevaluation or 

„conscience probing‟ by drawing on the heritage that meant the most for 

Hungarian ideas of freedom (i.e. the legislation of the revolutionary year 1848, 

when outdated privileges were abandoned and the lower classes received rights 

and freedom without rebellion).42 Here lay the basic values Bibó as a „public 

 
39  Bibó 1942[2004a]: 422. 
40  Bibó 1942[2004a]: 423. 
41 Bibó 1942[2004a]: 424. 
42  Bibó 1942[2004a]: 426, n. 1. 
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moralist‟ finally proposed as the saving grace for Hungary in the crisis of World 

War II: courage, freedom of prejudice, and intelligence. At the time, the radical 

demands of social policy came from the Socialists, not from moderates like 

Mannheim, and these were sharply regarded as self-interested protests. However, 

if the fundamental cause of the crisis was the crumbling of the value-system and 

loss of efficiency of the ruling elite, the elite should exercise self-criticism and 

develop a new „collective (társas) sense‟ – as opposed to simple „social sense‟ – 

with which it could find new moral ground fitting of the changed convictions in 

society and suitable to returning harmony to it.43 Armed with this conclusion, 

Bibó was well-prepared to receive Mannheim‟s sociological message concerning 

the ills of the mass society.  

A few remarks pointing towards the future which support the thesis of 

Bibó‟s „public moralism‟ maybe allowed: Taking into consideration of how 

deeply Bibó was disappointed (moved) by the failure of the European elites to 

prevent the war and how he prepared himself to facing the imminent postwar 

crisis, it does not seem amiss here to point to his reappraisal of two basic 

Christian values when it came to weighing the relation of morality and power, i.e. 

(1) respect of every individual human being in denouncing the use of other 

persons as a means and (2) the right of citizens to object to any moral judgement 

from the part of the power. It was their „modernization‟– fight against the moral 

infallibility (erkölcsi gyarlóság) of man – leading to a (democratic) society which 

would create social equality that Bibó envisaged during the latest stages of the 

war.44 It was not enough for him to work with political psychology but to try to 

introduce a „new science‟, the science of values (értéktán)45, on which to base his 

future „public moralism‟ so finely expressed in his best postwar essays, The Crisis 

of Hungarian Democracy (1945) and The Jewish Question in Hungary after 1945 

(1948).  
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Anssi Halmesvirta 
 

BIBÓ ISTVÁN ÉS AZ EURÓPAI BALSORS 
 
A tanulmány Bibó István és Karl Mannheim társadalom- és politikatudományos gondo-
latvilágát állítja egymással szembe. A szerző párhuzamosan vizsgál két írást: egyrészt Bibó 
Mannheim Korunk diagnózisa (1943) című kötetéről írt esszéjét, másrészt a magyar 
gondolkodó egyik saját tanulmányát, jelesül az Elit és szociális érzék érvrendszerét. A két 
írásmű összevetésével azt igyekszik feltérképezni, hogy milyen módon viszonyult Bibó 
Mannheim megközelítéséhez és mely pontokon mutat eltérést, hasonlóságot vagy éppen 
egyezést a két írásban kifejtett gondolatmenet. Ugyanis mindkét értelmezés úgy fo-
galmazza meg a 20. század derekán válságba sodródott európai társadalmak kritikáját, 
hogy elsősorban a hatalmi elit és az értelmiség értékrendjének elbizonytalanodását jelöli 
meg a változások legfőbb okaként. A tanulmány szerzőjének hipotézise szerint Bibó írá-
sait alapvetően egyfajta morális megközelítés határozza meg, melynek értelmében az er-
kölcsi értékek előbbre valóak a gazdasági, politikai vagy esztétikai megfontolásoknál. A 
tanulmány tulajdonképpen ennek a feltevésnek az igazolását is keresi a párhuzamos 
elemzés segítségével. 

 

 

Zarándok körúton a Máriapócsi Kegykép – Debrecen 
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Kusnyír Éva 

 

„A papír elbír mindent, ha engedik” 
A formális válások és formális különélések vizsgálata 

 

 

 

A 21. században megjelenő új tendenciák felfoghatók a család, mint együtt-

élési és reproduktív intézmény változó- és túlélőképességének jeleiként.1 A csa-

ládszerkezet pluralizációja a társadalmi és kulturális változások hatásaira vezethe-

tő vissza.2 A posztmodernnel hangsúlyossá váló individualizáció során a családi 

struktúrához képest felértékelődik az egyén. Az individualizáció, a társadalmi 

kontroll és a homogenizáció ellentmondásos együttese adja azt a sajátos dinami-

kát, amely révén az életmód, az életstílus elsősorban a fogyasztási szokások függ-

vénye lesz. Inglehart szerint a posztmodern gazdaság már nem csak az anyagi 

növekedésre törekszik, hanem a szubjektív jólét, ezáltal az életminőség maximali-

zálására is.3 Ezen tendenciák jelen vannak a családok vonatkozásában is, de még 

nem váltak következetes ideológiákká.4 

Olyan sajátos családformák vannak jelen a 21. században, melyek korunk 

lenyomatát adják. Ebben a tanulmányban a válás és a háztartásszervezés olyan 

különleges eseteit vizsgálom, melyek a törvény adta lehetőségekkel és az elosztó-

rendszer kijátszásával igyekeznek optimalizálni a háztartások működtetését. Vizs-

gálatom tárgyát a formális válások5 adják, a kifejezés Hernádi Miklóstól származik,6 

aki a formális válások alatt olyan eseteket értett, melyek az 1987. évi föld- és in-

gatlantörvény előtti rendszert próbálták kijátszani. Az 1987. évi földtörvény előtt 

egyáltalán nem vagy csak bizonyos feltételek mellett lehetett egy család, házaspár 

tulajdonában kettő vagy több ingatlan.7 Az ingatlanok elvesztésének kivédésére a 

formális válást alkalmazták, azaz hivatalosan már nem alkottak egy házaspárt, 

 
 1  Andorka 2006: 419.  
 2  Somlai 1999. 
 3  Inglehart 1998. 
 4  Andorka 2006: 412. 
 5  A tanulmányban a formális válások terminust alkalmazom. Az általam vizsgált jelenségek meg-

határozásának releváns fogalmi keretét adná a taktikai válás definíciójának bevezetése is, amely 
érzékeltetné a válás stratégiai jellégét a vizsgált esetekben, ám a Hernádi-féle definícióban meg-
fogalmazódó látszólagosság alkalmasabbnak ígérkezik a jelenségek értelmezésére. 

 6  Hernádi 1989. 
 7  Hernádi 1989: 240–245.  
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azonban együtt éltek, egy háztartásban történő közös életvezetés jellemezte őket. 

Ezt a szürkegazdasági technikát igyekezett felszámolni az 1987. évi földtörvény,8 

amely Hernádi szerint fékezte a családbomlási folyamatokat, hiszen ezáltal háza-

sodhatott két külön vagyoni ingatlannal rendelkező személy anélkül, hogy később 

a formális válás praktikájához kellett volna fordulniuk.  

Hipotézisem szerint a formális válás technikája a 21. századi magyar társada-

lomban is fellelhető, továbbra is léteznek olyan háztartások, melyek működteté-

sére informális eszközöket alkalmaznak a családok, felbontva a házasság jogi ke-

reteit különféle szociális juttatások megszerzésére válnak jogosulttá. 

 
 

A FORMÁLIS VÁLÁSOK ÉS FORMÁLIS  

KÜLÖNÉLÉSEK ELEMZÉSE 

 

A formális válások kiindulópontja mindig valamiféle kényszerhelyzet, melyet 

haszonmaximalizálással igyekeznek orvosolni az érintettek. Kényszerhelyzetnek 

tekinthető például az évek során összegyűjtött családi vagyon megtartása egy el-

húzódó bírósági ügyben, a gyermekek neveléséhez, vagy egyetemi felvételijéhez 

szükséges támogatások, pluszpontok megszerzése, esetleg az ingatlanokkal való 

ügyeskedés is. A kényszerhelyzetek elkerülésére, kivédésére a család vagy háztar-

tás lehetőségeinek számbavételén keresztül vezet az út, ilyenkor egyes családok 

esetében informális lehetőségek megfontolására is sor kerülhet. A szabályokat 

megkerülő védekezési mechanizmus aktiválása mindig gazdasági alapokon nyug-

szik, melyet hosszabb-rövidebb ideig a házasság érzelmi igényeket kielégítő funk-

ciója tolhat ki. A védekezés új eszközeit hozzáigazítják a már működő gazdasági 

struktúrájukhoz. Így a megújult háztartási és gazdasági rendszerben vagy „pozitív 

stagnálás”, vagy gazdasági előrelépés következik be. És mi a végpont? Van egyál-

talán végpontja egy ilyen folyamatnak? Kutatásom alapján úgy ítélem meg, hogy a 

kényszerhelyzet megszűnését követően csak ritkán kerül sor a formális válás vagy 

különélés felszámolására, mert az eredeti állapot, azaz a házasság visszaállítása 

csak ritkán játszható el, és az újraházasodás pénz- és időbeni ráfordítást is igé-

nyel.  

Ahhoz, hogy megértsük a formális válások funkcióit, fel kell vázolnunk a 

házassági kapcsolatok célját is, melyek: biológiai-utódnemző funkció, a társadalmi 

státusz reprodukciója, a család gazdasági funkciója, az érzelmi szükségleteket ki-

elégítő szerep, illetve az öreggondozás. A 21. századi magyar társadalomban a fe-

lek elsősorban már nem anyagi, hanem érzelmi igényeik kielégítését várják a há-

zastársi kapcsolattól, és ha úgy érzik, ezt nem kapják meg, válás útján kilépnek a 

 
 8  Az 1987. évi I. törvény a földről: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8561  

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8561
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házasságból.9 A szociológusok, köztük Földházi Erzsébet is úgy véli, hogy – vá-

lás társadalmi elfogadottsága egyre növekszik, illetve a válás folyamata jogi érte-

lemben egyre egyszerűbbé válik. A válás egy már létező, de funkcióinak betöltésére al-

kalmatlanná vált házastársi kapcsolat bírósági úton történő megszüntetését jelenti.10 A for-

mális válások és különélések esetében a házastársak nem érzelmi, hanem gazda-

sági megfontolások alapján döntenek a házassági viszony felszámolásáról. Ezek-

ben az esetekben a válás nem a házassági kapcsolat tényleges felszámolására, ha-

nem a háztartás optimálisabb működtetésére irányul.  

 

 

KÉNYSZERHELYZETEK, MOTIVÁCIÓK, MOTIVÁTOROK 

 

A formális válás és formális különélés eszközét – az általam vizsgált esetek-

ben – gazdasági kényszerhelyzetek megoldására alkalmazzák. Irányulhat létező 

problémák kezelésére, illetve várható nehézségek megelőzésére. Kutatásaim so-

rán a formális válással vagy különéléssel kezelt kényszerhelyzetek két típusával ta-

lálkoztam. Beszélhetünk külső kényszer hatására létrejött, illetve az egyén által mestersé-

gesen létrehozott helyzetekről. A külső hatásra létrejött kényszerhelyzetek általában 

konkrét, a háztartást gazdasági értelemben fenyegető törvények valamifajta kiját-

szására törekednek, míg a mesterségesen létrehozott kényszerhelyzetekben11 szo-

ciális támogatásra szorulóvá teszik magukat a családok.  

A külső hatásra létrejött kényszerhelyzetek általam vizsgált formái a követ-

kezők voltak: elhúzódó bírósági ügyben a családi vagyon megtartása a végrehajtói 

hatalommal szemben; valamint kedvezmények megszerzése cégmegtartás és üz-

letélénkítés céljából vállalkozások esetében. Egy külső kényszerhelyzet megoldá-

sára formális válást alkalmazó adatközlőm így magyarázza férjével közösen meg-

hozott döntésüket, melynek célja az életük során összegyűjtött vagyonuk megtar-

tása:  
 
„Ez egy kamu válás. (nevet) Kamu válás, végül is. Mert hát Karcsinak az ügyei miatt, a 

sorsának az alakulása miatt kénytelenek voltunk egy ilyen dolgot választani. Hogy ne ússzon el 
teljesen az, amit eddig gyűjtöttünk, amit összedolgoztunk magunknak egész életünk során.” 12  

 

 
 9  S. Molnár 1996–2000: 190.  
10  Földházi 2009. 
11  Az általam mesterségesnek nevezett kényszerhelyzetek jelzik azt, hogy nem egy, a családon, 

háztartáson belül természetesen, organikusan lejátszódó folyamatról van szó, hanem egy folya-
mat mesterséges generálásáról, melynek eredményeképpen a deprivált egyén szociális támogatá-
sokra jogosulttá válik. Így a mesterségesen létrehozott helyzeteket nem a külső kényszer hatásá-
ra létrejött szituációk oppozíciójaként határozom meg, csupán elkülönített formaként.  

12  2013.11.03. D. K. M. 69 éves nő 
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A mesterségesen létrehozott kényszerhelyzetekben a családok rászorulttá te-

szik magukat bizonyos szociális juttatások megszerzése érdekében. Az ilyen ese-

tekben a formális válás vagy formális különélés áthidaló eszközként jelenik meg, 

amely a családok, háztartások gazdasági helyzetük egyensúlyának megtartását 

és/vagy anyagi gyarapodását eredményezi. A „papíron” történő, formális külön-

élést a munkanélküliségből adódó jövedelemkiesés pótlására, illetve a gyermekek 

egyetemi, főiskolai felvételijéhez szükséges pluszpontok megszerzésére használ-

ták a megkérdezettek.  

A téma problémavilágának feltárása során fontos kérdés, hogy honnan 

származik a formális válások, papíron történő különélések ötlete? Kik az ötlet-

adók? Milyen más lehetőségek jönnek számba a kényszerhelyzetek megoldására? 

Minden általam vizsgált esetben van egy ötletadó személy, akit motivátornak neve-

zek. Ők javasolják a kényszerhelyzet megoldására a formális válást vagy formális 

különélést. Személyük adatközlőim által minden esetben rejtve marad. A 

motivátor a családok valamely tagjához közel álló, tapasztalattal vagy információ-

val rendelkező bizalmi személy, aki létstratégiájával, ismereteivel vagy tapasztala-

taival kivívott tekintélye révén alkalmas arra, hogy kilátástalannak vagy konfliktu-

sosnak tűnő helyzetekben megoldási alternatívaként informális megoldásokat is 

felvessen, és azokhoz cselekvési tervet is nyújtson az egyén számára. „Hát, többen 

mondták, hogy sok ember ezt csinálja. Magamtól nem jutott volna eszembe, az biztos, mert én 

nem vagyok olyan praktikus észjárású”13 – fogalmazza meg adatközlőm a formális vá-

lásuk ötletadóiról. A „többen mondták” kifejezés használatával lehet, hogy csak a 

motivátor kilétét igyekszik elhomályosítani az adatközlő, ám jelezheti az informá-

lis stratégiák közkeletű voltát is. Ebben az összefüggésben a többek által gyako-

rolt stratégia mintegy magyarázza és elfogadhatóvá teszi az informális magatar-

tást. Az effajta hétköznapi ellenállási formák a hatalom nélküli csoportok kis ar-

zenáljának részét képezik, melyek általában kisléptékűek, észrevétlenül maradnak. 

Az ellenállók viszonylagos biztonságérzetét a felderítetlen ügyek gyakorisága adja. 

Azonban nem beszélhetünk csoportos stratégiáról, hiszen az egyén javát szolgál-

ják, ez viszont kölcsönös együttműködés nélkül nem lenne fenntartható.14 

Egy másik esetben interjúalanyom volt az ötletadó, motivátor:  

 
„Én is mondtam pár embernek, hogy hát miért nem csinálod, próbáld meg. Aztán, hogy 

megfogadta-e a tanácsomat, nem tudom, mert ugye utána már nem firtatom, hogy most beadta vagy 
nem adta.”15  

 

 
13  2013.11.03. D. K. M. 69 éves nő 
14  Scott 1985. 
15  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
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Az idézet alapján a helyzet fontos eleme a diszkréció, a stratégia felvetését köve-

tően egyfajta kihúzódás egy másik család, háztartás intimitásából. Ez jelzi szá-

munkra, hogy a család, a háztartás egy elkülönült univerzumként van jelen, mely-

nek alapvető jellemzője, hogy szent, intim és titkos, mely magánjellegét (privacy) 

elkülöníti másoktól, és megőrzi saját kulisszák mögöttiségét (backstage).16 

Hogyan történik a döntéshozatal? Tekintve, hogy egy, a családot, annak hi-

vatalos formáját érintő döntésről van szó, minden általam elemzett esetben a csa-

lád felnőtt, egy háztartásban élő tagjai döntenek közösen.  
 

„Nálunk ez úgy zajlott, hogy leültünk megbeszélni, hogy van ilyen lehetőség, más is csinálja. Ezt 
mondtuk, hogy hallottuk, hogy olyanok is beadják, akik – név szerint nem tudok senkit, mert 
nem tudok senkit, hogy ki adja be, ki nem adja be – próbáljuk meg, jó.” 17 – „Nálunk ezen 
olyan nagy körülbeszélés nem volt. Meg párom is azt mondta, hogy ha nem próbáljuk meg, akkor 
nem tudjuk, hogy megkapnánk-e vagy sem. És ha lehet élni ilyen lehetőséggel, akkor éljünk vele, 
hogy egy kicsit jobb legyen, úgymond.”18  

 

Adatközlőm itt a „kicsit jobb” anyagi körülmények érdekében teszi meg a szük-

séges jogi lépéseket, melyeket egy lehetőségként fog fel. Miután meghozták a 

döntést, az egyén elindítja a formális válás vagy formális különélés jogi folyama-

tát. A formális válás jogi procedúrájának legegyszerűbb módját választják, amely 

közös megegyezésen alapszik, melyet elhidegülésre hivatkozva nyújtanak be.  

A közös megegyezésen alapuló válás folyamata minimum hat hónapot vesz 

igénybe.19 Ezt egyik interjúalanyom külső szemlélő perspektívájából így látja:  
 
„Ez van még, a különélésen kívül, hogy ténylegesen elválik, de végül is együtt vannak. Egy közös 
megegyezés, nem egy olyan pereskedés, hogy most ez az enyém, az a tiéd. Egy egyszerű gyors »már 
nem tudunk együtt élni«.” 20 

 

A formális különéléshez először az egyik fél lakcímét, ezáltal lakcímkártyáját 

is meg kell változtatni. Ezután kezdődik a hivatalos eljárás a „különélési papír” 

benyújtásával.  
 

„A lakcímkártyát muszáj volt megváltoztatni ahhoz, hogy ez elinduljon, hogy el tudjuk indítani. 
Akkor nem kellett, mikor úgy volt megírva a különélési papír, hogy egy házban vagyunk, csak 
külön háztartásban. Akkor maradhatott a lakcím úgy, ahogy. De most így kérték, úgyhogy ezt 
így bevállaltuk.”21  

 
16  Bourdieu 2002: 117.  
17  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
18  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
19  A válásra vonatkozó hatályos törvényeket lásd: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.-

cgi?docid=A1300005.TV3 
20  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
21  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
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Az „akkor maradhatott a lakcím” utalás arra, hogy a rendszer és a feltételek vál-

toztak az elmúlt 3-4 évben, amióta ők élnek a lehetőséggel. Az adott település 

önkormányzatának dolgozói azok, akik „így kérték” a dokumentumok beadását. 

Jelenleg adatközlőm hivatalosan édesanyjával él egy háztartásban, gyakorlatilag 

azonban férjével és kislányával. 

Fontos kérdésként merül fel az is, hogy az informális stratégiák alkalmazói 

rajtaveszthetnek-e, ellenőrizheti-e valaki azt, hogy ténylegesen megosztva hasz-

nálják-e a lakást, vagy külön háztartásban élnek-e? Érdekelt az is, hogy nem fél-

nek-e egy esetleges feljelentéstől, illetve – véleményük szerint – meddig fogják ki-

aknázni a kínálkozó lehetőséget?  
 

„Én azt nem tudom, hogy jöhetnek-e ellenőrizni, mert amikor én megkapom a határozatot, ak-
kor gondolom, hogy ha egy olyan hivatal megkapná, akkor rajta lenne a hivatalos papír végén, 
hogy ki kapja meg. És akkor szerintem így nincs, aki ellenőrizze. Habár ezt én ténylegesen nem 
tudom, hogy esetleg kijönnek megnézni…”22  

 

A férjétől hivatalosan külön élő adatközlőimnek az esetleges ellenőrzések kivédé-

sére is volt alternatívája:  
 
„Hát, »most elmentem oda, és ott vagyok, most meglátogattam, mert jó viszonyban maradtunk.« 
Hát, valamit biztos lehetne mondani. Lehet, hogy épp akkor hirtelen azt se tudnám, mit mond-
jak.” (nevet).23  
 

Valójában a formális válások és formális különélések ellenőrzése megoldhatatlan, 

feltárásuk kivitelezhetetlen.  
 
„Hát, szerintem ez nyílt titok, hogy sokan csinálják. De szerintem állami szinten lehetne szigorí-
tani. Ha ott esetleg csinálnak valamit, hogy márpedig alapítanak névlegesen egy ellenőrző bizott-
ságot, minden megyében és nem tudom, hol, ki lesznek rendelve, és akkor azok minden egyes kére-
lemhez elmennek.”24  

 

A jelenség értelmezése további kérdéseket vet fel. Vajon felfogható ez a folyamat 

az egyén és az állam konfliktusaként? Vagy a szocializmusban meglévő fusizás, 

szürke- és feketegazdaság25 napjainkig ható informális gazdasági örökségeként? 

 

 

 
22  2014.03.08. K. K. 39 éves nő  
23  2014.03.08. K. K. 39 éves nő  
24  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
25  Sík 1996. 
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GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK 

 

A 20. században fokozatosan szorultak háttérbe a család gazdasági funkci-

ói.26 Bár a patriarchális nagycsalád megszűnésével valóban megváltozott a konk-

rét családi termelési-gazdasági egység is,27 mégis inkább egyfajta átalakulásról van 

szó, mintsem a család teljes gazdasági funkcióvesztéséről. A változás abban érzé-

kelhető, hogy már nem kell minden családtagnak teljes (fizikai) munkaerejét a 

családi gazdaság fenntartására fordítania. Ugyanakkor a család továbbra is meg-

maradt egyfajta termelési-gazdasági egységként. Elméletben a család, mint foga-

lom csak egy verbális, fiktív konstrukció, mely az új családszerkezeti modellek 

megjelenésével párhuzamosan újabb és újabb megkonstruálást igényel. A Bour-

dieu által leírt „normális család elfogadott fogalma” a következő:  
 
„A család egymással rokonságban álló egyének csoportja, akiket vagy házassági, vagy vérségi 

kötelék fűz össze, ritkán az örökbefogadás (szülő-gyermek viszony), akik egy fedél alatt laknak.”28  
 

A családtagok számának szociológiai rendszerezése alapján beszélhetünk 

házaspárról, házaspárról és gyermekről, illetve egy szülő egy gyermekkel típusú 

családmagról. (A néprajzi családfogalom az egymással szoros kapcsolatban lévő 

rokonokat tekinti családnak, akkor is, ha a családtagok külön háztartásban élnek.) 

A család fogalmi keretének része a háztartás (household) meghatározása, mely 

szociológiai értelemben  
 

„az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó, együtt fogyasztó (étkező, tartós javakat kö-
zösen használó) emberek csoportja, akik általában, de nem szükségképpen rokonok”.29  

 

A háztartástípusok kategorizálását Peter Laslett írja le, mely alapján az általam 

vizsgált háztartások nukleáris családi háztartásnak minősülnek.30 Adatközlőim31 

családtípusa a családmag, a nukleáris család (nuclear family). Szimmetrikus nukle-

áris családokat vizsgáltam, melyekben két kereső szülő van. A magyar családok 

többsége a 20. században a házasságkötéskor szimmetrikus volt, tehát mindkét 

fél keresett.32 Kutatásom szempontjából ez akkor válik fontossá, mikor a koráb-

ban kétkeresős háztartásokból kiesik az egyik kereső fél, rendszerint a férj. Az 

 
26  S. Molnár 1996–2000: 191.  
27  Jávor 1989. 
28  Bourdieu 2002: 116.  
29  Andorka 2006: 395.  
30  Laslett 1972. 
31  Kutatásomban középfokú végzettségű, kisvárosi miliőben élő személyeket és családjukat, és raj-

tuk keresztül háztartásukat is vizsgáltam, akik életstratégiaként alkalmazzák a formális válást 
vagy formális különélést – így indokoltnak tartom a család és háztartás fogalmi körüljárását.  

32  S. Molnár 1996–2000.  
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ilyen típusú család az aszimmetrikus család. A szimmetrikus, kétkeresős csalá-

dokban az évek során a belső hierarchia is változhat és ez a nemi szerepek válto-

zásához vezethet.  

A szimmetrikus családi struktúra általában az első gyermek születéséig tart, 

ekkor ugyanis az egyik fél – többnyire az anya – kilép kereső szerepéből. A feleség 

általánosan akkor kezdi újra kereső tevékenységét, mikor a gyermek eléri az isko-

láskort. Egyik adatközlőm így mesél gyermek- és/vagy munkavállalási aggályairól:  
 
„Én is úgy voltam vele, hogy jó lenne testvér Lilinek, ha lenne… Már most örültem, hogy 

elkezdtem dolgozni. Ha elkezdtem dolgozni, most elmegyek GYES-re, akkor megint hova fogok 
visszajönni? Ha vissza tudok jönni. Mert ugye, így is kétes, nem, még, ha elmegyek szülni. De ezt 
az egy gyereket is valahogy el kell indítani az életbe.”33  

 

Megítélésem szerint ez a stratégia egyfajta modern egykézésként is értel-

mezhető. Egyetlen gyermek nevelése egy szimmetrikus családban gazdaságilag 

ideálisnak tűnhet, azonban így a család nem jogosult gyermeknevelési támogatás-

ra; ugyanakkor az egyetlen gyermekét egyedül nevelő szülő kiemelt támogatások-

ban részesül – így ezt a státuszt mesterségesen hozza létre az egyén. 

A család gazdasági funkciói a jövedelemmel való tervszerű gazdálkodás, il-

letve annak megvalósítása. A jövedelemmel való gazdálkodás a család keretein 

belül zajlik, a család közös és a családon belüli egyének személyes fogyasztási igé-

nyeinek figyelembevételével. Amennyiben ez sikertelennek bizonyul, bizonyos 

feltételekkel szociális juttatások és támogatások igénybevételével korrigálható. 

Azonban efféle juttatásokra nem mindenki jogosult, így adatközlőim formálisan 

jogosulttá tették magukat a szociális kedvezményekre, azokkal bővítve a család 

gazdasági kereteit. „Megvannak ugye, a pénzösszeghatárok, hogy mikor lehet mit megkap-

ni, hát megpróbáljuk úgy csinálni, hogy megkapjuk akkor.”34 Érdekes mindezek tükré-

ben, hogy míg a nem formális válások gazdasági hátrányt, visszaesést (economic 

disadvantage) okoznak legalább az egyik félnek,35 addig a formális válások gazda-

sági előnyöket eredményeznek a család minden tagja számára. 

A formális válások és külön lakcímre történő bejelentések egyaránt anyagi 

ráfordítással indulnak, melyet az érintettek megtérülő anyagi befektetésnek tekin-

tenek.  
 

„A hivatalos papírhoz azért kell egy illeték. Nem egy nagy összeg, háromezer forintos illetékkel 
kell beadni a különélésit. Annyit ráfordítottunk, és akkor a többi az már úgymond nyereség, ha 
jól lehet fogalmazni.” (nevet)36 

 
33  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
34  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
35  Amato–Keith 1991. 
36  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
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Az informálisan szerzett plusz jövedelem segíti a család szükségleteinek kielégíté-

sét. Az igények, szükségletek és funkciók a család fejlődési ciklusának megfelelő-

en változnak. Ez összeegyeztethető Cseh-Szombathy László fejlődési családmo-

dellről leírt nézeteivel is, melynek középpontjában a családi életciklusok állnak.37 

A családi életciklusokban Klinger három szakaszt határoz meg: 1. a születéstől a 

házasságkötésig, 2. a házasságkötéstől az utolsó gyermek családból való kiválásá-

ig, 3. és az utolsó gyermek családból való kiválásától a halálig tartó szakaszokat. 

Ezeket tovább árnyalhatják a válás, a korai özvegyülés vagy az újraházasodás.38 

Az egyik általam vizsgált formálisan elvált (házas)pár célja a korábban megszer-

zett javaik, elsősorban két ingatlanuk megtartása volt, melyek meglétét egy bíró-

sági ügy veszélyeztette. Ez az eset több dimenzióban is értelmezhetővé válik 

számunkra. Az alapdimenzió a bírói végrehajtástól való megmentése a birtokolt 

ingatlanoknak. Erre rétegződik rá az idődimenzió, a család életciklusának figye-

lembevételével. Adatközlőim ketten élnek egy háztartásban; két felnőtt gyerme-

kük már tőlük külön él, tehát a Klinger féle besorolásban a 3. családi életciklus-

ban lévő háztartásról van szó. Meglévő ingatlanaik védelmében nem csupán a 

formális válás eszközét alkalmazták. A formális váláshoz társult esetükben a kö-

vetkező taktikai lépés is:  
 
„Még most is vár ránk az a dolog, hogy a házak. Mert megvan az encsi házunk is, meg ez is közös 
tulajdonú, hogy ezeknek a tulajdonjogát valahogy rendezni kell. De már úgy gondoltuk, hogy a gye-
rekek nevére íratjuk, mert így egy az, hogy ha meghalunk, nem lesz gond az átíratással.” 39  

 

Az ingatlantulajdon leszármazottakra történő átíratása, mint tudatos védelmi me-

chanizmus jelenik meg. Vajon mennyire feleltethető meg ez a lépés a csajanovi 

befelé szűkülő háztartási modellnek?40 Tekinthető-e ez a folyamat egyfajta család-

felszámolásnak, átszervezésnek? 

Másik adatközlőm bizonyos értelemben teherként tekint a már meglévő csa-

ládi ingatlanra. Ő és családja a 2. családi életciklusban vannak; egy kiskorú gyer-

mekükkel hárman élnek egy háztartásban.  
 

„Mert itt van a ház, a hitel. Ott Pesten, vagy akár az ország másik végén, ahol egy kicsit már 

jobb a helyzet… Nem tudom annyiért eladni, amennyiért ott esetleg kellene egy lakáska.”41  

 

 
37  Cseh-Szombathy 1979: 11–33. 
38  Klinger 1994. 
39  2013.11.03. D. K. M. 69 éves nő 
40  Csajanov 1987. 
41  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
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Visszahúzó erőként élik meg a saját ház tulajdonlását, mely kereslet hiányában el-

adhatatlan. Amíg nem tudják értékesíteni az ingatlanjukat, nincs módjuk az or-

szág más, esetleges munkalehetőséget kínáló területeire áttelepülni és ez visszave-

ti a társadalmi mobilizációjukat is. Dóra Ilona a lakásmobilitás kapcsán a segítő és 

gátló tényezőkről ír. Megállapítja, hogy a mobilitás esélyeit az egyes családok jö-

vedelme, illetve a lakásszerzésre felhasználható megtakarítás együttese teszi ki. 

Azt veszik alapul, hogy hány évi jövedelemből képes egy átlagos háztartás egy át-

lagos lakást megvenni.42 Kutatásaim alapján kirajzolódni látszik, hogy sokan akár 

szükségleteik csökkentésével is hozzájárulnának mobilitásukhoz, amennyiben az 

gazdasági szempontból megtérülne. 

Az általam vizsgált családok, háztartások gazdasági működésének elemzése 

során érdemes figyelembe venni a családon belüli pénzgazdálkodást is. Melyik 

családtag kezeli a családi vagyont? Közös kasszán van-e minden családtag? Vál-

tozott-e a korábban megszokott családon belüli gazdálkodásuk a formális válás, 

vagy formális különélés által? A következő tendenciát figyeltem meg: a feleség 

kezeli a család vagyonát, és az általa nem kényszerhelyzetnek tekintett szituációk 

megoldásába nem vonja bele férjét. A mindennapos pénzgazdálkodás már csak 

amiatt is a feleségre hárul, mert a háztartások fogyasztási igényeinek kielégítéséért 

is ő felelős az általam vizsgált esetekben.  
 

„Hát ugye, a fizetés számlára megy. Úgyhogy külön, vagyis hát egyben vagyunk. Mikor megvan a 
fizetés, leveszek egy összeget, amennyit le merek venni (nevet), és akkor abból elteszek a számlák-
ra. A többit általában a rezsire, az étkezésre, ruházkodásra meg ilyenre szoktam félretenni. Meg 
még a számlákról külön mennek le a különböző törlesztő részletek meg ilyenek. Hát, megpróbál-
juk hó végéig kihúzni, hogy már ne nagyon kelljen a számláról levenni pénzt.”43  
 

Másik, nyugdíjas adatközlőm hasonló módon számol be erről:  
 

„Meg hát ugyanúgy én vezetem a háztartást, Karcsi meg ugyanúgy nem hozza a pénzt (nevet), 

ahogy nem hozza már jó ideje, sajnos.”44  

 

Érdekes lehet a mindennapi fogyasztási szükségletek kielégítését megvizsgálni 

egy férfi szemszögéből is. Interjúalanyom kutatásom idejére ugyan már ténylege-

sen elvált feleségétől, korábban ők is alkalmazták a formális válás eszközét ház-

tartásuk és elsősorban cégük gördülékenyebb működtetése érdekében.  
 

 
42  Dóra 2001. 
43  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
44  2013.11.03. D. K. M. 69 éves nő 
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„Persze, adtam be a fizetésből. Ideadtam a fizetést, és hát ugyanúgy megvoltak, a fizetnivalók meg 
minden, és akkor ő abból rendezte a dolgokat. Mert a rezsit, azt kellett fizetni, a csekkeket 
küldték.”45  

 

Láthatjuk, hogy a Hadas Miklós által leírt hegemón maszkularitás46 az általam 

vizsgált esetekben korántsem érvényesül teljes egészében. Az, hogy a háztartás 

mindennapi gazdasági működtetéséért jelen esetekben a nő felelős, részben alá-

támasztja, részben pedig cáfolja a funkcionalista megalapozottságú szerepelméle-

teket. 

A formális válással, különéléssel megszerzett juttatások többletkeresetként is 

felfoghatók, melyeknek hosszú távú megléte gazdasági tervezést is lehetővé tesz. 
 

„Ha itt lakásfenntartásit számolok, akkor nekünk a legkevesebb összeg volt megadva ahhoz az 

összeghez ugye, amit a párom beadott, 2500 forint. De ha azt nem is abban a hónapban forgatod 

bele a havi kiadásba, hanem összegyűjtöd, akkor, ha valami olyan dolgot szeretnél megvenni, amit 

egyébként a havi fizetésből vagy a havi dolgokból nem tudsz megvenni, és mondjuk nincs égető 

szükséged rá, össze lehet gyűjteni. Most ha valaki kap hatezret, akkor azt már gondolod, hogy ha 

összegyűjti, akkor az azért elég sok, sok mindenre van.”47  

 

Az adatközlő voltaképpen nem tud belehelyezkedni a segélyezettek helyzetébe, 

mert nem keres összefüggést a nagyobb segély és a rosszabb helyzet között. Azt 

feltételezi, hogy a segélyezettek tartalékot is tudnak képezni. Másik, ugyancsak 

pozitív gazdasági eredménye ezeknek a háztartásvezetési stratégiáknak, hogy a 

mesterségesen előállított rászorultság által számos dolog kedvezményessé, vagy 

akár ingyenessé válik az érintetteknek.  
 
„A gyermekvédelmihez még annyit, hogy van az iskolában ugye ilyen, hogy rajzszakkör, dráma-
szakkör, tánc. Ilyeneket lehet választani, hogy ha a gyerek szeretné, de ezekért fizetni kell. Egy 
évben 11 ezer-12 ezer Forint. Úgyhogy, így ez nekünk ingyenes. Annyi, hogy az eszközhasznála-
tot kell két félévre megosztva kétezer forintot adni, ez egész évben négyezer. Úgyhogy ennyivel 
megint egy kicsit tudunk inkább, esetleg egy cipőt jobban meg tudok neki venni, mert az, főleg az 
ilyen dolgok, amiket kinőnek a gyerekek, ezekre lehet fordítani.”48  
 

Így a kvázi megspórolt összegből más, rendszeres időközönként jelentkező ki-

adások fedezésére is tudnak fordítani. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy adatközlőim csak ideiglenes létstraté-

giaként értelmezik saját helyzetüket. Úgy vélik, amennyiben anyagi helyzetükben 

 
45  2014.03.09. D. Zs. 54 éves férfi 
46  Hadas 2001. 
47  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
48  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
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pozitív változás következik be, nem kell majd ilyen eszközöket igénybe venni a 

család gazdasági stabilitásának fenntartásához.  
 
„Hát, szerintem, átmeneti, ha lehet mondani, hogy ugye körülbelül már 3-4 éve csináljuk. Volt 
egy 1 év, ami kimaradt… Mert akkor úgy volt az anyagi helyzetünk, hogy nem kellett. De ha az 
anyagi helyzetünk nem fog változni, akkor ezt nem átmenetinek mondanám, hanem az már egy 
huzamosabb ideig. Akkor az már több éves dolog lesz. Egyelőre így vagyunk, de ha még lejjebb 
lesz, ha nem lesz munkahely, és ilyen segélyeken, akkor még jobban be fogjuk adni. Akkor vég-
képp nem fogunk gondolkodni rajta.”49  

 

Pozitív fordulatra azonban nem számítanak, így továbbra is igénybe veszik a 

formális válás, különélés nyújtotta gazdasági előnyöket.  
 
„Most, ha páromnak lenne egy olyan munkahelye, ahol jól keresne, az én fizetésem a gyermek-
kedvezménnyel, amit ugye megint igénybe lehet venni, vagyis nem is olyan régen hozták be, igénybe 
vettük, 85 ezerre jön ki az enyém. Ha ő kapna egy 120-at, nem is mondok sokat, készhez, ak-
kor, szerintem nem csinálnánk. Úgyhogy, nem tudom, meddig fogjuk csinálni, amíg nincs egy 
olyan rendelet, esetleg, ami megszigorítja.”50 

 

A formális válások látszólagossága leginkább a családok életritmusában tük-

röződik, amely  
 

„sok dologban nem változott. Ugyan, a bíróságon kicsit lódítottunk (nevetve), hogy megosztva 
használjuk a lakást, meg ilyeneket. Meg, hogy ágytól, asztaltól, mindentől elváltunk, de hát végül 
is egy szobában alszunk, meg hát ugyanúgy én vezetem a háztartást.”51  

 

– jellemzi adatközlőm a formális válás utáni helyzetüket.  

A formális válások és formális különélések gazdasági vizsgálata során meg-

nyilvánult ezen életstratégiák pusztán formális mivolta. A hétköznapokban meg-

szokott életvitel lényegében nem változik, csupán kiegészült a megszerzett szo-

ciális juttatásokkal, melyek beépültek a család pénzgazdálkodásába. 

 

 

MEGÍTÉLÉS: SZÉGYEN KONTRA RÁSZORULTSÁG 

 

Adatközlőim saját anyagi helyzetüket a szégyen és a rászorultság mentén ér-

telmezik, ezért a formális válások és formális különélések gyakorlatára hatással 

van a társadalmi megítélésük is. Témám szempontjából ezért szükséges morális 

értelmezések figyelembevétele a szégyen, rászorultság és becsületesség értelmezé-

 
49  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
50  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
51  2013.11.03. D. K. M. 69 éves nő 



740 

sén keresztül. Az erkölcs a 18–19. századi magyar paraszti társadalomban olyan 

normák formájában fogalmazódott meg, melyeket a társadalom fontosnak tartott 

az egyén integrációjának szempontjából. A család egyik funkciója a morális érté-

kek közvetítése volt annak tagjai számára.52 A morális rend határokat kitűző 

rendszerként működött, ennek alapján tekintett jónak vagy rossznak egy jelensé-

get. A fő erények a szorgalom, a takarékosság és a mértéktartás voltak, melyek 

egymást erősítő stratégiaként váltak a paraszti normák központi magjává.53 Ez a 

tendencia azonban lassú, de fokozatos átalakulásnak indult, amikor a 20. század-

ban megjelent a felhalmozó értékrend. Ennek folyamatáról számol be David 

Riesmann,54 illetve Bugovics Zoltán,55 miszerint a belülről vezérelt társadalom-

ban a termelés, a takarékoskodás jelentették a fő erényeket, míg a kívülről irányí-

tott személyiség korában a fogyasztás, a státuszfitogtató magatartás válik jellemző 

értékké. Ez a szükségletek lassan változó rangsorolásával járt együtt, ahogyan azt 

Kósa László leírja.56 A 18–19. században alapvető értékként volt jelen a család in-

tézménye; a családalapítás mint erkölcsi kötelesség élt. A hagyományos paraszti 

társadalomban a normák betartásáért a társadalmi ellenőrzés és a hozzá társuló 

szankciók voltak a felelősek. Mivel ebben a rendszerben a kapcsolatok közvetlen 

jellegűek voltak, az ellenőrzés a társadalmi folyamatokba épülve történt. Cseh-

Szombathy a társadalmi megítéléssel hozza összefüggésbe a presztízs kérdését, 

melynek kétféle szerepe lehet.57 Az egyik az egyes családtagok egymás előtti 

presztízse. Ez hatással lehet a családi funkciók kifejezési módjára, amelyekről a 

külső világ, a környezet értesül, és amelyek alapján a családot megbecsüli vagy 

megszólja. A „mit szólnak az emberek?” – szemponttól egy család sem tudja ma-

gát elhatárolni. Így ez befolyásolja a családi fogyasztást, a részvételt különféle tár-

sas tevékenységekben, illetve a család tagjai közti viszonyt, különösen annak kül-

ső megnyilvánulásait. A presztízs családon belüli másik szerepe az, melyen ke-

resztül a tagok jelzést kapnak egymástól, hogy azok mennyire értenek egyet ve-

lük, mennyiben viselkednek a szerepükből adódó elvárásoknak megfelelően a 

többiek szerint.  

Az esetek elemzése alapján a megítélésnek két síkja létezik: a rászorultság 

megítélése, illetve a rászorultsággal indokolt döntéshozatal megítélése. A rászo-

rultság megítélésének három dimenzióját írom le: 1. Az egyén rászorultnak tartja-

e saját magát, 2. Mások rászorultnak tartják-e az egyént, és 3. Az egyén kit (nem) 

tart rászorultnak. E három dimenzió szorosan összefügg, egymást erősítik vagy 

 
52  Jávor 1989: 142.  
53  Faragó 1985. 
54  Riesmann 1983. 
55  Bugovics 2011. 
56  Kósa 1987: 80. 
57  Cseh-Szombathy 1991. 
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gyengítik; egymás értelmezését adják. Meg kell jegyeznem, hogy adatközlőim 

mindig gazdasági szempontból közelítik meg a rászorultság kérdését, mely talán 

annak tudható be, hogy a szociális juttatások igénybevételéhez szükséges az aktu-

ális jövedelemről szóló igazolás benyújtása.  
 

„Hát, igen, mert meg van szabva, hogy a gyermekvédelmi támogatás, az azt hiszem, a mindenko-
ri öregségi nyugdíjnak a nem tudom, hogy hány százaléka, így összegszerűen. 27 ezer Forintot, ha 
meghaladja az egy főre jutó jövedelem, akkor, ugye nem jár. Úgyhogy igazolás mindenképpen kell 
a munkáltatótól.”58 
 

Az első dimenzióban az egyén saját gazdasági helyzetét minősíti, általában 

felette és alatta lévő társadalmi – vagyoni rétegekhez viszonyítva azt.  
 

„Nekünk is mondták, hogy nem akarnak megsérteni, de nálunk jóval jobb módúak is beadják a 
papírt. Én nem azt mondom, hogy nem vagyok, mondtam az elején is, hogy vannak nálunk, akik 
jóval lejjebb vannak. Azok is biztos megkapják azt, amit meg kell kapni. De akkor én is bead-
hatom, hogy ha…”59  

 

– hangzik el az egyfajta önigazolás. Az egyén saját rászorultságának megítélésé-

ben döntő szerepet játszik az is, hogy környezete hogyan látja helyzetét, megerő-

síti az egyént saját rászorultságérzetében, vagy cáfolja azt.  
 
„Úgyhogy azért volt nehéz, merthogy akiket gondoltam én, hogy kiknek jár ilyen támogatás, ah-
hoz én még azért nem vagyok ott. De ott vagyok majdnem, már most (anyagilag).”60  

 

A második dimenziója a rászorultság megítélésének, hogy mások rászorult-

nak tartják-e az egyént. Erre vonatkozóan ugyancsak az egyén saját perspektívá-

jából tudunk kiindulni, hiszen etikai okokból nem kutatható a kérdés – nem kér-

dezhetünk meg egy külső személyt az egyén informális stratégiáiról. A kisvárosi 

közegben végzett kutatás alapján úgy látszik, hogy a lakosok közötti viszonyrend-

szer, a kapcsolattartás és az információcsere ötvözi a városi és falusi jelleget; 

szubkulturális vagy résztársadalmi szinten közvetlen jellegűnek mondhatóak az 

emberi kapcsolatok. „Ismerik egymást úgy az emberek, hogy lássák, te most rászorulsz, 

vagy nem szorulsz rá”.61 Ezen vélemény ellentéte is elhangzik azonban ugyanabban 

az interjúban: „Most azt nem tudom, ki dönti el ránézésre, hogy te most rászorulsz, vagy 

nem szorulsz rá.”62 Cseh-Szombathy László azt írja, hogy egyetlen család vagy ház-

tartás sem tudja magát teljesen függetleníteni a környezet megítélésétől, azonban 

 
58  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
59  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
60  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
61  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
62  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
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azt már a család dönti el, milyen külső fél véleményére ad.63 Ugyanakkor csak 

azok ítélhetik meg a formális válás és különélés stratégiáját választó családokat, 

akik beavatottak. A harmadik dimenzióban az adatközlők arról számoltak be, 

hogy ők kit tekintenek rászorultnak.  
 
„Ha van egy autód, akkor már nem biztos, hogy azt mondják, hogy rászorulsz. De ha ő azt 
mondja papíron, hogy nekem nincs jövedelmem, mert nincs… Van neki, csak, hogy mondjam, a 
férje a vállalkozó, és az őneki a nevén nincs semmi. Akkor ő beadja, merthogy külön élnek, vagy 
lehet, hogy el is váltak közben. Neki nincs jövedelme, akkor meg fogja kapni. De a férje, az 
mondjuk, hozza a sok pénzt, meg hát ugye a háznál se azt látod, hogy… meg belül se, meg tény-
leg, kocsi van. Akkor azért lehet, hogy megszólják úgy a háta mögött, hogy beadta, ha valaki 
tudja, hogy beadta.”64  
 

A ház és az autó a vagyon külvilág felé történő reprezentálásának eszközeiként 

jelennek meg itt. Az, hogy az egyén kit nem tart rászorultnak, a vagyontárgyainak 

megítélésével van összefüggésben. Amit a „nem rászoruló” birtokol, az egyén 

pedig nem, a rászorultság negatív mérőjévé válik, ami miatt a „nem rászorulót” 

„megszólják”. A „nem rászoruló” vagyontárgyait így tekinthetjük pozicionális ja-

vaknak.65 

Az interjúk szövegében a szociális ellátórendszer kijátszására utaló momen-

tumok is fellelhetőek. „Hát, ha papíron ő tudja igazolni, hogy ő rászorult, pedig azt mond-

ják, hogy nem.”66 Egy alapvetően bürokratikus, az egyén által mégis könnyen ki-

játszható rendszer lenne ez, mely a tények figyelembevétele nélkül dönt? Vagy a 

szociális juttatások megszerzéséhez valóban elég, ha az illető „papíron rászorult”? 

A rászorult helyzet mesterségesen kialakított voltát jelzi, hogy adatközlőim bár 

papíron igazolni tudták hátrányos helyzetüket a juttatások megszerzéséhez, élet-

rendjükben, családi rendszerükben nem történt változás a formális válás vagy a 

formális különélés hatására, hiszen azok ténylegesen sosem következtek be. 

Az egyén szociális rászorultságának megítéléséhez kapcsolódóan megjelenik 

a rászorultsággal indokolt döntés külső környezet általi megítélése is. Ez az elem-

zési sík összekapcsolódik azzal, kik és hányan tudnak az egyén döntéséről. Kuta-

tásom alapján elmondható, hogy a közvetlen családtagok minden esetben beava-

tódnak a döntésbe, akár véleményüket is kikérik. „Hát nem vertük nagydobra, úgyhogy 

nem olyan sokan tudnak róla. Hát a család tudja. Ők természetesen tudják.”67 Másik adat-

közlőm hasonlóan mesél a beavatottakról:  
 

 
63  Cseh-Szombathy 1991. 
64  2014.03.08.K. K. 39 éves nő  
65  Hirsch 1976. 
66  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
67  2013.11.03. D. M. K. 69 éves nő 
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„Csak itt a család, vagy esetleg a kollégák nekem. Szabolcs (a férj) nem hiszem, hogy ő mondta 
volna. De én odabent mondtam, mert a többiek is, akikkel vagyok, tudnak róla, meg ott is van, 
aki beadta ugyanígy a dolgokat, úgyhogy. Családban meg, csak így közvetlen, tényleg: 
sógornőmék, páromnak a húga, az én testvérem, nővérem. De annyira úgy nem szórjuk szét, hogy 
mit csinálunk, mit nem csinálunk.”68  

 

Az, hogy „nem szórják szét” az információkat, nem avatnak be mindenkit a dön-

tésbe a családi beavatottak részéről intimitást, a külső beavatottak részéről egyfaj-

ta cinkosságot feltételez. Ehhez az értelmezési síkhoz tartozik, hogy a külső kör-

nyezet hogyan ítéli meg az egyén által meghozott döntést. Minden esetben egyfaj-

ta „passzív támogató” megítélés figyelhető meg, ami a kényszeres megoldásra ve-

zethető vissza. „Hát, végül is elfogadták, nem tudtak jobbat.”69 – meséli adatközlőm, 

hogyan reagáltak felnőtt gyermekeik formális válásukra. A családi vagyon megtar-

tása számukra, mint leendő örökösök számára is kulcskérdés lehet.  
 
„Hát, igazán nem beszéltük meg mi úgy a nagy családdal. Anyuéknak, meg ugye anyósoméknak 
mondtuk, hogy beadtuk ezeket a papírokat, hogy ezeket kellett ugye, megjárni vele. Hát, akikkel 
beszéltünk, mindenki azt mondta, jól tettétek. Nem váltott ki olyan izét, hogy Úristen, hát ti 
nem is vagytok olyan helyzetben… Nem volt ilyen. Nem kaptunk a fejünkre, hogy, hogy merté-
tek. (nevet)”70  
 

– részletezi egy másik adatközlőm rokonságuk véleményét formális különélésük-

ről. Az egyén döntésének külső megítélését is saját gazdasági helyzetéhez viszo-

nyítva értelmezi. „De na, szörnyű, hogy ehhez kell folyamodni egyébként, én szerintem.”71 – 

összegzi adatközlőm.  

A rászorultság megítélésének gazdasági vonatkozásai mellett megjelenik az 

érzelmi oldal is. A kedvezőbb gazdasági lehetőségek sem képesek az egyénnel a 

helyzetet pusztán gazdasági szemszögből láttatni; a döntések érzelmi háttere is 

befolyásoló tényező. Egyik adatközlőm családjának gazdasági helyzete negatív 

fordulatot vett, mikor férje elveszítette a munkahelyét; ekkor döntöttek úgy, hogy 

a formális különélést választják egyfajta kereset-kiegészítő eszközként. Felvázolja 

elbeszélésében, hogy a formális válás eszköze sokkal kedvezőbb és egyszerűbb 

lett volna számukra, mégis „csak” a formális különélést alkalmazzák. Ennek okát 

így fejti ki:  
 

„Megint visszatérek erre a szégyellésre vagy nem szégyellésre. De ha úgy vesszük, akkor a mostani 
fiatalok meg már össze se házasodnak, pont ezért. Mert tudják, meg hallják, meg látják, hogy 
hiába ott a nagy szerelem, hiába a gyerek, hiába akármi. Inkább úgy vannak, hogy élettársi vi-

 
68  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
69  2013.11.03. D.K. M. 69 éves nő 
70  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
71  2014.03.08.  K. K. 39 éves nő 
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szonyban, hogy ha később meg kell igényelni valamit a gyerekre, vagy akármi másra, akkor így 
egyszerűbb, hogy egyedülálló.”72  

 

Láthatjuk, hogy az interjú során egyfajta távolítással kezd, mikor a „mai fiatalok” 

párkapcsolati formáit hozza példaként; akik szerinte, tudatosan vállalják az egye-

dülálló szülő státuszát, bár egy háztartásban élnek. Ez a háztartás a család funkci-

óit látja el – a házasság intézménye nélkül. Erre utal Cseh-Szombathy is, aki a 

családi formák nem házasságon alapuló formáit a posztmodern ideológiával hoz-

za összefüggésbe. A posztmodern individualista egyén a pillanatnyi érdekeit tartja 

szem előtt, mellyel nem feltétlenül összeegyeztethető a házasság intézménye.73 

Adatközlőm indoklását így folytatja:  
 
„De végül is, nem, szerintem ezért nem. Merthogy hiába tudjuk mi, hogy nem azért válunk el, 
mert megromlott a viszony… Hát, lehet, hogy szégyellném magam. (nevet) Nem tudom. Nem me-
rült fel, hogy elváljunk. Végül is, a különéléssel is meg lehet oldani. Jó, de mondjuk, azt évente 
kell, a válást meg, azt nem kell.”74  
 

Az érzelmi tényező ez esetben a lokális társadalom megítélésétől való félelemben, 

szégyenérzetben realizálódik. Az egyén számára kockázati tényezőként van jelen 

az, hogy őt és párját elváltként tartsák számon, hiszen – mint később kifejti – eh-

hez számára negatív felhangú képzetek társulnak. Emiatt nem alkalmazzák a 

formális válás eszközét, bár folyamatát tekintve egyszerűbb dologról lenne szó, 

mint a formális különélés évente történő megújításának jogi procedúrája. Kérdé-

semre, miszerint ha egyszerűbb a formális válás kivitelezése, és akár több előny-

nyel is járhat az érintettek számára, miért nem emellett döntöttek, a következő 

választ kaptam:  
 

„Nem, mert szerintem... Ez a szeretet, ez. Hiába mondják, hogy a papír nem mond semmit, 
mert egy papír már nem jelent semmit, de mégis csak melengeti az ember szívét, hogy ott van. De 
vannak viták, azt nem mondom, mert olyan család nincs, ahol nincsen, szerintem, akármilyen ki-
csi vagy nagy. Hogy ha valami olyan nem történik, hogy… De hát nem is tudom feltételezni, hogy 
megcsalás vagy valami, vagy családon belüli, Isten őrizz, erőszak, akkor nem lesz válás emiatt. 
Emiatt nem fogunk, szerintem.”75  
 

Ez esetben tisztán érzelmi alapon született döntés, melynek eredménye nem a 

formális válás lett, annak az egyén által vélt negatív megítélése miatt. Az egyén 

számára házassága jogi aktusának szimbóluma és rideg valósága, „a papír” ellen-

téteként tűnik fel a „szívmelengető szeretet”, melyet házassága jelent számára. 

 
72  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
73  Cseh-Szombathy 1991. 
74  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
75  2014.03.08. K. K. 39 éves nő 
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Véleményem szerint ez az értelmezés a család érzelmi szükségleteket kielégítő 

funkciójával nem értelmezhető, mert tisztán funkcionális szempontból nézve 

nem történik a családszerkezetben változás a formális különéléssel. Ugyanakkor a 

kérdés érzelmi oldala nem hagyható figyelmen kívül, hiszen itt a célracionális 

gazdasági döntés ütközik az érzelmi-etikai vonatkozásokkal. Az érzelmi funkciók 

gyengülése következne be vajon egy formális válással, míg a formális különéléssel 

nem? Érdemes észrevenni, hogy az egyén felsorolja a válások leggyakoribb okait, 

melyektől el is határolódik. A házasság intézménye erősebb lenne a házasságról 

formálisan lemondva megszerezhető gazdasági előnyöknél? Ugyanakkor gyen-

gébb azokban az esetekben, mikor a formális válást alkalmazzák? Természetesen 

nem általánosíthatunk, hiszen ezeket a folyamatokat számtalan gazdasági, érzelmi 

és funkcionális érv mozgatja. Ugyanakkor adatszolgáltatóim között vannak, akik 

többszörösen elváltak (majd más személlyel újraházasodtak). Az, hogy valaki, éle-

tének korábbi időszakában már elvált, könnyebbé teszi a későbbiekben egy for-

mális válás döntésének meghozatalát? Illetve, aki egyszer már elvált formálisan, 

később nagyobb valószínűséggel fogja új házasságát bírósági úton felbontani? Az 

általánosítás itt sem állná meg a helyét, viszont mindkét esetre van példa kutatá-

somhoz végzett gyűjtésemben. 

Az állami szociális ellátó- és támogatórendszer sikertelenségét jelezné az, 

hogy az egyén csak a rendszert kijátszva tud támogatásokhoz hozzájutni? Vagy az 

egyén értelmezi másként az állam által rászorultnak tekintett helyzetet?76 

Menyhay Imre A méltányosság szerepe a társadalmi folyamatokban című tanulmányá-

ban kiemeli a konfliktus szerepét. Úgy véli, hogy a szerep-, érdek- és célkonflik-

tusoknak pozitív oldaluk is lehet, mely a társadalom és a gazdaság mozgásban tar-

tó motivációjaként érvényesülhet. A konjunktív társadalmi folyamatokhoz 

Menyhay alapvetően fontosnak tartja az igazságosságnak, a szociális biztonság 

érzésének és méltányosságnak meglétét.77 Azonban az állami szinten kezeletlen 

konfliktusok eredményeként az egyén elveszíti a szociális érzelmi védettség él-

ményét. Felfogható az egyén és az állam konfliktusaként a formális válás vagy 

formális különélés, mely jogilag szabályos, mégis mintegy kijátssza az állami szo-

ciális támogatórendszert? Robert K. Merton78 módosította Durkheim anómiael-

méletét,79 miszerint az egyénben feszültség keletkezik az elfogadott normák és a 

társadalmi valóság között. A társadalom tagjainak egy része a kívánt célokat nem 

képes megengedett eszközökkel elérni, ezt tekintjük anómiának. Ugyanakkor az 

 
76  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ellátásokat 

lásd: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16344 
77  Menyhay 2013. 
78  Merton 1938. 
79  Durkheim 1982. 
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egyénnek kárt okozó magatartást az emberek szigorúbban ítélik meg, mintha va-

laki az államnak okoz lényegesen nagyobb kárt.80 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A 21. században megfigyelhető a családi kapcsolatok és közösségi viszony-

rendszerek átalakulása is. Különleges családformák jönnek létre, melyek korunk 

lenyomatát adják. Tanulmányomban egy ilyen különleges családforma bemutatá-

sára törekedtem, a formális válás és különélés technikáját igyekeztem feltárni. 

Ennek a sajátos haszonszerző eljárásnak a lényege, hogy a házasság intézményé-

nek formális felbontásával segíti elő a háztartás működését. Írásomban kitértem a 

formális válások tendenciáira, működtetésüket a 21. századi házassági viszonyok 

új tendenciáit tükröző jelenségként igyekeztem megragadni. A formális válások és 

különélések lényegében védekező gazdasági stratégiák. Tanulmányomban a je-

lenben létező magatartásforma leírásán és értelmezésén túl igyekeztem feltárni 

azokat a történeti előképeket, amelyek a 18–19. századi hagyományos magyar pa-

raszti társadalomban informális gazdasági stratégiák működtetésére használták a 

családi kapcsolatrendszert. Az egykézés, a hozzá kapcsolódó vőség, illetve a ro-

konházasságok intézménye a családi vagyon megtartására, bővítésére voltak hiva-

tottak. A családi vagyon a paraszti társadalom értékrendje szerint a földtulajdon-

ban, annak méretében realizálódott, így a fent említett intézmények is erre össz-

pontosultak. Mivel ezek a stratégiák gazdasági értelemben védekezési mechaniz-

musnak tekinthetők, a formális válások és különélések egyfajta előzményének, 

távoli párhuzamaiként jelentek meg a tanulmányomban. Összegzésként kijelent-

hető, hogy a formális válások és formális különélések látszólagossága minden álta-

lam vizsgált szinten megmutatkozik. A válás és a különélés vizsgált eseteimben 

pusztán jogilag következett be, ténylegesen nem. Ennek legfőbb jelzője, hogy 

semmiféle életrendi változás nem történt a vizsgált családokban, háztartásokban 

a formális válás, különélés hatására. A vizsgált téma feltárását nehezíti, hogy mi-

közben maga a válás és a különélés intézménye publikus, a formális jellege min-

den esetben titkolt, csak az adatközlőkkel kialakított bizalmi viszony mentén tár-

ható fel. Már az adatközlők megtalálása is jelentős előmunkálatokat igényel, mi-

közben eddigi eredményeim egyértelműen azt mutatják, hogy az informális gaz-

dasági stratégiák igen széles repertoárja van még rejtve a kutatás elől. Nehezen 

megközelíthető kérdések voltak az ötletadó személyének feltárása, illetve az in-

terpretációk érzelmi vonatkozásainak értelmezése. Kitekintésként egy jövőbeli ku-

tatásban a következő irányokban lehetne továbbvinni a témát. Miért „csak” a 

 
80  Béres 1997. 
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formális különélés eszközét alkalmazzák egyének, míg mások a formális váláso-

kat? Eszközölhető-e egyfajta összevetés a kettő között? A férfi-női szerepekre 

vetítve ugyancsak érdekes lehet, például a nemek kapcsolati hálójának feltérképe-

zésével, mely összefüggésben lehet azzal, melyik fél találkozik először a formális 

válás vagy formális különélés eszközével a motivátor által. Ez bővíthető lehet az 

ötletadók konkrét kilétére vonatkozóan is, akár egy „motivátor-hálózat” meg-

szerkesztésével. Végül pedig az egyén jogalkalmazására vonatkozóan bontható 

tovább a téma. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a mai magyar családpolitika, 

és a szociális támogatórendszer változások előtt áll (jó példa erre a 2015–től 

megvalósuló egygyermekes családok lakhatási támogatása81), éppen ezért lehet a 

formális válások és különélések informális jelensége egy izgalmas szelete a 21. 

századi családformák és funkciók változásainak feltárásának.   
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Éva Kusnyír 

„A PAPÍR ELBÍR MINDENT – HA ENGEDIK”  
[ANYTHING GOES IF IT IS PROPERLY DOCUMENTED – AND ALLOWED]:  
AN EXPLORATION OF FORMAL DIVORCES AND FORMAL SEPARATIONS 

 

The 21st century has witnessed the transformation of familial connections and communal 
relations, too. Special family forms continue to develop, and they represent a virtual 
footprint of our age. In my paper, I have endeavored to present one such special family 
form: I have tried to explore the techniques of formal divorce and separation. The point 
in this peculiar process of making profit is that, through the formal dissolution of the in-
stitution of marriage, it facilitates the functioning of the given household. I have elabo-
rated on the tendencies perceivable in formal divorces, while I have tried to define the 
way they operate as a phenomenon that reflects the new tendencies in 21st-century marit-
al relations. Beyond the description and interpretation of the behavior pattern observable 
at present, I have also intended to explore the historical prefiguration that used the fa-
milial system of relations for the operation of informal economic strategies in the tradi-
tional Hungarian peasant society of the 18th and 19th centuries.   

 

 

A Máriapócsi Kegykép másolata – Sárospatak – Kispatak 
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Molnár Levente 
 

Egy hajdúböszörményi juhászdinasztia  
három generációjának vizsgálata 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Kutatásomban egy hajdúböszörményi juhászdinasztia három generációjának 

életpályáit, stratégiáit mutatom be a középső generáció képviselőjének – Oláh 

István nyugdíjas juhásznak – perspektívájából.  

Kutatásomat 2012 októbere és 2014 áprilisa között végeztem adatközlőim-

mel készített strukturált mélyinterjúk és a Magyar Rackajuhtenyésztő Egyesület 

telephelyén való résztvevő megfigyelés, illetve a Hajdúsági Múzeumban végzett 

feltáró, levéltári kutatásaim által.1 

A dinasztiában vizsgált első generáció a 20. század első felében – a termelő-

szövetkezetek megjelenése előtt – lett juhász, a középső nemzedék a termelőszö-

vetkezetek tagjaként, míg a legfiatalabb nemzedék a juhászat termelőszövetke-

zetben való megszűnésével foglalkozásváltásra kényszerült.  

Szempontrendszerem kialakításában segítségemre volt Bácsi István, a Ma-

gyar Rackajuhtenyésztő Egyesület titkára, illetve Gencsi Zoltán, a Hortobágyi 

Génmegőrző Nonprofit Kft. egykori igazgatója.  

Tanulmányomban vizsgálom a három generáció életútját, pályaválasztásának 

indokait, kezdeteit, illetve a juhok fajtája, mennyisége, tartása közötti összefüggé-

seket, a haszonvétel és feldolgozás formáit, menetét, a juhok betegségeit és keze-

lésüket. Kitérek továbbá a juhászok által használt építményekre, a termelőszövet-

kezet által előidézett modernizáció aspektusaira, valamint vizsgálom a termelő-

szövetkezetek megjelenése által előidézett változást is, végül adatközlőm viszo-

nyát juhász és pásztor kollégáival, illetve véleményét a juhászat, pásztorság hely-

zetéről napjainkban.  

 

 

 
 1  Bencsik 1971. 
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ÉLETUTAK, PÁLYAVÁLASZTÁS INDOKAI, KEZDETEI 

 

Bár tanulmányomban csak három generációt vizsgálok, fontos megemlíte-

nem, hogy adatközlőm – Oláh István – legalább a negyedik generáció családja 

férfitagjai közül, aki juhászattal foglalkozik.  

Oláh István nagyapjáról annyi információval rendelkezett, hogy Újfehértó 

mellett volt bacsó, azaz fejős juhász2 egy Stern családnevű zsidó gazdánál. 

A legidősebb vizsgált generációhoz tartozik adatközlőm édesapja, Oláh Gá-

bor, aki 1907. november 10-én született. Már a II. világháború előtt is juhászként 

dolgozott, azonban öt évre hadifogságba esett. 1948 augusztusában tér haza, 

kezdetben egy olajütőben vállal munkát, majd benyújtja pályázatát a Hajdúbö-

szörményi Legeltetési Bizottsághoz, mely elbírálása után számadó juhászként 

dolgozik egészen 1959-ig, amikor többszöri elutasítás ellenére két fiával együtt 

belép a Vörös Csillag Termelőszövetkezetbe.  

Oláh István 1941. december 23-án született Debrecenben. Szülei ekkor a 

Debrecen melletti Dombostanyán éltek, ahol édesapja, Oláh Gábor feles juhász-

ként – saját juhállományát is tőkeként használva – dolgozott. Mivel pásztorcsalá-

dok esetében szinte evidens, hogy a fiatal fiúgyermeket is pásztornak szánják,3 így 

nem meglepő, hogy Oláh István csak hat osztályt végzett általános iskolában. Ti-

zenöt éves kora körül a hajdúböszörményi „libás” – Molnár és „Zsilinszky” – 

Bagossi családoknál cselédként dolgozik. Valóban sok hasonlóságot mutat itteni 

tevékenysége az uradalmi majorok cselédjeiével, 4  tulajdonképpen azonban ju-

hászbojtárként dolgozott, minden nap kihajtva a gazdák juhait, melyek közül so-

kat „pirzse-purzsának” nevez, mely azonban nem egyezik meg az erdélyi purzsa 

fajtával, hanem a merinó és racka juhok párzása után született juhok megnevezé-

séül szolgált.  

Oláh István felnőttként befejezi iskolai tanulmányait, mivel ezek termelő-

szövetkezeti brigádvezető pozíciójához szükségesek voltak, majd 1960-ban mes-

terséges megtermékenyítő képzésen veszt részt Hajdúszoboszlón.  

1961-ben kezdi meg két éves sorkatonai szolgálatát Pécsett, melynek ideje 

alatt mindössze két alkalommal látogat haza, részben a sorkatonai ellátás jobb 

minősége, részben a körülményes utazás miatt. 1963-as leszerelését követően 

Debrecenben szeretne gyári munkásként dolgozni, melyről sógora lebeszéli, így 

1963 márciusában beáll a Vörös Csillag Termelőszövetkezet juhnyírói közé, ahol 

minden megnyírt juh után 8 forintot kap. 

 
 2  Bencsik 1971: 64. 
 3  Dám 1995: 36. 
 4  Paládi-Kovács 2001: 603. 
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Oláh István fia, ifj. Oláh István eredetileg szintén juhászként dolgozott, ám 

a rendszerváltozás után a gyapjú és a juhtej alacsony felvásárlópiaci ára miatt a 

hajdúböszörményi termelőszövetkezetekben megszűnt a juhászat, így foglalko-

zásváltásra kényszerült – gulyás lett –, de jelenleg egészségügyi problémái miatt 

nem dolgozik.   

 

 
1. ábra: Kordás János csikós és adatközlőm, Oláh István juhász (Saját felvétel) 

 

 

JUHTENYÉSZTÉS, HASZONVÉTEL, GYÓGYKEZELÉS 

 

Bár a rackajuh jó tejhozammal rendelkező, szívós fajta, kevés húsa, lassú 

növekedése, rosszabb minőségű gyapja5 – illetve a finomabb gyapjú iránti foko-

zott kereslet – miatt német közvetítéssel kezdett elterjedni a spanyol eredetű me-

rinó juh, melyet új fajtaként a magyar juhászatban birkának neveztek, míg a juh 

jelző a racka privilégiuma maradt.  

A merinó megjelenése a juhállomány összetételének szignifikáns átalakulá-

sához vezetett: míg 1869-ben az összes állomány 31,5 százaléka volt merinó, ad-

dig 1953-ban a másfél milliós juhállomány közel 96 százaléka.6 

A két fajta egymás mellett élésének és párzásának köszönhető a már említett 

„pirzse-purzsa” juhok megjelenése. Adatközlőm a juhállományok kitisztulását 

 
 5  Szabadfalvi 2001: 706. 
 6  Szabadfalvi 2001: 708. 
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1957–58-ra teszi. A juh és birka elnevezés mellett Hajdúböszörményben a juhokat 

egy éves korukig jerke- vagy kosbáránynak, később jerke- vagy kostokjónak, ivartala-

nítás esetén ürütokjónak nevezték, míg vemhesség ideje alatt a juh hasas, ellés után 

fias, elválasztás után pedig canga.7 

Éppen ezen diverzitás indokolta, hogy a különböző korú, fajtájú, színű, ne-

mű és egészségi állapotú juhokat külön falkákban (200–250 juh Oláh István sze-

rint) tartották. Így tartották külön falkában – egészen az űzetés, párzás idejéig – a 

kosokat. Az űzetéshez a juhnak legalább tizenöt hónaposak kellett lennie. Az űzetés 

ideje alatt fontos volt minél homogénebb falkákat létrehozni, így a pásztorok szín 

szerint is homogenizálásra törekedtek, természetesen ez maga után vonta a pász-

torbér egymás között történő kiegészítését is. Az űzetés ideje hat hét volt, ezután 

még sokszor a falkákban hagyták a kosokat, mely szintén az említett „pirzse-

purzsa” juhok születéséhez vezetett, azonban minden esetben ügyeltek arra, hogy 

a tenyészkosok a lehető legesztétikusabbak legyenek.8 Bár a rackajuh gyapja rosz-

szabb minőségű, szívóssága, genetikai szilárdsága más juhval való párzás után faj-

tajegyei, előnyös tulajdonságai a hetedik generációban is visszaköszönnek.  

A purzsás szó használata valószínűleg a már 1750-ben is Hajdúböszörmény körül 

legeltető erdélyi juhászokra, a purzsásokra vezethető vissza, bár juhaik valóban ke-

vert fajtának tűntek – hiszen sem a merinó, sem a racka tulajdonságait nem visel-

ték – valójában a ma Erdélyben curkána vagy furkána néven ismert juhok voltak. 

Fajtaváltás esetén a régi fajta tenyészkosait és anyajuhait kiselejtezték, ami az 

állatok felhizlalását és eladását, levágását jelentette, illetve a tenyésztésre nem al-

kalmas kosokat kiherélték.9 

Az elletéskor született bárányok megkülönböztetéséhez nem használtak bá-

rányjegyeket, ezek nélkül, kizárólag szemmérték alapján meg tudták állapítani, 

hogy melyik bárány melyik anyajuhtól származik, ehhez elengedhetetlen volt a 

juh különböző testrészeinek, így az orr, fül, fülhegy, szutyok (orr alatti szájrész) 

ismerete. A juhok azonosítását később megkönnyítette a termelőszövetkezetben 

nélkülözhetetlen fülszámok használata, mely feleslegessé tette az egykor bárány-

jegyként használt fülcsonkítás vagy bilyogozás gyakorlatát. 

Bár egyes kutatók szerint a juhtej felhasználása az Alföldön nem volt olyan 

kifinomult, mint a juhtenyésztő kárpáti vidékeken,10 azonban kétségtelen, hogy 

ez a juh egyik legértékesebb haszna,11 így a juhtejnek igen jelentős szerepe volt a 

magyar paraszti gazdaságok tejhasznában.12 

 
 7  Bencsik 1971: 146. 
 8  Bencsik 1971: 163. 
 9  Szabadfalvi 2001: 730. 
10  Szabadfalvi 2001: 738. 
11  Dám 1995: 88. 
12  Dám 1995: 88. 
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Adatközlőim ismeretei alapján kijelenthetem, hogy a hajdúböszörményi ju-

hászatban igen fejlett módon dolgozták fel a juh tejét, több mint öt féle tejter-

mékként hasznosítva azt. Azonban mind a szakirodalom,13 mind adatközlőim ta-

pasztalata azt mutatja, hogy míg a juhok – esetünkben naponta kétszeri – fejése a 

juhász feladata volt, addig a tej feldolgozását főképpen a juhász felesége és gyer-

mekei végezték. 

A termelőszövetkezetek megjelenése előtt a legtöbb esetben bőgőre fejtek, az-

az éjszakára az anyajuhot egy deszkapalánk, azaz dranka segítségével különítették 

el a bárányától. Mivel azonban a termelőszövetkezetekben nem rekesztették el a 

bárányokat az anyajuhoktól, így azok – a takarmányozás minőségétől és mennyi-

ségétől egyaránt függően – körülbelül kettő, három hónapos korukra már önálló-

an, kizárólag legelve tudtak táplálkozni. Természetesen a bárányok leválasztása 

azt is jelentette, hogy az anyajuhokat mindenképpen meg kellett fejni napi két al-

kalommal. Mivel az elletések időszaka februárra esett, ezért adott év áprilisának 

végétől a következő év februárjáig tartott a fejési szezon. Így a bárányok leválasz-

tása után kiszámolták a várható tejhozamot, ami alapján a juhtartó gazdák bizo-

nyos napokon kijöttek a tejért vagy a már elkészült tejtermékekért. 

A tejtermékek készítéséhez azonban a tejnek körülbelül 28°C hőmérséklet-

tel kellett rendelkeznie, ezután tehettek bele oltóanyagot. A termelőszövetkezeti 

juhászat előtt Hajdúböszörményben a legtöbb helyen gyomoroltót használtak, 

melyhez egy megtisztított, besózott sertésgyomrot kiszárítottak, majd – arányo-

san – egy liter víz és egy liter összefőzött keveréket öntötték rá, melyhez még 

egész borsot és babérlevelet tettek, majd tíz napig érni hagyták, gomolya készíté-

sénél tíz liter tejhez adtak egy evőkanálnyi lét.14 Ezt Oláh István is ismerte, azon-

ban már nem használta. 

A termelőszövetkezeti juhászatban kizárólag por alapú oltószert használtak, 

melyből egy – speciálisan erre a célra kialakított kisméretű – kanálnyit adtak öt li-

ter tejhez. Ezután körülbelül fél óra múlva megaludt a tej, melyet feltörtek és 

gomolyaasztalra helyeztek. Ez az asztal egy magasított hátsó résszel és tölcsérsze-

rű első résszel rendelkezett, ahol a tejtermékek készítése után visszamaradt savó 

távozott. 

Miután a savó kifolyt, az elkészült gomolyát további száradás miatt gomo-

lyaruhába tették és felakasztották. Általában öt liter juhtejből készült egy kiló 

gomolya, de a legtöbb esetben három kilós gomolyákat készítettek, ami nehezeb-

ben száradt ki. Sok esetben – Oláh István szerint – az eladásra készített gomo-

lyákat nem hagyták rendesen kiszáradni, hogy nagyobb súllyal rendelkezzenek, 

egyúttal több pénzért lehessen őket eladni, azonban ez savósabb ízű gomolyát 

 
13  Dám 1995: 91. 
14  Hm. Nat. 451, 638, 639. 
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eredményezett. Egyes esetekben a gomolyát mesterségesen, sáfrány hozzáadásá-

val színezték sárgább színűre. Az elkészült, kiszárított gomolyát lereszelve, sóval, 

kaporral, csípős paprikával fűszerezve készítették a körözöttel azonos, úgyneve-

zett téli túrót, melyet szorosan lezárt befőttes üvegekbe helyeztek. Ezt legtöbb 

esetben csak tél elején kezdték meg, de gyakran használták főzéshez, sütéshez is. 

A gomolya után visszamaradt savó felhasználásával, főzésével készítették a 

zsendicét, melyet szintén ruhába helyeztek, kiszárítottak, ám az ezután visszama-

radó savó nem volt alkalmas további tejtermékek készítésére, azonban a sertés-

tartó gazdák moslékként még hasznosítani tudták. 

Adatközlőm édesanyja, nagyanyja vajat is köpült, úgy, hogy egy bádog-

edénybe tejet tett, azt addig rázva, míg vajszerű állaga nem lett. Adatközlőm tej-

fölt is készített, úgy, hogy az esti fejéssel nyert juhtejet reggelig pihentette, így a 

zsírban gazdag tejföl a tej színére került, melyet kanállal lefölözött és állni hagyta. 

Ehhez szükséges volt, hogy a tejet a lehető leghabosabban fejjék.15 

A tej mellett a juh másik nagy haszna a gyapjú. Mivel a nagyipari felhaszná-

lás megkívánja a gyapjú tisztaságát, ezért az első világháborúig a juhokat nyírás 

előtt úsztatták, fürdették.16 Ezután a rackajuhokat csak tavasszal, míg a merinó 

juhokat tavasszal és nyáron is megnyírták. A rackajuhok egyszeri nyírását május 

környékén végezték, mivel a legtöbb juhos gazda juhai a szabad ég alatt háltak. A 

nyírást kézi erővel, ollóval végezték, mely során arra törekedtek, hogy az állat bő-

rét meg nem sértve, annak szőrét lehetőleg egy darabban „fordítsák le” a juhról.17 

A tavaszi nyírás okaként adatközlőm azt jelölte meg, hogy így a juhok szőre 

kellően hosszú lett ahhoz, hogy az őszi vásárok idejére bundát készítsenek belő-

lük, mely egyben státuszszimbólumnak is számított. Ehhez a juhok lábát össze-

kötözték, a gége mögé beszúrt, pengéjével a csigolyák felé fordított kést kissé el-

mozdítva elvágták a nyaki ütőeret, ügyelve arra, hogy a juh gégéjét ne vágják el, 

ezután a bárány sódarán – mellső lábánál – lyukat szúrtak, az ebbe dugott nádcső 

segítségével pedig addig fújták a bárányt, amíg a bőrszövet és izomszövet közötti 

hártyás rész felszakadozott, ezzel is könnyítve a nyúzást.18  

Hasonló eljárást volt szerencsém látni az erdélyi, Maros megyében fekvő 

Nagyernyén (Ernei), ahol azonban biciklipumpát használtak nád helyett. 

Természetesen amennyiben a juh bőrét nem bundaként akarták hasznosítani, 

akkor a bőrt nem hasították fel az állat hasánál, hanem lábcsontjait eltörve tömlőre 

nyúzták. Ezután a hirtelen száradás miatti töréseket elkerülendő a bőrt kifeszítet-

ték, mésszel kenték be, timsós lében áztatták, kézzel törték, illetve kaparták le a 

felesleges szőr és húsdarabokat. Amennyiben a juhász nem a saját jószágát nyúzta, 

 
15  Hm. Nat. 451. 
16  Bencsik 1971: 175. 
17  Szabadfalvi 2001: 734. 
18  Bencsik 1971: 181. 
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úgy bérként az állat fejét, tüdejét és máját kapta. A bárányokat legtöbb esetben 

késsel, míg az öregebb juhokat bárddal bontották, ügyelve arra, hogy mindkét ol-

dalra jusson velő.19 Természetesen a juhász vágás után, illetve a juh elhullásakor 

egyaránt köteles volt elszámolni az állat bőrével, mivel erről meg lehetett állapíta-

ni, hogy valóban beteg volt-e az elhullott juh. 

Haszonvételi formaként jelentős az élőállatok eladása, melyek többségükben 

húsvétkor áruba bocsájtott bárányokat jelentenek, melyeket vagy elfogyasztottak, 

vagy később, az állat 1-2 éves korában, felhizlalva, élőállatként értékesítették.20 

Mind a juhtartó gazdák, mind a juhászok számára fontos haszonvételi forma 

a juhok húsa, mely főleg húsvéti árucikknek számított, amire rendszeres alkalom 

volt Hajdúböszörményben, mivel a városban jelentős lélekszámú görög katolikus 

egyházközség található.21 

Egyes esetekben történtek tiltott vágások – a juhász saját használatra vágott 

juhot a juhtartó gazda állományából – azonban az 1930-as évektől részben ható-

sági tiltás miatt, részben azért, mert a gazdák hazavitték beteg juhaikat, ezek egyre 

ritkábbak voltak.22 

A rackajuh húsának napjainkban történő értékesítésében problémát jelent az 

állat lassú fejlődése, illetve az, hogy az egyik fő felvásárló – Olaszország – a me-

rinó juhhoz képest kilónként 80–100 forinttal kevesebbért vásárolja fel a rackajuh 

húsát, annak ellenére, hogy a jól tartott rackajuh – Bácsi István szerint – meg-

nyúzva nem különbözik egy megnyúzott merinó juhtól. Lényeges haszon továb-

bá a juh trágyája, melynek összegyűjtését megkönnyítette a juhok drankával elkerí-

tett tartása, így a dranka továbbhelyezésekor a juhtrágyát összeseperték, és kupa-

cokba rakták, majd vagy tulajdonjog szerint hazaszállították, vagy a juhászok tü-

zeltek vele.23 

A beteg juhok gyógyítása három alappilléren nyugodott: a juhászok között 

cserélődő tudáson, saját tapasztalaton és a humán orvostudományból ellesett 

elemeken, melyek ismeretében a juhászok racionálisan, kultikus elemek nélkül 

gyógyították juhaikat.24   

Adatközlőim szerint a jól abrakoltatott és legeltetett juh nehezebben beteg-

szik meg, mely a juhász érdeke, hiszen állatorvosok csak a legritkább esetben 

avatkoztak be, mivel a juhok gyógyítása is a pásztorok kötelessége volt.25 

 
19  Bencsik 1971: 181. 
20  Szabadfalvi 2001: 732. 
21  Bencsik 1971: 180. 
22  Janó 2011: 77–78. 
23  Dám 1995: 46. 
24  Szabadfalvi 2001: 730. 
25  Bencsik 1971: 184. 
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A termelőszövetkezetek és a velük járó megnövekedett állatorvosi készítmé-

nyek megjelenése előtt szignifikáns probléma volt a rühesség. Ennek kezeléséhez a 

juhászok saját maguk által készített rühzsírt használták, mely alapvetően terpentin, 

zsír vagy faggyú és rézgálic keveréke, azonban esetenként más összetevők más 

arányban kerülnek bele, melyek már a juhásztitok részét képezik.26 Adatközlőim 

szerint a termelőszövetkezetek állományaiban rühesség – a megelőző oltások miatt 

– nem fordult elő, rühességhez hasonló betegség viszont igen, azonban ezen eset-

ben az állat szőrének hullását egy, a vérben lévő parazita okozta. 

A legkönnyebben úgy lehet felismerni a beteg juhot, hogy az nem legel, il-

letve sántítva megy. Ebben az esetben a betegnek látszó juhot azonnal ki kell 

emelni a falkából és megvizsgálni, és amennyiben szükséges állatorvost hívni. 

 

 
2. ábra: Sánta juh kezelése kenőccsel (Saját felvétel) 

 

A legegyszerűbben megállapítható és kezelhető betegség a sántaság, mely el-

látását a juhásznak egyedül kellett elvégeznie. A sántaság első fázisa az úgyneve-

zett pállott sántaság, amikor nedvesség hatására a juh körme felpuhul, és a bekerült 

szennyeződés hatására sántítani kezd.  

Ekkor a juhászok az állat körmét levágva a begyulladt körömágyat saját ké-

szítésű sántázószerrel kezelték, mely alapvetően rézgálicot, timsót és terpentint 

tartalmazott,27 azonban adatközlőm – Oláh István – ilyet nem, kizárólag erre a 

célra készült állatorvosi készítményeket használt. 

 
26  Janó 2011: 88. 
27  Bencsik 1971: 184. 
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Az így kezelt juhot 3-4 nap múlva vissza lehet engedni a falkához, azonban 

ha a juhász elmulasztja a kezelést, akkor kialakulhat a büdös sántaság, mely miatt le-

esik a körme, végül legsúlyosabb esetben magas lázzal járó csontvelőgyulladás 

alakulhat ki. 

Az Oláh István által említett másik gyakori betegség a – magas lázzal járó – 

tőgygyulladás. Ez többnyire a bárányok anyajuhokról való leválasztása után ala-

kult ki. Miután elkülönítették a beteg anyajuhot a falkától, a felgyülemlett tejet ki 

kellett fejni, azonban súlyosabb esetben injekciót kellett alkalmazni, illetve sebe-

sedés esetén be kellett kenni a juh tőgyét, mely egyrészt elősegítette a gyorsabb 

gyógyulást, másrészt megakadályozta a további fertőzések kialakulását. 

 

 

LEGELTETÉS, TERELÉS, ÉPÍTMÉNYEK, MODERNIZÁCIÓ 

 

A juhokat általában Szent György-nap (április 24.) környékén hajtották ki a 

legelőre, azonban mivel többfajta állat egyszerre való legeltetése problémás lenne, 

ezt legeltetési renddel szabályozták, a juhoknak rendszerint a rosszabb minőségű, 

más állatok legeltetésére nem alkalmas legelőket juttatva.28 Ezzel párhuzamosan a 

juhok legelőit is több részre, járásra osztották fel, elég időt hagyva a fű regenerá-

lódásához.29 Hajdúböszörményben legfőképp Pród pusztán, illetve a Tisza áradá-

sa által öntözött Réten legeltették a juhokat.30 Csak a pródi terület 2074 kataszteri 

hold és 132 négyszögöl volt, ebből 270 kat. hold első-, 230 kat. hold másod-, 503 

kat. hold harmad-, 559 kat. hold negyed-, 165 kat. hold és 663 négyszögöl 

ötödosztályú legelő, 347 kat. hold és 658 négyszögöl mocsár és tó volt.31 

Mint sok nagyobb határral rendelkező alföldi településben, így Hajdúbö-

szörményben is kettős rendszerben legeltették az állatokat: a város melletti lege-

lőkön a naponta hazajáró csordát, a távolabbi, külső legelőkön pedig – többek 

között – a juhokat is.32 

A hajdúböszörményi pródi legelőbirtokosság legeltetési társulata a követke-

ző képviselőszerveket és tisztségeket foglalta magába: közgyűlés, választmány, el-

nök, elnökhelyettes, társulati gazda (pásztorok feladatainak, kötelességeinek el-

lenőrzése), pénztáros, jegyző, pásztor, mezőőr, szolga.33 

 
28  Dám 1995: 46. 
29  Szabadfalvi 2001: 712. 
30  Janó 2011: 66–67. 
31  Hm. Nat. 199. 
32  Dám 1995: 47. 
33  Hm. Nat. 199. 
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Adatközlőm – Oláh István – főleg a Bagota nevű területen legeltetett, mely 

a 20. század elején lett juhlegelő, ezt megelőzően a ménesé volt.34 Oláh István 

elmondja, hogy családjuk 1959-es termelőszövetkezetbe lépésével a saját juhaik is 

a termelőszövetkezet állományával közösen voltak tartva, azonban az akkori bri-

gádvezető bár engedélyezte, hogy Oláh István saját juhait a termelőszövetkezet 

legelőjén tartsa, azonban nem használhatta a termelőszövetkezet abrakját, éppen 

ezért sokszor legeltetett már learatott, betakarított földeken, ahol az ott maradt 

takarmányt etette a juhokkal, ezzel egyben megtrágyázva a földeket, mely azok 

tulajdonosainak is igen kedvező volt.35 

Fontos szerepe van a juhok táplálásában a sózásnak is, ezt rendszerint na-

gyobb tömb sókkal oldják meg, melyeket sózóvályúba, vagy kisebb, lapos desz-

kákra tesznek.36 

November elseje után már csak a juhok maradtak a legelőkön,37 innen a 

mondás, hogy csak akkor hajtják a juhot haza, ha havat hoz a hátán. Teleltetéskor 

a juhokat – főleg – a városmag köré épült kertekben teleltették: ezek területére 

ólak, színek, fészerek és karámok épültek, melyekre az állattartás és extenzív 

földművelés miatt volt szükség. Innen a juhokat – a bárányok kivételével – egé-

szen addig kijáratták a határba, amíg bármit is találtak, bár egyes gazdák inkább a 

közeli nyírségi falvakba mentek torzsára, azaz káposztaföldre.38 

A juhok terelésében, irányításában a juhász egyik legfontosabb segédje a 

pásztorkutya. A 19. század közepéig – a gyakori farkastámadások miatt – a pász-

torok olyan nagytestű kutyákat is tartottak, mint a kuvasz és a komondor, melyek 

nyakát hegyes, vasszöges nyakörvekkel védték a farkasoktól.39  

A sinkafajta kutya megjelenése, elterjedése előtt sokan használtak tereléshez 

pulit, melyek közül főleg a nőstényeket kedvelték, mivel ezek nem kóboroltak el 

gazdájuk mellől. Ezek tanítása már kölyökkorban megkezdődött, sokszor a pász-

tor ölben vitte ki a pulit a legelőre.40 

A sinkafajtáról Oláh István azt tartja, hogy – bár ma már önálló fajtaként 

kezelik – a legtöbb esetben keverék kutyák voltak, a fedeztetésnél egyedül arra fi-

gyeltek, hogy esztétikus kutyákat pároztassanak. Továbbá azt sem tartotta fon-

tosnak, hogy magyar fajtát pároztassanak, a legtöbb esetben a keverék kutyák 

„még a juhász munkáját is megcsinálták”. 

 
34  Bencsik 1971: 148. 
35  Janó 2011: 67. 
36  Szabadfalvi 2001: 715. 
37  Bencsik 1971: 150. 
38  Bencsik 1971: 150. 
39  Janó 2011: 84. 
40  Janó 2011: 84. 
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Adatközlőm – Oláh István – mindig használt terelőkutyát, azonban úgy 

gondolja, problémás definiálni a jó kutya tulajdonságait, mivel a pásztorok egy-

más között cserélték és fedeztették terelőkutyáikat, betanított kutyához pedig 

nem lehet hozzájutni, hiszen ezeket a kutya gazdája nem adja el. Ha mégis van 

jellemzője a „jó” kutyának, az az, hogy kifejezetten a gazdája mellett marad, így 

lehet vezényszavakkal irányítani, azonban fontos, hogy ne kerüljön hallótávolsá-

gon kívül, illetve ne terelje a juhokat feleslegesen, ami a juhnak – lévén kifejezet-

ten stresszérzékeny állatfajta – káros. Amennyiben a kutya a juh körül akar lenni, 

úgy még mindig a juhász magához tudta idomítani egy darab kenyérrel, vagy a 

juhászkampóval való ijesztéssel, azonban sosem szabad verni a kutyát, mivel így 

félénkké válhat, „elnyűhet”.41 

Ismételten fontos, hogy a terelőkutya már kölyökként – a szuka egy éves ko-

ra előtt, a kan főleg egy éves kora után – elindul a juhász szavára.42 Természete-

sen nagyban függ a terelőkutya értéke a juhász tudásától, a kutya tanításának át-

adás-átvétel jellegű folyamata alatt tanított technikáitól.43 

A juhok terelésénél az is fontos, hogy milyen irányból küldik rá a kutyát, hi-

szen rossz terelésnél összeterelhet két olyan falka juhot, amelynek nem kellene 

egy falkában lennie, vagy drasztikusabb esetben a juhok akár agyontaposhatják 

egymást. Természetesen nem lehet kizárni, hogy a kutya „elsül”, azaz vezényszó 

és tiltás ellenére elmegy a juhval. 

A terelésben, juhok gondozásában másik fontos eszköz a kampósbot. Eze-

ket a juhász magasságához állították, a nagy igénybevétel miatt pedig keményfá-

ból készültek, és sokáig edzették, érlelték (gőzöléssel, trágyalével) őket.44 Funkci-

óját tekintve a sánta, vagy nyírásra váró juh kiemelésére használták, továbbá erre 

könyököltek, vagy ültek.45 Díszítőmotívumaira mértanias faragás jellemző, anyag-

használata igen színes, a fém, csont, szaru, műanyag és celluloid használata is 

megtalálható a kampósbotokon.46 A Hortobágy környékén, mivel kevés erdő ta-

lálható itt, főleg borsodi és egri specialisták termékeit vásárolták.47 A juhászkam-

pónak pedig elég tágasnak kellett lennie ahhoz, hogy ne okozzon a juhnak fáj-

dalmat, vagy sérülést, de eléggé szűknek is, hogy a juh ne tudjon a kampóból ki-

lépni, ezt a juhászok hüvelykujjukon próbálták ki.  

A juhászok – a juh körmözése miatt – speciális zsebkést használtak, mely 

kettő pengével, egy nagyobb, általánossal és egy kisebb, befelé görbülővel rendel-

 
41  Janó 2011: 84. 
42  Szekeres 1994: 226. 
43  Szekeres 1994: 227. 
44  Szabadfalvi 2001: 727. 
45  Bencsik 1971: 193. 
46  Domanovszky 1981: 232. 
47  Kunkovács 2013: 77–78. 
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kezik, ezért nevezték körmözőnek.48 Bár a juhászokon kívül más pásztoroknak 

nem volt erre a késre szüksége az állatok kezeléséhez, mégis ezt a típust használ-

ták, hiszen a kisebb penge kiválóan alkalmas bőrmunkákhoz, faragáshoz, díszí-

téshez.49 

A nagyméretű nyájak őrzése miatt szükséges mind állatok, mind emberek 

számára bizonyos épületek kialakítása, melyet nagyban determinál a természeti 

környezet, táji adottság, az építőanyagok fellelhetősége.50 Ehhez hozzájárult a szi-

laj pásztorkodás 19. század végére való eltűnése,51 azonban mivel a juhászok év-

ről máshol legeltettek, sokáig nem készíttettek állandó épületeket.52 

A legkezdetlegesebb megoldásként a juhokat éjszakára nádból, szalmából, 

napraforgószárból készült karámokba terelték,53 ám ezeket felváltotta a hordoz-

ható deszkakarám, azaz a dranka. 

A dranka sarkait egyaránt rögzíthették élő fákhoz, de gyakrabban karókhoz 

rögzítették, ezzel még mobilisabbá téve a deszkakerítést, mely a dörgölőzőfához ha-

sonlóan 3-4 nap után falkaösszetartó jelleggel is bírt, sőt, mivel a juhok csak a 

dranka által közrefogott területen legeltek, így a lehető leggazdaságosabb legelte-

tést is biztosították, majd tél beálltával a drankához használt fát – tüzelőként – a 

juhászoknak adták.54 

Oláh István szárnyékot is készített, melyhez egy fa tartószerkezetet készített, 

melyet aztán náddal, vagy szalmával borított, majd ezt még drankával is körülvette, 

hogy a juhok mellől el tudjon szakadni. 

Azonban mivel a juhász hamarabb költözött ki a legelőre, mint a családja – 

akiket általában egy gazda vitt ki – így az ő feladata volt a kunyhó elkészítése is, 

melyben a többi gazda igyekezett építőanyaggal segíteni a juhászt.55 

Az egyik legjellegzetesebb pásztorépítmény a vasaló, ami igen elterjedt volt 

Hajdúböszörményben és Hajdúnánáson, ám a Balmazújvároshoz tartozó legelő-

kön már nem használták.56 Oláh István is ismeri a vasalót, azonban nem használt 

ilyet, mivel rendkívül tűzveszélyesnek ítélte, a konyha, főzőhely kialakítását leg-

többször úgy oldotta meg, hogy árokba ásott 60–70 cm mély gödröt, ezzel bizto-

sítva, hogy a főzőhely minden oldalról szélvédett legyen.  

Oláh István emlékei szerint az 1970-es évek első felében jelent meg a Vörös 

Csillag Termelőszövetkezetben a villanypásztor. A megjelenést azzal indokolták, 

 
48  Kunkovács 2013: 94. 
49  Kunkovács 2013: 94. 
50  Dám 1995: 116; Paládi-Kovács 2010: 55. 
51  Kunkovács 2013: 127. 
52  Bencsik 1971: 194. 
53  Janó 2011: 62. 
54  Bencsik 1971: 196. 
55  Janó 2011: 58. 
56  Janó 2011: 62. 
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hogy a villanypásztor segítségével a juhok a juhász felügyelete nélkül legelhetnek, 

azonban a kezdetleges technikai adottságok és az állandó áramkimaradások miatt 

hamarosan felszedték a villanypásztort. Adatközlőim szerint a villanypásztornak 

vannak előnyös oldalai is, így megakadályozza, hogy a juhnyáj egy forgalmasabb 

útra menjen, azonban úgy érzik, hogy mivel a Hortobágy a Világörökség része, 

ezért használata ellentétes az ember és állat hasznos együttélésével. 

Közlekedési eszközök tekintetében is megfigyelhető egyfajta modernizáció, 

hiszen míg a II. világháborúig a gyaloglás mellett a leggyakoribb közlekedési esz-

köz a szamár volt,57 úgy Oláh István legtöbbször kerékpárral közlekedett, a ter-

melőszövetkezetek a téli időszakban pedig teherautóval szállították a juhászokat a 

munkahelyre. Bácsi István, a Magyar Rackajuhtenyésztő Egyesület titkára kike-

rülhetetlennek látja a pusztai modernizációt, hiszen mind a kapcsolattartás, mind 

a vonatkozó jogszabályok miatt modern megoldásokhoz kell folyamodnia, így 

például a juhok fülszámába elektronikus chipet kell helyezni.  

 

 

STÁTUSZ- ÉS FOGLALKOZÁSVÁLTÁS, PÁSZTOROKKAL VALÓ  

VISZONY, PÁSZTOROK HELYZETÉNEK MEGÍTÉLÉSE  

NAPJAINKBAN 

 

Hajdúböszörményben az I. világháborút megelőzően megélhetési alap volt a 

jószágtenyésztés és az ezzel járó pásztorkodás. A két világháború között, mivel 

nem volt kifizetődő életforma, sokan csak kényszerből pásztorkodtak. A pász-

torkodás, így a juhászat fellendülése a II. világháború után következett,58 mely 

nyomán úgynevezett táblás csoportok alakultak – többek között – ilyen volt a 

Fazekas tanyai csoport, melynek a Földművelésügyi Minisztérium 1949. januárjá-

ban engedélyezte a termelőszövetkezetté alakulást, így kezdődött 1949. január 23-

án a Vörös Csillag Termelőszövetkezet története.59 

Ez mind a juhok ellátása, mind a juhászok bére miatt fontosnak számított, 

hiszen mindkettő sokkal kiszámíthatóbb, kiegyensúlyozottabb lett. „A Vörös-

Csillag Tsz.-nek tagja lettem, azóta jobb az életem.”60 

Adatközlőm – Oláh István – édesapja, Oláh Gábor 1959 előtt számadó ju-

hászként dolgozott, mely állás elnyeréséhez a Legeltetési Bizottsághoz kellett egy 

pályázatot benyújtani, mely elbírálása után egy évre fogadták a számadókat, akik 

maguk választották bojtárjaikat. Mivel Oláh Gábor öt évig szovjet hadifogságban 

 
57  Hm. Nat. 451. 
58  Bencsik 1971: 186. 
59  Http://Hbml.Archivportal.Hu/Id-842-Xxx_345_Hajduboszormenyi_Voros.Html (Letöltés: 2016. 

február. 7.) 
60  Hm. Nat. 913. 
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volt, hazatérve már ismerte a kolhozrendszert, így félt a termelőszövetkezetbe 

való belépéstől, de többszöri rábeszélés hatására önként belép.  

Bár Oláh Gábort nagyon letörte a belépés, fia – adatközlőm – örömmel fo-

gadta, hiszen a termelőszövetkezet sokkal jobb lehetőségeket biztosított a juhá-

szok és juhok számára is.  

Oláh István fia, ifj. Oláh István eredetileg szintén juhászként kezdte pályáját, 

ám a rendszerváltozás után – a juhtej és gyapjú alacsony felvásárlópiaci ára miatt 

– megszűnik a termelőszövetkezetekben a juhászat, így gulyásként dolgozott to-

vább, azonban egy baleset miatt jelenleg nem dolgozik. 

Ahogyan koronként eltérő volt a pásztorság státusza, úgy a pásztorok is vál-

tozó véleménnyel rendelkeznek munkájukról. A legtöbben úgy vélik, hogy a ju-

hászság a legjövedelmezőbb, hiszen gyakran vágtak juhot, ilyen alkalmakkor pe-

dig gyakran mulatoztak.61 Habár a juhászság a juh melletti állandó készenlétet, 

helytállást feltételez, a juhászok mégis igyekeztek nem elkülönülni a társadalom 

többi rétegétől.62 Oláh István fiatalként gyakran járt – a több mint 30 kilométerre 

lévő Bagotáról biciklivel – bálba. A gazdasági év szakaszait névnapokban hatá-

rozták és határozzák meg gyakran napjainkban is,63 Oláh István is többször emlí-

tette Hugó napját (április 1.), mely gyakran viharos idővel jár. 

Adatközlőm meglátása szerint a szakképzett pásztorok mindig versenyeztek 

egymással, ám ez ritkán – főleg ittasan – vezetett konfliktusokhoz. Az ilyen ver-

sengés része volt az, hogy a különböző juhásztitkokat sem árulták el egymásnak, 

ám Oláh István ezekben nem hisz. Aktív évei alatt a legelőn gulyások voltak 

szomszédaik, a gulya kapta a legjobb minőségű legelőterületeket, melyre a gulya 

után engedték a juhnyájakat, vagy csak rosszabb minőségű legelőket kaptak.64 

Oláh István és családja esetében fennáll a pásztorok közötti házassági endogámia 

is, hiszen édesanyja is pásztorcsalád leszármazottja. 

Nyugdíjasként, illetve a Hortobágy Örökös Pásztoraként gyakran vesz részt 

különböző – főképpen a Hortobágyi Nemzeti Park által szervezett – programo-

kon, ahol egykori kollégái gyakran ittasan megbántják, ám erre figyelmeztetni 

szokta őket.  

A ma aktív pásztorok helyzetét nehézkesnek ítéli meg, mivel egyre kisebb 

létszámú juhállományok vannak, egyre kevesebb a szakképzett pásztor is, akiktől 

a következő generációk tanulhatnának, így Oláh István úgy véli, hogy egyre keve-

sebb fiatal fogja a juhászatot hivatásként választani, bár véleménye szerint a nap-

jainkban előforduló rossz munkalehetőségek miatt lesznek fiatalabb pásztorok is, 

 
61  Bencsik 1971: 187. 
62  Janó 2011: 106. 
63  Bencsik 1971: 188. 
64  Janó 2011: 67. 
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továbbá a Hortobágyot állattartásra kiválóan alkalmasnak tartja, mely szintén elő-

segítheti a következő pásztorgeneráció megjelenését.  

Bácsi István ezzel szemben problémásnak látja a következő generációk 

helyzetét, mivel véleménye szerint a juhászatot nem lehet iskolai keretek között 

megtanulni, kizárólag tapasztalat útján, szakképzett pásztorok segítségével lehet 

elsajátítani. Továbbá úgy véli, hogy bármennyire is jellemző a közbeszédben a 

pásztorok „egyszerű” emberként való idealisztikus ábrázolása, hatalmas tudás – 

többek között növényismeret – illetve szakképzettség birtokában vannak, és ezek 

mellett odaadással végzik munkájukat. Problémásnak ítéli meg a Hortobágyi 

Nemzeti Park területén a pásztorkodás és természetvédelem egyensúlyát: „Mi ér 

többet, egy pacsirta, vagy egy juh?” Mindezek mellett – sokak véleményével ellentét-

ben – úgy véli, hogy a legeltetéses állattartás nincs rovással az ökoszisztémára, sőt, 

inkább a kettő közötti folyamatos interakcióról van szó, azonban leszögezte, 

hogy véleménye szerint a Hortobágy elsődleges funkciója a legeltetéses állattartás. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Tanulmányomban arra törekedtem, hogy egy hajdúböszörményi juhászcsa-

lád három generációját, az egyes életutakhoz, korszakokhoz kapcsolódó sajátos-

ságok segítségével ábrázoljam egy pásztorcsalád életében a 20. század során tör-

tént változásokat. 

Az interjúkészítés és a szakirodalom vizsgálata alapján három nagy változás-

ról beszélhetünk. 

Elsőként az I. világháború után jelentkezett a pásztorság társadalmi státu-

szának leértékelődése, másodsorban a II. világháború utáni kollektivizálás, terme-

lőszövetkezetesítés volt pozitív hatással a juhászat legtöbb szegmensére, végül a 

rendszerváltozás után megszűnő termelőszövetkezeti juhászat és a napjainkban is 

egyre élénkülő turisztikai érdeklődés a Hortobágy és a pásztorkodás iránt. 

A termelőszövetkezetek megjelenése egyes gyakorlatokat – így a juhok saját 

készítmények által történő gyógyítását – elhomályosított vagy esetenként meg is 

szüntetett, ezzel párhuzamosan viszont nagyon sok komplex folyamatot – tejfel-

dolgozás, tenyésztés – jelentősen megkönnyített, ezzel együtt a motorizálás és 

modernizáció megjelenése a juhászok életkörülményeit is javította, így például a 

termelőszövetkezetek megjelenése vezetett jobb minőségű épületek megjelenésé-

hez is. 

A modernizáció hatása – ellenére/miatt – sok olyan juhászokat ellátó vállal-

kozás is fennmaradt, mely 18. század végi gyökerekkel rendelkezik, így például a 

balmazújvárosi Mihalkó kalapos család napjainkban is készít pásztorkalapokat, 
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ugyanakkor a – többek között a modernizáció hatására – megváltozott felvásárló 

piaci folyamatok vezettek ifj. Oláh István foglalkozásváltásához is. 

Ugyanígy a pásztorság iránti fokozott érdeklődés is befolyásolja – sok eset-

ben idealizálja – a pásztorok szerepét, így Oláh István is számos könyvben, film-

ben szerepelt, kiállításokon, a Hortobágyi Nemzeti Park által szervezett progra-

mokon vesz részt, mely programok Oláh István és kortárs pásztorok hagyatékát, 

emlékét, státuszát igyekeznek felölelni, támogatni, ennek legjelentősebb példája a 

rendszerváltozás után létrehozott Hortobágy Örökös Pásztora cím is.  
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zeum Néprajzi Adattára. 199. 
 

 
 
Levente Molnár 
 

THE EXAMINATION OF THREE SHEPHERD DYNASTIES FROM THE  
SETTLEMENT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

 
In my study, I have tried to give an account of the changes that occurred in the life of a 
shepherd family during the 20th century through presenting three generations of said 
family from Hajdúböszörmény together with the peculiarities related to the individual life 
paths and time periods.  
On the basis of the interviews and the examination of the relevant literature, we can 
identify three major changes in this respect.  
Firstly, there was a devaluation of shepherdry after the First World War. Secondly, a pos-
itive effect was exerted on the majority of the segments of the occupation of shepherds 
during the collectivization and the process of establishing agricultural cooperatives fol-
lowing the Second World War. Finally, there was the discontinuation of shepherdry in 
the framework of cooperatives after the change of the political regime in Hungary, fol-
lowed by a recent upsurge in touristic attention to the region called Hortobágy and the 
shepherds’ way of life.   
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Ujhelyi Nelli 
 

Tyukodi fiatalok vidéki és városi térhasználata 

„Egy szál virágért a szomszéd városba kell utaznom…” 
 

 

BEVEZETÉS 

 

Egyéni életvitelünk, életutunk természete nagyban függ mobilitásunk mi-

lyenségétől. Nem csak földrajzi és társadalmi színtereken belül és azok között 

„kell” mobilnak lennünk, hanem az offline és az online színterek bejárása is napi 

szintű „feladat”. Életmódunkat alapjaiban határozza meg a térhez való viszo-

nyunk. Ezáltal a 21. század elejének egyik izgalmas kérdése, hogy a kortárs globa-

lizációs folyamatokkal átszőtt világunkban, hogyan írható le az egyének minden-

napjait meghatározó társadalmi és földrajzi színterek közötti viszony. Hiszen 

ezeket a tereket eltérő rendszerességgel és különböző céllal látogatjuk, ezáltal kü-

lönböző szerepet foglalnak el életünkben. Mindezeket az egyes tereken töltött 

idő mennyisége nagy mértékben meghatározza. Modernizált és globalizált vilá-

gunkban a falusiak napi szükségleteik kielégítésére, az elérni kívánt tudás meg-

szerzésére, egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére és rendszerint megélhe-

tésük biztosítására sem alkalmas már a falu. Vagyis napjainkra  
 
„a falusiak csak részben töltik az idejüket a faluban, és életüket is csak kisebb-
nagyobb mértékben befolyásolja az a közigazgatási egység, amit községnek, falunak 
szokás nevezni.”1  
 

Nincs ez másként az általam vizsgált lokális társadalom, Tyukod esetében sem, 

ahol a vizsgálatba vont helyi fiatalok életük jelentős részét, a nap huszonnégy 

órájának meghatározó hányadát település környéki falvakban és városokban élik.  

A több térhez való kötődés problémájából kiindulva kutatásom során a tér-

használat vizsgálatára koncentráltam. Fő kérdésem az volt, hogy mit jelent ma 

Magyarországon egy 2000 fős faluban 20-30 év körüli fiatalként élni, és ez ho-

gyan követhető nyomon a helyiek térhasználatában? Ennek megválaszolása érde-

kében két problémakört vizsgáltam. Egyrészt azt, hogy a tyukodi fiatalok milyen 

sajátosságokat társítanak a vidékhez és a városhoz, vagyis azt, hogy milyen vidék- 

és városreprezentációk határozzák meg elbeszéléseiket. Másrészt arra kerestem a 

választ, hogy milyen összefüggések, a térhasználattal kapcsolatos társadalmi gya-

 
 1  Kovács–Vidra–Virág 2013: 7. 
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korlatok figyelhetők meg a tyukodi fiatalok mindennapjait meghatározó falusi, 

vidéki és városi színterek között. Ehhez fontosnak tartottam szemügyre venni 

azt, hogy a vizsgált személyek társadalmi térhasználatában milyen szerepet tölt be 

Tyukod a közeli városokhoz (Mátészalkához és Csengerhez) és az egyéb települé-

sekhez (pl. Pátyodhoz, Csengersimához) viszonyítva. 

Tanulmányomban először a kutatás részleteivel foglalkozom, reflektálok a 

kutatói pozícióra, illetve az elméleti kereteket mutatom be. Ezután a narratívák 

szintjét vizsgálva interjúalanyaim vidék- és városreprezentációit tárgyalom. Majd 

a vizsgálatba vont tyukodi fiatalok térhasználati gyakorlatát elemzem. Mindezzel 

célom felhívni a figyelmet arra, hogy a 21. század elején vidék és város viszonya 

rendkívül összetett, így tehát érdemes az adott települést és a lakóik által rendsze-

resen használt színtereket – az offline mellett az online világokat is2 – együtt 

vizsgálni és értelmezni. 

 

 

A KUTATÁS MOZZANATAI 

 

Hipotézisem szerint a megkérdezett tyukodi fiatalok mentális térérzékelésé-

ben és hétköznapi gyakorlatában a vidék a várossal összefüggésben értelmezen-

dő, de a kettő közötti viszony nem hierarchikus, hanem kiegészítő jellegű. A tyu-

kodiak egy része rendszeresen jár a közeli településekre, ahol a tyukodinál kiter-

jedtebb bolthálózat, nagyobb áruválaszték és szélesebb szolgáltatási paletta áll 

rendelkezésre. Hipotézisemben foglaltakhoz 2012 és 2015 között végeztem em-

pirikus kutatást Tyukodon és a környező településeken. Döntőrészt 20-30 év kö-

rüli tyukodi fiatalokkal interjúztam,3 akiket korábbi terepkutatásom alkalmával 

szerzett ismeretségek alapján választottam ki szakértői mintavételi eljárással, illet-

ve hólabda módszerrel. A terepmunkának köszönhetően, a résztvevő megfigyelés 

technikájával interjúalanyaim attitűdjeit, magatartását, a társadalmi jelenségeket 

természetes közegükben figyelhettem meg. Vizsgálatom során az empirikus tár-

sadalomkutatás induktív módszeréből kiindulva, következtetéseimet a konkrét 

megfigyeléseimből vontam le. Az adatok értelmezése során az émikus gyakorlatot 

követtem, vagyis a megfigyeltek jelentésvilágát az interjúalanyaim nézőpontja és 

kategóriarendszere határozta meg. Terepmunkáim során nem csupán megkérdez-

tem a beszélgetőpartnereimet, hanem a mindennapjaik részeként, velük együtt 

 
 2  A hazai internetes kutatások legújabb interdiszciplináris gyűjteménye a Replika 90–91. U madbro 

– Belépés Jelszóval! Online világok és kutatási módszereik című lapszáma. Az online kultúrákat és kö-
zösségeket, identitásokat, reprezentációkat és az internethasználatot – többek között az elekt-
ronikus folklórt és a virtuális temetőket – vizsgáló magyar néprajzi és kulturális antropológiai 
kutatások tematikus áttekintését lásd Lajos Veronika jelen tiszteletkötetben megjelent írásában. 

 3  Összesen 34, diktafonon is rögzített, félig strukturált interjút készítettem. 
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mozogtam az általuk rendszeresen használt falusi és városi, földrajzi-társadalmi 

színterek között. A közös utazások során összetett kutatási struktúrát alkalmazva 

célom az volt, hogy a vizsgálatba vont tyukodi fiatalok térérzékelését és térhasz-

nálati gyakorlatát megértsem és elemezzem.4 Az interjúalanyaimmal közösen el-

töltött idő és intenzív együtt tartózkodások miatt a következőkben reflektálok a 

kutatói pozíciómra, illetve annak a kutatásra tett esetleges hatásaira.  

 

 

REFLEXIÓK 

 

Az 1960–70-es években kialakult posztmodern szemlélettel, a társadalomtu-

dományokban fokozatosan előtérbe került annak fontossága, hogy a kutató mi-

lyen nézőponttal rendelkezik és milyen tudományos gyakorlatot követ, illetve, 

hogy mindezek milyen hatással bírnak magára a kutatás folyamatára.5 Ennek kö-

vetkeztében napjainkban egyre inkább cáfolhatónak tűnnek a világ objektív meg-

ismerhetőségére vonatkozó elképzelések.6 Georg Gadamer szerint minden egyes 

ember egyedi módon interpretálja a világ történéseit, hiszen képtelenek vagyunk 

ismereteinket elválasztani tapasztalatainktól, kulturális gyakorlatainktól. Így vég-

képp abszurd azt feltételezni, hogy képesek lennénk objektíven értelmezni a kö-

rülöttünk zajló folyamatokat.7 

Az objektivitás képzetének megszűnésével egyértelművé vált, hogy a kutató 

személyisége, társadalmi állása, olvasottsága, társadalmi neme, származása és 

egyéb tényezők is mind-mind befolyásolják a tudományos tudás termelésének 

menetét. A kutatás során maga a folyamat vált lényegessé, ahol a kutatók soha-

sem lehetnek a kulturális folyamatok kívülálló, független megfigyelői, ezért reflek-

tálni kezdtek saját pozíciójuk hatására az adatgyűjtésben és a feldolgozásban.8 Az 

1980-as évek kritikai fordulatának következtében, a társadalomtudományokat 

egyre inkább az önreferencia, az önreflexió és az önmagára vonatkoztatás jellem-

zi.9 Ezen felvetések alapján a következőkben értelmezem saját kutatói pozíció-

mat, annak a kutatásra tett lehetséges hatásait. 

 
 4  Ez annyiban hasonlít a George Marcus nevéhez köthető több színterű etnográfiához, hogy 

több földrajzi helyszínen végeztem a kutatást, de annyiban kevesebb annál, hogy jelen kutatás-
ban nem állt módomban a lokális viszonyokat globális kapcsolathálókba illeszteni, ami lényegé-
ben a Marcus-féle szemléletváltás alapja. Marcus 1995. A módszerről részletesen lásd például: 
Lajos 2015: 163-172. 

 5  Gradvohl–Jászberényi 2007: 313. 
 6  Letenyei 2012: 184. 
 7  Biczó 2003: 252. 
 8  Biczó 2003: 253. 
 9  Olay–Ullmann 2011: 456. 
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A Tyukodon végzett kutatásom során hozzám hasonló korú beszélgető-

partnerekkel kerestem kapcsolatot, közülük néhánnyal az idők folyamán baráti 

szintű viszonyt építettem ki. A vizsgálatba vont személyek többségének hétköz-

napjait lehetőségem nyílt „insider” (bevonódott) kutatói pozícióból szemlélni. 

Mindez hozzásegített ahhoz, hogy árnyaltabb képet alakíthassak ki, mélyebb ösz-

szefüggéseket érthessek meg.  

Kutatói pozíciómat éppúgy befolyásolta a nagyvárosi származásom és élet-

formám, mint a korom, a nemem, a társadalmi pozícióm, az etnikai hovatartozá-

som és részben a személyiségem. Születésem óta nagyvárosban élek. Érdekes ta-

pasztalat volt városiként, falu–város viszonyrendszerről kérdezni a helyieket. Pél-

dául amikor a városiak attitűdjeiről, magatartásformáiról érdeklődtem, figyelembe 

kellett vennem, hogy az adott helyzetben interjúalanyaim számára, én testesítet-

tem meg a „városi embert”. Feltételezhető volt, hogy negatív tapasztalataikat 

nem tárják fel könnyedén.  

A résztvevő megfigyelésnek, valamint beszélgető partnereim „követésének” 

köszönhetően szembesülhettem a narratíváktól eltérő véleményükkel, hiszen be-

szélgetőpartnereim engem városiként pozícionáltak, s igyekeztek személyemet a 

városiakhoz kapcsolódó elvárásaikhoz igazítani.10 A nemem és életkorom fontos 

tényező volt abban, hogy viszonylag gyorsan alakítsak ki közvetlen kapcsolatot a 

tyukodi fiatal lányokkal, hiszen a nemi és korosztályi egyezés, hasonló tapasztala-

tok átélését, hasonló divatstílusok követését, hasonló életvitelt jelenthet. Így az 

azonosulás több színtere, bizonyos fokú megléte megkönnyítette a bizalmatlan-

ság és érdektelenség gátjainak áthidalását. 

A rendszeres visszatérésem lehetővé tette, hogy az egyik tyukodi fiatal lány-

nyal, a kezdeti „formális” kapcsolatom fokozatosan barátsággá alakult. A 2014. 

szeptemberi terepkutatásom alkalmával már nála laktam és néhány napon keresz-

tül követtem őt mindenhová. Az „együtt mozgás” és „együtt lakás” módszerének 

köszönhetően egy árnyaltabb értelmezési keretet sikerült kialakítanom. Ez a köz-

vetlen, baráti viszony elősegítette a kapcsolatfelvételt másokkal. Ugyanakkor az ő 

családjának lokális társadalmi pozíciójához mérten nyilvánultak meg felém is a 

közvetítése révén megismert beszélgetőpartnerek.11 

 

 
10  A hétköznapi gyakorlatban például ez úgy mutatkozott meg, hogy ha meghívott vendégként in-

vitáltak magukhoz, akkor a drágább, márkás üdítőt vásárolták, viszont ha váratlanul érkeztem, 
vagy a költségesebb üdítő típus elfogyott, akkor egy olcsóbb fajta volt otthon. Kapitány Ágnes 
és Kapitány Gábor a falusiak urbanizációs szándékait bemutató esethez hasonlót tapasztalhat-
tam ekkor. A szerzők a vendéglátás tárgyi kellékeinek átalakulását vizsgálták. Kapitány–
Kapitány 2004: 121. 

11  Szerencsém volt, hogy egy olyan személlyel alakult ki a barátság, akit egyénként is, és a családját 
is pozitív megítélés övezi a faluban, illetve kiterjedt szociális kapcsolatokkal rendelkezik. 
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ELMÉLETI KERETEK 

 

Mivel a vidék definíciók és a faluval kapcsolatos kutatások ismertetése nem 

célja dolgozatomnak, így a következőkben csupán azokat az elképzeléseket tár-

gyalom, amelyek kutatásom elméleti hátterét jelentik. A vidék meghatározásával 

kapcsolatban már jó ideje nincs konszenzus az európai társadalomtudományok-

ban.12 A definiálás nehézsége annak köszönhető, hogy a lokalitások a legnagyobb 

túlzással sem tekinthetőek homogén egységnek, – hiszen azok használói és mű-

ködtetői sem nevezhetőek egységesnek13 – ezért a vidékkutatók többsége a pon-

tos meghatározást szinte lehetetlen vállalkozásnak tekinti.14 A vidék vagy a város 

definiálásánál – jelen kutatásban – sokkal hangsúlyosabb az, hogy a teret haszná-

lók hogyan érzékelik és értelmezik a vizsgált teret.15 

A térértelmezés diskurzusaiban gyakran hangzik el Michael Foucault elkép-

zelése, aki szerint  
 
„jelenlegi korunk talán inkább a tér korszaka lehet. Az egyidejűség, mellérendeltség, 
a közel és a távol, a jobbra és a balra, a szétszóródás korát éljük.”16  
 

Foucault felismerte, hogy a 19. századra jellemző időbeliséggel szemben a 20. 

századtól sokkal inkább a térbeliség válik dominánssá, s ennek következtében 

felmerül az igény a „terek” kutatására. A társadalomtudományokat napjainkban 

meghatározó egyik változás, a „térbeli fordulat”, azaz „spatial turn” nagyjából két 

évtizedre vezethető vissza. Ez az elképzelés nem egy eleve létező, társadalmi és 

kulturális kontextusoktól független térértelmezésre, nem egy „konténer” térkép-

zetre alapoz.17 A térbeli fordulat következtében a korábban „térvaksággal” jelle-

mezhető társadalom- és kultúratudományok képviselői rádöbbentek arra, hogy 

fontos kutatásra alkalmas tereppé válhat a tér. Hiszen a társadalmi és az egyéni 

szerveződés folyamatai lenyomatokat képeznek a tér strukturálódásában.18 

A térbeli fordulattal a kutatók a teret már társadalmilag megalkotott közvetí-

tőként kezdték értelmezni, amely aktív résztvevője a cselekvésnek, és semmikép-

pen sem választható el tőle.19 Tehát nem abszolút, hanem sokkal inkább relatív 

térfelfogásról beszélhetünk. A tér egy olyan szerkezeti hely, egy olyan önálló tár-

sadalmi entitás, mely magában foglalja a használói életét, vagyis magát a társa-

 
12  Csurgó 2013: 31. 
13  Gyáni 2007: 5. 
14  Csurgó 2013: 31. 
15  Mormont 1987: 3–20. 
16  Foucault 2000: 147. 
17  Keményfi 2004: 31. 
18  Szijártó 2008: 234. 
19  Keményfi 2004: 31. 
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dalmi világot, és egyben a társadalmi viszonyrendszerek sajátos megnyilvánulásá-

nak helyszíne.20 Mindez persze összefüggésben áll a deterritorializáció folyamatá-

nak térnyerésével. Az 1970–80-as évek posztmodern kritikai gondolkodása meg-

változtatta a korábban uralkodó elméletet, a „kultúra territoriális felfogását”. 

Globalizált világunkban a tér koncepciója fokozatosan elveszti a territóriumhoz 

való kötöttségét, „egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a kulturális áramlato-

kon (cultural flows) belül, illetve azok által létrehozott terek (space of flow).”21 

A kutatásom során, a vidéki teret mint társadalmi konstrukciót, kapcsolatok 

és kontextusok gazdag szövevényeként értelmeztem, és nem úgy, mint a térbeli-

séget magát.22 Abból indultam ki, hogy a térnek nem csak fizikai jellemzői van-

nak, hiszen az azt használó emberek cselekvésében, érzékelésében és gondolko-

dásában, valamint a térről szóló diskurzusaiban is egy folyamatosan változó tár-

sadalmi térként jelenik meg.23 

Értelmezésemben a falu, illetve vidék és a város nem áll ambivalens vi-

szonyban, nem húzódnak köztük éles ellentétek, szemben a klasszikus társada-

lomtudományi felfogással, ami a „falusi közösséget általában a városi társada-

lommal dichotómiában, vagy a falu-város kontinuumon ábrázolta.”24 A falu-

város kontinuum teóriája – Tönnies Gemeinschaft (közösség) és Gesellschaft (társa-

dalom)25 – olyan mögöttes fejlődéslogikát feltételez, amely a falut – és mindent, 

ami a faluhoz köthető – a város mögé és egyúttal alárendeli.26 Jelen dolgozat 

amellett érvel, hogy a faluban élők szemléletében bár megjelenik ez a fajta felosz-

tás, mégis a falu és város a térhasználók gyakorlatában komplex egységet alkot. A 

falu és a város szervesen összekapcsolódó életvilágok, amelyek egymást kölcsö-

nösen átszövő társadalmi kapcsolatokkal, kétoldalú egymásrautaltsággal jellemez-

hetők. 

 

 

VIDÉK- ÉS VÁROSREPREZENTÁCIÓK 

 

Az első kutatási kérdésem arra vonatkozott, hogy a tyukodiak hogyan érzé-

kelik és értelmezik az aktívan használt tereket, valamint arra, hogy ezek a percep-

ciók milyen viszonyban állnak a többségi társadalom által megfogalmazott vidék- 

és városképpel.  

 
20  Gyáni 2007: 5. 
21  Niedermüller 2005: 59. 
22  Kovács–Vidra–Virág 2013: 8. 
23  Mester 2007: 296. 
24  Kovács–Vidra–Virág 2013: 7. 
25  Tönnies 2004. 
26  Kovács–Vidra–Virág 2013: 7. 
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A magyar vidékkép leírására jellemző kettősség, vagyis az idill és a hiány,27 

alapvető része a tyukodi fiatalok elbeszéléseinek is. Az interjúkban a dichotómia 

egyik pillérén Tyukod úgy jelenik meg, mint az „idill” helyszíne. Ennek megfele-

lően olyan pozitív tartalmak társulnak hozzá, mint a természetközeli életmód, a 

tiszta levegő, nyugodt, csendes környezet, a tágas élettér. „Nyugodtabb élet van itt, 

mint városon.” 28 „Csöndesebb a falu, nem járkál annyi autó, nincs olyan szmog.”29 Az idilli 

vidékreprezentációk elemei a vidéki turizmusban összpontosulnak. A vidéki tu-

rizmus élményfogyasztói számára Tyukodon a horgászat mellett a vadászat ad le-

hetőséget az aktív pihenésre.30 A településen a helyiek által megteremtett vidéki 

idill egyik tárgyiasult formája egy felújított, apartmanként működő parasztház és a 

horgászásra is alkalmas tó. 

A vidékreprezentáció másik aspektusában interjúalanyaim a hiány helyszíne-

ként írják le Tyukodot. Ekkor a meghatározás középpontjában globális problé-

mák – szegénység, munkanélküliség – lokális formái kerülnek: a helyi munkahe-

lyek kevés száma, a hétköznapi szükségletek nehézkes kielégítése, kevés szórako-

zási lehetőség és az elégtelen egészségügyi szolgáltatások.  
 
„Tyukodon tényleg nagyon korlátozottak a lehetőségek. Mátészalkán azért sok minden megtalál-
ható, akár egy bevásárlóközponttól kezdve egy étterem, egy szórakozóhely, akár autószerelő, a 
banki ügyintézést, azt mindenféleképpen csak ott lehet…”31  
 

A városhoz képest legmarkánsabban megfogalmazott hiány a munkahelyek szá-

mával és a munkalehetőségek típusával áll összefüggésben.  
 
„Akár a középiskolát, akár a főiskolát elvégzi, nincs munkalehetősége, nincs, ahová elmenjen 
dolgozni. Eleve úgy jönnek ki az iskolából, hogy ha leérettségiztem vagy lediplomáztam, akkor 
biztos, hogy nem itt maradok.”32 
 

A vidékreprezentációk harmadik eleme a mezőgazdaság. Magyarországon a 

közvélemény és a politika is gyakran társítja az agrárszférát a vidékhez,33 ugyan-

akkor a kortárs nyugat-európai kutatások egyre kevésbé tekintenek a vidékre ki-

zárólag a mezőgazdasági tevékenységek helyszíneként.34 A megkérdezett tyukodi 

 
27  Kovách 2007a: 9. 
28  31 éves, férfi, határőr Csengernél 2014. 
29  24 éves, nő, művelődésszervező Tyukodon 2014. 
30   Bell vidéki idilltípusaiban a pásztori és érintetlen természet idillje mellett a harmadik elem a 

sport idill, amelyben az aktivitás és az élménykeresés domináns. Lásd Bell 2006: 149–160. 
31  22 éves, nő, munkanélküli Tyukodon 2014. 
32  38 éves, nő, közfoglalkoztatás szervező Tyukodon 2012. 
33  Kovách 2007b: 13. 
34  Megyesi 2007: 30. 
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fiatalok is a vidék, a falusi élet természetes velejárójaként értelmezik a mezőgaz-

daságot.  
 

„Aki csak városban élt, neki valahogy nehezebb felfogni a mezőgazdaságnak a működését, vagy 
az állattenyésztésnek a működését… mert az csak itt van.”35  
 

Interjúalanyaim közül többen annak ellenére érezték „magukénak” a vidéki agrár-

termelést, hogy a gyakorlatban közülük igen kevesen foglalkoznak mezőgazda-

sággal. Még kevesebben vannak, akik főállásban állandó alkalmazottként, nap-

számosként vagy egyéni vállalkozóként dolgoznak, viszont többen, akik csak 

keresetkiegészítésként, a „több lábon állás” egyik pilléreként foglalkoznak mező-

gazdasággal.36 

A következőkben beszélgetőpartnereim városreprezentációit elemzem.  

A megkérdezett tyukodi fiatalok városreprezentációi sem térnek el a köztudatban 

létező város diskurzusoktól. Interjúalanyaim leggyakrabban a várost az arra jel-

lemző épülettípussal, vagyis a panelházzal azonosítják, s mellé negatív jelzőket 

társítanak: bezártság, nyomasztó érzés, szűk terek.  
 
„Tesómék is Debrecenben panelben laktak és, amikor ott voltam két hétig, akkor nekem fájt a 
fejem, menjünk már ki, vagy valamit csináljunk.”37 „Azt sem tudnám (megszokni), kis hely 
van, nem lehet mozogni… itt meg kimegyek, az udvarra lemegyek a kertbe, nekem ez jó.”38 

 

Egy másik városreprezentáció a tyukodi fiatalok számára szokatlan és isme-

rős városi szituációk mentén fogalmazódik meg. Mindez abból adódik, hogy a 

városi és vidéki élet eltérő életstratégiák alkalmazását teszi lehetővé. A megkérde-

zett tyukodi fiatalok már egész fiatalon, gyermekkoruktól kezdve rendszeresen 

használták a Tyukod környéki városi tereket, így a legtöbb elsőre nem minden-

napi városi sajátosság mára már természetessé vált számukra.  
 

„Régen, amikor kicsi voltam, ugye, nem volt itt a környéken, se Szalkán, se sehol ilyen nagy be-
vásárlóközpont. És olyan élmény volt, hogy bemegyek és akkor egy hatalmas bevásárlóközpont 
(Nyíregyházán) és akkor nézek szerte szét, hogy Úristen sose jártam még ilyenben. És akkor 
egy évben egyszer mindig elmentünk Nyíregyházára ilyen nagybevásárlást tartani… és utána meg 
2006-ban nyitott meg itt Szalkán a Tesco, és akkor az is, hogy Úristen Mátészalkán egy nagy 
bevásárlóközpont (…). Aztán most így nyolc év után, ó, megyünk Szalkára a Tescoba… ez már 
olyan természetes dolog.”39  

 
35  24 éves, nő, művelődésszervező Tyukodon 2014. 
36  Holott „a vidéket a mezőgazdasággal azonosító vélemény szerint a vidéken élők nagy része a 

mezőgazdaságban talál munkát, és vidéken alapvetően élelmiszertermelés folyik”. Megyesi 
2007: 31.  

37  19 éves, nő, joghallgató a Debreceni Egyetemen 2012. 
38  Nő, könyvtáros Tyukodon 2014. 
39  24 éves, nő, művelődésszervező Tyukodon 2014. 
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A mai napig legkevésbé megszokhatónak tartott városi elem a közlekedés.  
 
„A piros lámpa, az borzalmasan idegesítő, minden lámpánál állni kell egy jó 10 percet...”40  
 

A legtöbbször említett, hamar és könnyen megszokható, városokra jellemző té-

nyező pedig a különböző szolgáltatások sokszínűsége és elérhetősége. 

Továbbá a vizsgált tyukodi fiatalok a várost a lehetőségek – tanulási-, mun-

ka-, szórakozási-, egészségügyi- szolgáltatások – tárházaként értelmezik.  
 

„Több lehetőség van (Debrecenben), mint otthon volt. Sportolni járok hetente kétszer fitnesz-
be… Szórakozni is többet tudunk járni, nincs az, hogy igen, de kellene egy kocsi, kellene, aki el-
visz, mondjuk Nyíregyházáig, vagy ilyesmi, hanem csak megvesszük a jegyet, és akkor beülünk 
(a moziba)… Tehát itt azért nagyobb lehetőségek vannak a szórakozásra, amit igyekszünk 
kihasználni, hogy ne csak a munkából álljon a kis életünk, meg a mindennapjaink.”41 „…hogy 
ha vásárolni akarsz, akkor szinte bármit meg tudsz venni, még a közeli városokban is, mindent, 
míg falun nem.”42 
 

Interjúalanyom, hasonlóan más tyukodi fiatalokhoz, a korlátozott fogyasztási le-

hetőségek tereként feltűnő falut állítja szembe a szabadon konstruált életvitelt 

biztosító városi közeggel, amelyben a szabadidős tevékenységek széles repertoár-

ja jelenti az újszerű szabadságélményt még akkor is, ha a kínálkozó lehetőségek-

kel csak ritkán élnek. 

A mindennapi gyakorlatban a sematikusnak tűnő vidék- és városképek egy 

komplex használati rendszerbe rendeződnek, jellemzőjük a falu és a város közötti 

folyamatos átjárás élénkülése. A kölcsönös interakciók által létrejövő társadalmi 

terek átfedik a különböző földrajzi tereket.43 Vagyis ugyanazon viszonyrendszer, 

társadalmi tér részese lehet egy falu és egy város lakója egyaránt, például egy vá-

rosban vagy vidéken található intézmény révén. Mindemellett a tyukodi fiatalok 

születésüktől kezdve rendszeres látogatói a környező településeknek, városoknak, 

középiskolás korukra hétköznapjaik döntő részét töltik a városokban, igénybe 

veszik annak fizikai és társas tereit, így fiatal felnőttként konvencionális gyakor-

lattá válik ezen színterek használata. Mindemellett napjainkra érvényét veszti az 

az egyszerű város–falu munkamegosztás, melyben a falu a városi lakosság számá-

ra javakat termel, vagyis a termelő szektorhoz kapcsolódik, és a város, a szolgálta-

tó szektor színtereként, speciális szolgáltatásokat nyújt a falusiaknak. Ráadásul a 

vidéki társadalmak tagjai szerves részét alkotják a nagyvárosi munkaerőpiacnak, a 

 
40  Nő, könyvtáros Tyukodon 2014. 
41  25 éves, nő, alkalmazásadminisztrátor egy informatikai cégnél Debrecenben 2014. 
42  31 éves, férfi, határőr Csengernél 2014. 
43  Csurgó 2013: 28. 
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falvakba kitelepülnek a városiak, vagy épp ellenkezőleg, a vidéki lakosok költöz-

nek a városokba, miközben a vidék helyet biztosít a nagy helyigényű gazdasági 

tevékenységeknek.44 Tehát mind a városi, mind a falusi fizikai-társadalmi tér igen 

sűrűn átszőtt viszonyokkal jellemezhető. 

A komplex viszony olyan narratívákban is megjelenik, amikor a tyukodi fia-

talok éppen azt hangsúlyozzák, hogy bár ők aktívan „használják” a városi színte-

reket, a városok is támaszkodnak a vidékre.  
 

„Az, hogy itt van a konzervgyár, az már országos viszonylatban tölt be szerepet, mert igaz az 
emberek nem tudják, de a konzervgyár gyártja ugye ezeket a Rege-s termékeket. Ha elmegyek 
Budapestre, ránézek egy bevásárlóközpontnál a polcra és akkor a Rege-s termékek, azok dugig 
vannak velük, és az ugye meg nekem itt van közel.”45 

 

A tyukodi fiatalok körében végzett gyűjtéseim alapján nem egy duális, vi-

dék–város szembenállás, hanem sokkal inkább vidék és város kiegészítő jellege 

rajzolódik ki.46 A falu–város egységként való értelmezése tetten érhető azokban 

az elbeszélésekben is, amelyekben a megkérdezett fiatal tyukodiak a falusi és vá-

rosi emberekről vélekednek.  
 

„Sokan említik, hogy az embereknek (vidéki és városi) más a viselkedésük… én azt nem 
mondanám, mert szerintem embere válogatja. Tehát aki nyugodt faluban, az szerintem nyugodt 
lesz városban is, aki ideges faluban, az ideges lesz városban is… úgyhogy én nem hiszem, hogy 
ember-ember között lenne különbség.”47  
 

Interjúalanyom az emberi viselkedést a személyiségtől teszi függővé, és nem at-

tól, hogy valaki hol él.  
 
„Mindenhol ugyanúgy kell dolgozni, hogy meg tudj élni… mondjuk annyi esetleg, hogy ott több a 
munkalehetőség, mint falun.”48  
 

Beszélgetőpartnerem amellett érvel, hogy nincs különbség vidék és város között, 

ezt a munkavégzés egyformaságával indokolja, vagyis azzal, hogy mindkét hely-

színen meg kell dolgozni a megélhetésért. Csupán egy kiegészítést tesz, mely 

szintén nem a hierarchikus viszonyt tükrözi – azt, hogy a két településtípus lehe-

tőségei között van eltérés. 

Összefoglalva: a tyukodi fiatalok narratívumaiban tehát a fent bemutatott 

vidék- és városreprezentációk jelennek meg. A narratívumok szintje az, amely a 

 
44  Csurgó 2013: 112. 
45  24 éves, nő, művelődésszervező Tyukodon 2014. 
46  Csurgó 2007: 45. 
47  24 éves, nő, művelődésszervező Tyukodon 2014. 
48  Nő, könyvtáros Tyukodon 2014. 
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legtöbb esetben az elbeszélések elemzésével, az interjúzás technikájával világossá 

válhat. Egyben ez az a pont, ahol fontossá válik a már említett kutatási technika, 

az interjúalanyaim mindennapjaiban való részvétel és az együtt mozgás módsze-

re. 

 

 

HELYEK ÉS A MOZGÁS 

 

Vizsgálatom másik aspektusánál a fő kérdésem az volt, hogy Tyukod milyen 

helyet foglal el a vizsgált fiatalok mindenapjaiban és milyen a viszony a rendsze-

resen használt falusi, vidéki és városi színterek között? Ehhez a különböző szín-

terek közti fizikai és társas kapcsolatok intenzitását és milyenségét is elemeztem. 

Valamint megvizsgáltam, hogy az egyes földrajzi és társadalmi terek milyen cse-

lekvéshálózatokba illeszkednek, vagyis azt, hogy a megkérdezettek hogyan és mi-

re használják a tyukodi és egyéb színtereket, mit és hogyan cselekednek egyik és 

másik helyszínen? 

Arra koncentráltam, hogy olyan módszert alkalmazzak, amely kimozdul a 

helyhez kötött kutatási perspektívából. Mivel kutatási témám a fiatalok „térbeli” 

mozgása, ezért magam is a térben mozogva végeztem a kutatást. A társadalmi 

gyakorlat megfigyelése az interjúkban elbeszéltnél sokkal árnyaltabb térhasználati 

struktúra kirajzolódását eredményezte. Vagyis az először sematikusnak tűnő vi-

dék- és városképek a gyakorlat során egy komplex használati rendszerbe rende-

ződtek. A tereptapasztalatok alapján a vidéki- és városi színterek – azaz Tyukod, 

és a környező települések: Mátészalka, Csenger, Fehérgyarmat, Pátyod, Csenger-

sima, Ura, Porcsalma, stb. – használóik életében egy összetett egységként vannak 

jelen.  

A kutatásom kiinduló helyszíne, fő színtere Tyukod. A falu Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében, az egykori Ecsedi-láp szélén, Mátészalkától 28 km-re, 

a Kraszna és a Szamos folyók között helyezkedik el. A 2011-es népszámlálási 

adatok szerint Tyukodon 2003 fő lakik.49 Etnikai összetételét tekintve főként 

magyarok, kisebb számban cigányok és még kevesebben románok élnek.50 A te-

lepülés közel háromnegyed része református vallású, de élnek a faluban római és 

görög katolikusok, illetve kis számban kisegyházakhoz tartozó hívők is.51 

Mint országszerte mindenütt, így Tyukodon is a termelőszövetkezetek meg-

szűnésével sokan váltak munkanélkülivé. Ma a település lakosságának legnagyobb 

 
49  KSH népszámlálás 2011.  
50  Szintén a 2011-es népszámlálás szerint: magyarok 1890 fő, cigányok 58 fő és románok 13 fő.  
51  Ugyanezen népszámlálási adatokból tudjuk, hogy reformátusok 1471-en, római katolikusok 

110-en, görög katolikusok 124-en, más valláshoz tartozók 23-an, vallási felekezethez nem tarto-
zók 72-en, nem válaszolók pedig 203-an voltak 2011-ben. 
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foglalkoztatója a faluban található Szatmári konzervgyár, amely szak-, illetve be-

tanított munkásoknak és értelmiségi munkakörben foglalkoztatottaknak – admi-

nisztrátor, könyvelő, tolmács – is biztosít megélhetést.52 A falu középületei, köz-

terei, társas gyülekezésre alkalmas színterei az utóbbi néhány évben teljes felújítá-

son estek át. A tyukodiak nagy szívfájdalmára a középületek közül szinte egyedül 

a 19. században épített klasszicista stílusú Uray-kastély nem került még felújítás-

ra.53 A – lakott – házak, a kertek rendezettek, kevés elhanyagolt, omladozó házat 

lehet találni. Általános tendencia, hogy a Tyukodhoz hasonló felszereltségű tele-

pülések lakosai a környező városok tereinek ismerői, aktív használói. A követke-

zőkben megvizsgálom, hogy mely tényezők és hogyan befolyásolják a térhaszná-

lat menetét. 

A megkérdezett tyukodi fiatalok elbeszéléseiből egy fiktív térstruktúra rajzo-

lódik ki, amelyben a települések egymáshoz viszonyított pozícióját alapvetően a 

teret használók mentális távolságérzékelése határozza meg. Ebbe beletartozik a 

települések közötti fizikai távolság, az úthálózat minősége, az utazás időtartama, 

az utazási lehetőségek gyakorisága és komfortja, valamint az utazás célja és a tár-

sas interakciók intenzitása, illetve a települések felszereltsége.  

Ezek bármelyikének hiánya jelentősen hátrébb sorolhatja az adott települést 

a kapcsolati hierarchiában. Erre példa Tyukod és a legközelebbi – 13,5 km-re 

fekvő – Nagyecsed viszonya. A két település közt nincs aszfaltozott út, így csak 

hosszas kerülővel Mátészalka felé kerülve, vagy jó időben – földutakon – bicikli-

vel, esetleg autóval lehet eljutni egyik helyről a másikra. Ez pedig jelentősen ront-

ja a kapcsolattartás lehetőségét, ezáltal igen ritka, hogy Nagyecsedre utaznak tyu-

kodiak. A földrajzi távolságon, azaz az út megtételén kívül, a települések kapcso-

latrendszerének milyenségében meghatározó szempont a társas viszonyok mi-

benléte, hiszen „a sokrétű társadalmi tér átfedi a különböző földrajzi tereket.”54 

Természetesen a tyukodi fiatalok szociális kapcsolathálója is átlépi a földrajzi ha-

tárokat. Nem csak arról beszélhetünk, hogy vannak rokonaik, ismerőseik, baráta-

ik a környező településeken, városokban, hanem az internet nyújtotta lehetőségek 

által, ezen kapcsolatháló nagyobb földrajzi távolságokig kiterjedhet. Mindemellett 

a mentális távolságérzékelést a funkcionalitás és a praktikusság is jelentősen befo-

lyásolja, vagyis az, hogy mit, hol lehet a leggyorsabban, legkönnyebben, legegy-

szerűbben elintézni, megoldani. Az ésszerűség szempontja uralkodik azokban a 

tudatos gyakorlatokban is, amikor a tyukodi fiatalok igyekeznek a városi teendői-

ket „összegyűjteni”, egy-egy útra összesűríteni, ami nem túl sürgős azt elhalaszta-

ni, annak érdekében, hogy idejükkel spórolva inkább kevesebbszer kelljen a vá-

 
52  Szezonális időszakban a gyár hozzávetőleg 350-450 főt alkalmaz. 
53  A felújítások döntő része Európai Uniós támogatásokból valósultak meg. A falunak a kastélyra 

eddig még nem sikerült pályázatot nyernie. 
54  Csurgó 2013: 28. 
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rosba utazniuk, a benzin vagy tömegközlekedési eszközök költségeit megtakarít-

va. Tehát inkább ritkábban mennek a városba, de akkor törekednek minden fel-

halmozódott városi ügyük elintézésére. A résztvevő terepkutatásnak köszönhető-

en az is világossá vált számomra, hogy a városba járó fiatalok gyakran vásárolnak 

be, intéznek el hivatali ügyeket idős hozzátartozóknak vagy ismerősöknek. Elő-

fordul, hogy egy-egy teendőnél a gyorsaság élvez prioritást, ilyenkor a tyukodi fia-

talok a közelebbi, egyszerűbben elérhető boltokat, intézményeket használják. Az-

az, egy hirtelen esedékessé váló vásárlás vagy ügyintézés érdekében nem feltétle-

nül utaznak el a városokba, hanem a közelebb lévő települések felszereltsége, le-

hetőségei is elegendőnek bizonyulnak. Például egy mindennapi bevásárlásra meg-

felelhet a szomszédos falu, Porcsalma – mely hivatalosan 3,6 km-re található a fa-

lutól, de gyakorlatilag a két település határa majdnem összeér, ezáltal mentális 

térérzékelésben még közelebbinek tűnik – boltjainak egyike, melyek nagyobb kí-

nálattal rendelkeznek, mint a tyukodi közértek. 

Az említett tényezők, térbeli adottságok bemutatása céljából, illetve eddigi 

eredményeim szemléltetésére az alábbiakban megvizsgálom három interjúala-

nyom térhasználati gyakorlatát. A három praxis beszédes elnevezése arra a kér-

désre válaszol, hogy a vizsgált személy hol tölti napjainak döntő részét. 

 

 

FŐKÉNT TYUKODON 

 

A 24 éves Bea a vizsgálat idején művelődésszervezőként dolgozott Tyuko-

don. Főiskolásként Nyíregyházán élt, utána visszaköltözött szülőfalujába. Tér-

használati gyakorlatára döntő részt a falun belüli mozgás jellemző. Munkahely, 

saját otthon, szülői ház a leggyakrabban meglátogatott terek. Bár már szüleitől el-

költözött, és jelenleg a Porcsalmáról származó férjével él Tyukodon, mégis inten-

zív a kapcsolata a szüleivel, a szülői házzal, rengeteg teendőben besegít szüleinek. 

Társadalmi terében főként állandóságról beszélhetünk, új kapcsolatok ritkán ala-

kulnak. A rokonok, barátok, szomszédok és más tyukodiak jelennek meg hét-

köznapjaiban. Messzebb lakókkal ritkák a személyes találkozásai, távolabbi kap-

csolatait telefonos és internetes felületeken ápolja. Mindezek ellenére megfigyel-

hető, hogy elhagyja faluját, de nincs olyan rendszerességet teremtő tevékenység, 

ami miatt napi szintű utazásról beszélhetnénk. Például a naponta vagy hetente 

esedékes bevásárlást az esetek többségében a mátészalkai Tescóban dolgozó pár-

ja végzi. Ezáltal azok a tevékenységek miatt utazik el Tyukodról, melyek ritkáb-

ban adódnak: nagyobb bevásárlások vagy rokonok, barátok látogatása. Saját autó-

ja nincs, így általában párjának autójával utazik, vagy néha tömegközlekedéssel. 

Vagyis a Tyukodon kívüli térhasználatát nem jellemzi az individualitás. Ismeri és 

használja a faluja körüli települések tereit, de mégis azt mondhatjuk, hogy állandó 
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pont az életében Tyukod. Stabilizációs elem továbbá, hogy a falun belül maradt, 

amikor a szüleitől elköltözött. Releváns céljai közt sem szerepel a faluról történő 

elköltözés. Bea térhasználatában jelen van a lokalitásból történő rendszeres kilé-

pés gyakorlata, mégis hangsúlyosabb a faluban maradás, így a viszonylagos stabi-

litás jellemző.  

 

 

ÁLTALÁBAN ÚTON 

 

A 22 éves Zsuzsa a kutatás időszakában munkanélküli volt, alkalmi szinten 

műkörömépítéssel foglalkozik. Párjával, Tamással és annak szüleivel él Tyuko-

don. Életútját mindig a rendszeres mozgás határozta meg – kétszer el is költözött 

falujából, de visszatért. Mióta elvesztette tyukodi munkáját, a mozgás, a faluból 

való kilépés intenzívebbé és gyakoribbá vált. A megnövekedett szabadidő, illetve 

a saját autó az a két kulcselem, amely a rendszeres mozgást fokozza.  
 
„Szeretek vezetni, de tulajdonképpen muszáj is. Ha szépet akar az ember, utazni 
kell érte. Egy szál virágért a szomszéd városba kell utaznom.”55  
 

Napi szintű utazásainak legfőbb okai: bevásárlás, munkakeresés, tankolás, sza-

badidőtöltés, kapcsolatok építése és ápolása. Faluja elhagyását lehetőségként te-

kinti, hiszen munkakeresését sem korlátozza Tyukodra. Átmeneti időszakról be-

szél, céljai közt szerepel az, hogy családalapítás előtt elköltözik a faluból. Társa-

dalmi tere változékony, rendszeresen új kapcsolatokat alakít, és meglévő kapcso-

latai miatt is gyakran hagyja el faluját. Gyakran látogatja testvérét Csengerben 

vagy sógorát Mátészalkán. Kapcsolattartás és szolgáltatások igénybevétele miatt 

is használja az online színtereket – például rendszeresen rendel műkörömépíté-

séhez szükséges anyagokat az internetről. Zsuzsa térhasználati gyakorlatára az in-

dividualitás, a flexibilitás és a lehetőségek, kapcsolatok keresése jellemző.  

 

 

LEGTÖBBSZÖR TÁVOL 

 

A 31 éves Tamás, Zsuzsa párja, határőrként dolgozik Csengersimánál. Ko-

rábban Gyulán tanult, majd Csengerben. Tyukodra kis túlzással szinte csak aludni 

jár, munkahelye miatt napi szinten ingázik, szabad idejében is gyakran van távol 

Tyukodtól. A különböző településekről származó kollégáival kialakított kapcsolat 

miatt rendszeresen hagyja el a falut, illetve ügyintézések vagy épp bevásárlások 

miatt is használja a Tyukod körüli települések tereit. Munkájából és korábbi ta-

 
55  22 éves, nő, munkanélküli Tyukodon 2014. 
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nulmányaiból adódóan rengeteg kapcsolata van a falun kívül, így a személyes ta-

lálkozások mellett internetes kommunikációja is igen aktív. Céljai közt szerepel, 

hogy elköltözik a faluból, de a jelenlegihez hasonló, folyamatosan mozgásban lé-

vő életvitelt kíván kialakítani. A rendszeresség, az állandó távollevés jellemző 

Tamás térhasználati praxisára. 

Megállapítható, hogy Bea, Zsuzsa és Tamás számára mindennapi cselekvés a 

falvak, települések közötti utazás. Az alábbi térképen interjúalanyaim által hasz-

nált települések láthatóak, az alatta lévő táblázatban pedig két vizsgált nap56 tér-

használati momentumait mutatom be.57 

 

 
 

Ki? Mikor? Hol? Milyen céllal? 

Bea 

csütörtök Tyukod munka: művelődésszervező 

szombat 

Porcsalma rokonok: meghívás eljegyzésre 

Mátészalka ügyintézés: eljegyzési menü rendelése 

Fehérgyarmat szórakozás: pizzázás 

Zsuzsa 
csütörtök 

Porcsalma vásárlás: ruházat 

Fehérgyarmat ügyintézés: bank 

szombat Mátészalka vásárlás: élelmiszer 

 
56  A két vizsgált nap: 2014. szeptember 4-e csütörtök és 6-a szombat.  
57  Mindhárman Tyukodról indultak és oda érkeztek vissza, ezért a táblázatban csak egy esetben je-

löltem Tyukodot, amikor Bea munkaidejét töltötte a faluban.  
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Fehérgyarmat szórakozás: pizzázás 

Tamás 

csütörtök 

Csengersima munka: határőr 

Csenger pénzfelvétel, tankolás 

szombat 

Csengersima munka: határőr 

Fehérgyarmat szórakozás: pizzázás 

 

A táblázatban szereplő helyszínek és utazási okok gyakorinak mondhatóak 

más tyukodi fiatalokra vonatkozóan is. A következőkben összegzem, hogy me-

lyek a legfőbb okok, amelyek miatt a tyukodiak elutaznak falujukból.  

A legfontosabb tényező, amely az összes beszélgetőpartnerem életében 

megjelent, a tanulás. Tyukodon nincsen középfokú oktatás, így minden tyukodi 

fiatal valamelyik környező település középiskolájába jár vagy járt. Ezáltal már 

egész fiatal koruktól az adott település fizikai-társadalmi színtereinek aktív része-

seivé válnak. A második leggyakoribb ok a munkavégzés. Létező társadalmi gya-

korlat a környező településekre történő ingázás. Az oktatás és a munka mellett, a 

tyukodi fiatalok fogyasztási igényeik kielégítése érdekében, valamint szórakozás 

és kikapcsolódás céljából, illetve egészségügyi szolgáltatások igénybevétele miatt 

is használják a Tyukod környéki települések színtereit.  

Az interjúalanyaim életében a falu környéki települések különböző szerepe-

ket töltenek be felszereltségük, szolgáltatásaik, közelségük vagy megközelíthető-

ségük alapján. A beszélgetőpartnereim gyakorlata azt mutatja, hogy a hétköznapi 

fogyasztási szükségletek beszerzésének és a szolgáltatások igénybevételének hely-

színe leggyakrabban Mátészalka. Ez a város „kitüntetett szerepet” tölt be a hét-

köznapi térhasználatban. Ha a fiataloknak nincs lehetőségük vagy idejük Máté-

szalkára utazni, akkor a közeli kisebb városok (mint pl. Csenger) vagy kistelepülé-

sek (mint pl. Porcsalma, Pátyod, Ura) válnak a szükségleteket kiszolgáló színte-

rekké. Ilyen esetben az ügyintézés gyorsasága, a praktikusság élvez prioritást, ez-

által a célnak megfelelő közelebb lévő települések lépnek Mátészalka „helyébe”. 

Adatközlőim a kiemelt jelentőségű, vagy presztízs jellegű beszerzéseiket a távo-

labb fekvő, de nagyobb választékkal kecsegtető nagyvárosokban, mint Nyíregy-

házán, esetleg Debrecenben valósítják meg. 

Bár a lokális normarendszer az elmúlt néhány évtizedben engedékenyebbé 

vált,58 mégis napjainkig hat a helyiek életvezetésére, és ezen keresztül a térhaszná-

latukra is. A helyi társadalmi kontroll hatása nem csak a fizikai terek igénybevéte-

 
58  Jávor–Molnár–Szabó–Sárkány 2000: 1003. 



784 

lekor figyelhető meg, hanem főként a társas-szociális kapcsolatrendszerek kialakí-

tásában és működésében is egyaránt.  

A lokális társas színterek használatára jellemző, hogy a falusi társadalmi te-

rekben, az otthoni környezetben sűrűbbek az interakciók, szorosabbak az inter-

perszonális kapcsolatok. A rokoni, baráti, szomszédsági kapcsolatoknak köszön-

hetően a falu fizikai terének használata gyakran egybe esik a szociális kapcsolati 

háló működtetésével, vagyis a falun belüli mozgás célja a társadalmi kapcsolatok 

ápolása. Más települések térhasználata esetében elsősorban a fizikai terek haszná-

latán van a hangsúly, amely azonban nem zárja ki az interperszonális kapcsolatok 

kiépítésének lehetőségét sem. A társas kapcsolatok kialakulása és fennmaradása 

az ottani fizikai terek használatának következménye, hiszen a már meglévő roko-

ni, illetve baráti kötelékeken kívül, a tér célorientált – iskola, munkahely, szórako-

zás, netán ügyintézés – használata során alakulnak és alakulhatnak ki társas kap-

csolatok. Tyukodon a tér sokkal inkább a társas viszonyok alapján szerveződik, 

miközben a tyukodiak által látogatott többi településen inkább a cselekvések 

mentén.  

Ezen megállapítás is a falu–város komplex, hierarchiát nem feltételező el-

gondolását támasztja alá, hiszen nem fejlődésbeli különbségről, hanem gyakorlat-

beli eltérésről számoltam be, mely eltérés csakis a vidéket és a várost együtt ér-

telmező perspektívában nyer létjogosultságot. Ráadásul a vidékkutatók többsége 

szerint a vidéki és városi társadalomszerveződésben csupán a szociális kapcsolat-

rendszerek milyenségében tapasztalhatunk eltéréseket. Bármilyen más társada-

lomszerveződésre vonatkozó különbségtétel „elfedi a valóságot, nem pedig ma-

gyarázza azt.”59 

 

 

KONKLÚZIÓ 

 

Tanulmányomban a tyukodi fiatalok narratíváit és mindennapi praxisát vizs-

gálva igyekeztem azok mellett a mai tudományos megállapítások mellett érvelni, 

amelyek szerint nem különíthető el élesen vidék és város a társadalmi, földrajzi 

vagy gazdasági sajátosságok alapján.60 Hipotézisem szerint a tyukodi fiatalok tér-

érzékelésében, illetve térhasználati gyakorlatában a vidék a városokkal együtt ér-

telmezendő, de nem állnak egymással hierarchikus viszonyban, a kettő közötti el-

térések nem köthetőek fejlődési fokozatokhoz. A falu, azaz Tyukod és a tyukodi 

fiatalok által használt környező települések együttese egy dinamikus térként ábrá-

 
59  Megyesi 2007: 27. 
60  Megyesi 2007: 27. 
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zolható, mely fizikai, gazdasági, társas és szimbolikus kapcsolatokkal, illetve ro-

koni, baráti kötelékekkel átszőtt komplex színtérként értelmezhető.  

A vidék és a város viszonyának vizsgálatához egyrészt a tyukodi fiatalok által 

megfogalmazott vidék- és városreprezentációkat elemeztem. Megfigyelhető, hogy 

a narratíváikban, a közbeszédben és a társadalomtudományokban is sztereoti-

pikus vidék- és városképek jelennek meg sajátos helyi színezetben. Ezen repre-

zentációk a mindennapokban, nem önmagukban és kizárólagosan jelennek meg, 

hanem keveredve, különböző szituációktól függően fordulnak elő. Vagyis egyet-

len interjúalanyomnál sem csak egyetlen vidék- és városkép szerepel. A reprezen-

tációk effajta vegyülése még inkább erősíti azt az elképzelést, mely szerint a vidék 

és a város színtere egy összetett viszonyrendszerként értelmezhető a tyukodi fia-

talok mindennapjaiban. Másrészt, a vidékreprezentáció mellett fontosnak tartot-

tam megvizsgálni azt, hogy milyen a viszony Tyukod, és a megkérdezett tyukodi 

fiatalok által rendszeresen látogatott, Tyukod körüli települések, városok között. 

Interjúalanyaim életében a falu környéki települések különböző szerepeket tölte-

nek be ellátottságuk, szolgáltatásaik, közelségük vagy megközelíthetőségük alap-

ján. 

A két aspektus – narratívumok és a praxis – együttes vizsgálatával és értel-

mezésével egy átfogó kép bemutatására vállalkoztam. Az eltérő módszerek egy-

idejű vizsgálata mellett, a különböző színterek együttes kutatásának fontosságát is 

hangsúlyoztam. A néprajzi kutatásokban ismert a falu–város kapcsolatának vizs-

gálata, de jelen dolgozattal ellentétben a legtöbb kutató hierarchikus viszonyrend-

szerben értelmezi a két színteret. Kutatásom amellett érvel, hogy a 21. században 

a falu és a város lokális tere közötti viszonyra nem a hierarchia, hanem sokkal in-

kább a dinamikus összetartozás jellemző.  

A kutatásom eredményein kívül ezen összetartozás megmutatkozhat a vir-

tuális terek jelentőségének felértékelődésében. Ez az az irány, melyet a későbbi 

kutatásaim során követni kívánok, azaz éppen a virtuális terek mélyrehatóbb 

vizsgálatával egészíteném ki eddigi tapasztalataimat. További vizsgálati lehetősé-

geket kínál még a kutatás mintavételi keretének kibővítése. A különböző korosz-

tályoknál talán eltérő vidék- és városreprezentációk, másfajta térhasználati straté-

giák jelenhetnek meg. Ezáltal arra is érdemes lenne kitérni, hogy a társadalmi 

szinten megfogalmazódott vidék- és városreprezentációk milyen csatornákon ke-

resztül jutnak el a tyukodiakhoz, azaz, hogy milyen tényezők befolyásolják saját 

vidék- és városreprezentációik kialakulását. A társadalomtudományokban létezik 

az az elképzelés, hogy  
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„ahogyan és ami megjelenik – a vidékről – a kollektív gondolkodásban és a képze-
tekben, sok esetben az a vidék vagy azzá válik.”61  
 

Tyukod ugyanakkor jó példája lehet a médiában megjelenő vidékreprezentációk 

elemezésének és értelmezésének is. 

Végső konklúzióként az fogalmazható meg, hogy a napjainkban megélt „fa-

lusiság”, a falusi életvilág nem köthető egyetlen lokális színtérhez, az nem egyenlő 

egy adott társadalmi-fizikai térrel. Sokkal inkább a környező településekkel kiala-

kított intenzív interakciók mentén, egy komplex viszonyrendszerben értelmezhe-

tő. Kutatásom során kortárs társadalomtudományi elméleteket és megközelítése-

ket – térbeli fordulat, relatív térfelfogás, reflexió a kutató pozíciójára – vettem 

alapul, vagyis a vidéket és a várost egymást kiegészítő színtérként, azaz egység-

ként értelmeztem, a tyukodi fiatalok életét meghatározó vidéki és városi színtere-

ket saját felfogásuk és gyakorlatuk alapján egy együttes kontextusban vizsgáltam. 

Tyukod és a környező települések között a perszonális és virtuális kapcsolat 

rendszeres, intenzív és kölcsönös. Ezek a színterek használóik életében össze-

kapcsolódó életvilágok. Kutatásom felhívja a figyelmet vidék és város komplex 

viszonyára, amit a kortárs néprajztudományi vizsgálatok esetében is érdemes le-

het szem előtt tartani. Tehát az adott települést és a lakóik által rendszeresen 

használt színtereket együtt érdemes vizsgálni és értelmezni. 
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Nelli Ujhelyi 
 

THE RURAL AND URBAN SITESUSING OF TYUKOD’S YOUTH  
’FOR ONLY ONE FLOWER I HAVE TO TRAVEL TO THE  

NEIGHBOUR CITY …’ 
 
The central issue of my present paper is to show how the relationship between 

social and geographical sites determining the everyday lives of individuals can be 
described in a 21st century world inter woven by contemporary globalization processes. 
My research took place between 2012 and 2015 in a village of County Szabolcs-Szatmár, 
Tyukod, and in the surrounding settlements regularly frequented by the youth of Tyukod 
aged 20 to 30. The methodical novelty of my research applying the method of 
ethnographical fieldwork was the practice of moving together with my interviewees in 
the rural and urban socio-geographical sites they used on a regular basis. 

The aim of this paper was to offer an understanding and analysis of the space per-
ception and space using practice of the youth of Tyukod. In order to achieve that I struc-
tured my research focusing on two issues. On the one hand, I analysed the Tyukod 
youth’s narrative representations of the rural and the urban, attempting to uncover repre-
sentations building on local particularities, besides the stereotypical rural and urban im-
ages so common in public speaking. On the other hand, I examined the social practices 
relating to the use of space, focusing on the correlations observable between the village, 
the rural and the urban locations determining the everyday lives of the Tyukod youth. I at-
tempted to offer an interpretation of the role of Tyukod inrelation to the nearby towns of 
Mátészalka and Csenger, and to the other settlements (eg. Pátyod, Csengersima) in the social 
use of space of the researched youth in Tyukod. 

In my paper, I argue that the village is not sharply separated from the city and there 
is no tany hierarchical relationship between the min the space perception and use of 
space of the Tyukod youth. This argument is supported both by the narratives by the 
young people of Tyukod and by their social practices. The village, that is Tyukod and the 
sur rounding settlements used by the youth of Tyukod to get her, can be described as dy 
namic space that can be interpreted as a complex location organic allyinter woven by 
physical, economic, social and symbolic connections and relationships of friends and 
families. The findings of my research support the view considering the city and the coun-
tryside as a cohesi vewhole. 
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Horváth Péter 
 

Mikepércs kapcsolati hálózata az 1867–1906 közötti 
házassági anyakönyvek tükrében 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Mikepércs lakosai Debrecen vonzáskörzetében a földművelés mellett főként 

az áruk mozgatásából, vagyis kereskedelemből éltek, ezért a község nem tartozott 

az elzártabb települések közé, a népi kultúra szempontjából is a korán polgárosu-

ló falvakhoz sorolható. A környező helységekben még napjainkban is számon 

tartják, hogy sokan éltek itt fuvarozásból, és számos anekdota maradt fenn a 

Debrecenben árusító mikepércsi kofákról, akik áruikat főként Derecskéről, illetve 

Sárándról, Bagosról, Hosszúpályiból, Konyárról, Tépéről, Kismarjáról, sőt még 

Hencidáról is gyalogszerrel szerezték be, hogy aztán némi haszonnal a cívisvá-

rosban értékesítsék azt.1 Ennek a falunak is megvolt a maga vonzáskörzete, 

amely az idénymunkák alkalmával még inkább megmutatkozott. Az őszi-tavaszi 

nagyobb munkák időszakában Mikepércsre átjártak Sárándról, Bagosról, Derecs-

kéről, Hajdúszovátról, Konyárról, de még Bagamérról is.2  

A munkaalkalmak mellett a táncmulatságok is kirajzolnak egy szűkebb kap-

csolati hálózatot, amely Mikepércs néptáncos és népzenei adatolásának szem-

pontjából igen meghatározónak tekinthető. Így például az adatközlők elbeszélé-

séből tudjuk, hogy ha a mikepércsi zenészeket már lefoglalták, Sárándról hívták 

át a bandát. Sárándon pedig nem egyszer megfordult a hosszúpályi banda, Mike-

pércsről meg egyaránt átjártak a sárándi és a bagosi mulatságokra.3 Arra a kérdés-

re már sokkal nehezebb válaszolni, hogy Mikepércsnek a környező települések 

sorában mely falvakkal milyen intenzitású volt a kapcsolata. A téma viszont nem 

hanyagolható el, hiszen a községek kontaktushálózatai, azok sűrűsödési pontjai, 

kiterjedtségük vagy épp az egyes viszonyok és összeköttetések teljes hiánya pon-

tosabban kirajzolhatja bizonyos kulturális javak (így például a néptáncmotívumok 

és részben akár a hozzájuk kapcsolható népdalok) áramlását és megközelítőleg 

azok területi elterjedtségének fokát is.  

 
 1   Szabó 1976: 1–9. DMNA. 1569–76., Megjegyzés: Békési András derecskei, Gyönyörű Zsig-

mond és Kálmán Péter sárándi lakosokkal 2011–2015 között folytatott beszélgetések és interjú-
zások során többször is megemlítették, hogy Mikepércs fuvaros falu volt.  

 2   Béres 1955: 15. MTA. BTK. ZTI. Akt. 570. 
 3  Megjegyzés: Hodos Lajosné Lovász Róza (100 éves) Mikepércsi adatközlővel 2011 januárjában, 

illetve Dankó Imre (91 éves) és Gyönyörű József (81 éves) Sárándi adatközlőkkel 2011 telén ké-
szült interjúk alapján. 
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Ha csak a munkakapcsolatokat és a mulatságokat vesszük is figyelembe, 

nyilvánvalónak tűnhet, hogy egy-egy település ma ismert népdalai és táncanyagai 

számos helyről származhattak, és így számos elemből tevődhettek össze. A 

fennmaradt átörökíthető adatok szempontjából azonban még az sem volt mind-

egy, hogy mely adatközlő állt a kamera, a fonográf vagy éppenséggel a magneto-

fon elé, azaz, hogy kit talált meg a kutató.  

 

 

MIKEPÉRCS KAPCSOLATI HÁLÓZATA 

A HÁZASSÁGI ANYAKÖNYVEK TÜKRÉBEN 

 

Nagyjából feltételezhető, hogy a környező települések táncai, még ha mutat-

koztak is eltérések, nem különbözhettek olyannyira egymástól, hogy a szomszédos 

falvakból származók ne tudtak volna együtt mulatni. Számos alkalommal bővülhe-

tett, változhatott az egyének és így a közösség népdal- és néptánckultúrája, elég ha-

csak a már említett tánc- és munkaalkalmak mellett a vásározásokra vagy a kato-

náskodásra gondolunk. Az előbb felsorolt – minden bizonnyal a népzenei és 

néptánckultúrát is befolyásoló – eseményekhez viszont nem (vagy csak nagyon ne-

hezen) tudunk statisztikai pontosságú információkat kapcsolni. Az adatközlők visz-

szaemlékezései mellett azonban más forrásokra is támaszkodhatunk.  

A házasságkötéseknél biztosan tudjuk, hogy táncoltak, énekeltek, mulattak 

az emberek; a házassági anyakönyvek pedig kellő adatot nyújtanak mind az egyé-

nek születési, mind pedig lakóhelyére vonatkozóan, amiből aztán rokoni és baráti 

kapcsolataikra is következtethetünk. Ahhoz tehát, hogy a szóban forgó település 

regionális kapcsolati hálózatának egyfajta képét megkaphassuk, viszonylag loká-

lisnak, sőt személyesnek tűnő adatokkal kell dolgoznunk. 

Mikepércs kontaktushálózatának pontosabb felvázolásához az 1867–1906 

közötti időszakra datálható házassági anyakönyveket használtuk fel, így 40 év 

anyagáról van bővebb információnk. Azért esett erre az időintervallumra a vá-

lasztásunk, mert a folklór utolsó nagy virágzása is nagyjából a kiegyezés utáni 

időkre tehető. Ez a nagy fellendülés – egyes területeken eltérő intenzitással ugyan 

–, de körülbelül a 20. század elejéig tartott, amikor aztán a modernizáció elkezdte 

felőrölni a folklór még szervesen működő egységes keretét.  

Az elvégzett statisztikai kimutatás hosszabb távon nyilvánvalóan más kuta-

tásokhoz is felhasználható, jelenleg azonban a néptáncokra és a hozzájuk fűzhető 

népdalokra vonatkoztatjuk azt. Jelenleg 3148 indexszámmal 1574 ember születé-

si- és lakóhelyét ismerjük ebből a korszakból.4  

 
 4  Református esketési jegyzőkönyv, Mikepércs ?–1895-ig; mikepércsi házassági anyakönyv 1895–

1906-ig. 
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Mivel a fent említett születési és lakóhelység is relevánsnak tűnik az egyének 

népdalokra és néptáncra vonatkozó tudását illetően, bármely adatsor kihagyása 

információvesztéssel járt volna. Éppen ezért azt az eljárást választottuk, hogy 

minden személyhez két mutatószámot rendeltünk, és így ezek a dupla adatok ad-

nak ki egy teljes egészet.5   

A negyven évnyi összesített információból kitűnik, hogy bár általában nagy 

népességmozgást és kulturális keveredést szoktak emlegetni az Alföld ezen terü-

letén, Mikepércs a házasságok tekintetében 2492-es indexszámmal 74.76%-ban 

homogén község, amely a várt eredményhez viszonyítva relatíve magas értéknek 

tekinthető.6 Így arra a nagyjából száz helységre, amelyekkel a kutatott község 

kapcsolatba hozható, együttesen 25.24% jut.7 

Mikepércsnek 1867–1906 között Sáránddal a legerősebb a külső házassági 

kapcsolata, amely 88-as mutatószámmal az összesített százalékarány 2.64%-ra te-

hető.8 Nem várt eredmény, hogy erős házassági kapcsolat mutatható ki Debre-

cennel is, amely 83-as indexszámmal az összesített százalékarány 2.49%-át teszi 

ki, harmadik helyen pedig Hajdúbagos áll, amely 74-es mutatószámmal az össze-

sített százalékarány 2.22%-át adja.  

Közepes erősségű házassági kapcsolat mutatható ki Konyárral, Hosszúpá-

lyival, Hajdúszováttal és Derecskével, utóbbi település pedig azért fontos a kuta-

tás szempontjából, mert ez az első olyan község, amely a kapcsolati hálózatban 

 
 5  Megjegyzés: mivel csak az esküvő helyszínéről, és a házasuló felek születési illetve lakóhelyéről van 

információnk, de arról nem, hogy melyik illető mennyi időt töltött el születési vagy éppenséggel 
lakóhelyén az esküvő előtt – amennyiben a két adat nem egyezik meg egymással –, ennek meg-
felelően arról sem lehet bővebb információnk, hogy az illetők népdalrepertoárjának és 
néptáncmotívumainak javát mely falvakból hozták magukkal. Mivel jelen esetben azonban 
mind a születési, mind pedig a lakóhely meghatározónak tűnik ebből az aspektusból, bármely 
adat kihagyása információvesztéssel járt volna.  

6   Megjegyzés: ebben a százalékos kimutatásban az egyének összevont statisztikai „fél adatai” is sze-
repelnek. Tehát, ha valaki Sárándon született, de a későbbiekben már Mikepércsen lakott, az az 
egyén nyilvánvalóan csak fél adattal szerepeltethető Mikepércsnél, illetve Sárándnál. Egy-egy fél 
adat viszont a települések sorában akár több variációban is megismétlődhet, így például Mike-
pércs–Hajdúszovát, Sáránd–Hajdúbagos viszonylatban, tehát az adatok a helységek sorában sta-
tisztikailag összevonva kiadhatnak egy-egy „statisztikai egyént”. Így a végeredménynél személyekre 
vonatkoztatva csakis statisztikai értelemben beszélhetünk, viszont százalékos arányban pontos ki-
mutatást kaphatunk Mikepércs házassági kapcsolathálózatáról e tekintetben pedig főként a száza-
lékos arányokat mutatjuk be. A negyvenéves összesített statisztikában egy fél adat 0.03%-nak felel 
meg, ezek alapján 0.06% tesz ki egy embert a születési és lakóhellyel egyetemben.     

7  Megjegyzés: a 104 feltüntetett helységből 18 nem, vagy csak részlegesen azonosított, mivel az 
anyakönyvek állapota miatt nem lehetett jobban pontosítani az információkat. Ezen települések 
azonban csekély mutatószámmal jelennek csak meg a statisztikában, jórészt pedig Hajdú és Bi-
har vármegyék határain túl fekszenek.   

8  Megjegyzés: a Sárándra vonatkoztatható 2.64%-os legerősebb külső arányt hárommal osztva 
megtudhatjuk a gyenge kontaktusok felső határát, amely 0.88%, utóbbi értéket, pedig ha meg-
szorozzuk kettővel a középérték felső határát is megkapjuk, amely 1.76%.    
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filmszalagokon rögzített csárdás és verbunkos táncanyaggal rendelkezik. Konyár 

egyébként 45-ös mutatószámmal az összesített százalékarány 1.35%-át, Hajdú-

szovát és Hosszúpályi 39-es indexszel az összesített százalékarány 1.17%-át, míg 

Derecske 31-es indexszámmal az összesített százalékarány 0.93% adja ki.  

A mikepércsi verbunkos tánc Mikulási Béla megfigyelései szerint is nagyon 

hasonlíthatott a jobban kutatott derecskeihez.9 Ez egyfelől betudható a katonás-

kodásnak, másrészt annak, hogy a környező településeken több helyről (így pél-

dául Sárándról, Hajdúbagosról, Konyárról, Berettyóújfaluról, Kismarjáról, Ván-

csodról és Pocsajról) ismerjük a lakodalmas tréfás verbuválás szokását; magát a 

hozzá tartozó szövegfolklórt pedig pontosabban Hosszúpályiból és Hajdúszovát-

ról jegyezték le, így tehát az esküvői mulatságok alkalmával is tovább terjedhetett 

egy-egy táncrészlet vagy motívum.10 Mikepércsnek eltérő intenzitással ugyan, de 

mindegyik helységgel kimutatható valamilyen szintű házassági kapcsolata Ván-

csod kivételével. A már említett Sáránd 88-as index 2.64%-al és Hajdúbagos 74-

es index 2.22%-al erős házassági kapcsolatokat mutat fel a kutatott településsel. 

Konyár 45-ös indexszámmal 1.35%-al, Hajdúszovát és Hosszúpályi 39-es index 

1.17%-al, Derecske 31-es mutatószámmal 0.93%-al, közepes házassági kapcsola-

tokat jelez Mikepérccsel, míg Berettyóújfalu 15-ös indexszel 0.45%-kal, Kismarja 

és Pocsaj pedig 2-es mutatóval 0.06%-kal gyenge házassági kapcsolatokat vázol 

fel. Váncsodiakkal 1867–1906 között nem házasodtak Mikepércsen.   

Amennyiben a filmfelvételeken rögzített archív táncanyagokat vesszük csak 

figyelembe településekre osztva, a kutatott falunak a már említett Hosszúpályival 

(1.17%)11 és Derecskével (0.93%) közepes erősségű házassági kapcsolatai vannak. 

Szentpéterszeggel (0.72%), Hajdúszoboszlóval (0.51%), Berettyóújfaluval 

(0.45%), Balmazújvárossal, Hajdúböszörménnyel (0.24%), Hajdúhadházzal 

(0.18%), Nádudvarral (0.12%), Földessel, Hajdúnánással, Kabával, Tiszacsegével 

 
9  Béres 1951: MTA. BTK. ZTI. Akt. 178. Béres 1954–55: Archív táncfilm Mikepércs. MTA. 

BTK. ZTI. Ft. 286. és 1231. Megjegyzés: Mikepércsen magyar táncanyagokat rögzítettek., 
Gönyei 1934: Archív táncfilm Derecske. MTA. BTK. ZTI. Ft. 0003. Molnár – Kaposi 1951: 
Archív táncfilm Derecske. MTA. BTK. ZTI. Ft. 0106. Molnár 1951: Archív táncfilm Derecske. 
MTA. BTK. ZTI. Ft. 0107. Pesovár–K?zs 1954: Archív táncfilm Derecske. MTA. BTK. ZTI. 
Ft. 363. Megjegyzés: Derecskén szintén magyar táncanyagokat rögzítettek. 

10  Békési 2006: 3–47; Béres 1951: MTA. BTK. ZTI. Akt. 178; Béres 1957: Hajdúszovátra vonat-
kozó adatok Déri Múzeum Néprajzi gyűjtemény kéziratos hagyaték 23. doboz; Gombos–
Kelemen 1950: MTA. BTK. ZTI. Akt. 62; Martin György 1961: MTA. BTK. ZTI. Akt. 741; 
Papp 1942. 

11  Varga 1949–51: MTA. BTK. ZTI. Akt. 402. Megjegyzés: tudomásunk van róla, hogy Varga 
Gyula 1949–51 között Hosszúpályiban készített táncfilmeket, ezeken a szalagokon azonban ci-
gánytáncokat és nem magyar anyagokat rögzített, így a mikepércsi táncokkal ezen filmek össze-
vetése nem lenne releváns. Jelenleg Varga Gyula táncfilm gyűjteménye nem is érhető el. MTA. 
BTK. ZTI. Akt. 402.  
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(0.09%), Vértessel, Kismarjával, Nagylétával, Pocsajjal, és Püspökladánnyal 

(0.06%) pedig folyamatosan gyengülő házassági kapcsolatok mutathatók ki.12 

 

 
12  Náfrádi 1955: Archív táncfilm Balmazújváros. MTA. BTK. ZTI. ÁNE. 59. Megjegyzés: Bal-

mazújvárosról magyar táncanyagokat rögzítettek. Varga 1956: Archív táncfilm Berettyóújfalu. 
MTA. BTK. ZTI. Ft. 378. Megjegyzés: Berettyóújfaluról magyar táncanyagokat rögzítettek. Bé-
res 1979–80: táncfilm Földes. MTA. BTK. ZTI. Ft. 1232. Megjegyzés: Földesről cigány tánc-
anyagokat rögzítettek, azonban Gyönyörű Zsigmond vőfélynek tudomása van esküvőn készített 
magyar táncanyagokról is. Megjegyzés: Hajdúböszörményből Hercz Vilmosnak a Debreceni 
Népi Együttes jelenlegi vezetőjének tudomása van egy lakodalomban rögzített táncanyagról. 
Pesovár–Erdős–Kiss–Szoboszlayné 1952: Archív táncfilm Hajdúhadház. MTA. BTK. ZTI. Ft. 
166. Pesovár–Erdős–Kiss–Szoboszlayné 1952: Archív táncfilm Hajdúhadház. MTA. BTK. 
ZTI. Ft. 167. Tóth 1956: Archív táncfilm Hajdúhadház. MTA. BTK. ZTI. Ft. 380. Megjegyzés: 
Hajdúhadházról cigány és magyar táncanyagokat is rögzítettek. Molnár 1951: Archív táncfilm 
Hajdúnánás MTA. BTK. ZTI. Ft. 0098. Béres ?: Archív táncfilm Hajdúnánás MTA. BTK. ZTI. 
Ft. 604. Megjegyzés: az Ft 604 részben vagy egészében egyezést mutathat az Ft. 1231-es Hajdú-
nánási filmekkel. Béres 1953: Archív táncfilm Hajdúnánás MTA. BTK. ZTI. Ft. 1231., Béres 
1954: Archív táncfilm Hajdúnánás MTA. BTK. ZTI. Ft. 1231. Megjegyzés: Hajdúnánásról ci-
gány és magyar táncanyagokat is rögzítettek. Béres 1960: Archív táncfilm Hajdúszoboszló. 
MTA. BTK. ZTI. Ft. 1231. Béres 1958? Archív táncfilm Hajdúszoboszló. MTA. BTK. ZTI. Ft. 
593. Béres 1958: Archív táncfilm Hajdúszoboszló. MTA. BTK. ZTI. Ft. 594. Megjegyzés: Haj-
dúszoboszlóról magyar táncanyagokat rögzítettek. Az Ft 593., 594-es filmek részben egyezést 
mutathatnak az Ft. 1231-es hajdúszoboszlói anyaggal. Béres 1960: Archív táncfilm Kaba MTA. 
BTK. ZTI. Ft. 1231. Megjegyzés: Kabáról magyar táncanyagokat rögzítettek. Varga 1950: Ar-
chív táncfilm Kismarja. MTA. BTK. ZTI. Akt. 402. Molnár – Kaposi 1951: Archív táncfilm 
Kismarja MTA. BTK. ZTI. Ft. 113., Varga 1953: Archív táncfilm Kismarja. MTA. BTK. ZTI. 
Akt. 402., Megjegyzés: Kismarjáról cigány és magyar táncanyagokat is rögzítettek Jelenleg azon-
ban Varga Gyula táncfilm gyűjteménye nem érhető el. Varga 1949–51: Archív táncfilm Nagylé-
ta. MTA. BTK. ZTI. Akt. 402. Béres 1958: Archív táncfilm Nagyléta MTA. BTK. ZTI. Ft. 
1231. Béres 1958: Archív táncfilm Nagyléta MTA. BTK. ZTI. Ft. 593. Megjegyzés: Nagylétáról 
cigány magyar és román táncanyagokat is rögzítettek, jelenleg azonban Varga Gyula táncfilm 
gyűjteménye nem érhető el. Az Ft. 593-as táncanyag esetleg egyezést mutathat az Ft 1231-es 
Nagylétai anyaggal. Molnár 1951: Archív táncfilm Nádudvar. MTA. BTK. ZTI. Ft. 0126. a. 
Lugossy–Gábor 1951: Archív táncfilm Nádudvar. MTA. BTK. ZTI. Ft. 0126. b. Béres 1952: 
Archív táncfilm Nádudvar MTA. BTK. ZTI. Ft. 1231. Béres 1958: Archív táncfilm Nádudvar 
MTA. BTK. ZTI. Ft. 1231. Béres 1958: Archív táncfilm Nádudvar MTA. BTK. ZTI. Ft. 593. 
Megjegyzés: Nádudvarról magyar táncanyagokat rögzítettek. Az Ft. 593-as táncanyag esetleg 
egyezést mutathat az Ft 1231-es Nádudvari anyaggal. Kaposi 1951: Archív táncfilm Pocsaj. 
MTA. BTK. ZTI. Ft. 0119. Béres 1958: Archív táncfilm Pocsaj MTA. BTK. ZTI. Ft. 593. Meg-
jegyzés: Pocsajról magyar és román táncanyagokat is rögzítettek. Vig ?: Archív táncfilm Püspök-
ladány. MTA. BTK. ZTI. Ft. 595. Megjegyzés: Püspökladányból cigány táncanyagot rögzítettek. 
Varga 1949–51: Archív táncfilm Vértes. MTA. BTK. ZTI. Akt. 402. Martin–Sárosi 1961: Ar-
chív táncfilm Szentpéterszeg. MTA. BTK. ZTI. Ft. 488. Megjegyzés: Szentpéterszegről magyar 
illetve oláhos táncanyagot rögzítettek. Maácz–Szépfalvy: Archív táncfilm Tiszacsege. MTA. 
BTK. ZTI. Ft. 655. Pálfy–Deáky–Papp–Soós–Vad 1980: Archív táncfilm Tiszacsege. MTA. 
BTK. ZTI. Ft. 1061. Megjegyzés: Tiszacsegéről cigány és magyar táncanyagokat rögzítettek. Az 
Ft 655 film megegyezik az ÁNE 61-el, Molnár 1951: Archív táncfilm Vértes MTA. BTK. ZTI. 
Ft. 140. Megjegyzés: Vértesről cigány és magyaros táncanyagokat is rögzítettek, jelenleg azon-
ban Varga Gyula táncfilm gyűjteménye nem érhető el. 
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1. ábra: Mikepércs házassági kontaktushálózata látható 1867–1906 között  

Hajdú és Bihar vármegyék térségében.13  

 

Mikepércs kapcsán – amennyiben az összes Hajdú és Bihar vármegyére vo-

natkoztatható házassági adatot figyelembe vesszük – szembetűnik, hogy délkeleti 

irányban a kontaktusok még a folyamatosan gyengülő kapcsolatokkal egyetemben 

sem lépik át a Sárrét–Sebes-Körös, Nagyvárad–Érmellék vonalat. Ha pontosabban 

akarnánk felvázolni ezt a viszonyt, akkor azt mondhatnánk, hogy az összekötteté-

sek, bármennyire is legyenek azok már gyengék, déli irányban nem lépik át a Szeg-

 
13  A legsötétebb, bordó szín Mikepércset jelöli, mivel a házassági kapcsolathálózatban – értelem-

szerűen – önmagával áll a legerősebb kapcsolatban 74.76%-kal. Pirossal jelöltük Sárándot 
(2.64%), Debrecent (2.49%) és Hajdúbagost (2.22%), amely településekkel Mikepércsnek a leg-
erősebb a külső házassági kapcsolata. Okkersárgával tüntettük fel Konyárt, Hosszúpályit 
(1.35%), Hajdúszovátot (1.17%) és Derecskét (0.93%). Ezekkel a helységekkel Mikepércsnek 
közepes erősségű az összeköttetése. Citromsárgával jeleztük azon többi Hajdú és Bihar várme-
gyékben fekvő falvakat, amelyekkel a kutatott település gyenge házassági kontaktust mutat. A 
térkép forrása: Hajdú vármegye közigazgatási térképe 1910 körül, illetve Bihar vármegye térké-
pe 1876–1920 között. Utóbbit a források szerint egy bizonyos Bannwarth rajzolta. A két térké-
pet Papp József illesztette össze. A Mikepérccsel házassági kapcsolatba hozható helységeket sa-
ját szerkesztésben tüntettem fel. 
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halom (0.03%), Furta (0.09%), Told (0.06%), Berekböszörmény (0.03%) és Nagy-

várad (0.06%) által kirajzolt képzeletbeli vonalat. Míg keleti irányban Nagyváradtól 

(0.06%) kiindulva Kisszántó (0.03%), Nagyszántó (0.03%), Nyüved (0.03%), 

Csohaj (0.03%), Székelyhíd (0.03%), Kokad (0.06%) és Gálospetri (0.03%) térsé-

gében ér véget Mikepércs házassági kapcsolatainak kiterjedése. 

Északon Hajdú és Bihar vármegyék határait átlépve csak Szabolcs területé-

ről lehet még néhány települést felsorolni, amelyek – bár igen gyenge összekötte-

tést mutatnak Mikepérccsel – valamilyen szinten mégiscsak érdeklődésre tarthat-

nak számot. Ezek a községek ugyan külön-külön nem, vagy alig érik el a statiszti-

kai 1-1.5 fő/40 évet.  

A házassági arányt összesítve azonban ez az egyetlen külső zóna, amely a 

statisztikai 5 fő/40 év megoszlást még tízéves intervallumon belül mutatja. Tehát 

statisztikailag mintegy nyolcévente házasodtak Szabolcs alábbi településeiről: 

Balkány (0.09%), Nyírbakta (0.06%), Geszteréd (0.03%), Kék (0.03%), Napkor 

(0.03%), Nagykálló (0.03%), Újfehértó (0.03%).14 

Mikepércsnek északkelet felől Szilágyságból Diósddal (0.06%) és Sződe-

meterrel (0.03%), míg Szatmárból Rozsállyal (0.03%) mutatható ki nagyon gyenge 

házassági kapcsolata. Összességében így Szilágysággal 1.5 fő/40 éven belül statisz-

tikailag mintegy 26-27 évente mutatható ki egy házasság,15 míg Szatmárral 0.5 

fő/40 év aránnyal statisztikailag nyolcvanévente történne egy házasságkötés, tehát 

ezekkel a vármegyékkel Mikepércsnek már szinte elhanyagolható a kapcsolata.  

Észak-nyugat irányába több vármegyével volt összeköttetése a kutatott tele-

pülésnek, így például Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Borsod környékével, 

azonban már ezekkel a területekkel sem olyan intenzív az összeköttetés. Jász-

Nagykun-Szolnok körzetéből, Kunszentmártonnal (0.06%), Túrkevével (0.06%), 

Jászkisérrel (0.03%) és Kisújszállással (0.03%), míg Hevesből Tiszafüreddel 

(0.09%), Hevessel (0.06%), illetve Poroszlóval (0.03%) mutatható ki kapcsolat. A 

kapott adatok azonban vármegyénként összesítve sem érik el a tíz éven belüli egy 

házasság arányát. Mindkét esetben 3 fő/40 év aránnyal statisztikailag 13-14 éven-

te jött létre egy házasság.16 Borsod területéről Ároktővel (0.06%), Miskolccal 

(0.03%), Tibolddaróccal (0.03%) és Tiszatarjánnal (0.03%) mutatható ki valame-

lyest gyenge kontaktus, amely vármegyei összesítésben 2.5 fő/40 év aránnyal sta-

tisztikailag 16 évenként feltételez egy házasságkötést. 

 
14  Megjegyzés: a Szabolcs vármegye területére eső települések java része csak fél adattal szerepel, 

tehát vagy ott születtek, de elköltöztek, vagy máshol születtek, és ott települtek le 1867–1906 
között az illetők. 

15  Megjegyzés: Statisztikailag összesítve pontosan 26.66 évente feltételezhető egy házasság Mike-
pércs és a Szilágyságban fekvő települések között.  

16  Megjegyzés: statisztikailag összesítve pontosan 13.33 évente feltételezhető egy-egy házasságkö-
tés Mikepércs és a Jász-Nagykun-Szolnokban, illetve Hevesben fekvő települések között.  
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Nem várt eredmény volt, hogy a más vármegyékkel kimutatható igen gyenge 

összeköttetések sorában a Biharral szomszédos Békéssel – azon belül is csak 

Szeghalommal (0.03%) – alig van érintkezés, tehát statisztikai 0.5 fő/40 év arány-

nyal nyolcvanévente feltételezhető egy esküvő. Dél-délkeleti irányban 1867–1906 

között Arad, Torda–Aranyos és Kolozs vármegyékkel nem is mutatható ki há-

zasságkötés. Így tehát a Hajdú és Bihar vármegyékkel szomszédos területekről, 

bár igen gyengének mondható a kontaktushálózat, mégis egy „erősebb” észak-

északnyugati összeköttetés rajzolható ki.  

Más, nem közvetlenül szomszédos területekről igen szórványos házassági 

kötelékek mutathatók ki. Pest környékével (0.09%), Tolna (0.06%), illetve Abaúj-

Torna (0.03%), Gömör-Kishont (0.03%), Győr (0.03%), Háromszék (0.03%), 

Komárom (0.03%), Nyitra (0.03%), Szepes (0.03%), Temes (0.03%) és Vas 

(0.03%) vármegyékkel. Ezekkel a térségekkel viszont sorrendben Mikepércs alig 

éri el a statisztikai 1.5 fő/40 év, 1 fő/40 év, illetve a 0.5 fő/40 év arányú 26-2717, 

negyven, illetve nyolcvanévenkénti egy esküvőt. 

Visszatérve Hajdú és Bihar vármegyék területére, felvetődhet bennünk a 

kérdés: Egy olyan erősen megyehatár közelében fekvő, ha úgy tetszik átmeneti 

zónában lévő településnek, mint Mikepércs, Hajdú vagy Bihar vármegyével van-e 

erősebb kapcsolata? Amennyiben az ezen vármegyékre vonatkoztatható vala-

mennyi indexszámot nézzük, amely 590-re tehető, és csak a megyehatárt vesszük 

figyelembe, az eredmény Bihar javára dől el 382-es mutatóval, amely az összérték 

64.75%-a. Hajdú vármegye térségével 208-as indexszel 35.25% az eredmény.  

A kérdés viszont nem feltétlenül ilyen egyszerű, hiszen ennél sokkalta ár-

nyaltabb a kép. Bihar területén is vannak történelmi hajdútelepülések. A viszony-

lag fiatal képződésű, az 1876-os vármegyerendezéssel kialakított Hajdú vármegye 

viszont olyan területekkel is rendelkezik, amelyek sohasem vallották magukat 

hajdúságinak, és nem is élhettek hajdú kiváltságokkal a történetük során. Jó pél-

dával szolgál erre napjainkban Debrecen, vagy éppenséggel a Hortobágy térsége, 

ahol az előbbinél a cívis jelleg, míg utóbbinál inkább a táji meghatározottság az 

elsődleges, miközben a régvolt hajdú településeknél maga a hajdútudat és a vár-

megyei elnevezés élvez prioritást. Ezek a területek azonban nyilvánvalóan hatot-

tak egymásra az idők során, sőt az is előfordulhat, hogy közel hasonló kulturális 

elemeket és hagyományokat titulálnak sajátnak vagy épp másnak az identitásuk 

tükrében.  

Hajdú és Bihar vármegyék között érdemes tehát egyfajta kulturális átmeneti 

térséget feltételeznünk, amelyet külön is adatolhatunk, éppen úgy, mint ahogy 

Debrecent is feltüntethetjük külön. A Hortobágyhoz ugyancsak erősebben kötő-

 
17  Megjegyzés: statisztikailag összesítve pontosan 26.66 évente feltételezhető egy-egy házasságkö-

tés Mikepércs és a Pest környékén fekvő települések között.  
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dő települések sorát egyaránt egyfajta külön adatolható területként is felfoghat-

juk. Ezen összefüggések tükrében Hajdú és Bihar vármegyék térségében Mike-

pércsnek a Hortobágyhoz erősebben kötődő települések sorával van a legkisebb 

kapcsolata. Balmazújvárossal 8-as indexel (0.24%), Nádudvarral 4-es mutató-

számmal (0.12%), Tiszacsegével 3-as indexszámmal (0.09 %), míg Egyekkel 2-es 

mutatóval (0.06%) amely az összesített adatok tükrében statisztikailag 8.5 fő/40 

év aránnyal mintegy 4-5 évente feltételez egy esküvőt.18 

Debrecen Józsával együtt 89-es mutatóval az adatelemzés során 44.5 fő/40 

év megoszlással mintegy 10-11 havonta, míg Józsa nélkül 83-as indexel 41.5 

fő/40 évvel nagyjából 12 havonta feltételez egy házasságot.19  

A fennmaradó hajdúsági, bihari és az úgynevezett átmeneti térségek értel-

mezéstől függően viszont már nagyobb statisztikai eltéréseket mutatnak. Annyi 

bizonyosnak tekinthető, hogy attól függetlenül, hogy a Hajdú előnevű, de Bihar-

ban fekvő Bagost – amely Mikepérccsel igencsak erős házassági kapcsolatokat 

ápolt – az átmeneti, vagy a bizonyosan hajdú identitással rendelkező települések 

közé soroljuk-e, nem tekinthető lényegesnek, mivel így is, úgy is az átmeneti zóna 

kerül az első helyre. Ebbe a sorba egyébiránt Mikepércs mellett egyfelől 

Bodóházát (0.24%), Sárándot (2.64%), Konyárt (1.35%), Derecskét (0.93%), Té-

pét (0.21%) és Berettyóújfalut (0.45%)20, másfelől Püspökladányt (0.06%), Föl-

dest (0.09 %) és részint Kabát (0.09%) sorolhatjuk. Hajdúbagos (2.22%) és eset-

leg Hajdúszovát (1.17%), illetve Hajdúsámson (0.36%) mellett – amelyek bár ne-

vükben és feltételezhetően identitásukban is őrzik a hajdútudatot – mégsem vol-

tak a régvolt Hajdú kerület részei. Az úgynevezett átmeneti térség Bagos, Szovát 

és Sámson, de még a délebbi fekvésű Püspökladány, Földes, illetve Kaba nélkül is 

az első helyre kerül 194-es mutatószámmal, amely a számszerűsítés szerint 97 

fő/40 év, amely 4-5 havonta feltételez egy házasságot.21 Ha csak a Hajdú előnevű 

 
18  Megjegyzés: statisztikailag összesítve pontosan 4.70 évente feltételezhető egy-egy házasságkötés 

Mikepércs és a Hortobágy térségében fekvő települések között.  
19  Megjegyzés: statisztikailag összesítve Mikepércs és Debrecen–Józsával között pontosan 10.72 

havonta feltételezhető egy-egy házasságkötés, míg Mikepércs–Debrecen viszonyában 11.56 ha-
vonta valósulhatott meg egy-egy esküvő.  

20  Megjegyzés: meg kell említeni, hogy az 1870-es években – tehát éppen akkor, amikor a népi 
kultúra és azon belül a népzene és néptánc is az utolsó nagy virágkorát élte – Kaba, Hosszúpá-
lyi vagy a bizonyítottan egykori kis hajdútelepülések, úgymint Mikepércs, Derecske, Berettyóúj-
falu stb. jellemzően még – vagy már megint – bihari identitással bírt. Talán nem hanyagolható el 
a táncanyagok térségi behatárolásának esetében az sem, hogy Derecske Berettyóújfaluval egye-
temben egészen a jobbágyfelszabadításig, tehát 1848-ig küzdött a hajdú privilégiumokért, tehát 
ezen két utóbbi település esetében erősen indokolt egyfajta átmenetet feltételeznünk. Béres–
Süli-Zakar 1990: 20. 

21  Megjegyzés: statisztikailag összesítve pontosan 4. 93 havonta feltételezhető egy-egy házasságkö-
tés Mikepércs és az úgynevezett átmeneti területen fekvő települések között Bagos, Szovát, 
Sámson, illetve Kaba, Püspökladány és Földes nélkül.  
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térségeket hagyjuk is el, 202-es indexszel 101 fő/40 év viszonyában szintén mint-

egy 4-5 havonta történhetett egy esküvő.22 Amennyiben viszont Szovátot és 

Sámsont is figyelembe vesszük a Mikepérccsel erős házassági kapcsolatokat ápo-

ló Bagossal egyetemben, akkor 328-as mutatószámmal 164 fő/40 év tekintetében 

mintegy 2-3 havonta köttetett házasság az átmeneti térségben.23 

Ez a statisztikai és értelmezési eltérés viszont a második és a harmadik he-

lyezett közötti Hajdú és Bihar viszonyát teszi részint labilisabbá, mivel a régvolt 

Hajdú kerület települései, amennyiben kiegészítjük azt Hajdúsámsonnal, Hajdú-

szováttal és az igen nagy mutatószámot produkáló Hajdúbagossal, akkor rögvest 

a második helyre kerül a listán 160-as index 90 fő/40 év arányban, amely mintegy 

félévente feltételez egy lakodalmat. Azonban, amint csak a Hajdú kerület telepü-

léseit vesszük sorba, igen drasztikus eredményekkel, nagy eltéréssel a 3. helyre 

zuhan 34-es mutató mellett, amely mindösszesen 17 fő/40 év korrelációjában 

hozzávetőlegesen csupán 2-3 évente jelenít meg egy-egy házasságot.24 

Bihar viszonylatában Hajdúbagost és az átmeneti térséget is kiemelve 122-es 

indexszel 61 fő/40 év viszonyában mintegy 7-8 havonta feltételezhető egy eskü-

vő. Jól látható tehát, hogy ebben a kapcsolati hálózatban a hajdúsági területekkel 

a leglabilisabb maga az értelmezés. 25 

 

 

EREDMÉNYEK, ÖSSZEGZÉS 

 

Jelen vizsgálatban Mikepércs kapcsolati hálózatának felvázolásához az 

1867–1906 közötti időszakra datálható házassági anyakönyveket használtuk fel, 

így negyven év anyagáról van bővebb információnk. Ebből a korszakból 3148 

indexszámmal 1574 ember születési és lakóhelyét ismerjük. Az elvégzett statiszti-

kai kutatás hosszabb távon akár más jellegű vizsgálatoknál is felhasználható lehet, 

de a mostani adatfeldolgozás központi célja az volt, hogy megállapítsuk a házas-

ságkötések révén Mikepércs hajdani kontaktushálózatát, és az eredményeket az 

 
22  Megjegyzés: statisztikailag összesítve pontosan 4. 69 havonta feltételezhető egy-egy házasságkö-

tés Mikepércs és az úgynevezett átmeneti területen fekvő települések között Bagos, Szovát és 
Sámson nélkül.  

23  Megjegyzés: statisztikailag összesítve pontosan 2. 89 havonta feltételezhető egy-egy házasságkö-
tés Mikepércs és az úgynevezett átmeneti területen fekvő települések között Bagossal, Szováttal 
és Sámsonnal együtt.  

24  Megjegyzés: statisztikailag összesítve pontosan 2. 35 évente feltételezhető egy-egy házasságkö-
tés Mikepércs és a Hajdú kerület települései között. 

25  Megjegyzés: statisztikailag összesítve pontosan 7. 83 havonta feltételezhető egy-egy házasságkö-
tés Mikepércs és az úgynevezett átmeneti területen fekvő települések nélkül Bihar vármegye 
községeivel.  
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itt gyűjtött néptánc és népzenei kultúra kiterjedtségére, áramlására vonatkoztas-

suk.  

A négy évtized összesített házassági adataiból kitűnik, hogy bár az Alföldön 

általában nagyobb népességmozgást, ezzel együtt pedig jelentősebb kulturális ke-

veredést szoktak emlegetni, amely akár Mikepércsre is vonatkoztatható lehetne, a 

házasságok tekintetében mégis 2492-es indexszámmal 74.76%-ban a község in-

kább homogénnek mutatkozik. Ez a várt eredményhez viszonyítva relatíve magas 

értéknek tekinthető. Más kontaktushálózatok, így a vásározások, verbuválások, 

stb. aspektusából tekintve lehetett nagyobb formátumú a kulturális javak telepü-

lések közötti áramlása, redisztribúciója, illetve cseréje, azonban a hagyományo-

sabbnak tekinthető házassági kapcsolatok sorában Mikepércs viszonylag zár-

tabbnak tekinthető.  

Tehát mindössze 25.24% oszlik meg azon nagyjából száz helység között, 

amelyekkel a kutatott község kapcsolatba hozható és ahonnan a kulturális javak, 

így részint a néptánchoz és népzenéhez köthető szokások és hagyományok, vagy 

ha úgy tetszik, szólamok és motívumok részben származhattak és/vagy részint 

hasonlóságot mutathattak. A kapcsolati hálózatból kiemelkedik Sáránd, Hajdúba-

gos és Debrecen, amely településekkel Mikepércsnek erős kapcsolata volt a kuta-

tott időszakban. Sáránddal és Bagossal az erős összeköttetést a területi közelség 

is indokolja, a néptáncok tekintetében Debrecen viszont kevésbé tűnik releváns-

nak, hacsak figyelembe nem vesszük azt a tényt, hogy az első tánctanár Mikepér-

csen már 1905-ben megjelent, s bár jobbára a városban is divatos turtáncokat ta-

nította, hatást gyakorolhatott a lokális néptánckultúrára is.26  

Mindazonáltal meglepő eredménynek mondható, hogy Mikepércsnek Deb-

recennel a második legerősebb a kontaktushálózata. Feltételezhető, hogy a nagy-

város vonzotta be inkább a vidéki településeken élőket, és régi hagyomány szerint 

a menyasszony születési és/vagy lakóhelyén házasodtak, s aztán valószínűleg eb-

ben a viszonyrendszerben is a vőlegény településén – jelen esetben Debrecenben 

– telepedhettek meg.  

Ugyancsak sok néphagyomány átvételére ad igazolást a szorosabb derecskei 

kapcsolat, amely azért is igen fontos a kutatás szempontjából, mert ez az a tele-

pülés, ahonnan szintén archív táncfilmekkel rendelkezünk. A fennmaradt nép-

táncok motivikai összehasonlítása mellett a teljesebb összkép érdekében azonban 

feltétlenül folytatni kell a feltérképezést mindazon települések anyakönyveinek 

adatolásával, ahonnan táncfilmgyűjtésekkel rendelkezünk, hiszen csak akkor kap-

hatunk átfogóbb képet a kapcsolatok, s ezáltal részint a kulturális javak áramlásá-

ról, ha a filmek és interjúk mellett a levéltárakban őrzött anyakönyvek, leírások, 

visszaemlékezések és múzeumi adattárak  feltérképezésére is támaszkodunk. 

 
26  Béres 1955: MTA BTK ZTI Akt. 548, 570. 35., 40.  
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IRODALOM 
 
BÉRES András 

1952 Nádudvari 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, Félforduló. MTA BTK Zenetudo-
mányi intézet Néptánc Archívum Ft. 1231.  

1953 Hajdúnánási 16 mm-es archív táncfelvételek. Botos pásztortánc, kondástánc. MTA BTK 
Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 1231.  

1954 Hajdúnánási 16 mm-es archív táncfelvételek. Botos pásztortánc, kondástánc MTA BTK 
Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 1231. 

1954–55  Mikepércsi 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás és verbunk. MTA BTK Zenetudo-
mányi intézet Néptánc Archívum Ft. 286 és 1231.   

1955  Mikepércs gyűjtőfüzet. MTA BTK Zenetudományi intézet Néptánc Archívum, Kéz-
irattár: Akt. 548. 58 oldal. Mikepércs 1955. III. 12. 

1955 Mikepércs gyűjtőfüzet. MTA BTK Zenetudományi intézet Néptánc Archívum, Kéz-
irattár: Akt. 570. 35 oldal. Mikepércs 1955 III. 11–14. 

1957 Hajdúszovát. Béres András kéziratos hagyatéka 23. doboz.  Déri Múzeum Néprajzi 
gyűjtemény. Hajdúszovátra vonatkoztatható adatok. 

1958? Hajdúszoboszlói 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás és páros táncok. MTA BTK 
Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 593. Megjegyzés: Esetleges egyezés 
előfordulhat az Ft. 1231-es anyaggal. 

1958 Hajdúszoboszlói 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás és verbunk. MTA BTK Zene-
tudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 594.  Megjegyzés: Esetleges egyezés elő-
fordulhat az Ft. 1231-es anyaggal. 

1958 Nagylétai 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, Romános kisbotos. MTA BTK Zene-
tudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 1231.  

1958 Nagylétai 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, Romános kisbotos. kisbotos (botos 
pásztortánc) ardaleana szerű táncok MTA BTK Zenetudományi intézet Néptánc 
Archívum Ft. 593. Megjegyzés: Esetleges egyezés előfordulhat az Ft. 1231-es 
anyaggal.  

1958 Nádudvari 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, Lakodalmas csoport. MTA BTK 
Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 1231.  

1958 Nádudvari 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás. MTA BTK Zenetudományi intézet 
Néptánc Archívum Ft. 593. Megjegyzés: Esetleges egyezés előfordulhat az Ft. 
1231-es anyaggal.   

1958 Pocsaji 16 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytáncok romános ruhában. MTA BTK Ze-
netudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 593.   

1960 Kabai 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás és verbunk. MTA BTK Zenetudományi 
intézet Néptánc Archívum Ft. 1231.  

1960 Hajdúszoboszlói 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, verbunk, pásztortánc. MTA 
BTK Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 1231. 

1979–80 Földesi 8 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytáncok. MTA BTK Zenetudományi intézet 
Néptánc Archívum Ft. 1232.  

? Hajdúnánási 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, polgári csapásolás, férfi szóló, le-
ányszóló, botostánc. MTA BTK Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 
604. Megjegyzés: Valószínűleg nagyjából megegyezik az Ft. 1231-es Hajdúnánási 
anyagokkal. 

BÉRES András – MIKULÁSI Béla 
1951 Jelentés a Mikepércsen végzett felderítőmunka eredményéről. Mikepércs gyűjtőfüzet. MTA BTK 

Zenetudományi intézet Néptánc Archívum, Kézirattár: Akt 178. 1. Mikepércs 
1951. XI. 27. 
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BÉRES Csaba – SÜLI-ZAKAR István 
1990 Bihar. Térbeli hátrányok-társadalmi problémák. Debrecen–Berettyóújfalu: Készült a 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának sokszorosító műhelyében. 
BÉKÉSI András 

2006 A Derecskei verbunk története, motívum készletének elemzése és tanításának módszertana. 
Szakdolgozat. Magyar Táncművészeti Főiskola Konzulens: Lévai Péter és Dr. 
Kardos László. 

GOMBOS Éva – KELEMEN János 
1950 Hajdúbagosi gyűjtőfüzet. MTA BTK Zenetudományi intézet Néptánc Archívum. Kéz-

irattár: Akt. 62. 2 oldal. Hajdúbagos 1950. XII. 25. 
GÖNYEI Sándor 

1934 Derecskei 16 mm-es archív táncfelvételek. Verbunk. MTA BTK Zenetudományi intézet 
Néptánc Archívum Ft. 0003. 

HAJDÚ vármegye térképe 
1910 Hajdú vármegye térképe. Kiadatott a vallás és közoktatásügyi magyar királyi Minister 

Úr megbízásából. Internetes elérhetőség: https://upload .wikimedia.org/wi-
kipedia/commons/4/44/Hajd%C3%BA_county_administrative_map.jpg Az oldal 
utolsó megtekintése: 2015. november 29. 

KAPOSI Edit 
1951 Pocsaji 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, Román Erdélyi páros, Erdélyi oláhos. 

MTA BTK Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 119. 
KORBÉLY József 

1901  Bihar vármegye hegy- és vízrajza. Magyarország vármegyéi és városai 18. Bihar vármegye 
és Nagyvárad: Magyarország monográfiája. A Magyar korona országai történetének, 

földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelő-

dési és közgazdasági állapotának enciklopédiája. In A „Magyarország vármegyéi és 

városai” állandó munkatársainak bizottsága közreműködésével szerkeszti Dr. Bo-
rovszky Samu. Budapest Apolló irodalmi és nyomdai részvény-társaság. Bihar vár-
megye térképe. Rajzolta Bannwarth Th. Internetes elérhetőség: http://mek.osz 
k.hu/09500/09536/html/0005/0.html Az oldal utolsó megtekintése: 2015. novem-
ber 29. 

LUGOSSY Emma – GÁBOR Anna  
1951  Nádudvari 16 mm-es archív táncfelvételek Csárdás és verbunk. MTA BTK Zenetudo-

mányi intézet Néptánc Archívum Ft. 126. b.    
MARTIN György 

1961 Sárándi gyűjtőfüzet. MTA BTK Zenetudományi Intézet Néptánc Archívum Kézirat-
tár Akt. 741. 2. Sáránd 1961. 

1961 Szentpéterszegi 16 mm-es archív táncfelvételek. Oláhos, kanásztác. MTA BTK Zenetu-
dományi intézet Néptánc Archívum Ft. 488. 

MAÁCZ László – SZÉPFALVY Zoltán  
1955   Tiszacsegei 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás szólók és pásztortáncok. MTA BTK 

Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 655. Megjegyzés: Az Ft. 655-ös film 
megegyezik az ÁNE. 61-el 

MIKEPÉRCSI HÁZASSÁGI ANYAKÖNYVEK 
1867  Mikepércsi Házassági Anyakönyvek. Magyar Országos Levéltár Hajdú-Bihar Megyei 

Levéltár HU-MNL-OL A2376 Ref. Esketési jegyzőkönyv Mikepércs ?–1895, illet-
ve XXXIII. 1. 54. b/1. Mikepércsi Házassági anyakönyv 1895–1906. Utóbbi inter-
netes elérhetősége: https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A-
//familysearch.org/records/collection/1452460/waypoints 
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MOLNÁR István 
1951 Derecskei 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás és verbunk. MTA BTK Zenetudomá-

nyi intézet Néptánc Archívum Ft. 107. 
1951.  Hajdúnánási 16 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytánc. MTA BTK Zenetudományi in-

tézet Néptánc Archívum Ft. 98. 
1951 Nádudvari 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, körtánc, aratóünnep, felvonulás, 

táncbemutató, idősek tánca, tömegtánc. MTA BTK Zenetudományi intézet Nép-
tánc Archívum Ft. 126. a. 

1951 Vértesi ? mm-es archív táncfelvételek. Párostáncok. MTA BTK Zenetudományi intézet 
Néptánc Archívum Ft. 140. 

MOLNÁR István – KAPOSI Edit 
1951 Derecskei 16 mm-es archív táncfelvételek. Verbunk. MTA BTK Zenetudományi intézet 

Néptánc Archívum Ft. 106. 
1951 Kismarjai 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, verbunk és botostánc. A botostánc 

(kétbotos kanásztánc) a digitalizált filmszalagokról hiányzik a leírókartonon viszont 
szerepel. MTA BTK Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 113. 

NÁFRÁDI László 
1955 Balmazújvárosi 16 mm-es archív táncfelvételek. Férfi szóló. Verbunkos? MTA BTK Ze-

netudományi intézet Néptánc Archívum ÁNE. 59. 
PAPP László 

1942 Lakodalmi szokások Hosszúpályiban. In Végh József (szerk.): Táj és népkutatás a 
középiskolában. 185–207. Budapest: Államtudományi Intézet, Táj és Népkutató 
Osztálya 

PÁLFY Gyula – DEÉKY Zita – PAPP József – SOÓS Sándor – VAD László  
1980 Tiszacsegei 16 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytáncok MTA BTK Zenetudományi in-

tézet Néptánc Archívum Ft. 1061.  
PESOVÁR Ernő – ERDŐS Lajos – KISS Márta – SZOBOSZLAYNÉ BODÓ Ilona 

1952 Hajdúhadházi ? mm-es archív táncfelvétel. Csárdás, „Dorogi csárdás” (négyesben is tán-
colták)cverbunk, gyermekjátékok, bigézés MTA BTK Zenetudományi intézet Nép-
tánc Archívum Ft. 166. 

1952 Hajdúhadházi ? mm-es archív táncfelvétel.  Párostánc, cigányszóló, rókatánc. MTA BTK 
Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 167. 

PESOVÁR Ernő – K?ZS Gyula 
1954  Derecskei 8 mm-es archív táncfelvétel. Csárdás és csapásolás (verbunk). MTA BTK Ze-

netudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 363. A felvétel Őriszentpéteren ké-
szült.   

SZABÓ Katalin  
1976  Mikepércsi kofák. Déri Múzeum Néprajzi Adattár 1569–76. 

TÓTH János  
1956  Hajdúhadházi? mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, karikázó, gyerekjátékok. MTA. 

BTK. Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 380. 
VARGA Gyula 

1949–51 Hosszúpályi 9 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytáncok. MTA. BTK. Zenetudományi 
intézet Néptánc Archívum, Kézirattár: Akt. 402. 18. Hosszúpályi. A filmhez tánc-
leírás és fénykép is tartozott, az anyag helye jelenleg nem ismert. 

1949–51 Nagylétai 9 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytáncok. MTA. BTK. Zenetudományi in-
tézet Néptánc Archívum, Kézirattár: Akt. 402. 18. Nagyléta. A filmhez táncleírás 
és fénykép is tartozott, az anyag helye jelenleg nem ismert. 

1949–51 Vértesi 9 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytáncok. MTA. BTK. Zenetudományi inté-
zet Néptánc Archívum, Kézirattár: Akt. 402. 18. Vértes. A filmhez táncleírás és 
fénykép is tartozott, az anyag helye jelenleg nem ismert. 
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1950 Kismarjai 9 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás és verbunk. MTA. BTK. Zenetudomá-
nyi intézet Néptánc Archívum, Kézirattár: Akt. 402. 18. Kismarja. A filmhez tánc-
leírás és fénykép is tartozott, az anyag helye jelenleg nem ismert. 

1953 Kismarjai 9 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytáncok. MTA. BTK. Zenetudományi in-
tézet Néptánc Archívum, Kézirattár: Akt. 402. 18. Kismarja. A filmhez táncleírás 
és fénykép is tartozott, az anyag helye jelenleg nem ismert. 

1954–1956 Berettyóújfalui 16 mm-es archív táncfelvételek. Csárdás, verbunk, botostánc. MTA. BTK. 
Zenetudományi intézet Néptánc Archívum Ft. 378. 

VIG Rudolf 
é. n. Püspökladányi 16 mm-es archív táncfelvételek. Cigánytáncok. MTA. BTK. Zenetudomá-

nyi intézet Néptánc Archívum Ft. 593.  
 
 
 

Péter Horváth 
 
THE NETWORK OF CONNECTIONS IN MIKEPÉRCS AS REFLECTED IN THE 

REGISTERS OF MARRIAGES DATING BACK TO 1867-1906 
 
The present study has used registers of marriages dating back to the time period between 
1867 and 1906 in order to outline the network of connections in the settlement called 
Mikepércs, which means that we have relevant information on the material covering al-
most 40 years. In this time period, we know the places of birth and addresses of 1574 
persons, identified through 3148 index figures. The statistical research conducted in this 
respect might as well be used for other types of investigations in the long run, but the 
central goal of the present data processing has been to identify the contemporary net-
work of connections in Mikepércs through marriages, and to relate these findings to the 
expansion and flow of folk dance and folk music culture items collected here.  
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Kovács László Erik 
 

Katonai fényképek a Fekete-Körös völgyében 
  
 

A mundérviselés társadalmi megítélése a 20. század elejétől a 21. századig 

változásokon esett át, melynek elemzése a népi társadalom tagjait folytonos átér-

telmezésre kényszerítette. A 20. század végén a nemzeti hadseregek átalakulásá-

val, a sorkötelesség felszámolásával a népi társadalom szokásvilágát, hagyomá-

nyait is átalakították. 

A sorkatonai szolgálat, a sorozás, verbuválás Kárpát-medencei öröksége a 

férfivá válás egyik átmeneti rítusa volt. Az egymásra rétegződött elbeszélések, 

elemzések a lokális, regionális és országos szintjei közül, Keszeg Vilmos szerint a 

katonáskodás a közepes idődimenzióban helyezkedik el a globális történelem há-

rom szintje közül, amiben a nagy konjunktúrákhoz hasonlóan az állam és a kultú-

ra ívei húzódnak. Ebbe a hagyományba integrálódnak a társadalom férfitagjai a 

19. század második felétől.   

A mundér legfontosabb része, a verbuváláskor fejbe húzott süveg vagy csá-

kó olyan maszkulin szimbólum volt, mely a katonaévek után is szimbolikusan a 

férfi lét teljességét valósította meg. Az állampolgár életében a katonaság volt a 

legáltalánosabban ható közösség, mely szigorú normarendszerével mintát muta-

tott az együttműködésre és meghúzta a személyes felelőség határvonalait is. A ka-

tonaság éveiben válhatott a fiatalember olyan felelős férfivá, akit a helyi közösség 

teljes értékű tagként ismert el. A huszadik század végén eszmélő fiatal kutató és 

értelmiségi nemzedék saját tapasztalatából már jobbára kimaradt a sorkatonai kö-

telesség kényszertapasztalata. Ezért a sorkatonai szolgálat több tekintetben veti 

fel a fennmaradt katonafényképek értelmezési nehézségeit. Miért fényképezték le 

magukat az államhatalom egyenruhájában, miért őrizték meg, küldték haza ezt a 

fényképet, és miként bocsájtják saját életterükben, reprezentációs terükben köz-

szemlére. Miért nincsenek összhangban az elbeszélt történetek a fényképek 

konnotatív jelentésével? 

Miként a háborús történetek többnyire sikertörténetek, hiszen a túlélők be-

szélik el őket, a háborús elbeszélők „kihaltak” a 21. század elejére, a sorkatonai 

szolgálat megszüntetésével pedig a katonai narratívák kiestek a mindennapi közös 

élmény alapú tapasztalatokból, kikoptak a generációs élményekből, de a családi 

elbeszélésekből is, dekontextualizálódtak.1 A családi archívumokban található 

fényképekhez kapcsolódó elbeszélésekben a katonaviselt férfi portréja már csak 

 
 1  Keszeg 2008: 224. 
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az azonosítás feladatát látja el. Az elhalt sorkatonák emlékei generálta elbeszélé-

sekben sokkal fontosabb és direkt narratív kapcsolat épült ki a mundér és a há-

ború alatt megélt civil szenvedés között. 

A racionális állampolgári önszemlélet már a vérengzések rehabilitációja (új-

ságok, webhelyek) előtt igyekezett olyan modus vivendit találni, amely feloldja a 

fegyveres erőhatalommal kötendő kötelező együttműködés lelki hatásait. Ennek 

módja a fegyveres erők közötti különbségtételben rejlett. A vérengzéseket nem a 

katonasággal, a reguláris hadakkal, hanem a szabadcsapatokkal azonosították, 

vagy azt a vezető személyes felelőségéhez kötötték (újságok, webhelyek, filmek), 

miként a társadalmi kontrollt a drámai szerepek kanonizált formái2 szerint eltérő 

módon lépheti át a hős, a haramia – ez a népi köztudatban a feldolgozás különb-

ségtételen alapult. A magyarság a világháborúkat lezáró átmeneti időszakokban 

azzal a keserű tapasztalattal rögzítette és társította – noha nem kizárólagosan – a 

mundér fogalmát, hogy a katonai egyenruha nem feltétlenül a hőshöz, hanem a 

nemzetiségek egymás mellett élését megsértő vérengző és rabló haramiához is 

kapcsolódik. A burke-i hőskép deszakralizálódása – a középkori szentek, majd az 

uralkodón át a közkatonáig – kettős jelentőségű. Míg az egyik oldalon a családok 

áldozatként tekintettek fronton harcoló családtagjaikra, addig a civil élettér had-

színtérré változásával maguk is elszenvedői lettek az agresszióknak. A történelmi 

képet tovább árnyalja az is, hogy sokszor családokon belül ellenséges seregekben 

kellett frontszolgálatot teljesíteniük a család férfitagjainak. A felek egyenjogúságát 

tételező háború korlátozó szabályait felülírva a rabló hadjáratokkal és civil áldo-

zatszedéssel a harc totális háborúvá vált.3  

 A katonai fényképek kompozíciós kultúrájában folyamatos ún. „elsivároso-

dás” figyelhető meg a tömegtermelés kibontakozásával. A műtermi mundéros ka-

tonafényképek és az egykorúan készített utca/hétvégi szalonfotókon feltűnő ka-

tonákat változatos beállításban, többnyire egész alakosan örökítették meg, a 

konnotatív polgári háttér kialakításával. A második világháborútól a rendszervál-

tásig ívelő korszakban a technikai kivitelezés leegyszerűsítődésével párhuzamosan 

a beállítások és hátterek is beszűkülnek. A mundér értékcsökkenésével párhuza-

mosan felértékelődik az arc szerepe. Míg az 1960-as évek képein az egyéni jegye-

ket háttérbe szorító retusált képeken kompozíciós szempont még a mundér be-

komponálása, úgy a 20. század második felében a katonai jelképek kiszorulnak a 

kép széleire, és a fej túlhangsúlyozottsága mellett a katonasapka feletti üres tér is 

megnő. (Mintegy a szabadság szimbólumaként?) 

A katonai fényképek fegyelmi lazulásával párhuzamosan egy időben csök-

ken és lassan kivész a reprezentációs terekből is ennek a generációnak a képkiállí-

 
 2  Peter Burke, idézi Keszeg 2008: 207. 
 3  Huizinga, idézi Keszeg 2008: 207. 
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tási kedve. Egy képtípus, beállítás bevettségét és hagyományát az is mutatja, ha a 

képeken szereplők beállása kevésbé formális, mintegy közelít a spontán megvaló-

suláshoz. A huszadik század nagy nyilvánossága ebben is változást hozott.  

A személyes én reprezentációja, a hivatalos példaképek ikonjai visszaszorították – 

a családokig begyűrűző megfélemlítések miatt – a különbözőség felvállalását.  

A második világháborút követően a képi individualizáció csökkenését figyelhet-

jük meg a képhagyatékokban. A világméretű képi fejlődés ellenére a közép-kelet-

európai régió populáris rétegében nem épült ki a magas nívójú individualizációs 

igény. A beállított, több értelmi réteget magába sűrítő fényképek helyett a fénnyel 

és hátterével, azaz az eszközzel, szereplővel, ideológiával keveset vagy egyáltalán 

nem is kalkuláló gyorsfényképekkel kell szembesülni. A képi fegyelem lazulásával 

csökken a reprezentációs érték. A fényképész szerepének csökkenésével – az 

amatőr fotó készítője, Vági G. – a kompozíciós kánonok ismerete és használata 

nélkül nem képes reprezentációs értéket teremteni. Ilyen kompozíciós érték a re-

tusálás is – vagyis nem csak pozitív értelemben – a háttér, az eszközök, szerep-

lők, a formai beállítás hozzáadásával, hanem az eltüntetéssel is számolnunk kell. 

Tehát a fényképkészítés technikai apparátusának csak egy részét veszi tekintetbe 

a paraszti képkészítés, az elsütés exponálást, az előhívás laborálás folyamataiban 

hagyományosan nem vesz részt. A képkészítés kémiai folyamataiból való távol-

maradással a mágikus viszony folyamatos fenntartásával kell számolnunk. Napja-

ink digitális technológiája a kémiai eljárások kiszorulásával csak az elvont érte-

lemben vett kalkulussal szembesíti a kép alkotóját. Az exponálás felértékelődése 

az Amerikában élő japán professzorasszony egyetemi iskolájában a hagyomá-

nyosnak tételezett kémiai eljáráson alapuló képkészítési metódust próbálja élet-

ben tartani. Mintha a laborban már nem történne a fénykép életében fontos ha-

tás. Negatív értékítélettel tekintenek a digitális „csinált” fényképek felé, amelynek 

digitális fel- és megdolgozása a kép igazságtartalmát megváltoztatná. A technoló-

giai eljárás beszűkítésével meghatározott fényképfelvételek, amelyek csak analóg 

leképezésű kémiai eljárású papíralapú fényképekkel operálnak, abban láttatják az 

igazságtartalom megmaradását, hogy emberi kéz nem írja felül a kémia törvénye-

it. A kémia ilyen mérvű felértékelése helyett a képi megjelenési formák azok, 

amelyek a késő vagy utóparaszti falusi társadalmakban reprezentációs értéket te-

remthetnek. A kép szereplőinek elrendezése a kereteken belül és a lokalitás azo-

nosíthatósága teremtik meg az értelmezhetőség alapjait, a képi reprezentáció in-

tegrálásának lehetőségét. A hivatalos képi diskurzus a kamerába elfogódottság 

nélkül tekintő látszólagos félelemnélküliség életképét mutatja. A holnaptól való 

félelem, a bizonytalanság viszont becsúszik a 80-as évek katonafotóira is. A kö-

zösségi fényképek közös értékrenden alapuló közösségi érzése az államszocializ-

mus évei alatt végig megmarad a portréfotókon is. A közösségi érzés eltűnésével 

a személyes magabiztosság is csökken a fényképeken.   
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A beállított pozíciójú és egész alakos, főtémájú fénykép (1. kép), a képen 

szereplők viszonya a fénykép készítőjével elidegenített, a fénykép készítője isme-

retlen, a hátoldalon „Souvenir” felirat 

látható. A fényképen három felnőtt ko-

rú, köröstárkányi származású, katonaru-

hás férfi látható. A lóca miatt a térszer-

kezet részben kötött szerkezetű és cent-

ripetális – szervezett – jellegű, a háttér-

ben kifeszített sötét szövet hivatott elta-

karni a baloldali kerítésléceket és a jobb-

oldalon látható épületfalat. A szereplők 

beállítása klasszikus piramidális, egymás 

közötti távolságuk kritikusnak mondha-

tó, hiszen a testi kontaktus megvalósult, 

az ülők válla összeért és a hátul álló sze-

replő keze az előtte ülő bal oldali szerep-

lő vállán nyugszik. A fénykép helyszíne 

egyszerre valós és szimbolikus. A valós 

helyszínről a központi letakarás miatt 

keveset tudhatunk meg, valószínűleg egy 

szükséges természetes fénnyel bevilágí-

tott udvaron, egy melléképület vagy fából épített barakk mellett készülhetett. A 

szimbolikus, homogén háttér megvalósításának kísérlete, amely a fényképezettek-

re terelte volna a tekintetet, kellékként hordott sötét textília hajtogatottsága, 

négyzethálói révén egy külön szerkezeti nézetet is kölcsönöz a fényképnek. A 

kép készítésének körülményeiről nincsenek tényszerű adatok, a szereplők közül 

álló voltában kiemelkedik a kitüntetett katona, a kompozíció és a szereplők visel-

kedése alapján életszintek szempontjából a mindennapok nyilvános életszférájába 

sorolhatjuk a fényképet. A köröstárkányi református parókia hagyatékába tartozó 

fénykép feltehetően a második világháború évtizedében készülhetett. Sem előlap-

ján sem hátlapján feliratot nem tartalmaz, mérete kérdéses, technikája kemény 

kartonra kasírozott fekete-fehér üvegnegatív, retusálás nélkül. 

Sajátos jellegűek mind tartalmi, mind formai szempontból azok a két világ-

háború között készült fényképek (2. kép), melyeket a megrendelők polgári élet-

módra törekedvén készíttettek hétvégenként, kimenő ünnepi ruhájukban a városi 

fényképműtermekben. A fénykép Gyantáról, Boros „Bungya” Erzsébet családi 

gyűjteményéből való. A szolgáltatói eredetű fénykép beállított két sorában alul a 

nők ülnek, felül a férfiak láthatók félalakos ábrázolásban, főtémát alkotva.  

A fénykép készítőjével hárman kapcsolatteremtő, hárman elidegenített viszonyt 

alakítottak ki. A fénykép készítője nagyváradi fotós, személye ismeretlen. A sze-

 
1. kép 
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replők felnőtt korúak. A műterem kötött teret teremtett a fényképezésnek, a nem 

látható de feltételezhető ülőalkalmatosság centripetálissá teszi a stúdiót, a szemé-

lyek egymás közötti távolsága – habár egymás mellett szorosan helyezkednek el –  

 

 
2. kép 

 

inkább társasági, ez alól kivételt jelez a jobb oldali férfi és nő, ahol a férfi a nő 

vállán nyugtatja kezét. A fényképezés helyszíne a műterem semleges hátterének 

alkalmazása miatt nem tartalmaz többletjelentést. A fénykép készítésének alkal-

mát a vasárnapi séta, a közös származás deklarálásának vágya, a gyantaiság bemu-

tatásának igénye adta. Az életszintek megoszlása szerint ez a fénykép a minden-

napok nyilvános életszférájához tartozik. Keletkezésének évtizede az 1940-es 

évek. Felirattal, jelzéssel nem rendelkezik. Mérete tisztázatlan, technikája fekete-

fehér fénykép. Az úgy nevezett utcafotókon feltűnő, kvázi spontán fényképek 

szereplői a városi teret és időt polgári létformájuk identifikáló képi szimbo-

lizációján túl arra is használták, hogy vagyoni, politikai, nemzeti identitásukat 

rögzítsék. A Fekete-Körös völgyének falvaiból származó nagyvárosban megélhe-

tést kereső magyarok vasárnaponként a korzón találkozva egymással, a pillanatot 

és összetartozásukat megörökítendő tértek be a fényképész műtermébe. Az itt 

készült fényképekből nem csak maguk számára rendeltek, de az otthoniaknak is. 

Az ilyen csoportképek párhuzamosan megtalálhatók voltak nem csak a fényké-

pen szereplők, hanem az egy korosztályba tartozó baráti közösségek tagjainál is. 

A magyar fényképhasználati és küldési gyakorlatban általánosan elterjedt levele-

zőlapként való felhasználás, mint a fénykép hátsó oldalára nyomtatott képeslap-
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sablon ebben az időben nem jelenik meg szignifikánsan a Nagyváradon vagy 

Belényesen készült fényképeken. Feltehetően borítékban küldték haza ezeket a 

fotókat, de az sem volt ritka, amikor a városba érkező családtaggal vagy ismerős-

sel küldték falujukba, azzal a meghatározott céllal, „hogy legyen egy kép”, amelyen a 

szereplők formálisan a szülőfalutól távol közösséget vállalnak az otthon maradot-

takkal. Ezeket a fényképeket elemezve azt láthatjuk, hogy közel azonos korosz-

tály szerepel együtt a beállításokon. Még a hölgyek a fénykép előterében ülnek, 

addig a férfiak mögöttük állva helyezkednek el. Általánosan elmondható, hogy 

ezeket a képeket még párválasztás előtt készítették a falubeliek. Néhány esetben 

azonban látni lehet a kapcsolat vagy a rokoni közelségnek megfelelő személyes 

gesztust. Ilyen például a bemutatott fényképen, a jobb oldalon szereplő pár férfi 

tagja bal kezét az előtte ülő vállára teszi, melynek akkor szimbolikus jelentősége 

volt és összetartozásukat volt hivatva közölni. 
A fényképeken való közös szereplés a Fekete-Körös völgyének falvaikat el 

nem hagyó szegényebb sorban élő fiatalságánál olyan szimbolikus erővel rendel-
kezett, hogy az első közös fénykép elkészültét az eljegyzéshez kötötték. A virtuá-
lis képi egyesítés, egyfajta új „együvé tartozást” jelentett. Fontos mutatója volt 
mind a jegyespár, mind a rokonság illetve a képet megnézők és értékítélettel ellá-
tó falubeliek számára annak, hogy „jól mutatnak-e” együtt ezen a fényképen. Ha 
az első jegyesség valami miatt felbomlott, ritkán készítettek új képet az új jegyes-
párról. A falvak illeme az egyszeri alapos döntést és az ahhoz való ragaszkodást a 
házasságra való érettség feltételeként kezelte. A reprezentálásban pedig a közös-
ség előtti nyilvános megjelenésnek, képi formában a huszadik század első felében 
még ritkaságszámba menő és jelentős anyagi kiadást jelentő fényképezés egyszeri, 
egyedi jelenségként kezelt mágikus tartalmát érzékenyen kezelték. A fénykép-
képmás problematikája nemcsak a technikai civilizáció nélkül élő társadalmakban 
élt, maradt fenn: a fényképezés szempontjából a Fekete-Körös völgyének ma-
gyarsága, éppen elzártsága miatt, a huszadik század utolsó évtizedéig megmaradt 
a mindennapi dokumentálatlanság édeni állapotában. A fényképezés, de tágabb ér-
telemben véve a rögzítés is fenyegetéses jelleggel bírt az elzárt közösségekben.  
A rögzítés mnemotív gyakorlataira a „csúfondáros nevek” fennmaradása és hasz-
nálata mutat plasztikus példát. Még a képi emlékezet a mindennapokhoz ritkán, 
inkább soha nem kapcsolódik a falvakban maradó, életüket folyamatosan ott le-
élő emberek között, addig a városokba migráló falusi származású munkavállalók 
a vasárnapokat használják fel arra, hogy ünnepi alkalomként rögzítsék magukat. 
Tételeződik ez abból, hogy a fizikai távolság és a korszak információáramlása az 
élőbeszédet kiváltó képek felhasználását indítja el, addig mindennapjaik életkö-
rülményeinek megváltozását olyan kvázi ünnepek megteremtésével idézik elő, 
amelyeknek megértését külön magyarázni kell az otthon maradottaknak. A sza-
badidő kialakulása a városi polgárság életében és a városba migráló emberek éle-
tében nem csupán új értékrenddel szembesíti a lokális közösségek tagjait, de az 
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idő hasznos töltésének olyan új formái alakulnak ki, amelynek megtérülései pár-
huzamba állíthatók a hétköznapi élet reprezentatív vagy éppen szakrális esemé-
nyeivel, például a templomba vonulással. A hétvégére városba látogató falusi la-
kos, reprezentatív ünnepi viseletében fényképészkedve: jobb oldalt hátul a városi 
kereskedővel és egy katonatiszttel, valamint a városban szolgáló lányokkal, széles 
társadalmi reprezentációt mutathatott fel egyetlen fényképen. A katonatiszt, mint 
a társadalmi elit képviselője a két világháború között rangjelzésével és kardjával, 
tartásával, magas termetével és a rávetülő érintő fény kisugárzásával uralja a ké-
pet. A fénykép egységes beállítását megtöri, hogy a két középső szereplő nem te-
kint a kamerába. 

 

 
3. kép 

 

A Máté család hagyatékából került ki, az előző fényképen középen szereplő 

Bungya Erzsébet itt (3. kép) a jobb oldalon ül testvéreivel, a kép tulajdonosa a 

kép bal oldalán ülő Máté Lajos özvegye volt. A szolgáltatói eredetű, beállított, egy 

vonalban elrendezett szereplők a semleges háttér előtt főtémát alkotva, három-

negyedes alakban ábrázolva, a bal oldalról második Máté Lajos kivételével kap-

csolatteremtő viszonyt alakítottak ki az ismeretlen nagyváradi fényképésszel.  

A gyermeki és fiatal felnőtt korban ábrázolt szereplők a pad által kötött centripe-

tális térszerkezetben egymáshoz szorosan közel, kritikus távolságban helyezked-

nek el. A katonaruhás fiútestvér tartásával is kiválik testvérei közül. Ő az egyet-

len, aki bár kihúzza magát, megjelenése nem szoborszerű, hanem felső testének 

elfordulásával, karjának kiterjesztésével összefogja a családot, ezáltal oldja a kép 
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feszültségét. A műterem hátterében lógó textíliák megteremtik a szükséges egy-

séges háttér hatását, de változatosságukkal gyengítik a kép eltávolító szimbolikus-

ságát. A fénykép készítésének alkalmául a tulajdonos a frontról hazalátogató test-

vér megörökítését nevezte meg családtagjai körében, ezért az ünnepi életszférá-

hoz sorolható. Készítése az 1940-es évekre tehető. A fényképen nem volt írásos 

adat. Mérete nem dokumentált, technikája fekete-fehér fénykép. A képen szerep-

lő ekkor még sötét hajú ifjú férfi, aki korábban Debrecenben volt kereskedőse-

géd, a család legidősebb fiúgyermeke, aki a második világháborúban a magyar 

hadseregben hadiszíntéren vesztette életét. A fénykép öt szereplője egy fészekalja 

gyermek, akik közül a háborúban többen meghaltak és később Gyantáról Nagy-

váradra költöztek. A családi egyesítést itt az ünnepre hazatérő családtagok közös 

képen való szerepeltetése indokolta. A katona az érdemrend birtokosa egészen 

családi pózban szerepel. Távolról sem fedezhetjük fel a szokásos katonai pózt. 

Az egyetlen személy, aki kapcsolatteremtő viszonyt alakít ki a fényképezés készí-

tésének pillanatában a fényképésszel vagy a kamerával. A kamerával kialakított 

viszony, a dokumentálással való szembenézés nehézsége a család többi tagjánál 

problematikus. A jobb szélső lány behúzott vállal ül, kisöccsük megilletődve áll 

középen, M. Lajos szabály és mintaszerűen kihúzva magát összeszorított szájjal 

pózol, a bal szélső lány pedig keresztbe tett kézzel határolódik el a fényképaktus-

tól. A fénykép néhány évvel az előzőleg bemutatott fénykép előtt készülhetett. 

Mikor B. Erzsébet még falusi viseletben és frizurával jelent meg a fényképész 

műtermében. A fénykép háttere, akár az előző képen, itt sem árulkodó, semleges 

műtermi függönydrapéria a háttér, a két idősebb fiútestvér lócán, a lányok önálló 

székeken ülnek. 

A (4. kép) önálló katonai portré, ennek jellegzetessége az a félmosoly, mely 

teljesen eltűnik a romániai hadseregben szolgáló Fekete-Körös völgyi magyarok 

fényképeiről. A szolgáltatói eredetű, beállított és főtémájú mellkép szereplője el-

idegenített viszonyt tartott fenn az ismeretlen nagyváradi fényképésszel. A műte-

rem háttere szimbolikus világot teremt, amely a bevonulás heroikus alkalmát erő-

síti és az ünnepi életszférát mutatja fel. Készítésének évtizede az 1940-es évek.  
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Mérete nem dokumentált, technikája 

fekete-fehér fénykép. A háttér nem 

teljesen homogén, hanem a drapéria 

gyűrődéséből fakadó fényjáték miatt 

mozgalmas hatású. A portré középre 

szerkesztett, félprofilban ábrázolja a 

katonát, feje felett csekély teret hagy. 

A képen szereplő Máté Lajos rendfo-

kozat nélküli egyenruhája adja a kép 

értelmezési keretét. A szolgáltatói 

eredetű, beállított főtémájú mellkép 

nagyváradi fényképésze ismeretlen. A 

háttér szimbolikusságát a teljesen 

homogén háttér teremti meg. Az elő-

ző fényképhez hasonlóan az ünnepi 

életszférához tartozik. Készítése az 

1940-es évekre tehető, mérete nem 

rögzített, technikája fekete-fehér 

fénykép. Családi fényképein ez a hi-

vatalos beállítása, a 2-es és 3-as fény-

képen még mint civilt látjuk a fény-

kép bal oldalán. Ott a család összetar-

tozását és a frontra vonuló testvérrel 

való összetartozás demonstrálójaként az alkalom ünnepélyességének megfelelve 

kihúzott derékkal ül, de ott sem tekint bele a kamerába. Családi archívumában 

hivatalos személy által készített fényképein rendre elnéz a kamera mellett, majd 

csak a nyolcvanas években készült amatőr által készített, spontán beállítású fény-

képein tekint bele mosolygósan a kamerába. A fénykép háttere a hivatalos semle-

gességet hangsúlyozza. A mundéron kívül más, katonaságra utaló jelet nem talá-

lunk a képen, a fénykép tulajdonosa sem tudta pontosabban datálni a képet. Az 

információhiány, a státusbeli állapotjelzésen kívül a hajviselet lehet iránymutató, 

mely nem a katonai rövidre vágott katonai „kopaszságot”, hanem a polgári mód-

ra félre fésült brillantinozott frizurát tárja elénk. 

Ugyanebben az évtizedben készült fénykép a 5-ös fénykép is amin két fiatal 

katonát látunk köröstárkányból. A fénykép szolgáltatói eredetű, beállított és fő-

témájú mellkép, a fényképész elidegenített módon dolgozott. A szereplők egy-

máshoz szorosan közel állnak, a bajtársiasságot képviselik. A mindennapok nyil-

vános életszféráját valósítják meg. A fénykép az 1940-es években készülhetett, 

mérete nem rögzített, technikája fekete-fehér fénykép. A katonák félig egymás fe-

lé fordulva helyezkednek el kritikus távolságban egymáshoz. A képet egyformán 

 
4. kép 
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belengi a fegyelmezett attitűd, a tekintetek komolysága és egy halvány derű is, 

mely a fényképezés pillanatában a jobb oldali katona arcán félmosolyt fakaszt. A 

képet nem gazdagítja háttér-információ, egységes homogén háttér előtt jelennek 

meg. A kép készítésének apropóját a frontbarátság adta, melynek megörökítését 

és emlékezetben tartását a fénykép szolgálta. A sapkaviselés teszi egyénivé az uni-

formist a fotón, melynek félrecsapása, behúzottsága alakította ki a személyes 

identifikációt. 
 

  

5. kép 6. kép 
 

A 6-os fényképen mely már a II. világháborúban készült magyar rohamsisa-

kos katonát fognak közre tárkányi ünnepi viseletbe öltözött nők. A két szélen az 

asszonyi viseletben lévők állnak, még középen a katona jegyesével kritikus távol-

ságban, egymást átkarolva állnak. A fénykép amatőr eredetű, beállított, mellékté-

mája a nem látható ötödik szimbolikus szereplő lehet, akinek helyet hagyott a 

fénykép komponálója a jobb oldalon. A fényképész viszonya alanyaival kapcso-

latteremtő, a szereplők fiatal felnőttek. A fényképet kötetlen térben készítették 

valós helyszínen a köröstárkányi kertek egyikében. A fotóaktus alkalma az átvo-

nuló katonákkal kialakított bensőséges viszony megörökítése volt. A viselet dí-

szessége az ünnepi életszférára utal. Készítése az 1940-es évtizedre tehető, mére-

te nem rögzített, technikája fekete-fehér fénykép. A fénykép beállítása tudatos 

komponálásra, gyakorlott képkészítőre utal, akinek jártassága lehetett a népha-

gyományban is. A széleken álló asszonyok csípőre tett keze a kép széle felé csú-

csosodik. A kéz csípőre tétele biztosítja az egyenes tartást, de a népi attitűdöt is. 

A leengedett, vagy az elől összefogott tartózkodó reprezentációval szemben ezen 

a képen a nők teljes nőiségükben pózolnak. Arcuk és testtartásuk azonban kü-

lönbözik a középső pár oldottabb viselkedésétől. A fényképen látható szereplők 
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közül a jobb oldali három szereplő egy vonalban helyezkedik el. Legkiemelke-

dőbb pozícióban a jobb szélső szereplő, az anya van, akit lábbelije a többi nő kö-

zül magasabbra emel, egyenes tartással, feltehetően jegykendővel áll a csoport-

ban, alakját a háttér egységes fénye kiemeli a többiek közül, számára a kép jobb 

oldala felé még nyitott tér is marad, azt sejtetve, hogy valaki hiányzik a fénykép-

ről. A fénykép szereplői közül a legelőnytelenebb pozícióban a bal oldali nő sze-

repel, aki a képzeletbeli vonaltól hátrébb kap csak helyet, tartása görnyedt, lábait 

nem zárja össze, háta mögött kopár faágak zavarják meg az egységes hátteret. A 

fényképezés a Tárkányban elkerített hátsó udvarok egyikében történt, a kép jobb 

oldalán látható sövényfal és a deszkából készült kiskapu ezt a feltevést erősíti. A 

kép központi szereplői az egymás felé forduló, egymást félig átkaroló pár, akik-

nek felszabadult mosolya összetartozásukat feltételezné, de fejtartásukkal ennek 

ellentmondanak. A nem túl szoros összetartozás gyanítja, hogy a katona nem a 

lány csípőjére, hanem csak vállára teszi kezét. A fényképezés alkalmára rávilágít 

az, hogy az asszonyok teljes hagyományos viseletbe, ünnepi ruhába öltöztek, ad-

dig a katonaviselet nem teljes, mert az egyenruhán és a rohamsisakon kívül a ka-

tonán nem látunk fegyvert. 

A katonafotók korszakonkénti változása az államhatalmi gépezet ideológiai 

visszaszorulását, gyengülését is bemutatják. A huszadik századi nagy amerikai 

ikongyárak – a filmipar – termékeinek beengedésével már nem a szolidaritást vál-

laló katonák idealizált magabiztos megjelenése lett mérvadó, hanem a személyes 

érzelmeket kifejező, magáért vagy szeretteiért harcoló pater familias, akinek vad-

állati dühe kitör a reguláris hadsereg szabályrendszere alól, sikerei nem közösségi 

sikerek többé, nem együttműködésből, hanem fegyvereinek erősségéből és túl-

dimenzionált személyes bátorságából fakadnak. Az új ikonok megjelenésével a 

hagyományos katonafényképek eltűnnek az érintett korosztály reprezentációs te-

reiből. Katonának lenni a szuperhősök árnyékában már nem jelent dicsőséget, 

csökken a félelem az etnikai alapú támadásoktól, ami fenntartaná az együttműkö-

dés látszatának kényszerét. 
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Erik László Kovács 
 

MILITARY PHOTOGRAPHS FROM  
THE VALLEY OF FEKETE-KÖRÖS 

 
The social acceptance of uniforms from the beginning of the 20th century to the 21st 
century underwent certain changes, the analysis of which forced the members of folk 
society to implement a continuous process of re-evaluations. The involuntary experience 
of compulsory military service is almost totally missing from the mindset of young 
intellectuals graduating from college around the end of the twentieth century. This is why 
the issue of service raises several aspects of difficulties in interpreting photographs taken 
in the military. The questions range from why they had their pictures taken in the 
uniform of the state power, why they hung on to these photographs or sent them home, 
and how they continue to display them in the environment of their own representational 
space. In sum, why are the stories narrated about the military not in harmony with the 
connotative meaning of these pix?  
 

 

 

Búcsúi körmenet a ruszin búcsún – Sajópálfala 
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Szabó Tünde 
 

Vidékfejlesztés – vidéki turizmus – hagyomány.  

A határ menti együttműködés kulturális hozadéka  
Szádalmás példáján keresztül 

 

 

 

BEVEZETŐ 

 

Kutatásom távlati célkitűzése a magyar–szlovák határ menti együttműködés 

vizsgálata a Bódva-völgye térségén belül. A szlovák–magyar határ ezen részén 

egyes kisközösségek élethelyzetein, egyéni életpályáin keresztül szeretném bemu-

tatni azt, hogy a határ menti együttműködés milyen kapcsolatépítési tevékenysé-

gekben nyilvánul meg. A határ menti együttműködésben részt vevő, alulról építke-

ző intézmények, kulturális célú szervezetek működésének, jellemzőinek, típusainak 

elemzésére vállalkozom, arra fókuszálva, hogy egyes településeken miként haszno-

sulnak a támogatási összegek, előre mozdítják-e a gyakorta rossz gazdasági helyzet-

ben lévő határtérségek fejlődését lokális szinten. 

Jelen tanulmányban ennek a munkának egy szeletét, a turizmus egy dinamiku-

san fejlődő típusát, a vidéki (falusi) turizmust mint vidékfejlesztési lehetőséget, és 

annak kulturális hozadékát mutatom be a szlovák–magyar határ mentén elterülő 

Szádalmás példáján keresztül. Mindezt egy olyan szervezet munkájának ismerteté-

sével, amely a fejlesztési lehetőségek megvalósítását magára vállalta. Az Al-

maCentrum1 tevékenységének, vidéki turizmusban és közösségteremtésben betöl-

tött szerepének felvázolásával olyan kérdésekre keresem a választ, hogy az adott 

szervezet milyen társadalmi bázisra épült, tevékenysége milyen működési és 

együttműködési mechanizmusok mentén alakult ki. A vizsgált szervezet a település 

 
 1  A civil szervezet hivatalos megnevezése szlovákul Občianské združenie AlmaCentrum obnovy a 

ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera. Magyar fordításban Alma  a Gömöri népi hagyomá-
nyok és építészeti stílus felújításának és védelmének a központja civil szervezet. A szlovákiai ci-
vil szervezetek létrehozását, működését az 1990. évi 83. törvény határozza meg (Zákon č. 
83/1990 Z.z. o združovaní občanov). Ennek értelmében civil szervezetnek tekinthető minden 
olyan egyesület, társaság, szervezet vagy klub, melyet a Szlovák Belügyminisztérium nyilvántar-
tásba vett. A civil szervezet nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel rendelkezik. A civil 
szervezet közcélú tevékenységet, közfeladatot lát el, azaz a szervezetnél tágabb közösség érde-
kében jár el. http://www.minv.sk/?obcianske-zdruzenia (letöltés: 2016. 01. 15). 
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és szűkebb környezetének mindennapi életében milyen funkciókat tölt be, milyen 

társadalmi feladatok, esetleges problémák megoldását célozza meg.  

Ezzel együtt képet kaphatunk arról, hogy a vidéki turizmusban, vidékfejlesz-

tésben milyen szerepet töltenek be a helyi hagyományok,2 adott esetben a helyi kul-

túra termelésének és megismertetésének milyen megnyilvánulásai vannak. Melyek 

azok a stratégiák, amelyekkel a látogatókat a vidéki településre vonzzák, és kik az 

ide érkező turisták. 

Módszertani szempontból kutatásomat empirikus alapokra fektettem, az ada-

tok feltárása során strukturált mélyinterjú, valamint a kulturális folyamatok megis-

meréséhez résztvevő megfigyeléseket végeztem. Továbbá forrásként használtam az 

együttműködések pályázati anyagait és tervezeteit. 

 

 

A BÓDVA-VÖLGYE TÁRSADALMITÁJI JELLEMZŐI 

 

Bódva-völgyét a néprajzi szakirodalmak többsége olyan nagyobb tájegysége-

ken és népcsoportokon belül taglalja, mint a Felföld, a Palócság, szűkebb értelem-

ben a Cserehát vagy a Galyaság. A térség fehér foltként jelenik meg a Kárpát-

medence történeti és népi tájneveit bemutató térképen, és a megnevezéssel nem ta-

lálkozunk a Kósa László  Filep Antal által szerkesztett, a magyarság táji-történeti ta-

golódását leíró munkában sem.3 Magyar Zoltán A magyar népi kultúra régiói című köte-

tében is a Tornai-karsztvidék, Galyaság, Cserehát és Kanyapta-medence címszavak 

alatt találjuk meg a Bódva-völgye településeit.4 A térségben jelentős kutatómunkát 

végzett Paládi-Kovács Attila írásaiban Bódva-vidékként nevezi meg e területet, azon 

belül is a Felső-Bódva-völgyéről és Alsó-Bódva-völgyéről beszél.5 Bodnár Mónika a 

térség etnikai és felekezeti viszonyait bemutató munkájában a következőképp hatá-

rolja körül Bódva-völgyét:  
 

„A Bódva-völgye terület megnevezése tehát magába foglalja az egykori Abaúj, Torna és Borsod me-
gye területén a Bódva folyó mentén létrejött településeket, valamint tágabb értelmezésben a Bódva 
jobb- és baloldali mellékvizeire települt falvakat. Észak felől természetes határa a Gömör-Szepesi-
érchegység, kelet-délkelet felől a Cserehát, nyugat felõl a Galyaság, délnyugat felől pedig a Sajó-völgye 
határolja. Bódva-völgyét a szlovák-magyar államhatár osztja ketté. Ez a határvonal egyúttal elvá-
lasztja Felső-Bódva-völgyét a déli területektől.“6  

 
 2  Hagyomány alatt a közösség „kulturális memóriáját”, azt az „emlékezettárat” értem, amely a 

közösség önazonosításához szükséges információkat tárolja. Azokat az információkat, amelyek 
a kultúra újratermeléséhez, az azonosító minták létrehozásához szükségesek. Hoppál 2007: 5. 

 3  KósaFilep 1979.  
 4  Magyar 2011: 6585. 
 5  Paládi-Kovács 2013; Paládi-Kovács 2015: 147203.  
 6  Bodnár 2002: 10. 
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A folyóvölgy szakaszai és az érintett térségek tehát megyék szerint is elkülöníthető-

ek, így a felső szakaszhoz az abaúji, a középsőhöz a tornai, az alsó szakaszhoz a bor-

sodi alrégió kapcsolható. A folyó felső és alsó folyása mentén nagyobb, népesebb 

települések találhatóak, míg a középső, jelen tanulmányban érintett szakasz igazi 

aprófalvas területe a térségnek.7 

Földrajzi szempontból Bódva-völgye településeinek jelentős része a Gömör-

Tornai-karsztvidéken terül el, mely Magyarország és Szlovákia határán található.  

A szlovák oldalra eső részt Szlovák-karsztnak, a Magyarországon húzódó részét 

Aggteleki-karsztnak nevezik. A szlovák részen e terület alatt Rozsnyó várost és a 

Rozsnyói járás településeit, azaz az egykori Gömör szlovák oldalon maradt telepü-

léseinek egy részét és az egykori Torna megye településeit értjük, míg a magyaror-

szági oldalon főleg kisközségeket, a Bódva-völgyéhez, Galyasághoz tartozó apró-

falvakat. A táj adottságai, az itt található barlangok,8 történelmi emlékek, mint ami-

lyen Krasznahorkaváralja (Krásna Hôrka) és Betlér (Betliar), a terület gazdag kultu-

rális öröksége, mint a műemléki jellegű területek – Jósvafő Ófalu, vagy az itt talál-

ható műemléki oltalom alatt álló építmények – Szádvár, Martonyi Pálos Kolostor, 

Szalonnai templom  alapjaiban meghatározzák a térség turizmusát.  

A térségben található települések gazdasági szempontból az adott országok 

elmaradott települései közé tartoznak. Az aprófalvas térséget fokozottan sújtja a 

munkanélküliség és az elvándorlás, emiatt elöregedő népesség és elnéptelenedő fal-

vak jellemzik. A fiatal populáció jobb munkalehetőségért külföldre, más fejlettebb 

régiókba, közeli nagyvárosokba költözik.  

A periferikus helyzetben lévő térség perspektívája a vidéki turizmus és a kap-

csolódó szolgáltatások fejlesztése lehet, a régió természeti és kulturális egyedülálló 

értékeit és örökségeit kihasználva. Vidéki turizmus alatt a turizmus azon formáját 

értem, mely nem csupán a falura, mint településre, hanem az azt körülvevő rurális 

térre is koncentrál.9 A vidéki turizmus alapvetően három célt, gazdasági, ökológiai 

és társadalmi (közösségi), kulturális funkciókat lát el. Célja a vidéki lakosság kiegé-

szítő jövedelemhez juttatása, az életszínvonal növelése, az elvándorlás megakadá-

lyozása. Ökológiai szerepe elsősorban a tájak sokszínűségének, a tájjellegnek a 

 
 7  Paládi-Kovács 2015: 152. 
 8  Mintegy 260 barlang között található Magyarország leghosszabb barlangrendszere, a Baradla– 

Domica-barlangrendszer. A barlangok egyetemes értékét az adja, hogy ezen a viszonylag kis te-
rületen a mérsékelt övi középhegységi karsztosodásra jellemző minden barlangtípus meg-
található, melyhez változatos formakincs, különleges ásványvilág tartozik. (Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatósága – Alma Centrum: Értékőrző Magtárak. Műemlékek a turizmus szolgálatában. 
Megvalósíthatósági tanulmány. 2008.)  

 9  CsapóMatesz 2007: 296. 
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megőrzése. Társadalmi szempontból pedig kiemelkedően fontos szerepet játszik a 

közösségi és kulturális értékek megtartásában.10 

A térség periférikus elhelyezkedése és a viszonylag nehéz megközelíthetősége 

nem tartozik az előnyös adottságok közé, azonban a civilizáció negatív hatásai elől 

való elvonulás lehetőségét jelenti. Nemzetközi kitekintésben az elhelyezkedése nem 

ilyen kedvezőtlen, a határ túloldalával való szerves kapcsolat és a szlovák oldalon 

közelben található nagyobb városok (Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa) és fő közle-

kedési útvonalak lehetőséget nyújtanak a határ menti turizmushoz. 

Mára az utazási motivációnak, az utazás típusainak és a turisztikai modellek-

nek rendkívül széles skálája alakult ki. Mind a kereslet, mind a kínálat terén, térben 

és időben is jelentős változások mentek végbe. A turizmus legdinamikusabban fej-

lődő ágának a kulturális és természetközpontú modellek tételeződnek. A tömegtu-

rizmus mellett megjelennek az alternatív turizmus válfajai, mint a kulturális, falusi, 

örökség- vagy az ökoturizmus. Ezek esetében a motiváció új kultúrák megismerése, 

kulturális eseményeken való részvétel, kulturális attrakciók meglátogatása, a vonz-

erő a felkeresett desztináció sajátos, egyedi kultúrája. A kisebbségek, etnikai cso-

portok, vallásos és néphagyományok, kulturális örökségek, műemlékek, környezet 

és ökológia megismerése kerül előtérbe.11 

Szádalmás, a mai Szlovákia területén, a Rozsnyói járásban, a történeti Abaúj-

Torna és az 1881 előtti Torna vármegyében található. Hivatalos megnevezése 

1927-től Jablonov nad Turňou. Maga a településnév utal arra, hogy a település egy-

kor a szádvári uradalomhoz tartozott, valamint arra, hogy jelentős gyümölcstermő 

területről, almafákban bővelkedő helyről van szó. A legkorábbi feljegyzés egy 1234-

ben datált határ körülírási okiratban olvasható, melyben Szádalmást a szomszéd te-

lepüléssel, Körtvélyessel együtt Szádvár tartozékbirtokaként említik.12 

Szádalmás határtelepülései: keleten Tornagörgő, a Felső-hegy mögött Barka, 

Lucska, Kiskovácsvágása, Dernő; nyugaton Hárskút, délebbre Szilice, tőle kelet felé 

Jablonca, és nyugaton Körtvélyes. Az államhatárt a település déli felében húzódó 

Alsó-hegy képezi, melynek túloldalán Szögliget és Bódvaszilas található. A település 

természeti adottságai rendkívül jók. Határa erdőkben, rétekben, legelőkben, gyü-

mölcsösökben és szőlőskertekben, jól termő szántóföldekben gazdag. A település 

központi szerepet tölt be a környező falvak viszonylatában. Központi szerepét, 

gazdasági, társadalmi berendezkedését és infrastruktúrájának kiépülését az 1971-

ben létrejött Tranzit kompresszorállomás13 határozta meg. A létesítmény megszű-

nésével jelentősen nőtt a munkanélküliség aránya a településen, így egyre többen 

 
10  Csizmadia http://mek.oszk.hu/00100/00147/00147.htm (letöltés 2015. 12. 26) 
11  Fejős 1998: 67; Csapó–Matesz 2007: 292; Rátz 2007: 7. 
12  Németh 2006: 18. 
13  A kompresszorállomás Oroszországból továbbítja a földgázt Pozsony (Bratislava), nyugat felé.  
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kényszerültek arra, hogy a közeli nagyvárosokban (Rozsnyó, Kassa) vállaljanak 

munkát. 

Etnikai arányát figyelembe véve egyértelműen magyar többségről beszélhe-

tünk. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a település lakosainak száma 808 fő, 

ebből 80,46 százalék vallotta magát magyarnak és 15,96 százaléka szlovák nemzeti-

ségűnek.14 A falu domináns nyelve a magyar. 

 

 

A CIVIL SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE  A VIDÉKI TURIZMUS  

LEHETŐSÉGEI 

 

Kisebbségi léthelyzetekben, amikor a kulturális intézményrendszer elsősorban 

a többségi nemzet igényeit veszi figyelembe, fokozott jelentőséggel bír az önálló 

kulturális célokat felvállaló intézmények kialakítása, melyet a többségtől eltérő 

anyanyelvi kultúra védelme és fejlesztése tesz indokolttá.15 

Az AlmaCentrum 2006 márciusában alakult meg Szádalmáson azzal a céllal, 

hogy megóvja és felelevenítse a Gömör-Tornai karsztvidék hagyományait. A szer-

vezet szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a népszokások, a szellemi tudás, a kul-

turális örökségértéket képviselnek, amelyek a vidék fenntartható fejlesztésére for-

díthatóak. 

Az AlmaCentrum a magyarországi Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával 

közösen, Értékőrző magtárak – Műemlékek a turizmus szolgálatában címmel, 2008-ban 

határ menti együttműködésen alapuló munkatervet dolgozott ki. Az együttműkö-

dés Rechnitzer János nyomán rövid távú, a projekt megvalósulásának idejére szóló 

együttműködésnek mondható.16 

Az együttműködés keretében valósult meg a szádalmási és a bódvaszilasi Esz-

terházy-féle uradalmi magtárak helyreállítása. Az együttműködés célja volt a műem-

lékek „élményközpontként” való hasznosítása a vidéki turizmusban, ezáltal a vidéki 

turizmus fellendítése, a programbővítés, az idegenforgalmi szolgáltatások színvona-

lának növelése.  

A műemlékek átépítése 2009-ben kezdődött meg, és 2011-ben fejeződött be. 

Az épületek hosszú távú fenntarthatóságának kulcsa a megfelelő funkció kiválasz-

 
14  http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 (letöltés: 2015. 12. 20) A Szlovák Köztár-

saság Statisztikai Hivatal online elérhető, 2011. évi népszámlálási adatai alapján a település lako-
sainak száma 808 fő. Ebből 129 szlovák, 650 magyar, 1 cseh nemzetiségűnek vallotta magát, 28 
fő pedig nem nyilatkozott.  

15  Szarka 2005: 5.  
16  „Rechnitzer János (1999) az eurorégiók kérdését vizsgáló átfogó munkájában a határmenti kapcsolatokat az 

együttműködés időtávja és azzal korreláló szervezeti struktúrák szerint tipizálja. A szerző rendező elve szerint 
akapcsolatok hosszú távra szóló, stratégiai jellegű együttműködést vagy rövid távú, projekt szemléletű feladat-
megoldást szolgálnak.” Kruppa 2003: 58. 
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tása volt. A kérdéses magtárépületek eredeti funkciója nem vagy csak részben lett 

volna rekonstruálható, erről egyedül a szádalmási magtár pincerésze esetében lehe-

tett szó.  

Mindkét magtár esetében az új funkció meg kellett, hogy feleljen a következő 

kritériumoknak: emlékeztessen az eredeti funkcióra, illetve az néhány eredeti esz-

köz révén bemutatható legyen, az épület értékei a széles nyilvánosság számára be-

mutathatóak legyenek, biztosítható legyen a közgazdasági fenntarthatóság, az elér-

hető legteljesebb esélyegyenlőség az épület külső és belső megjelenésének károsítá-

sa nélkül.17 

A bódvaszilasi magtár MagtArt néven művészeti alkotótérként ad helyet ter-

mészetművészeti eseményeknek, alkotótáboroknak, szimpóziumoknak, előadások-

nak, workshopoknak. Kiállítótérként, állandó és időszakos tárlatok keretében be-

mutatja a programok során létrejött alkotásokat és a régióban elsőként létrehoz egy 

természetművészeti gyűjteményt. A természetművészeti, pedagógiai, turisztikai, tu-

dományos és kulturális programoknak köszönhetően a Művészetek Magtára a tér-

ség egyik kiemelkedő kulturális intézményévé vált. 

A szádalmási magtár épülete tized-, adóbeszedő raktárként szolgált.18 Alsó 

szintje egy pince, melyhez borházként funkcionáló előtér is kapcsolódik. A pince-

helyiségben tárolták az uradalom saját borkészletét, valamint a tizedként beszolgál-

tatott borokat is. Az emeleti részen a gabonát és egyéb, megtermelt, illetve begyűj-

tött terményeket, diót, juhtúrót és gyapjút tároltak. 

A felújított magtár épület a hagyományos tájgazdálkodás, az újraéledő szőlő- 

és gyümölcskultúra, a gasztronómiai hagyományok és a hozzá kapcsolódó kézmű-

ves mesterségek, mint hordókészítés, szeszlepárlás, gyümölcsaszalás, savanyítás, 

tűzhelyépítés megőrzését és bemutatását vállalja fel, ily módon a táj jellegzetes 

tárgykultúrájának megismertetését célozza. Az eredeti épület ma szálláshelyként, il-

letve boros pinceként működik. E mellett egy turisztikai központot, valamint ét-

termet alakítottak ki. Az épülethez tartozó gyümölcsösben szabadtéri kemencéket 

építettek, mely a gasztronómiai hagyományok megismertetését célozza. A létesít-

mény különféle rendezvényeknek, fesztiváloknak (Tizedbeszedő Fesztivál, Ke-

mencés napok) és táboroknak ad helyet.  

Elmondható, hogy a szervezet által folytatott tevékenység legfőbb pozitívuma 

a helyi kultúra fejlődése és a lokális hagyományok megerősödése. A vidéki turizmus 

fejlesztésével eltűnőben lévő hagyományok, örökségek éledtek újjá, melyeknek 

 
17  Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága  AlmaCentrum 2008: 4. 
18  Az Eszterházy család fraknói levéltárában megtalálhatóak azok az iratok, amelyekben végig-

követhető az évtizedek során, az uradalom részére beszolgáltatott adó, tized mennyisége és mi-
lyensége. Az épületet 2008 júliusában a Szlovák Kulturális Minisztérium Nemzeti örökségnek 
kiáltotta ki.  
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megőrzésére a helyiek ma nagyobb hangsúlyt helyeznek. Ahogyan Hoppál Mihány 

írja,  
„a hagyományok igaz természete éppen abban áll, hogy minél többet veszünk, használunk belőle, 
annál jobban erősödik, vagyis fényesedik a használat által.“19 

 

A hagyományok turisztikai vonzerőként való használatának azonban negatív 

hozadéka is lehet, mégpedig a hitelesség elvesztése, hisz a turisták számára valami-

képp fogyaszthatóvá kell tenni a hagyományos kultúrát. Erre példa, hogy a magtár 

éttermének étlapján a helyi kemencében készült gasztronómiai sajátosságok mellett 

megjelennek olyan ételek is, mint a pizza vagy a gyros.  

A 2000-es évek elején az MTA Kisebbségkutató Intézete egy kutatást indított, 

mely a hét szomszédos ország magyar kulturális és közművelődési intézményháló-

zatára terjedt ki.20 A kutatás eredményei azt mutatták, hogy a határon túli magyar 

kultúra és közművelődés, úgy, ahogy a magyarországi is, fesztivál- és rendezvény-

központúvá vált.21 

Ahogyan a Bódva-völgye kulturális és közművelődési intézményeinek életé-

ben, úgy az AlmaCentrum tevékenységében is megfigyelhető ennek a „trendnek” 

a követése. Működési mechanizmusa elsősorban a különböző rendezvények, fesz-

tiválok, konferenciák, workshopok, táborok szervezésében nyilvánul meg, elősegít-

ve a helyi kultúra megismertetését mind a lokális közösség, mind az idelátogatók 

számára.  

Ilyen a Tizedbeszedő fesztivál, melynek koncepciója az egykori tized beszol-

gáltatására épül. A 2009-es évtől megelevenítik a megtermelt gyümölcsök, dió, 

gyapjú tizedének beszolgáltatását a szádvári uradalom részére. Az ünnepteremtés-

hez hozzá tartozik a „népi kultúra” jelenkori értelmezése. Az egykori értékek rep-

rezentálásában résztvevők népviselethez hasonló öltözetben jelennek meg, mellyel 

szintén a tizedbeszedés múltban gyökerező voltát emelik ki.22 

Az ünnepteremtés fontos eleme a helyi sajátosságok megragadása, az egyedi-

ség felmutatása a globalizációval szemben.23 Azon kívül, hogy a rendezvény jelen-

tős turisztikai vonzerővel bír, a helyi közösségteremtő és összetartó szerepe is je-

lentősnek mondható, aktívan veszik ki részüket a helyi Református Nőszövetség24, 

 
19  Hoppál 2007: 8. 
20  A kérdőíves gyűjtés eredményezte az intézmények és a szervezetek címadatait, rákérdezett sze-

mélyi összetételükre, gazdasági adottságaikra, működési feltételeikre és eredményeikre. A gyűj-
tőmunka célja egy a lekérdezett adatok rögzítésével létrehozott kutatási adatbázis volt. Szarka 

2005: 67. 
21  Szarka 2005: 21. 
22  Lovas Kiss 2011: 23. 
23  Lovas Kiss 2011: 23.  
24  Helyi református asszonyokból önkéntes alapon szerveződött szövetség, akiknek „moz-

gatórugója” a helyi református lelkészné.  
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és énekkar tagjai, akik a korábbi értékek felelevenítését célozzák meg, helyi ételek 

elkészítésével, helyi népdalok éneklésével, lekvár főzéssel vagy káposztagyalulással. 
 

1. táblázat: Karsticum védjeggyel ellátott termékek a Gömör-Tornai Karsztvidéken 
 

Karsticum védjeggyel ellá-
tott termék 

Termék fajtái Település 

Húskészítmények 

Mangalicából készült húskészítmé-
nyek (füstölt, abált-, császárszalonna, 
füstölthúsok, kolbász, hurka, disznó-

sajt, tepertő). 

Szendrő-Büdöskútpuszta 

Bor 

Fehérborok: Morvai Muskotály, 
Ezerfürtő, Mília. 

Vörösborok: Dornfelder, Dunaj, 
Zweigelt, Kékfrankos. 

Szádalmás 
(Jablonov nad Turňou) 

Bor 
Fehérborok: Zengő 

Rosék: Kékfrankos, André 
Vörösborok: Kékfrankos, André 

Szádelő 
(Zádiel) 

Bor Vörösbor: Kékfrankos 
Körtvélyes 
(Hrušov) 

Bor  Szögliget 

Lekvár 

Málna-, földieper-, piros és fekete ri-
bizli-, szőlő-, szeder-, birs-, meggy-, 
cseresznye-, josta-paradicsom-, re-

barbara-, bodzalekvár. 

Szádalmás 
(Jablonov nad Turňou) 

Lekvár Szilvalekvár. 
Szádalmás 

(Jablonov nad Turňou) 

Lekvár Gyümölcs lekvárok és befőttek. Perkupa 

Méz Méz: hárs, virág, repce, akác 
Jablonca 

(Silická Jablonica) 

Méz 
Méz: repce, hárs, akác, erdei, virág 

Propolisz tinktúra, virágpor, méhvi-
asz gyertyák és figurák 

Szádalmás 
(Jablonov nad  Turňou) 

 

Méz Méz: hársméz, akácméz, repceméz. 
Szádalmás 

(Jablonov nad Turňou) 

Méz 
Méz: vegyes virágméz, 

Virágpor, propolisz tinktúra 
méhviasz gyertyák. 

Szádalmás 
(Jablonov nad Turňou) 

Méz 

Méz: hárs, akác, májusi, repce, virág, 
erdei. Virágpor, 

propolisz krém, propolisz tinktúra, 
mézbor. 

Szilice 
(Silica) 
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A megőrzés és bemutatás hivatalos kereteként jött létre a Karsticum Helyi 

Termék védjegy is. A Karstickum Helyi Termék védjegy a „Csillagok, csillagok... 

ökoturisztikai iránytű a Karszton látogatók és szolgáltatók számára„ határon átnyúló pá-

lyázat keretén belül jött létre. Célja, azoknak a helyi gyártóknak, termelőknek és 

szolgáltatást kínálóknak a támogatása, akik olyan értékeket teremtenek, amelyek a 

térség jellegzetességét és hagyományait őrzik, valamint tevékenységüket a Gömör-

Tornai Karszt, tehát a Szlovák vagy az Aggteleki Karszt területén végzik.25 

 

Karsticum helyi termékvédjegyet a következő termékek kaphatnak26: 

 Élelmiszerek:  

 feldolgozás nélkül árusított élelmiszerek, 

 növényi eredetű termékek: (gyümölcs, zöldség, erdei termékek, gyógy- 

és fűszernövények, 

 állati eredetű termékek (tojás, tej), 

 feldolgozott élelmiszerek, 

 növényi eredetű termékek (gabona őrlemény, tésztafélék, pékáruk, sü-

temények, sajtolt vagy préselt olajak, savanyúság, konzervált zöldség, 

gyümölcs, aszalt gyümölcs, fűszerek, tinktúrák), 

 állati eredetű termékek (húskészítmények, tejtermékek, méz, mézter-

mékek), 

 készétel különlegességek (mézeskalács), 

 ásványvíz, szikvíz, 

 alkoholos italok (borok, pálinkák). 

 Nem élelmiszerként hasznosított mezőgazdasági termékek: 

 Virág, kertészeti termékek (virágpalánta, szőlőoltvány, facsemete). 

 Kézműves termékek: 

 Fából készült termékek: kádár termék, asztalos termék (kisbútor, faintar-

zia, faműves termék (faragás, faedények), 

 Kőből készült és kőműves termékek (kemence, kőedény, kőfaragás), 

 Vasból készült termékek (öntött- és kovácsoltvas), 

 
25  A Szlovák-karszt ezen településein: Ardó (Ardovo), Gömörhosszúszó (Dlhá Ves), Kecső 

(Kečovo), Pelsőc (Plešivec), Gömörhorka (Gemerská Hôrka), Szalóc (Slavec), Szilice (Silica), 
Berzéte (Silická Brezová), Jablonca (Silická Jablonica), Körtvélyes (Hrušov), Szádalmás 
(Jablonov nad Turňou), Tornagörgő (Hrhov), Szádudvarnoki (Dvorníky), Szádellő (Zádiel), 
Torna (Turňa nad Bodvou), Jászó (Jasov), Áj (Háj), Ájfalucska (Hačava), Barka (Bôrka), 
Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúka), Lucska (Lúčka), Dernő (Drnava), Somodi 
(Drienovec), Berzéte (Brzotín), Rozsnyó (Rožňava), Jólész (Jovice), Kuntapolca (Kunová 
Teplica). Az Aggteleki Karszt ezen településein: Bódvaszilas, Szögliget, Jósvafő, Aggtelek, Per-
kupa, Szinpetri, Szin, Szendrő, Bódvalenke, Komjáti, Tornanádaska, Bódvarákó, Hídvégardó, 
Martonyi, Tornakápolna, Égerszög, Tornaszentandrás. 

26  http://www.karsticum.sk (letöltés: 2016. 01.02.) 

http://www.karsticum.sk/
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 Kerámia és üvegműves termékek: fazekas termékek, cserépkályha, üveg-

festés, 

 Textilipari termékek: szövés, kézimunka (csipke, hímzés, horgolás stb.), se-

lyemfestés, 

 Fonott termékek (szalmafonat, csuhé, vesszőfonat), 

 Virágkötészeti termékek, 

 Viaszból, faggyúból készült termékek (viaszfigura, viaszgyertya, szappan). 

A termékek védjeggyel való ellátásának az a célja, hogy ösztönözzék és támo-

gassák a helyi gazdaságot, eredményesebbé tegyék a helyi termékek és szolgáltatá-

sok értékesítését. Ezen túl a hagyományok, kulturális értékek, illetve a vidék jelleg-

zetességének megőrzése és fenntartása, a helyi erőforrások, nyersanyagok felhasz-

nálása.  

A termékvédjegy olyan termékeknek, szállásnak, szolgáltatásnak, turisztikai 

élménynek, kulturális és társadalmi eseménynek az elismerő jelzése, amely megfelel 

a minőségtanúsítási feltételeknek, valamint biztosítják a térségből való eredetét. 

A Gömör-Tornai térségében Karsticum védjeggyel rendelkező termékek és 

szolgáltatások között borok, lekvárok, kézműves termékek, mesterségek, szálláshe-

lyek és turisztikai látványosságok, „attrakciók” szerepelnek. (lásd. 1-2. táblázat) 

 
Karsticum védjeggyel 
ellátott mesterségek 

Település 

Csigatészta-készítés 
Jablonca 
(Silická Jablonica) 

Horgolás 
Szádalmás 
(Jablonov nad Turňou) 

Pásztorbotkészítés 
Szádvárborsa (Borzova) 
(Silická Brezová) 

Kolompkészítés 
Szilice 
(Silica) 

Kosárfonás  
Jablonca  
(Silická Jablonica)  

Szarvasmarha- és juhtenyésztés  
Kuntapolca  
(Kunová Tapolca)  

2. táblázat: Karsticum védjeggyel ellátott mesterségek a Gömör-Tornai térségben 

 

Ahogyan a táblázatok mutatják a Karsticum védjeggyel ellátott termékek és 

mesterségek nagy része a Szlovák karszt területén található, legnagyobb számban 

Szádalmáson, majd a szomszéd falvakban, ami arra utal, hogy a civil szervezet mű-

ködésének helyén, és annak szűkebb vonzáskörzetében tudja legerőteljesebben ki-

fejteni hatását.  

A civil szervezet segíti a térség termelőit, termékeik szélesebb körű megismer-

tetésében, értékesítésében. Ilyen célt szolgálnak a határ mindkét oldalán megszer-

vezett termékpiacok, kézműves piacok. A termékek ezen felül értékesítésre kerül-
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nek közvetlenül a gyártónál, termelőnél, bekerülnek kiskereskedelmi élelmiszerüzle-

tekbe, információs irodákba, szállás és étkeztetési helyekre, ajándékboltokba a 

Szlovák- és az Aggteleki-karszt területén. A szervezet a helyi termékeket reprezen-

táló kiadványokkal, szórólapok megjelentetésével is a helyi jellegzetességek megis-

mertetését, népszerűsítését célozza. 

Azon helyi termékek és szolgáltatások, amelyek a hagyomány, illetve a kultu-

rális és természeti örökség képviselői, hozzájárulnak a látogatók élményeinek növe-

léséhez az idegenforgalomban és hozzásegítik a régió iránti érdeklődésüket. A 

megőrzés mellett célja, hogy az értékes élmények kínálatával  hozzájáruljon az ide-

genforgalom fellendítéséhez és fenntartásához. 

Hogy kik azok a turisták, akik mindez iránt fogékonyak? Általánosságban el-

mondható, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, idősebbek, gyer-

mekes családok, szellemi foglalkozásúak és a városlakók. A kulturális tevékenysé-

gek között számukra a legjelentősebb vonzerőt a térségben található látnivalók, 

műemlékek, városnéző körút (közeli Rozsnyó, Kassa), a „falu hangulatának megta-

pasztalása”, a helyi étel- és italspecialitások kipróbálása, a vásárlás jelenti. 

Megállapítható, hogy mára a Granárium és a létesítmény nyújtotta szolgáltatá-

sok egy kiinduló pontot képeznek, egy „bázist” a Szlovák Karsztvidék turizmusá-

ban. A létesítmény nem csak a turizmusban fejti ki hatását. Fontos megemlíteni a 

lokális közösség életében betöltött szerepét is. Elmondható, hogy a magtár épülete 

az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások megélésének, keresztelők, születés-

napok, lakodalmak és halotti torok helyszínévé vált egyben. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A vidékfejlesztési pályázatok jelentős része rövid távú határ menti együttmű-

ködésben valósult meg. Az együttműködések célja a periferikus helyzetben lévő 

térség fejlesztése a vidéki turizmus fellendítése által. A együttműködés fontos kul-

turális, gazdasági, településfejlesztési, és idegenforgalmi ismereteket, tapasztalatcse-

rét és fejlesztési esélyeket adott a benne résztvevőknek. 

Összegezve elmondható, hogy a falusi turizmus, mint fejlesztési lehetőség lo-

kális szinten nem kínál nagymértékű gazdasági fellendülést, sem komplex megol-

dást a problémákkal küszködő térségnek, viszont kellemesebb lakókörnyezetet, fej-

lettebb környezetkultúrát, vonzóbb faluképet és kiegészítő jövedelemforrást teremt 

a helyi termelők, szolgáltatók számára.27 Kulturális szempontból a vidéki turizmus 

legfőbb pozitívuma a helyi kultúra fejlődése, a helyi hagyományok erősödése.  

 
27  http://mek.oszk.hu/00100/00147/00147.htm (letöltés 2015. 12. 28.) 
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A hagyományokban rejlő turisztikai vonzerő hatására az eltűnőben lévő hagyomá-

nyok, kulturális örökségek éledtek újjá, illetve értékelődtek fel a helyiek szemében.  

A helyi termékek és szolgáltatások, amelyek a hagyomány, a kulturális és ter-

mészeti örökség képviselői, hozzájárulnak a látogatók élményeinek növeléséhez az 

idegenforgalomban és hozzásegítik a régió iránti érdeklődésüket. 

A téma számos lehetőséget rejt még magában, a későbbiekben fontosnak talá-

lom megvizsgálni a helyiek és az idelátogatók közötti interakciókat, a termelők szűk 

körét. A kutatás kiemelt kérdése lesz, hogy milyen hagyományokra építik tevékeny-

ségüket, és mit nyújt számukra a Karsticum védjegy. 
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INTERNETES FORRÁSOK 
 
CSIZMADIA Tímea 

A falusi turizmus mint fejlesztési lehetőség Gergely-hegy kistérség esetében. 
http://mek.oszk.hu/00100/00147/00147.htm (letöltés ideje: 2015. 12. 26.) 

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának honlapja  
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 (letöltés ideje: 2015. 12. 20.) 

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapja 
http://www.minv.sk/?obcianske-zdruzenia (letöltés ideje: 2016. 01. 15.) 

 
 
 

EGYÉB FORRÁSOK 
 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága  Alma Centrum  
2008   Értékőrző magtárak. Műemlékek a turizmus szolgálatában. Megvalósíthatósági tanulmány.  

 
 
 

Tünde Szabó 
 

RURAL DEVELOPMENT – AGRITOURISM – TRADITION: THE CULTURAL 
BENEFITS OF CROSS-BORDER  COOPERATION AS ILLUSTRATED 

THROUGH THE EXAMPLE OF SZÁDALMÁS 
 
Agritourism (or agrotourism), as a development possibility, does not offer a great extent of 
economic boost at the local level, nor does it provide complex solutions to the problems of 
less developed regions, yet it generates a more pleasant residential environment, a more 
advanced environmental culture, a more attractive village scape, and a complementary 
source of income for the local producers and service providers. From a cultural 
perspective, the chief advantage of rural tourism or agritourism might be the effect of 
strengthening local culture and traditions. As a consequence of touristic appeal inherent in 
traditions, quite a few of these already fading traditions and other parts of cultural heritage 
have been resurrected and re-evaluated in the eyes of the local populace. Both the local 
products and services, as representatives of traditional cultural and natural heritage, 
contribute to the overall satisfaction of visitors and tourists while they help attract and 
increase their attention to the specific region. 
 

http://mek.oszk.hu/00100/00147/00147.htm
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355
http://www.minv.sk/?obcianske-zdruzenia
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Lajos Veronika 
 

Internet és etnográfiai jelenkorkutatás 

Tárgyi és módszertani kérdések, etikai természetű dilemmák 
 

 

 

A hétköznapi megismerésnek is egyik sokat vitatott tapasztalata az, hogy az 

utóbbi két-három évtizedben az internet és a világháló (World Wide Web, www), il-

letve az infokommunikációs technológia (information and communication technology, 

ICT, magyarul IKT) rohamos fejlődése rendkívüli mértékben átalakította az em-

berek életét.1 A 21. század elején a kérdést hagyományosan vizsgáló tudományte-

rületek – mint például a kommunikáció- és médiatudomány, a szociológia, a 

nyelvészet vagy a filozófia – mellett a magyar néprajztudományban és a kulturális 

antropológiában is egyre jelentősebb figyelmet kap a(z elektronikus) médiahasz-

nálat és az internetes kutatások problémaköre. Ahogyan Bartha Elek fogalmaz 

egyik írásában:  
 
„A néprajz egyik új forráscsoportja, az internet szinte kimeríthetetlen adatbázisa a 
jelenkor folklórját tanulmányozni kívánóknak”.2  
 

Hozzátehetjük, hogy az infokommunikációs eszközök segítségével terjedő elekt-

ronikus kultúrában – illetve az online és offline világokat ötvöző jelenben – a 

kortárs folklórjelenségek mellett az egyéb internetes szociokulturális gyakorlatok 

(pl. a világháló mint az emlékezés, a reprezentáció és a valóságkonstrukció új 

színtere) vagy a közösségi média (social media) használata is a kutatás tárgyának te-

kinthető. 

Egyfelől egyet kell értenünk az elektronikus folklórral foglalkozó Domokos 

Mariannal és Vargha Katalinnal abban, hogy a hazai néprajzi/folklorisztikai kuta-

tásokban „ismétlődő toposzként” van jelen az a kijelentés, miszerint „az internet 

megkerülhetetlen, ám kiaknázatlan terep” és a nagyszámú, jelentős nemzetközi 

kutatás „ellenére sajnos többen itthon még ma is vizsgálatra érdemtelen, efemer 

 
 1  A tanulmány szerzője az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa. A szöveg 

egyes részei megegyeznek a Replika 90–91. U mad bro című lapszám (Belépés Jelszóval! Online 
világok és kutatási módszereik) előszavában írtakkal (társszerző Farkas Judit – ezúton köszönöm 
neki hozzájárulását az egyes részek újrafelhasználásához). A jelen munka megírását a Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj támogatta.  

 2  Bartha 2010: 181, 2013: 1338. 
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jelenségnek tartják az internetes folklór különböző megnyilvánulásait”.3 Másfelől 

a jelenkorkutatás, a világháló és az elektronikus médiahasználat iránti egyre in-

kább fokozódó néprajztudományi érdeklődést mi sem mutatja jobban, mint a 

2015-ben meghirdetett Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat kiemelt témaköre, ami-

nek címe Napjaink folklórja, népművészete, néprajzi jelenkutatás.4 Ezen belül napjaink 

folklórtörténetei és viccei, a megváltozott formában élő és új keletű népszokások, 

vagy a vallási ünnepek új formái mellett „pályázni lehet az infókommunikációs esz-

közök: az internet, a közösségi oldalak, az email és az SMS folklórjával…” is (ki-

emelés az eredetiben).5 Mindezek egyre határozottabban mutatnak abba az irány-

ba, hogy a jelen komplex (az offline és online gyakorlatokat is magában foglaló) 

társadalmi valóságának szisztematikus megértése szakterületünkön is egyre in-

kább integrálja az internetes kutatásokat is.  

Tanulmányom egyrészt egyfajta tematikus áttekintő, amelyben felvázolom 

az online világok és interakciók vizsgálatának irányait a hazai néprajztudomány-

ban és kulturális antropológiában.6 Másrészt, ezzel párhuzamosan, néhány kap-

csolódó metodológiai és elméleti kérdésre kívánok reflektálni, külön figyelmet 

szentelve az etikai természetű dilemmáknak. Mindezzel célom annak megerősíté-

se, hogy ezeken a szakterületeken igenis egyre határozottabb és egyre következe-

tesebb tudományos érdeklődés mutatkozik az online kutatások, avagy az internet 

etnográfiája iránt. 

 

 

 
 3  Domokos–Vargha 2015: 141. 
 4  A Tradíció pályázatot a Magyar Néprajzi Társaság hirdette meg partnereivel közösen. Lásd 

részletesebben a MNT honlapján: http://www.neprajzitarsasag.hu/?q=tradicio2016 (letöltés: 
2015. 12. 09.) 
A kiemelt témakör indoklása: „Kiemelt kategóriánk meghirdetésével két dologra is szeretnénk 
felhívni pályázóink figyelmét. Egyrészt arra, hogy folklór jelenségek, szokások, hiedelmek 
napjainkban is élnek, születnek – és gyűjthetők. Másrészt, hogy ezeknek a jelenségeknek a 
gyűjtése ugyanolyan fontos, mint a tradicionális népi kultúra, folklór megőrzése, újratanítása.” 
https://drive.google.com/file/d/0B21rR5WCuYe9UWVOb3JFSXhja3M/view (letöltés: 2015. 
12. 03.) 

 5  https://drive.google.com/file/d/0B21rR5WCuYe9UWVOb3JFSXhja3M/view (letöltés: 2015. 
12. 03.) 

 6  Az a választás, hogy jelen keretekben a néprajztudomány és a kulturális antropológia területén 
végzett internetes kutatásokat veszem sorra, egyúttal azt is jelenti, hogy az etnográfia módszerét 
alkalmazó egyéb diszciplínák (elsősorban a média- és kommunikációtudomány, valamint a 
szociológia) keretében végzett vizsgálatok óhatatlanul kimaradnak – néhány random módon 
megemlített írás kivételével – a tanulmányból. Az elsősorban az etnográfia módszerét alkalmazó 
kortárs internetes kutatások egyféle interdiszciplináris összeállítását lásd a Replika 90–91. U mad 
bro című lapszámában (blokkcím: Belépés Jelszóval! Online világok és kutatási módszereik). Internetes 
elérhetőség: https://www.researchgate.net/publication/290816936_Teljes_lapszam_Farkas_-
Judit_es_Lajos_Veronika_szerk_Replika_90-91_20151-2_Belepes_Jelszoval_Online_vi-
lagok_es_kutatasi_modszereik  
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FÓKUSZBAN AZ INTERNET, A VILÁGHÁLÓ ÉS AZ ELEKTRONIKUS 

MÉDIAHASZNÁLAT 

 

Az internet és az elektronikusan-digitálisan közvetített környezet – miköz-

ben önmaga is folyamatosan változik – nem csak a lokális életvilágokat és a szo-

ciokulturális praxisokat alakította át radikálisan, hanem ezzel párhuzamosan, 

nagyjából az ezredforduló időszakától kezdve, bekerült a kultúrát és a társadalmat 

kutató tudományok legtöbbjének érdeklődési körébe is.7 Nem volt ez másként a 

magyar néprajztudomány és kulturális antropológia esetében sem – még ha épp-

oly szórványosnak is mutatkozott ez az érdeklődés. 

A fentebb idézett Domokos–Vargha szerzőpáros meggyőződése, „hogy 

ahogyan nem lehet kettéválasztani a világot offline és online részekre, úgy a 21. 

századi folklórt sem lehet vizsgálni az internetes jelenségek mérlegelése nélkül.”8 

Mindez összecseng Christine Hine azon gondolatával, miszerint egyre inkább le 

kell számolni az online és offline világokat elválasztó határok létezésének kérdé-

sével.9 Hine nevéhez a virtuális etnográfia (virtual ethnography) kapcsolódik,10 ami 

az online interakciók tanulmányozásának egyik első etnográfiai módszere.11 Ez 

egyben határozott állásfoglalás amellett, hogy célszerű a két színteret, a különbö-

ző kommunikációs módokat – avagy a szemtől-szembeni és a számítógép közve-

títette kommunikációt (computer-mediated communication, CMC) – együttesen (multi-

modal approach) vizsgálni és értelmezni.12 Ez utóbbi kutatásának esetében az 

eredmények „nagyban függenek mind a szövegalkotó, mind az értelmező társa-

dalmi kontextusától” – vagyis a megismerés célja a jelentésalkotás online és offli-

ne kontextusainak és a kettő közötti összefüggéseknek a feltérképezése.13 

 
 7  Érdemes felhívni a figyelmet arra az érdekes dologra, hogy nem minden internetes kutatásokkal 

foglalkozó írás érhető el azon a színtéren, amit a szakember a terepmunka helyszíneként vagy 
módszerként, eszközként használ, vagyis hibás az a feltételezés, miszerint ezek mindegyike 
megtalálható a világhálón.  

 8  Domokos–Vargha 2015: 142. 
 9  Hine 2000. 
10  A klasszikus etnográfiai terepfogalom és a virtuális etnográfia közötti összefüggéseket tárgyalja 

részletesen: Mátyus 2015: 27–37. 
11  A kritikai-interpretatív kutatási paradigmába tartozó kiber-, virtuális vagy online etnográfia 

(cyber-ethnography, cyber-anthropology, virtual ethnography vagy online ethnography) nem sokkal azután je-
lent meg, hogy az 1980-as években létrejött a média antropológiája (anthropology of media, media 
anthropology).  

12  Lásd Heather Ford beszélgetését a szerzővel annak 2013-ban aktuális E3 (embedded, embodied, 
everyday) internet kutatása kapcsán: Heather Ford (2013) Christine Hine on virtual 
ethnography’s E3 Internet. Ethnography Matters. http://ethnographymatters.net/blog/-
2013/11/29/christine-hine-on-virtual-ethnographys-e3-internet/ (letöltés: 2015. 12. 20.) A 
könyv 2015-ben jelent meg Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday címmel. 
Hine 2015. 

13  Mátyus 2015: 32. 
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Tizenöt évvel később, reflektálva az internet világméretű, gyors terjedésére 

és használatának változására, Hine már arról ír, hogy az etnográfiai internetes ku-

tatásokkal foglalkozóknak napjainkban érdemes az internet három markáns tu-

lajdonságát (E3 – embedded, embodied és everyday) szem előtt tartani.14 Először is azt, 

hogy a 21. század második évtizedében az internet életünkbe világszerte kulturá-

lisan beágyazott (embedded), vagyis az internet és az internethasználat különböző 

szociokulturális környezetben eltérő módokon nyer(het) értelmet. Másodszor azt, 

hogy az internet és az internethasználat testet öltött (embodied) szociokulturális 

gyakorlat, vagyis Hine szerint érdemes figyelmet fordítani az internethez kapcso-

lódó tapasztalatok materiális körülményeire és az ezekből fakadó érzelmekre is. 

Végül pedig azt, hogy az internet és annak használata ma legnagyobb részt meg-

szokott, a hétköznapi gyakorlatok természetes része (everyday).15  

A fogyasztáskutatással foglalkozó brit társadalomkutatóknak, Daniel Miller-

nek és Don Slaternek, szintén az elsők egyikeként, 2000-ben megjelent munkája 

az internetes kultúrát és fogyasztást vizsgálja Trinidadban. A szerzők amellett ér-

velnek, hogy a második évezred végén a mit jelent trinidadinak – avagy 

„trininek” – lenni kérdés vizsgálata szervesen kapcsolódik annak megértéséhez, 

hogy milyen jelentéseket hordoz az internet ebben az adott szociokulturális tér-

ben.16 A kutatók mindezt olyan témák részletes tárgyalásával támasztják alá, mint 

például mit találnak a trinidadiak az interneten, azt miként magyarázzák, valamint 

hogyan hozzák önmagukkal és jövőjükkel összefüggésbe az internet nyújtotta le-

hetőségeket. Millerék kutatása abból a feltételezésből indul ki, hogy az internet 

közegét olyan, a többi társadalmi térrel összefüggő és azokba beágyazott színtér-

ként kell kezelni, ami nem különül el a „földi”, offline társadalmi struktúráktól és 

kapcsolatoktól, bár azokat vélhetően átalakítja.17 Azaz a szerzők már az ezred-

fordulón megkérdőjelezik a virtuális és a „materiális” világ különállóságának 

gondolatát, figyelmüket a kettő közötti összefüggésekre irányítják, miközben az 

új média gyakorlatait és tereit a mindennapi élet részeként kezelik. 

 
14  Hine 2015. 
15  http://ethnographymatters.net/blog/2013/11/29/christine-hine-on-virtual-ethnographys-e3-

internet/ és Hine 2015. 
Lásd például Miller és Slater trinidadi kutatását (2000) az internet hozzáférésről és használatról, 
illetve az internet létrehozta szociokulturális terekről és az internet fogyasztásról. Továbbá 
érdekes lehet Miller és kutatócsapata legújabb összehasonlító vizsgálata (Global Social Media 
Impact Study) a közösségi média (social media) használatáról, arról, milyen hatással van a közösségi 
médiahasználat a hétköznapi emberek életére kilenc terepen (Brazíliában, Chilében, Indiában, 
Kína északi és déli részén, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Törökországban és Tri-
nidadban). A kutatás honlapja elérhető itt: http://www.ucl.ac.uk/global-social-media (letöltés: 
2016. 01. 05.) 

16  Miller–Slater 2000: 5. Az első fejezet olvasható az interneten is: http://www.douri.sh/-
classes/readings/MillerSlater-InternetChapter1.pdf (letöltés: 2016. 01. 07.) 

17  Miller–Slater 2000: 4.  
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Közhelyszerű kijelentés, hogy az új társadalmi-kulturális jelenségek vizsgála-

tához egyrészt új módszertani eszközök, másrészt új fogalmak kialakítása szüksé-

ges. Az elektronikus folklór esetében a fent említett Domokos–Vargha szerzőpá-

ros ezt a következőképpen fogalmazta meg:  
 
„A hagyományos gyűjtésre kidolgozott módszertani elvárások végső soron tehát 
nem alkalmazhatók maradéktalanul a megváltozott gyűjtési szituációban [aminek 
keretét az új média jelenti]” (beszúrás L.V.).18  

 

A megváltozott „gyűjtési szituációban”, vagyis az online környezetben sike-

resen alkalmazható új módszerek bevezetése megkövetelte az etnográfiai terep 

fogalmának átalakulását is. A német európai etnológiában már az 1960-as évek-

ben megfigyelhető a kultúra territoriális felfogásának megkérdőjelezése. Két évti-

zeddel később a kutatók figyelme már következetesen fordult az antropológiai 

megismerés lokalizációs stratégiáinak irányába. Ennek következtében egy évtize-

den belül határozott igény jelent meg a földrajzilag és kulturálisan adott helyhez 

kötött terepfogalom kritikai megközelítésére.19 Ez különösen igaz az etnográfiai 

internetes kutatások esetében. 

A fenti két példából (Hine és Miller–Slater) is jól látható, hogy sokan sokfé-

leképpen közelítettek az internet etnográfiai tanulmányozásához. Jelen munkának 

nem célja a különböző megközelítések teljes áttekintése, mert ezt megteszi Nagy 

Károly Zsolt Ösvény a dzsungelben (2015) című írása (és doktori értekezésének kap-

csolódó fejezetei),20 ami arra törekszik, hogy hazai és nemzetközi munkák alapján 

egyazon keretben helyezze el a kibertér és az online világ néprajzi és kulturális 

antropológiai kutatásának különböző elméleteit és módszereit, kitérve benne a 

terep fogalmára is. A továbbiakban nézzük tehát azokat a magyar néprajztudo-

mányban és kulturális antropológiában végzett vizsgálatokat, amelyeknek fóku-

szában az online világok és közösségek, az online-offline színterek közötti össze-

függések, a virtuális térben megfigyelhető jelenségek állnak. 

 
18  Domokos–Vargha 2015: 141. 
19  A Malinowski kidolgozta klasszikus terepmunkamódszer átgondolásának legismertebb és 

egyben sokat vitatott példája az amerikai antropológus, George Marcus (1986, 1995) nevéhez 
fűződik. A több színterű etnográfia (multi-sited ethnography) igyekszik nyomon követni a globális 
és lokális közötti összefüggéseket, a makroperspektívát és a mikroszintű ismereteket együttesen 
értelmezi. A több színterű etnográfia és a terepfogalom átalakulásának kérdéséhez lásd még 
Lajos 2013: 43–54; a fogalomról és a hozzá kapcsolódó kritikákról lásd Lajos 2015: 163–172. 

20  Nagy Károly Zsolt „Hová lett a református öntudat?” A magyar református felekezeti identitás 
megújításának néhány diskurzusáról című (2013) doktori értekezése a református identitás-
modellben megfogalmazott közösségkép átalakítására tett kísérletet és a kapcsolódó jelen-
ségeket a meghatározó módon online színtereken zajló kommunikációban vizsgálja. Internetes 
elérhetőség: http://nydi.btk.pte.hu/sites/nydi.btk.pte.hu/files/pdf/Nagy_Karoly_Zsolt2013_-
disszertacio.pdf 
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Az elektronikus folklór területén belül a magyar szakemberek legelőször az 

sms-sel (Domokos 2005, 2007, 2010 és Kriston Vizi 2006), a választási sms-sel, 

illetve folklórral (Balázs 2004, 2011, Nagy I. 2005) és az interneten terjedő 

antiproverbiumokkal (Vargha 2005), majd a hős- és sztárkultusszal összefüggő új 

és hagyományos média termékeivel (mint például sms szövegek, fórum topikok, 

az interneten terjedő humor formái) (Povedák 2007, 2011) foglalkoztak.21 Mind-

ezeknek a témáknak a vizsgálata természetesen összefüggött azzal, hogy a meg-

változott közegben is terjedő folklórjelenségek értelmezésével párhuzamosan újra 

kellett definiálni a klasszikus folklór és a népi kultúra fogalmát is.22 Hiszen nem-

csak a hagyományozódás időtartama rövidült le rendkívüli mértékben, mindössze 

néhány percre, vagy az átadás folyamata alakult át, hanem például működésének 

iránya is megváltozott.23 Az elektronikus folklór esetében nem csupán arról van 

szó, hogy  
 
„könnyen felismerhető folklórjelenségek keringenek a computer-használók vagy a 
mobilozók körében, hanem maga a technika inspirál újabb és újabb műveket: a 
gyors átadás lehetősége csábít alkotásra”.24  
 

Ez napjainkban már kiegészíthető azzal, hogy a fiatal és a fiatal felnőtt korosz-

tályok esetében az alkotás, különösen a politikai kommunikációhoz kapcsolódó 

interneten megjelenő folklóralkotások, mint például a fiatalok által készített, kü-

lönféle humoros, parodisztikus stílusú, társadalmi és kulturális témákra reflektáló 

videók (a Pempi- és a hozzá hasonló videók), egyben közkedvelt eszközei az 

azonnali és kritikus véleménynyilvánításnak.25  

Amellett, hogy „maga a technika inspirál újabb és újabb műveket”, megfi-

gyelhető az is, hogy az infokommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségeket (el-

sősorban információszerzés és annak továbbítása, kapcsolattartás és reprezentá-

ció) a helyiek és az onnan elszármazottak kitalált hagyományok megszervezése 

érdekében használják a helyi turizmus fellendítésének céljával. Például a lokális 

 
21  Továbbá Gunda Béla a televízió és a folklór összefüggéséről írt tanulmányt: Gunda 1980: 315–

323. A tömegmédia és az amerikai folklór kölcsönös kapcsolatáról (például mesék és legendák 
kereskedelmi célú felhasználása televíziós hirdetésekben) lásd Dégh 1994, illetve a legendák és 
az internet útvesztőiről 1999: 55–66. 

22  A folklór kortárs fogalmába sorolható jelenségekről és a fogalom történeti alakulásáról lásd 
például Mikos 2010: 59−68. A népi kultúra és a populáris kultúra definíciója közötti 
összefüggésekről lásd Povedák 2004: 84–89. 

23  Erről részletesebben lásd Nagy I. 2005: 465–466. 
24  Nagy I. 2005: 465. 
25  Elmondható, hogy a népszerű internetes paródiavideók ugyan „komolytalan”, ironikus 

formában, játékosan szembesítik nézőjüket (és egyben szerzőjüket) a késő modern minden-
napok problematikus szociokulturális jelenségeivel, ám egyben a klasszikus politikai véle-
ménynyilvánítás alternatívájaként működnek. Lásd erről részletesebben Glózer 2015: 117–139. 
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társadalomból elköltözött panyolai fiatalok egy csoportja a mindennapi élet folk-

lórjának, helyesebben mondva az egyes „hagyományosnak” és hitelesnek tekin-

tett – mivel néprajzi kiadványokban és filmfelvételen dokumentált26 – farsangi 

szokásoknak a „felélesztésére” tesz kísérletet (lásd erről részletesebben Lovas 

Kiss Antal írását a jelen kötetben). 

A Domokos Mariann és Vargha Katalin tollából egy évtizeddel később, 

2015-ben megjelent írás (Elektronikus választási folklór 2014) célja már kifejezetten 

az, hogy az elektronikus folklór vizsgálatát népszerűsítse a magyar folklorisztiká-

ban.27 A szerzők ebben a tanulmányban a 2014-es országgyűlési és európai par-

lamenti választásokat megelőző kampányidőszakban keletkezett elektronikus 

folklórt elemzik. Ez nem csak izgalmas olvasmány a választásokhoz kapcsolódó-

an az interneten megjelenő folklóralkotásokról (például a kampányeseményeket 

kommentáló internetes mémekről), hanem az elektronikus folklórral foglalko-

zóknak számos módszertani tanulsággal szolgál. Többek között a megfelelő in-

ternetes felület kiválasztásának fontosságára, a mélyreható elemzés és a kutatás 

tárgyának meghatározása közötti összefüggésekre, vagy a szerzőség és a forrás-

kritika kérdésére vonatkozóan. Ez az írás nem csak egy összetett kutatási prog-

ram egyik publikációja, hanem már egy jól kimunkált kutatási gyakorlatot mutat 

be az elektronikus folklór területén, amiben a szerzők nagyfokú tájékozottságról, 

módszertani és elméleti tudatosságról, reflektív magatartásról tesznek tanúbi-

zonyságot. 

A világháló új közeget teremt magának a népi kultúrának (függetlenül attól, 

hogyan is értelmezzük annak fogalmát) és a hozzá kapcsolódó jelenségeknek, il-

letve a társított jelentéseknek. Vajda András a népi kultúra interneten történő 

megjelenését és használatát elemzi, azt, hogy a világhálónak köszönhetően mi-

ként válik a népi kultúra és a helyi örökség a kortárs mindennapok részévé.28 A 

szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy egyre inkább az internet válik a hagyomá-

nyos kultúra és a kulturális örökség újabb hordozójává és közterévé, ezért érde-

mes azt megvizsgálni, hogyan használjuk fel az internetet a népi kultúra jele-

nünkbe való beépítésére, milyen örökség- és hagyományápoló politikák rajzolód-

nak ki az új médiában.  

A „15 percre mindenki híres lehet” valósága jól megragadható a kibertér-

ben,29 ahol az emlékezés és felejtés új dinamikájával állunk szemben30 – nem csak 

 
26  Pl. Ferenczi Imre – Ujváry Zoltán Farsangi dramatikus játékok Szatmárban (1962 – 2. kiadás 1990) 

című munkáját, amihez az anyaggyűjtést az 1950-es években közösen végezték. A magyar 
népszokásokat bemutató filmhez a felvételek a farsangi játékokról 1965-ben készültek. Ez 
Szamosháti farsang (Panyola, 1965) címmel szabadon hozzáférhető az interneten is: 
https://www.youtube.com/watch?v=kMLilsGVkzw  

27  Domokos–Vargha 2015: 141–169. 
28  Vajda 2015: 187–211. 
29  Dallos 2002: 427.  
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az elektronikus folklór, hanem az egyéb internetes tartalmak és a kibertérben lé-

tező jelenségek esetében is. Dallos Csaba arról a világhírnévre szert tett ismeret-

len fiúról és a hozzá kapcsolódó internetes jelenségről ír, akit 2001-ben a „halál 

turistájának” neveztek el.31 A szerző rövid írása a hazai néprajztudomány/folklór 

területén végzett internetes kutatások korai szakaszában számos izgalmas prob-

lémára hívja fel a figyelmet (még ha nem is elemzi azokat részletesen), mint pél-

dául a tér kitüntetettsége és az emberi jelenlét közötti összefüggések, vagy az, 

hogy a világhálón van-e és milyen jelentősége az eredet kérdésének. 

Az 1990-es évek volt az az időszak, amikor egyre több és több olyan kutatás 

jelent meg a nemzetközi színtéren, ami az internetes kultúrákkal és közösségekkel 

foglalkozott. A kétezres évek elején még nem alakult ki az internetalapú társa-

dalmi és kommunikációs gyakorlatok vizsgálatának koherens antropológiai szem-

léletmódja. Ahogyan a születőben lévő szakterületek esetében ez lenni szokott, 

ebben az időszakban jellemző volt az alkalmazott fogalmak sokfélesége és képlé-

kenysége, nagymértékben következetlenek voltak a kutatási módszerek és egy sa-

játos elfogódottság is jellemezte több úttörő tudományos munka nyelvezetét.32 A 

kilencvenes évek végén az Index Törzsasztalán végzett két és fél éves terepmun-

kát Gelléri Gábor, aki Mit keres az antropológia a cyberben – és a cyber az antropológiá-

ban? című tanulmányában a kapcsolódó módszertani, elméleti és fogalmi kérdé-

sek tisztázását tűzi célul.33 Ez az egyik első olyan magyar nyelvű írás, amely azt 

kívánja körvonalazni, hogy mit is jelent az antropológiai kutatás a virtuális térben, 

miközben határozott állásfoglalás amellett, hogy a tudományos munka során cél-

szerű az online és offline valóságot vizsgáló elméletek és módszertanok ötvözése, 

avagy a szerző megfogalmazásában: „mindkét irányból szükséges a nyitás”.34 

A virtuális térben kialakuló közösségek működésének és szerveződésének 

tanulmányozása az internetes vizsgálatok egyik klasszikus témája. Az ezredfordu-

lótól azonban egyre több olyan írás születik a nemzetközi tudományosságban, 

ami kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy az online és offline világok elválasztása 

egymástól nem produktív lépés a kutatási gyakorlatban, hiszen az antropológia 

szemléletmódja kiválóan alkalmas a közösségek, identitások, hálózatok folyama-

 
30  Az emlékezés–felejtés kérdésköréhez kapcsolódóan arra is tekintettel kell lenni, hogy az internet 

természetéhez tartozik az a sajátosság is, hogy a világhálón megtalálható tartalmak élettartama 
igen változó, akár egy kutatási időszakon belül is eltűnhetnek és később akár (újra) meg is 
jelenhetnek ugyanazok a tartalmak, vagy azok módosult változatai. Pontosan ezen változé-
konyság és a rendkívül dinamikus keletkezés, illetve eltűnés miatt célszerű a vizsgált tartalmakat 
a kutatás és a visszakereshetőség érdekében menteni. (Glózer Ritának a Replika 90–91. U mad 
bro című lapszámának bemutatóján elhangzott személyes kutatási tapasztalatai.) 

31  Dallos 2002: 423–428.  
32  Gelléri 2001: 272. 
33  Gelléri 2001: 270–286. 
34  Gelléri 2001: 283. 
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tosságának vizsgálatára – függetlenül attól, hogy a tagok milyen módon kerülnek 

egymással interakcióba (szemtől-szembe vagy számítógép közvetítette módon).35 

Ennél fogva az interneten alakult közösségek esetében is célszerű a kutatást kiter-

jeszteni a tagok offline életének és az egyéb csoportokhoz fűződő viszonyának 

feltérképezésére is.36 Ez a megállapítás fordítva is igaz, avagy az offline világban 

működő közösségek tanulmányozásakor érdemes azok online megjelenését és a 

virtuális világban nyomon követhető gyakorlatokat, a kapcsolódó társadalmi je-

lenségeket is beemelni a kutatásba.  

A 21. század elején tehát azt mondhatjuk, hogy a társadalom radikális átala-

kulásának következtében az emberek életében az online és offline világok, a valós 

és online személyiségek (vagy digitális identitások) a mindennapokban egymástól 

elválaszthatatlan, egymást kiegészítő, át- és felülíró komplex egységbe szerveződ-

nek. Számos olyan alternatív közösség létezik, amelyek alapvetőn offline térben 

működnek, de tagjaik otthonosan mozognak az online világban is, az internetes 

színtereket nagyban használják, illetve felhasználják.37  

A kétezres évek második felében Gerencsér Diána is a fentiekhez hasonló-

képpen járt el, tehát nem csak „»együttéléses« terepmunkát” végzett a magyar 

yaoi szubkultúra tagjainak körében, hanem annak internetes rajongói közösségét 

is kutatta.38 A „Lost in Yaoiland” Antropológiai vizsgálatok egy internetes rajongói közös-

ségről című (2009) írás bemutatja a közösség működését és szerveződését, miköz-

ben a rajongást mint kultuszjelenséget értelmezi. Ennek során a szerző arra a kö-

vetkeztetésre jut, hogy a  
 
„yaoikultuszban a szerelem kultikus tisztelete figyelhető meg. [A közösség tagjai] 
Rajongásuknak köszönhetően átélhetnek érzelmi katarzisokat, és a közösségben 
megtapasztalhatják a valahová tartozás biztonságának érzését (beszúrás L.V.).”39 
Yaoiland, a rajongás világa értelmezésükben tehát nem más, mint egy „transzcen-
dens hely.” 
 

A szubkultúra-kutatásban nagyon izgalmas problémák azok, hogy a virtuális 

tér (és különösen a közösségi média) hogyan járul hozzá a szubkulturális gyakor-

latok megújulásához, miként biztosít kedvező körülményeket a különböző szub-

kultúrák egymással, illetve a mainstream kultúrával folytatott interakciójához, és 

hogyan működik közre a szubkulturális kapcsolathálók folytonos újrarajzolásá-

 
35  Wilson–Petterson 2002: 456–457. 
36  Gerencsér 2009: 99. 
37  Egyes alternatív közösségekről lásd az Antroport Lapozó 2015 őszi számában megjelent Alternatív 

közösségek, közösségi alternatívák című tematikus blokkot: http://www.antroport.hu/farkas-judit-
%E2%80%92-vasarhelyi-agnes-eloszo-az-antroport-lapozo-alternativ-kozossegek-kozossegi-
alternativak-cimu-tematikus-blokkjahoz/ (letöltés: 2015. 12. 07.) 

38  Gerencsér 2009: 95–119. 
39  Gerencsér 2009: 117. 
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ban. Pontosan ezeket a kérdéseket vizsgálta Vásárhelyi Ágnesnek a hazai 

hardcore punk szubkultúrában végzett kutatása (résztvevő megfigyelés és diskur-

zuselemzés).40 A szerző interjúrészletekkel tarkított etnográfiai leírásokon keresz-

tül kalauzolja az olvasót azon az úton, amelynek során láthatóvá válik, hogy a 

magyar hardcore punkok hogyan egyeztetik össze szubkultúrájuk „csináld ma-

gad” szellemiségét és underground logikáját az internet szubkulturális célokra va-

ló felhasználásával.  

Az egyik, Kárpát-medencében 2008 óta szerveződő új vallási mozgalmat, 

egy székelyföldi népi próféta közösségét Csáji László Koppány vizsgálta az on-

line etnográfia és a résztvevő megfigyelés módszerével.41 A Csoda, pokoljárás és a 

digitalis szakadék. Egy új vallási mozgalom legitimációs technikái a webes és weben kívüli 

diskurzusaiban (2015) című munka célja összehasonlítani a csoporttagok által az 

internet nyilvános terében közzétett tartalmakat a csoport személyközi és valós 

térben tapasztalható beszédeseményeivel és diskurzusaival. Az elemzés közép-

pontjában azok a legitimációs technikák és tartalmak (narratívák és értékek) áll-

nak, amelyek a csoportkonstrukció alapjaként a természetfelettivel tartott hiteles, 

intenzív és hatékony kapcsolat igazolását szolgálják. A szerző egy másik írása egy 

vallásantropológiai elemzés a közösségkonstrukció lokális és hálózati tereinek, 

szerveződésének összefüggéseiről.42 

A vallási néprajz, vallás etnológia, illetve vallásantropológia egyéb témáihoz 

kapcsolódóan sem ismeretlen a kortárs vallási jelenségek vizsgálata a világhálón. 

Például Kis-Halas Judit egyik kutatásának (2004–2009) témája az energiavámpír-

hiedelemköre volt az online diskurzusokban, amelynek keretében az energiavám-

pír képzetkörét a New Age-eszmeiség egyik jellemző megnyilvánulási formája-

ként értelmezte.43 Ez esetben a világháló elsősorban az adatgyűjtés olyan terepe, 

ahol a források szabadon hozzáférhetők, de a megismerés során a befogadói ol-

dal viszonyulása ismeretlen marad. Minderre azonban maga a szerző is reflektál:  
 

„Kizárólagosan narratívumokból álló adatbázisom jelöli ki elemzésem alapvető vo-
natkoztatási pontjait s egyben korlátait is…”.44  
 

A reprezentáció krízisét követően a kortárs antropológia egyik alapvető elvárása, 

hogy a kutató felfedje az olvasó előtt a reflexivitással összefüggő problémákat. 

Ez röviden és leegyszerűsítve arra vonatkozik, hogy a megfigyelő elhelyezi ön-

magát az adott kutatási szituáció(k)ban és tisztázza a dokumentálás körülményeit, 

vagyis nyíltan foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például a belépés a terepre és a 

 
40  Vásárhelyi 2015: 79–98. 
41  Csáji 2015: 57–77. 
42  Csáji 2014: 78–96. 
43  Kis-Halas 2012: 827–849. 
44  Kis-Halas 2012: 828.  
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kilépés onnan, a terepmunka idején keletkezett konfliktusok, félreértések,45 vagy 

akár a szakembernek a vizsgálat során felszínre kerülő saját elfogultságai és annak 

hatása. 

A gyakran X-, Y- és Z-(net, bedrótozott és Facebook-)generáció névvel ille-

tett, vagy a digitális bevándorlók és bennszülöttek (őslakosok)46 közé sorolt kor-

osztályokat többek között az online és az offline világhoz kapcsolódó praxisok is 

élesen megkülönböztetik egymástól. Az internet és egyéb infokommunikációs 

eszközök terjedése és használatuk általánossá válása a késő modern társadalom-

ban a mindennapi élet számtalan aspektusát változtatta meg, generációnként elté-

rő módon, többek között a szabadidő eltöltésének módját, a médiahasználatot 

vagy a kultúrafogyasztási szokásokat. A Z-generáció tagjainak életében jelentős 

szerepet játszanak a sokszereplős online közösségi játékok (massively multiplayer on-

line game, MMOG), amelynek egyik legismertebbje, a 2004-ben indult World of 

Warcraft. Bakos Áron írása ennek az online játékosi közösségnek a működését 

tárgyalja.47 A tanulmány a közösség mindennapi életébe – egy sajátos alternatív 

szubtársadalomba – vezeti be az olvasót, megvizsgálva az együttműködések 

rendszerét, a presztízs és a hatalom, a játék és a munka viszonyának kérdését. 

Mindeközben a szerző többek között olyan különösen izgalmas módszertani 

kérdésekre is reflektál, hogy vajon a részvétel típusa és időtartamának hossza ho-

gyan függ össze a kutatás eredményével, vagyis jelen esetben „az online játékok 

világát lehet-e tartós és rendszeres online részvétel nélkül kutatni”.48 

Hajba Gergő Kik azok a renecsomedek? Kortárs technológiai tárgyak egy közösségi 

metszete című munkája a retroszámítógépek  
 

„(különösképpen a ZX Spectrum, Commodore 64, Amiga számítógépek, Atari mo-
dellek) anyagi kultúrájának gazdag világát és az általuk implikált kulturális jelensége-
ket”  
 

tárgyalja, azt, hogy a régi számítógépek milyen csoportok számára milyen jelentő-

séggel és jelentéssel bírnak – az offline és online színtereken egyaránt.49 Ezek a 

tárgyak lehetnek például a demoscene, vagyis a nemzetközi underground számí-

tógépes művészeti kultúra tevékenységeinek eszközei, a gyűjtők esetében hozzá-

 
45  Punch-ot idézi Kozinets 2010: 169. 
46  Prensky 2001. 
47  Bakos 2015. elérhető az Antroport tematikus számában: http://www.antroport.hu/farkas-

judit-%E2%80%92-vasarhelyi-agnes-eloszo-az-antroport-lapozo-alternativ-kozossegek-
kozossegi-alternativak-cimu-tematikus-blokkjahoz/ (letöltés: 2015. 12. 8.) A World of Warcraft és 
egyéb online játékosok világával a szociológiában Fromann Richárd foglalkozik, lásd részletesen 
a honlapját http://jatekoslet.hu/news.php 

48  Bakos 2015: 2. 
49  Hajba 2015. Elérhető az interneten: http://www.antroport.hu/wp-content/uploads/2015/-

08/Hajba-Gerg%C5%91-Kik-azok-a-renecsomedek.pdf (letöltés: 2015. 12. 09.) 
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juk nosztalgia és múltidézés kapcsolódik vagy a retro diskurzusának egyik fontos 

elemét képezik. A szerző sorra veszi azt, hogy milyen a mikroszámítógépek ter-

mészete és identitása, milyen sokszínű kölcsönös viszonyban áll ember és ez a 

speciális kortárs tárgy, miközben kiderül, hogy a demoscene esetében mire vo-

natkozik a szubkultúra és a hálózatosság fogalma. 

Az online és offline világok közötti összefüggéseknek egy másik aspektusát 

vizsgálja Szász István Szilárd A Facebook-idővonal mint élettörténet? című írása, ami 

abból az alapvető hipotézisből indul ki, hogy a Facebook nemcsak átalakítja a 

társadalmat, hanem egyúttal „archiválja is ezt a folyamatot”.50 Szász egy székely-

földi származású, Budapesten élő 26 éves angoltanár két Facebook-profilját vizs-

gálva arra keres válaszokat tanulmányában, hogy az online nyilvánosságban mi-

lyen önreprezentációs stratégiák, emlékezési mechanizmusok és az egyéni szere-

pek megosztását (magánember és pedagógus) elősegítő kényszerítő erők működ-

nek. Az elemzés tétje, hogy a Facebook – kiegészítve a profilokat működtető 

személlyel készített strukturált interjúval – vajon értelmezhető-e az élettörténeti 

kutatások forrásaként. 

A turizmus egyike azon társadalmi jelenségeknek, amelynek számos típusa 

rendkívül sokszínűen mutatkozik meg a kibertérben. Bata Tímea érdeklődésének 

egyik középpontjában is a turizmus egy sajátos formája, a nászutazás témája áll. 

Ennek vizsgálata során Bata egyik írásában nem csak a nászutak három típusát 

különíti el, hanem a Coral Tours utazási iroda papír alapú és online katalógusai-

nak szöveges és képi világát tanulmányozva mutatja be a nászút kínálati oldalon 

megalkotott idealizált formáját.51 A kutató Netre vitt helyek – nászút internetes fóru-

mok, albumok és blogok tükrében című (2011) szövege az online turizmusnak azt a 

vetületét tárgyalja, amit a fogyasztók saját maguk hoznak létre a nászút ideális 

helyszínére vonatkozóan felhasználó által létrehozott tartalmak segítségével (user 

generated content, UGC). A szerző a www.weddings.hu online esküvői magazin há-

rom, nászúttal kapcsolatos közlési formáját (fórum, album, blog) elemzi annak 

érdekében, hogy kiderüljön, milyen sajátosságokkal bír a nászút ideális helyszíne. 

Bata következtetése, hogy a web 2.0 korszakában az interneten vizsgált adatok 

„alapvetően pozitív, kibeszélhető, nyitott, a „»végtelenben« és »bárhol« megvaló-

sítható nászút képét” vetítik elénk. 

A gyorsan változó, dinamikusan fejlődő infokommunikációs technológiák 

és tartalmak hatása a különböző korosztályokra – különös tekintettel a Z-

generációra – nem csak a kutatók számára izgalmas kérdés, hanem rendkívüli 

mértékben érdekli a szülőket, nagyszülőket és tanítókat, tanárokat, de a vidékfej-

 
50  Szász 2014: 299. 
51  Bata 2008: 97–126. 
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lesztőket is.52 A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának 

munkatársai eddig öt szerkesztett kötetben vizsgálták az internethasználatot és –

attitűdöt (annak helyi értelmezését, illetve percepcióját, tartalmi elemeit, társa-

dalmi rétegekhez és csoportokhoz kapcsolódó sajátosságait stb.) és a média – kü-

lönösen az új média – hatását a székelyföldi fiatalokra és a gyerekekre.53 Ennek 

keretében például az egész térségre kiterjedő kérdőíves adatfelvételt végeztek a 7. 

és 11. osztályos tanulók IKT használatának témakörében vagy a fiatalok és inter-

net viszonyára vonatkozó interjúkat készítettek székelyföldi tanítókkal és taná-

rokkal.54 A kutatási tapasztalatok többek között azt is jelezték, hogy a székelyföl-

di régióban is érvényes az a megállapítás, miszerint  
 
„az IKT eszközök elterjedése, illetve birtoklásuk/használatuk széleskörű társadalmi 
elfogadottsága mellett a használat módja – ideértve a használat tartalmi elemeit is – 
tagolt és dinamikusan változó folyamat”.55 

 

Közhelyszerű kijelentés, hogy az internet közege egy olyan szociokulturális 

színtér, ahol rendkívül dinamikus a társadalmi jelenségek és kommunikációs gya-

korlatok keletkezése és elmúlása. Gyöngyössy Orsolya egy Magyarországon alig 

egy évtizedes múltra visszatekintő gyászkultúrát (2016),56 az online világokat a 

halottakra emlékezés tereként választó társadalmi gyakorlatot vizsgálja. Ezen be-

lül a virtuális temetők szimbólumkészletét, a vallási jelképek felhasználásának 

arányát és módját tanulmányozza. Az írás végén megfogalmazott kérdés, misze-

rint „a virtuális temetőkben használt vallási szimbólumok alkalmasak-e az Isten-

kapcsolat kifejezésére”,57 egyben a szerző további kutatásainak alapját jelenti. 

A kétezres évek elején az online világok vizsgálatára a nemzetközi színtéren 

számos módszert dolgoztak ki, ezekből eddig kettőt tárgyaltam röviden. Érdemes 

azonban megemlíteni még egy harmadikat is, a Robert Kozinets nevével fémje-

lezhető (2002, 2010) netnográfiát (netnography), avagy az interneten végzett (az et-

nográfia mint módszer értelemben vett) etnográfiát. Az elsősorban a kvalitatív 

marketingkutatásban alkalmazott netnográfia az online közösségek és kultúrák, 

 
52  A Tudománykommunikáció a Z-generációnak című pécsi projekt vizsgálta többek között a fiatalok 

kommunikációját és a fiatal célcsoport magatartását, döntéseit. Részletes információkért lásd a 
honlapot: http://www.zgeneracio.hu/projekt (letöltés: 2015. 12. 14.) 

53  Bodó (szerk.) 2012; Gergely (szerk.) 2012; Biró A.–Bodó (szerk.) 2013; Biró A.–Gergely 
(szerk.) 2013, 2015. 

54  Bodó 2012. Elérhető az interneten: http://kamintezet.ro/sites/default/files/BodoJ.pdf 
(letöltés: 2016. 01. 08.) 

55  Biró A. 2013. Elérhető az interneten: http://kamintezet.ro/sites/default/files/%20BiroAZ.pdf 
(letöltés: 2016. 01. 08.) 

56  Elérhető az interneten: https://www.academia.edu/14918818/Vall%C3%A1si_szimb%C3%B-
3lumok_haszn%C3%A1lata_a_virtu%C3%A1lis_temet%C5%91kben (letöltés: 2016. 01. 20.) 

57  Gyöngyössy 2016: 507. 
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az online társadalmi viselkedés egyéb formáit vizsgálja. Kozinets szerint az 

ideáltipikus netnográfia az etnográfiai kutatás alábbi hat lépéséből áll: 1. a kutatás 

megtervezése, 2. belépés a terepre, 3. adatgyűjtés és elemzés, 4. interpretáció, 5. 

az etikai kívánalmak betartása és 6. a kutatás reprezentációja (visszajelzés a kö-

zösség tagjaitól).58 Az internetes kutatások esetében különösen igaz, hogy nagyon 

vitatott az adatgyűjtés és -feldolgozás etikája, ezért fontos rámutatni arra, hogy 

Kozinets külön pontban (5.) és ennek megfelelően 2010-ben megjelent könyvé-

ben külön fejezetben szentel kiemelt figyelmet a kutatásetikai kérdéseknek.59  

A továbbiakban tekintsük át röviden, hogy az internetes kutatások területén me-

lyek az alapvető etikai természetű dilemmák. 

 

 

ETIKAI KÉRDÉSEK AZ ONLINE VILÁGOK  

ETNOGRÁFIAI KUTATÁSÁBAN 

 

A 2008-ban megjelent The SAGE Handbook of Online Research Methods etikai 

dilemmákat és kihívásokat tárgyaló fejezete60 az internetalapú adatgyűjtés három 

alapvető típusát különbözteti meg: az első a közvetlenül az egyénektől származó 

adatgyűjtés online módszerrel, a második annak esete, amikor a kutató a virtuális 

környezetben megfigyelhető interakciók elemzését végzi, és a harmadik az, ami-

kor az online domainek széleskörű analízise a cél.  

Az online kutatásokra vonatkozóan, szinte a kezdetektől fogva, az alábbi két 

jelentős etikai természetű dilemma körvonalazódott: egyrészt az, vajon az online 

fórumokat nyilvános vagy személyes (privát) színtereknek kell-e tekinteni. Mivel 

az internetes tartalmak nyilvánosak és mindenki számára bármikor elérhetők, ab-

ban az esetben is, ha magánügyekről vagy személyes dolgokról esik bennük szó, 

így érdemes az online interakcióra úgy gondolni, mint ami egyszerre nyilvános és 

privát, vagyis nyilvánosan privát, illetve privátan nyilvános (publicly private és 

privately public).61 A probléma mögött a szabad és korlátlan hozzáférhetőség kér-

dése rejlik, ami arra a különbségre mutat rá, hogy egy adott internetes fórum 

résztvevőinek beszélgetése a világon bárhol elérhető, de ez nem ugyanaz, mintha 

a résztvevők egy világméretű fórumon beszélgetnének.62 „Egyszerűen fogalmaz-

va”, írja Waskul és Douglas, „egy kontextus nyilvánossága nem akadályozza meg 

azt, hogy abban személyes interakciók jelenjenek meg”, így tehát az, hogy az in-

 
58  Kozinets 2002. http://www.nyu.edu/pages/classes/bkg/methods/netnography.pdf, 2010: 61. 

A netnográfiáról részletesen magyarul lásd Dörnyei–Mitev 2010: 55–68, 2015: 157–185. 
59  Kozinets 2010: 136–156. 
60  Eynon, Fry–Schroeder 2008: 23–41. 
61  Waskul–Douglas 1996: 131. Lásd még Dörnyei–Mitev 2010: 66. 
62  Waskul–Douglas 1996: 131. 
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ternetes tartalmak bárki számára elérhetők nem menti fel a kutatót a kutatás ala-

nyainak tájékoztatására vonatkozó etikai követelmény alól.63 Továbbá az alól 

sem, hogy a „terepet beélők” értelmezése (émikus gyakorlat) szerint tekintse az 

adott online színteret és az ott megosztott információkat, adatokat nyilvánosnak 

vagy személyesnek. 

Az online világok és interakciók kutatása esetében rendkívül fontos a kon-

textusok iránti érzékenység (lásd például Vásárhelyi Ágnes idézett írását (2015) a 

magyar hardcore punkok internethasználati szokásairól). A szakembereknek 

nemcsak azt az offline kontextust kell figyelembe venniük, amelyben a vizsgálat 

történik, hanem az egyes online kontextusok eltérő természetét is, hiszen az in-

ternet és annak használata különböző dolgot jelent különböző embereknek. Pél-

dának okáért, attól függetlenül, hogy az online játékok nyilvánosak, vajon helyén-

való eljárás-e a tudományos publikációkban felfedni a játékosok nevét?64 Ekkor 

válik ismét jelentőssé az, hogy az adott kérdésben a kutató kinek az értelmezését 

veszi alapul: a külső szemlélőét, a tudományos világét (étikus), vagy a résztvevők, 

a megfigyeltek szemszögét (émikus). 

Az internetes kutatások etikai vonatkozásainak másik klasszikus dilemmája 

– az offline térben végzett résztvevő megfigyeléshez hasonlóan – a megfigyelő 

identitásának és a kutatás természetének felfedése, „láthatóvá tétele” vagy elrejté-

se, például az online világbeli interakciók tanulmányozásakor. Vagyis az, hogy mit 

jelent a virtuális térben a beszélgetőtársak teljes körű tájékoztatása és beleegyezé-

se (informed consent) a kutatásba?65 Ez a felvetés tulajdonképpen a résztvevők meg-

tévesztésére vonatkozik. Kozinets határozott állásfoglalása ebben a kérdésben az, 

hogy „a netnográfusoknak soha, semmilyen körülmények között, nem kellene bele-

menniük identitásuk elfedésébe”.66 Mindazonáltal az online kutatások esetében 

gyakran összeütközésbe kerül az a kutatásetikai követelmény, hogy a résztvevők-

nek előzetesen ismerniük kell a kutatással kapcsolatos részleteket és például az 

online fórumok természetének azon sajátossága, hogy a nem a témához kapcso-

lódó posztok, illetve hozzászólások levehetők a fórumról. Ennek egyik egyszerű 

és praktikus feloldása lehet, például az, ha a kutató tájékoztatás céljából magán-

úton keresi meg a fórum tagjait.67 

Az etikai dilemmák közé tartozik még, többek között, az online környezet-

ben végzett kísérletek ügye, vagy a szószerinti idézés és az internetes visszakeres-

hetőség következtében megsemmisülő anonimitás között fennálló feszültség. Ez 

utóbbi problémára Kozinets átfogóan kérdez rá: miként jelenítsük meg a részt-

 
63  Waskul–Douglas 1996: 133. 
64  Eynon, Fry és Schroeder 2008: 26. 
65  Kozinets 2002. http://www.nyu.edu/pages/classes/bkg/methods/netnography.pdf 
66  Kozinets 2010: 147. 
67  Dörnyei–Mitev 2010: 66. 
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vevők világhálón elérhető adatait, avagy hogyan idézzünk, és hogyan ismerjük el 

valakinek az online világban létező kreatív, szellemi munkáját.68 Emellett a szerző 

még fontosnak tartja például annak átgondolását is, hogy a szakember megne-

vezze-e és amennyiben igen, hogyan a vizsgálat résztvevőit. Továbbá azt, miként 

lehet megelőzni, hogy a tudományos munka bármilyen típusú kárt okozzon a 

résztvevőknek, miközben az internetes kutatások természetéhez tartozik az, hogy 

a kutató otthagyja lábnyomát a világhálón, amelyekből következtetni lehet online 

tevékenységére, amelyek elvezet(het)nek más emberekhez.69 

A társadalomtudományokban megfogalmazott elvárás, miszerint a kutató-

nak felelőssége és kötelessége megóvni a vizsgálatban résztvevőket bármilyen 

(testi, lelki, anyagi természetű stb.) kártól a kutatás és a tudományos eredmények 

disszeminációja során, kiterjed a méltóság, az önbecsülés, a személyes autonómia 

elvesztésére és a mindennapi rutin tevékenységek felborulására is.70 Ennek meg-

előzése érdekében a kutatónak mindenképpen az adott személy és csoport szoci-

okulturálisan meghatározott felfogását érdemes követnie akár a privát–nyilvános 

dilemmában, akár egyéb kérdésekben. Vagyis nem célszerű szem elől téveszteni a 

tágabb társadalmi kontextust és az adott online interakció formájának sajátossá-

gait. Pontosan a vizsgált online közösségben, csoportban, (szub)kultúrában, in-

terakcióban résztvevőknek az adott társadalmi jelenség leírására használt saját ka-

tegóriái és a saját értelmezésükben használt fogalmak lesznek azok, amelyek 

nagyban támogatják a jelenség etnográfiai (émikus) megértését. A kutató akkor 

jár el etikusan, ha ezeket tiszteletben tartja és védelmezi.71 

Az etikus kutatás egyúttal arra is vonatkozik, hogy a kutató szembenéz részvé-

tele és tudományos munkája következményeivel az adott szociokulturális környe-

zetben – valósuljon meg akár az online, akár az offline térben. Amennyiben a kuta-

tó figyelmet fordít jelenlétének hatására, akkor nem csak etikusan, hanem önkriti-

kusan és tudatosan, avagy reflektív módon jár el, ami különösen nehéz online kuta-

tások esetében, ahol az internet természetéből adódóan sokkal könnyebben szem 

elől lehet téveszteni a kutatás okozta szándékolatlan következményeket.72 

 

 

 
68  Kozinets 2010: 152–154, 156. 
69  Mindezekről lásd részletesen Kozinets könyvében az etikai kérdésekről szóló részt: Kozinets 

2010: 136–156.  
70  Waskul–Douglas 1996: 133. 
71  Waskul–Douglas 1996: 133. 
72  Bell 2001: 199.  
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ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

A 21. század elején az infokommunikációs technológia fejlődésének és 

gyors terjedésének köszönhetően a földrajzi és kulturális távolságok (részben) át-

hidalhatók és a mindennapokban megélt szociokulturális és materiális hiányok 

egy része a korábbiakhoz képest bizonyos mértékben orvosolható, például az in-

ternet segítségével a múzeumokban, illetve kiállításokban bárhonnan megtehető 

virtuális sétákkal,73 vagy a migránsvilágok esetében a gyorsabb és ingyenes kap-

csolattartásnak (email, Skype stb.), a közösségi média oldalainak és a felhasználó 

által létrehozott tartalmaknak a segítségével. Kortárs világunkban számtalan 

olyan új, tudományterületünk szempontjából izgalmas jelenség tapasztalható, 

amelynek értelmezéséhez és elemzéséhez egyre inkább nélkülözhetetlen az a 

szemléletmód, amely az online és offline világokra egyaránt kiterjeszti a kutatást. 

Jelen írás célja egyrészt az volt, hogy röviden áttekintse az online világok és 

interakciók vizsgálatát a hazai néprajztudományban és kulturális antropológiában. 

Másrészt az, hogy rávilágítson a különböző témák bemutatásával párhuzamosan 

felmerülő néhány módszertani és elméleti kérdésre – kiemelt hangsúlyt helyezve 

a rendszerint kevéssé tárgyalt etikai természetű dilemmákra. A fentiek alapján el-

mondható, hogy ezeken a szakterületeken is egyre többen és egyre több téma-

körhöz kapcsolódóan tekintik szükségesnek az internetes kultúrák és közösségek, 

az online interakciók, identitások és reprezentációk, valamint a kapcsolódó min-

dennapi tapasztalatok tudományos tanulmányozását.74 

 

 

 

 
73  A múzeumi kultúra, elsősorban az új muzeológia és az internet, az online világok és kultúrák, 

illetve a világháló nyújtotta lehetőségek, a web2 közötti összefüggéseket lásd például Frazon 
Zsófia és Joó Emese munkáiban. Pl. Pilla a tokban: Frazon Zsófia előadása: A szócikk, a leírás, a 
sztori, a cetli és a web2. Kiállítási szövegváltozatok. (letöltés: 2013. 01. 29. A Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum rendezésében (https://www.youtube.com/watch?v=7zW06r-FD90); az 
EtnoMobil 2.0. projekt (http://etnomobil2pont0.blogspot.hu/) és erről egy esettanulmány: Joó 
Emese: Kiment a ház az ablakon – Az EtnoMobil 2.0 projekt (http://elte.prompt.hu/sites/-
default/files/tananyagok/KiallitasiKommunikacio/ch14s02.html) (letöltés: 2016. január 15.)  

74  Lásd például Marinka Melindának A szatmári svábok népi kultúrájának nyomai, mai etnikai sajátossá-
gai. Egyén – közösség – identitás című doktori értekezését (2015, DE Néprajzi Tanszék), amelyben 
a szerző a szatmári svábok, elsősorban a Mezőpetriben és a környékén élők lokális és etnikus 
hovatartozásának egyéni és közösségi reprezentációját és annak eszközeit vizsgálva áttekinti a 
kapcsolódó honlapokat (pl. a települések hivatalos honlapja), világhálón elérhető tartalmakat is, 
vagy Horváth Csilla PhD-hallgató (PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék) témáját: 
Obi-ugor etnicitás- és identitás-reprezentációk a web2-es színtereken. 
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THE INTERNET AND THE RESEARCH OF THE PRESENT  IN 
ETHNOGRAPHY: ISSUES OF SUBJECTS AND METHODOLOGY, AND 

DILEMMAS OF ETHICAL NATURE 
 
On the one hand, my study comprises a thematic survey, in which I wish to outline the 
trends and directions of the research of online realms and interactions perceivable in 
Hungarian ethnology and cultural anthropology. On the other hand, parallel with this, I 
also intend to reflect on a few related questions of methodology and theory, with special 
attention devoted to dilemmas of ethical nature. My purpose through this is to confirm 
the assumption that there is an ever more determined and consistent academic interest 
present in these fields towards online research projects and the ethnography of the 
Internet. 
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Farsangi felvonulás a neten át 

Az internetes kapcsolattartás szerepe a 2016-os panyolai  
hagyományőrző farsang megszervezésében 

 

 

 

A 19–20. századi néprajzi gyűjtések gyakran számoltak be a helyi társadalom 

fiataljairól, akik a jeles napi szokások szervezői és lebonyolítóiként vettek részt a 

falusi közösség életében. A 20. század második felében a fiatalok elvándorlásával 

ez a szerep – és vele a lokális társadalmak szokásvilága – nagyrészt kiüresedett. 

Talán ezért is különösen érdekes, hogy a 21. században találunk olyan települése-

ket, ahol az elszármazott fiatalok arra használják az internet nyújtotta lehetősége-

ket, hogy kibocsájtó falujukban részt vegyenek különböző rendezvények meg-

szervezésében. Írásom egy ilyen eset apropóján született, ahol a falu „hagyo-

mányőrző” farsangi felvonulását az elszármazott fiatalok, lényegében a község te-

rén kívül, a kibertérben szervezték meg. Az így létrehozott rendezvény helyi je-

lentősége elsősorban a turizmusra fókuszál, ám kétség kívül a közös akció hat a 

szervező fiatalok kapcsolattartására is. Maga az esemény pedig kilép a lokalitás 

keretei közül, amikor a különböző internetes felületeken kerül bemutatásra.1 

Az internethasználat hatásainak értelmezése az etnográfiai kutatásban nem 

új, közel húsz éves múltra tekint vissza a média és a vizuális effektusok szerepé-

nek etnográfiai, antropológiai jellegű vizsgálata. Mint arra Mátyus Imre és Nagy 

Károly Zsolt felhívja a figyelmet a virtuális etnográfia2, a netnogáfia3 és a kiber-

etnográfia4 elnevezések mellett még igen sokféle elnevezés van használatban a 

 
 1  A kutatásunk helyszíne Panyola, egy hatszáz lakosú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

fokozatosan elöregedő kistelepülés. A falu kedvező földrajzi környezetben, a szatmári síkon 
fekszik, három folyó, a Tisza, a Szamos és az Öreg-Túr határolja. A település számára az 
idegenforgalom kifejezetten kínálkozó lehetőség. A folyók közelsége ideális a horgászturizmus 
vagy az ökoturizmus kialakítására. A helyi elit igyekszik új hagyományok létrehozásával és a 
korábbi tradíciók felelevenítésével újrafogalmazni a település képét. A farsangi népszokások 
felelevenítésével és a nyaranta megrendezésre kerülő Határmenti Világzenei Fesztivállal 
autentikus jellegű környezetet igyekeznek kialakítani a helyi lekvár és pálinka előállítás köré. 
Azért, hogy az ide látogató turisták eredetiség és természetesség iránti igényét kielégítsék, a 
település elzártságából és megőrzött értékeiből igyekeznek előnyt kovácsolni. 

 2  Hine 2000. 
 3  Kozinets 2013. (a módszertani vonatkozásokra fókuszálva magyarul: Dörnyei–Mitev 2015.) 
 4  Hallett–Barber 2014. 
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webes terepen végzett etnográfia kapcsán.5 Az online világok kutatásának nem-

zetközi történetét és módszereinek jellemzőit Farkas Judit és Lajos Veronika 

szerkesztésében a Replika folyóirat 90–91. száma közli.6 A Magyarországi vonat-

kozásokról pedig Lajos Veronika ebben a kötetben megjelent tanulmányából ér-

tesülhet az olvasó. A néprajztudomány érdeklődési körétől nem áll távol az in-

terneten feltűnő folklórjelenségek vizsgálata.7 Azonban az alábbiakban leírt kuta-

tásunk nem erre irányult. Célunk az internet mindennapi használata és a lokális 

társadalom működése közötti kapcsolatok feltárása volt. Kutatásunk az 2016-os 

panyolai „hagyományőrző” farsangi rendezvény netes felületeken történt meg-

szervezését és bemutatását, valamint a faluban lezajlott rendezvény szerepét és 

jelentőségét veti össze. Ez a tanulmány amellett érvel, hogy a világháló szerepé-

nek és mindennapos alkalmazásának nyomon követése a kortárs társadalmi való-

ságunk árnyaltabb megértését teszi lehetővé. Az is nyilvánvaló, hogy a megértés 

csakis az offline és online gyakorlatok egyidejű vizsgálata révén lehetséges.8  

Vizsgálatunk tanulságai alapján ebben az írásban olyan összefüggésre kon-

centrálok, amelyek összekapcsolják a terep különböző értelmezési szintjeit. Így 

azokra az online terekre fókuszálok, amelyek kommunikációs és reprezentációs 

eszközként szolgálnak a helyiek és a külvilág között. Továbbá azokra a kérdések-

re keresem a választ, hogy a helyieknek munka vagy szórakozás-e a hagyomány 

gyakorlása és meg szabad-e változtatniuk a tradícióikat? Végezetül arra térek ki, 

hogy miért jelent biztonságot, ha cserealappá válik a helyi hagyomány? 

 

 

AZ ONLINE KUTATÁS NÉHÁNY MÓDSZERTANI JELLEMZŐJE 

 

A 2016-os panyolai farsangi felvonulás kutatása során fontos kérdést jelen-

tett a terep fogalma. Bár a kutatásunk egy panyolai rendezvényre irányult, a vizs-

gálat jelentősen túlnőtt a település geográfiai értelemben vett terén. Virtuális és 

valós együttes jelenléte volt a kiindulópontunk, így az internethasználatot is ma-

gába foglaló praxisokat komplex jellegükben igyekezünk megérteni.9 Kérdéses 

volt, hogy hogyan lehet megragadni egy olyan társadalmi szerveződést, amely egy 

időben fejti ki tevékenységét fizikai és virtuális térben. Ezért kutatásunk során a 

multi-sited ethnography gyakorlatának abból a koncepciójából indultunk ki, hogy a 

terepet nem valamilyen territoriális elv tartja egyben, hanem a kutatás logikája. 

Ezért az online, offline gyakorlatok különböző dimenzióit a problémaviláguk 

 
 5  Mátyus 2015: 32; Nagy 2015: 45–46. 
 6  Farkas–Lajos 2015.  
 7  Bartha 2010: 181. 
 8  Hine 2000: 39. 
 9  Hallett–Barber 2014: 307–308. 
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összefüggéseinek felismerése révén igyekeztünk értelmezni.10 Azt követtük nyo-

mon, hogy a hagyományőrzést felvállaló rendezvény milyen hatást vált ki – illetve 

milyen átfogóbb összefüggések értelmezési keretéül szolgál –, akár a lokális tár-

sadalom és a külvilág, akár a lokális társadalom múltjához fűződő viszonyában, 

vagy a helyiek és az etnográfusok kapcsolatában. Tehát lényegében egyetlen terep 

több színterére koncentráltunk. 

A vizsgálatot a Debreceni Egyetem négy néprajzos hallgatójával közösen 

végeztük.11 Az internetes kutatás időszakában kutatócsoportunk is a Facebook-

os levelezőrendszeren keresztül tartotta a kapcsolatot. Az internetes információ-

csere biztosította a folyamatos és mind az öt kutatóra kiterjedő közös kommuni-

kációt, valamint a fellelt adatok gyors megosztását. Az értelmezés során az egyez-

tetések levelezésszerű rögzítése lehetőséget nyújtott a visszacsatolásra is. Ugyan-

akkor a falu fizikai terében végzett kutatást megelőzően, több alakalommal sze-

mélyes megbeszélés segítette a munka összehangolását. 
 

 
A szerző felvétele. Panyola 2016 

 

Az interneten történő kutatás szükségessé tette a korábbi adatközlő és kuta-

tó közötti viszony átértékelését. Ebben a közegben nem jelentett gondot, hogy a 

kutató idegenül mozog egy számára szokatlan terepen, és a megkérdezettet sem 

 
10  Marcus 1995: 95–117. (Marcus elméletének átfogó magyar nyelvű elemzését adja Lajos 

Veronika 2015: 163–172.) 
11  A kutatócsoport tagjai voltak: Sipos Anita Csilla, Kusnyír Éva, Doma Boglárka és Molnár 

Levente. 
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feszélyezte egy ismeretlen jelenléte a saját közegében, hiszen a begyakorolt társa-

dalmi normák áthágása nélkül bármikor felfüggeszthette, vagy befejezhette a 

kommunikációt. Így a kutatói pozíciót a kölcsönösség és az egyenrangú kapcsolat-

tartás jellemezte. Ugyanakkor a kapcsolatfelvételt követően a megkérdezettnek is 

lehetősége nyílt a kutató profiljába észrevétlenül betekinteni. Mindez a virtuális et-

nográfiában átértékelődő megfigyelői szerep fontos kiindulópontja. A külső megfi-

gyelés az internetes felületeken teljesen elfogadott felhasználói gyakorlat, hiszen a 

terep eleve számít az anonim külső szemlélőkre. Így az információk megismerése 

szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a megfigyelő felfedi-e magát vagy 

sem, bár kétségtelen, hogy a néma felhasználó (lurker) pozíciója behatárolja a meg-

ismerést.12 Voltaképpen résztvevő megfigyelés zajlik a netes felületeken.  

A kutatói perspektívánkra is igaz Mátyus Imre azon felvetése, hogy a netes 

kutatásban a jelenlét helyett a hozzáférés válik meghatározóvá.13 Panyola fizikai 

terében zajló „hagyományőrző” farsang mára már megszokott résztvevője az 

eseményeket dokumentáló etnográfus.14 Ennek ellenére a maskarások közül csak 

kevesekkel sikerült olyan közvetlen kapcsolatot kialakítanunk, amely alkalmat 

adott arra, hogy a saját, személyes szférájukba invitáljanak. Lényegében ugyanezt 

tapasztaltuk az internetes kutatások során, vagyis az információ gyűjtés korlátla-

nul zajlott a nyilvános online terekben – Facebook oldalakon, nyílt csoportok-

ban, résztvevők profiljain – viszont lényeges információkat a részvevők egymás 

között, privát üzentekben beszéltek meg, melyekhez természetszerűleg nem volt 

hozzáférésünk.  

 

I. 

A LÁTVÁNYOSSÁG SZÍNTEREI 

 

Az első információgyűjtés a 2016-os eseményről online történt, amikor is az 

előző évek farsangi felvonulásaihoz kapcsolódó kommunikációs aktivitást tekin-

tettük át. Az internetes diskurzus megismeréséhez és a történések értelmezéséhez 

feltérképeztük azokat a nyilvános virtuális felületeket, amelyek Panyolához és 

ezen belül a farsangi eseményhez kapcsolódtak. Az adatgyűjtés eredményeként a 

következő nyilvános internetes felületek váltak online tereppé: a „panyola.hu” 

honlap, a Facebook közösségi oldal és a Youtube videómegosztó portál. Először 

a nyilvánosan hozzáférhető internetes lapok anonim olvasójának pozíciójából 

tártuk fel a témához kapcsolódó netes felületeket. A Facebook közösségi portá-

lon az alábbi nyilvános csoportok voltak a kutatásunk idején: „II. Hagyományőrző 

farsang maskarásai”, „III. Hagyományőrző farsang maskarásai”, „Panyolai Ifjúsági Szerve-

 
12  Greschke 2014: 83. 
13  Mátyus 2015: 34. 
14  A farsangi felvonulás 2014-es újraalkotása óta rendszeresen jelen vagyunk az eseményen. 



856 

zet”, a „Panyola egykor és most” valamint a „Panyola Községért Alapítvány” profilja. A te-

lepülés szervezetein kívül áttekintettük a helyi vendégházak (Marica, Cibere, Luca 

vendégházak, Fogadó a két kecskéhez) farsangi eseményekhez kapcsolódó 

Facebook aktivitását is. Az internetes felületek információ kínálatából látszott, 

hogy a vendégházak vezetői eltérően értékelték a nem turistaszezonban zajlott ren-

dezvény jelentőségét. A Marica vendégház Facebook oldalán meg sem jelent a far-

sangi esemény, míg a másik véglet, amikor a terepen kutató néprajzos is a marke-

ting részévé válik. A Fogadó a két kecskéhez elnevezésű panyolai szálláshely 

Facebook oldalán, a farsangra invitáló bejegyzésben a helyi rendezvény értékét és 

autentikus voltát a felé irányuló kutatói érdeklődéssel magyarázza a tulajdonos:  
 
„Tudtátok, hogy Panyolán olyan élénken éltek a farsangi népszokások, hogy a Debreceni Egye-
tem néprajzosai teljes elragadtatásban gyűjtötték a szokásokat, filmeztek, fotóztak? A Panyolán 
gyűjtött anyagok máig a Néprajz Tanszék kincsei.”15  
 

 
Mórucz István felvétele. Panyola 2014 

 

A kutatás szempontjából két előnnyel is járt a Facebook oldalak és profilok 

megismerése. Egyrészt a súlypont átkerülhetett a részek vizsgálatáról a hálózatok, 

és kapcsolatok kérdésére.16 Másrészt a farsangi felvonulás internetes prezentáció-

 
15  https://www.facebook.com/ketkecske/?fref=ts 
16  Miller 2011: 6. 
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ját az elmúlt évek hasonló eseményeinek kontextusában tudtuk áttekinteni. A 

nyilvános oldalak teljes korpusza pedig képet nyújtott az online felületek haszná-

latáról, a témákról és a kommunikációs gyakorlatokról is.  
 

 
 

A 2014-es Hagyományőrző farsang plakátja A 2016-os Hagyományőrző farsang plakátja 
 

A helyi elit számára a farsangi események online megosztása nem csak a tör-

ténések dokumentálása, hanem marketingtevékenység is, amely az érdeklődő kül-

világot szólítja meg. Az eredetileg lokális esemény itt kap lehetőséget arra, hogy 

globális érdeklődés tárgyává váljon. Kapcsolódva Appadurai elméletéhez, ez az a 

pont, ahol „a dolgok áramlásának mikro és makro szintű pályái” összetalálkoz-

nak.17 Ennek érdekében a farsangi felvonulás virtuális újraalkotása tematikus. Az 

esemény „hagyományőrző” jelzővel történő felcímkézése egyrészt segíti az üze-

net célba jutását, másrészt az interneten tudja igazán betölteni a szerepét, mert a 

külvilág azonosítani tudja, mit lát az online felületeken. A rendezvény előtt és 

után is kerültek fel posztok az internetre. Felépített és megtervezett, hogy az 

esemény előtt mit és mikor adtak közre a farsangi felvonulásról. A nyilvános ol-

dalakon az eseményt megelőző négy hétben megjelenő bejegyzések két területre 

vonatkoztak. Egyrészt információáramlást biztosítottak a szervezők között, vala-

mint a farsangi rendezvény iránt érdeklődőket látták el információval. Bevett mar-

 
17  Appadurai 2008: 87. 
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ketingfogást alkalmazva fokozatosan nyújtottak információkat az online felületek 

látogatóinak, hogy ezzel az érdeklődést ébren tartsák, és újbóli látogatásokat gene-

ráljanak. Nyomtatott, papíralapú plakátot már alig készítettek, mert szerepüket át-

vették az internetes felületeken szélesebb kör számára elérhető plakátok. Ehhez az 

előző években készült képeket és filmrészleteket használják. Céljuk a figyelemfel-

keltés, az archaikus jelleg, az egzotikusság és eredetiség hangsúlyozása, ezért gyak-

ran az Ujváry Zoltán hatvanas években készült fotóinak és Basilides Ábris néprajzi 

filmjének képi világát idéző fekete-fehér képanyagot használnak.18 Ezek az interp-

retációk a hagyomány változatlanságának fikcióját igyekeznek erősíteni. Az interne-

tes reprezentációikban azt a látszatot sugallják, hogy a falu lakosságának élete nap-

jainkig a múltból megörökölt hagyományok mentén szerveződik.  
 

 
A 2015-ös Hagyományőrző farsang plakátja 

 

A lezajlott esemény virtuális újraalkotása is évről-évre végbemegy. Szemé-

lyes elérhetőségű csatornákon, valamint a panyolai honlapon és közösségi oldala-

kon jelennek meg az esemény történései. Az eseményen résztvevő nézők vagy 

szereplők saját felületeiken megosztott posztokkal, képekkel, videókkal tájékoz-

tatják az ismeretségi körüket a lezajlott farsangi felvonulás egyes részleteiről. A 

lokális esemény lényegében a virtuális újraalkotásában, az internetre kerülve nyeri 

el társadalmi jelentőségét, amikor azok, akik nem voltak személyesen jelen, meg-

ismerkednek az neten kialakított megjelenítéssel és értékelik azt.19 Az esemény 

 
18  Ujváry 1983. 
19  Greschke 2014: 80. 
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virtuális újraalkotása során közzétett fotók kommentárjai is az események inten-

zív megélését sugallják. Az előző évek kutatói tapasztalata, hogy a falu fizikai te-

rében zajló események mindig tartalmaztak „üresjáratokat” és csekély érdeklő-

désre számot tartó részeket. (Nem csak a farsangi felvonulás, hanem a 2014-ben 

vizsgált Panyolafeszt esetében is.) A vágott és szerkesztett videók révén létrejött 

eseményrekonstrukciók eltérnek a lokális szituáció résztvevőiként megélt konkrét 

tapasztalatoktól. Az online felületeken megjelenő interpretációk szervezettnek, 

lendületesnek és vidámnak mutatják az eseményeket, ami voltaképpen akár igaz 

is lehet, de az ábrázolt forma mindig „dúsabb” mint az apróbb nehézségektől 

sem mentes felvonulás. 
 

 
A szerző felvétele. Panyola 2015 

 

II. 

A BESZÉDES HALLGATÁS SZINTEREI 

 

Mélyebbre hatolva a panyolai farsangról szóló internetes tartalmak megis-

merésében, megfigyelőből kapcsolatfelvevővé léptünk elő. A Facebookon keresz-

tül kommunikációt kezdeményezve, a rendezvényt megelőző napokban kérdése-

ket tettünk fel a leendő résztvevőknek. Nehézséget jelentett, hogy meglehetősen 

későn vált véglegessé az egyes maskarások kiléte, így a szereplők azonosítását kö-

vetően csak rövid idő állt rendelkezésre a kapcsolatteremtésre az eseményig. Ez-

alatt az idő alatt csak néhányan reagáltak a kutatói megkeresésre annak ellenére, 

hogy nem voltunk ismeretlenek a megkérdezettek számára, hiszen az előző két 

panyolai farsangi felvonuláson is jelen voltunk.  
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A szervezés folyamata csak kis részben jelent meg a közösségi oldalak elér-

hető felületein, nagyrészt privát, személyes üzenetekben valósult meg. Az itt 

megjelenő információáramlás a magánbeszélgetések jellegét hordozta. Bár volt 

olyan megkérdezett, aki betekintést engedett a saját privát levelezésébe, de mind-

ez, csupán az információáramlás jellegéről adott hírt, nem volt alkalmas a mé-

lyebb elemzésre. Ezekben a konkrét üzenetváltásokban a közösségi esemény 

szervezése és a konkrét jelmezek kiosztása kapcsán felmerülő teendők mellett tel-

jesen rapszodikusan jelennek meg a hétvégi családi esemény részletei, a vendéglá-

tás, a panyolai hazautazásról szóló információk is. A barátokkal történő üzenet-

váltásokban pedig az általam megtekintett oldalon az autóval történő közös ha-

zautazás, egy kialakulóban lévő vállalkozás megtervezése mellett tűntek fel a far-

sang szervezéssel kapcsolatos megjegyzések.  
 

 
A szerző felvétele. Panyola 2015 

 

Abban, hogy a privát beszélgetések színtereire nem szívesen engedik be a 

kutatót, az intim szféra elhatárolása mellett – értelmezésem szerint – közrejátszik 

az is, hogy a jelmezes felvonulás során felvállalt figurával nem kívánnak azono-

sulni a magánéletükben. A szerepek elkülönítése abból is adódhat, hogy az ala-

koskodók számára is nehezen megragadható a szituáció. A beöltözés motivációi 

és magyarázata sokak számára csak felületesen verbalizálható. Leginkább az egé-

szen fiatal, tizenéves szereplők válaszoltak megkeresésünkre, akik büszkék arra, 

hogy a felnőttekkel együtt vehetnek részt az eseményen.  
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Ujváry Zoltán felvétele. Panyola 1965 

 
A szerző felvétele. Panyola 2015 

 

A virtuális tér jelenségeinek megértéséhez nem elegendő csupán a nyilvános, 

mindenki számára elérhető produktumok értelmezése, (és itt nem csak az inter-

netalapú kommunikációs terek rejtett területeire gondolok)20 a jelenségeket a cse-

lekvők szemszögéből kell megértenünk. Ehhez azonban meg kellene ismernünk 

 
20  Mann Stewart 2000: 90. 
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a felhasználók fizikai, lokális kontextusát.21 Ahhoz, hogy megértsük a válaszok 

hiányát, leginkább más színterek vizsgálata segít hozzá. Amikor Ujváry Zoltán a 

hatvanas években a helyi farsang eseményeit dokumentálta, úgy számolt be a far-

sangolásról, hogy azt nem lengte körül archaikus pátosz – állítása szerint – a le-

gények egyszerűen bolondoztak. Mára azonban a farsangi felvonulás előképéül 

szolgáló szokás – éppen a tudományos adattá válása révén – felértékelődött, és az 

önfeledt szórakozást új tartalommal váltotta fel a hozzá fűződő viszony.  
 

 
A szerző felvétele. Panyola 2015 

 

Az 1966-ban – Basilides Ábris által rendezett – a panyolai farsangi játékokat 

bemutató film jelenetei is beállítottak voltak.22 Ebben a filmben a falu lakosai 

voltak a szereplők, így közvetlen tapasztalatból az szűrődhetett le számukra, hogy 

a néphagyomány gyakorlása bizonyos tudományos normákhoz kötött, és ezeknek 

a normáknak a letéteményesei a néprajzkutatók, akik ismerik a szokások végre-

hajtásának helyes és helytelen formáit. A szokást korábban gyakorló – mára már 

nyugdíjas – szereplők „felismerve tevékenységük érték voltát” ma színpadról ad-

ják elő a szokás elemeit. A helybeliek értéknek tekintik a hagyományaikat, de 

megfogalmazni nemigen tudnák értékük jellegét. Különösen a néprajzkutató felé 

nyilvánulnak meg elővigyázatosan, mert tartanak attól, hogy „valamit rosszul csi-

nálnak”, és ha a szakember ezt észreveszi, az rontja a falu hagyományos jellegéről 

alkotott képet. Tehát az interneten megkérdezett szereplők hallgatása tükrözheti 

azt a bizonytalanságot is, hogy a kutatónak van egyfajta elvárása a válaszok tekin-

 
21  Greschke 2014: 83. 
22  Ujváry 1966: 139–141. 
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tetében. Ilyen jellegű „problémahelyzetekkel” találkoztunk a felvonulás során is. 

Az egyik szervező azért mentegetőzött, mert technikai újításként elektromos csa-

varhúzóval tekerték össze a medvealakoskodót borító szalmakötelet, egy másik al-

kalommal a fotózó néprajzosokat látva egy anyuka eltetette beöltözött gyermeke 

mobiltelefonját, hogy „ne rontsa el a hagyományos képet”. Mindez jelzi azt a bi-

zonytalanságot és azt a félreértett szerepet, amellyel a helyiek a hagyományaikhoz 

viszonyulnak. Alapvető dilemma, hogy a változatlanságuk jelenti-e az értéket. A há-

rom éve felelevenített szokás már a „hagyományőrző” elnevezésével is az állandó-

ság elvárását sugallja. A konkrét terepen töltött kutatásunk színterének egy másik 

epizódja, amikor az egyik helyi szervező arról érdeklődött, lehet-e változtatni az 

„eredeti” szokás egyes elemein. A lokális társadalom tagjaiban élő bizonytalanság 

lehet a magyarázat arra, hogy miért nem válaszoltak az internetes megkeresésünkre, 

és miért adtak rövid sematikus válaszokat a rendezvény alkalmával. 

 

 

III. 

A FARSANG MINT LOKÁLIS VÁLASZ 

 

A globalizációs folyamatok divergencián alapuló megközelítéseinek egyes 

képviselői szerint a globalizáció nem összemossa, hanem kiemeli a különböző föld-

rajzi körzetek sajátos vonásait, a helyi tudást, a helyi kultúrát, az egyedi gazdasági 

tevékenységek jellegzetességeit.23 Amennyiben a robertsoni értelemben a lokálist a 

globális aspektusaként fogjuk fel, akkor a panyolaiak életviláguk aktív alakítói. Azaz 

a globális hatásokat a helyi lokális feltételekhez igazítják.24 Értelmezésemben a 

mindössze három éve megrendezésre kerülő „hagyományőrző” farsangi felvonulás 

lényegében a globális fesztiválkultúrára adott lokális válasz. Életre hívója az a felis-

merés, hogy folyamatosan jelen kell lenni a turistákért folytatott versenyben. Ebben 

az értelemben az esemény célja, hogy az idegenforgalom nyárközpontúságát oldja 

és a település nyári fesztiváljának téli ellenpontja legyen.  

A szervezők a helyi hagyományokat a jelenben definiálják, és ehhez igyekez-

nek olyan momentumokat találni a település múltjában, amelyek a jelenben jól 

hasznosíthatók. A farsangi felvonulás egyszerre érdekes látványosság a falu teré-

ben megjelenő kívülállóknak, és az interneten az esemény reprezentációját meg-

tekintő érdeklődőknek. Azonban a múltat újraalkotó és aktualitásokkal megtöltő 

folyamat létrejöttében az autentikus vonásoknál sokkal fontosabb a helyiek elfo-

gadó attitűdje, amely akkor adott, ha az újraalkotás befogadható önképet te-

remt.25 A farsangi népszokások nagyon fontos elemét képezik a helyi identitás-

 
23  Grabher–Stark 1996: 745, 769. 
24  Robertson 1992: 173–174. 
25  Bendix 1989: 132. 
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nak. Miután film, fotók és tudományos leírás is alátámasztja a szokást a hatvanas 

években még gyakorló helyiek visszaemlékezéseit, jelentősége megkérdőjelezhe-

tetlen. A farsangi felvonulást annak ellenére tekinthetjük a helyiek összetartozá-

sának metaforájaként, hogy újraalkotása során jelentésváltozáson ment keresztül. 

Ha nyomon követjük az értelmezést, más és más magyarázatok mentén bontako-

zik ki a szokás érték volta.  
 

„Mi csináltuk fiatalkorunkban.” „...a miénk, mert panyolaiak csinálták.” „Ez a falu hagyo-
mánya.” „...a falu értéke, (mert) még könyvekben is írnak róla.” „...egyedi, képviseli a falu múlt-
ját” „...ezt keresik a turisták.” „...erre felfigyelnek még Pesten is.”  
 

Valamint ezeknek a megközelítéseknek a variációi. A falu farsangi szokásai felte-

hetően feledésbe merültek volna, ha a néprajzkutatók nem jegyzik le, vagy a kül-

világ nem viszonyul értékként a jelenséghez, amely így a külső hatások révén ma 

a lokális identitás fontos szegmense lett. Mindez azért történhetett meg napja-

inkban, mert a panyolaiak lokális tapasztalataikat végső soron egy külső perspek-

tívával azonosulva értékelik. A lokálisnak és a globálisnak ezt az egymás mellett 

létezését tekinti Meyrowitz glokalitásnak.26 
 

 
A szerző felvétele. Panyola 2015 

 

 
26  Meyrowitz 2005: 29. 
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A külvilág viszonya a farsangi felvonuláshoz lehet csak annyi, hogy jó előre 

beárazta azokat a tevékenységeket és értékeket, amelyekre hajlandó figyelmet és 

persze tőkét fordítani. Úgy tűnik, Panyolának (illetve a panyolai elitnek) vannak 

lokális válaszai az olyan globális kihívásokra, mint a turizmus, vagy az egzotikum 

felértékelődése. A falureprezentáció elemei: érintetlen környezet, minőségi ételek 

és italok, személyre szóló vendéglátás, három folyóhoz kapcsolódó sport és túra-

lehetőségek, igényes zenei fesztivál. Ebbe a sorba kapcsolódik a hagyományos, 

„népies” jelleg, amely az épített környezetre nem jellemző, ezért termékekben és 

rendezvényekben mutatható fel. A panyolai farsangi felvonulás meg tudja terem-

teni azt a „Panyola feelinget”, amely aztán akár a kereskedelemben feltűnő 

panyolai termékekhez tud kapcsolódni, akár egy későbbi panyolai turistalátoga-

tásban fog realizálódni. 

 

 
A szerző felvétele. Panyola 2015 

 

A netes megjelenés a lokális térben zajló eseményeket a globális érdeklődés 

tárgyává igyekszik tenni. Az online felületeken fotók, filmek és bejegyzések révén 

megfogalmazott kép, több tekintetben is szűkített keresztmetszetét nyújtja a tör-

ténések összetett folyamatának. Az egzotikum, az egyediség, az autentikus saját 

kultúra mint marketing eszköz jelenik meg az internetes bejegyzések között:  
 

„...Panyola volt az utolsó, megmaradt szeglet, három folyó által szigetelve. Különleges, egyedi, 
máshol nem található. Ne Kenyában fotózd értetlenül, hogy ugrálnak a maszájok a turisták tisz-
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teletére (és pénzükért), hanem gyere és vegyél részt olyasmiben, ami a tiéd is. Ismerd meg, éld át, 
vidd hírét!”27 
 

 
A szerző felvétele. Panyola 2016 

 

Panyolán sokaknak érdeke az idegenforgalom növekedése, mert jövedelem-
kiegészítést jelent a turisták látogatása, fogyasztása és vásárlásaik. Bár a falu la-
kosságának hétköznapjaiban és a szórakozás színterein nem jelennek meg a ha-
gyományos, népies elemek a település magáról forgalmazott képében, például az 
internetes felületeken mindezek hangsúlyosak. A település turistákat vonzó ese-
ményei válnak a település önmagáról kifelé kommunikált képének meghatározó 
elemeivé. Appadurai gondolatmenetére támaszkodva mindezt tekinthetjük úgy,  
mint a lokalitás áruba bocsájtását.28 Az áruvá válás nem csak anyagi értelemben 
vett cserét jelent, hanem azt is, hogy olyan cserealapot kínál fel a falu, amely al-
kalmassá teszi arra, hogy globális szintű figyelem részesévé váljon. Periférikus 
helyzetéből éppen a (vélt, vagy valós) lokális értékeinek megosztása révén kerül-
het be abba a globális körforgásba, amely a csere révén a helyiek értékrendjét is 
alakítja. A „turistatekintet” kívülről érkező sajátos nézőpontja, ízlése és érdeklő-
dése sajátos tartalmakkal látja el a helyiek számára hétköznapit.29 A cserehelyzet 
megkívánja, hogy a cserealapot jelentő értékeiket a kereslet irányába alakítsák. 
Ezért van az, hogy a farsangi felvonulás deklarált értékei között szerepel az ere-
detiség és a változatlanság, de egyben lehetőséget kínálnak arra, hogy olyan kívül-

 
27  https://www.facebook.com/ketkecske/?fref=ts 
28  Appadurai 2008: 69. 
29  MacCannel 1999: 41. 
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álló vendégek is beöltözzenek, akik a maskarások kommunikációs kompetenciá-
jával nincsenek tisztában. Kétségtelen, hogy a panyolaiak számára sokkal inkább 
munka, mint szórakozás a farsangi rendezvény (a nyári fesztivál még inkább),  
mégis ez a közeg azzal, hogy megteremti a helyi értékek felmutatásának terét, a 
helyi lakosok számára megszerkeszti és kommunikálja az együvé tartozás motivá-
cióit.30 Feltehetően a falu fizikai terén kívül élő fiatalok nem a szórakozás iránti 
vágyuk kiélése miatt vesznek részt aktívan a „hagyományőrző” farsangi felvonu-
lás megszervezésében, hanem a lokális összetartozásnak egy olyan formáját igye-
keznek megélni, amely a külvilág számára (akár az interneten keresztül is) érték-
ként felmutatható. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A kutatásunk abból a felismerésből indult ki, hogy a panyolai fiatalok között 

az online kapcsolattartás fontos szerepet tölt be, és ezt a kapcsolati hálót a helyi 

rendezvények megszervezése során is kamatoztatják. Az internet használata ré-

vén a falu terétől távol élő elszármazók is árnyalt képet kaphatnak a panyolai vi-

szonyokról, és lehetőség nyílik a folyamatosan aktív kapcsolattartásra, amelynek 

különösen a közös rendezvények szempontjából van jelentősége.  

A konkrét farsangi esemény vizsgálata során kirajzolódott, hogy az interne-

tes felületek használata két irányú, egyrészt a résztvevő helyi fiatalok és a közép-

generáció közül is többen, a Facebook közösségi oldalon privát levelezésben 

egyeztetik a részvételüket és a jelmezüket. Másrészt a helyi elit az esemény repre-

zentációját is az online felületeken keresztül teremti meg. A farsangi felvonulásról 

készült fotó- és videódokumentáció szerepe felértékelődik, mert ezek szolgálnak 

nyersanyagként a már megtörtént eseményekről készült képi beszámolókhoz és a 

következő évek eseményeinek beharangozásához. 

Fontos hangsúlyozni, hogy amit a Panyolai farsang kapcsán láttunk, nem te-

kinthető egyedi jelenségnek, jelen van más, az idegenforgalom számára nyitott te-

lepülések repertoárjában is. A panyolai lokális elit az idegenforgalom fellendítése 

érdekében igyekszik újrafogalmazni a település képét, ebben jelentős szerepet 

szán – a lakosság bevonásával – a helyi hagyományok felelevenítésének. Az on-

line és offline gyakorlatok egyidejű vizsgálata révén előtűnik a panyolaiak bizony-

talan viszonya a hagyományőrzésben betöltött szerepükhöz. Kutatásunk során a 

résztvevők két dilemmája rajzolódott ki: kinek szól a rendezvény, a saját hagyo-

mányaik ápolása vagy turistacsalogató, és mi a hagyományőrzés helyes módja? A 

változatlanság jelenti-e az értékét, és ha nem, mi és mennyire változtatható?  

 
30  Keszeg 2004: 22. 
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Írásomban az internethasználattal kapcsolatos empirikus tereptapasztalata-

inkból kiindulva igyekeztem nyomon követni a panyolai farsangi felvonulás több 

színtéren megjelenő jellemzőit. Ennek során az etnográfia megközelítésmódját 

alkalmazva a résztvevők perspektívájából értelmeztem a jelenségeket. Részint a 

helyiek hagyományőrzéshez és idegenforgalomhoz fűződő viszonyán, részint pe-

dig a helyi elit hagyomány konstrukcióin keresztül. Így jutottam el odáig, hogy 

egy olyan árunak tekintem a panyolai farsangi felvonulást, amely révén a panyolai 

lokális társadalom kapcsolatba tud kerülni a globális szintekkel. 
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Antal Lovas Kiss 
 

CARNIVAL PROCESSION THROUGH THE NET: THE ROLE OF INTERNET 
CONTACTS IN ORGANIZING THE TRADITIONALIST CARNIVAL OF 

PANYOLA IN 2016 
 
The exploration and understanding of the everyday application and role of the World 
Wide Web is an organic part of our contemporary reality, which is why it also constitutes 
an important field in ethnographic research.  In my paper, I wish to examine how the 
surface of the Internet becomes a tool for self-representational strategies, how it is used 
by the members of a local community for keeping in touch and for exchanging 
information. The research described in the paper focuses on the “traditionalist” carnival 
event held at a small settlement called Panyola, in which case both the online and offline 
practices of the organizational and implementational activites have been examined. The 
analysis of information flowing through the internet represents a new dimension with 
respect to the interpretation of re-created traditions. It can facilitate a better 
understanding of issues that appear in the thought patterns of the local people as 
dilemmas.  
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Biczó Gábor 
 

A kritikai fordulat okai és előzményei az 1970-es évek 
kulturális antropológiájában: eszmetörténeti vázlat 

 

 

 

A kritikai fordulat címkével illetett és tudománytörténetileg jól behatárolha-

tó „esemény” jószerivel a humán diszciplínák teljes spektrumát felforgató jelen-

ségként ment végbe az 60-as évek második felétől az 1980-as évek közepéig.  

A kritikai fordulat, különös tekintettel a társadalomtudományok és ezen belül is 

az antropológia esetében, összefoglaló értelmű meghatározás.  

Egyrészt a fordulat a korszakjelleg értelemben arra utal, hogy a modern szo-

ciokulturális antropológiában, az 1970-es években tevékeny számos mértékadó 

szerző szerint, a tudománytörténet a kortárs jelenig tartó ívét vizsgálat tárgyává 

téve megállapítható, hogy a tudomány művelése feltételének tekintett elméleti és 

módszertani eszközök korszerűtlenné váltak. Az antropológiai tudomány-

program a saját történetére irányuló elméleti reflexiók tükrében, legalábbis újraér-

telmezésre szorult. Magyarán, a kritikai fordulat a tudományterület saját történe-

tével kapcsolatban kifejlődött reflexív tudatosságának a következménye, mely 

egyúttal egy újabb diszciplináris korszak nyitánya.  

Másrészt és a kritikai fordulat epochális értelméből levezethető, hogy az ant-

ropológia korszaktudata – némiképp a posztmodern korszaktudatot megalapozó 

reflexív szemlélet logikájához hasonlóan – a tudományterület művelésének 

lehetőségfeltételeit illető változások következménye: leegyszerűsítve alkalmazko-

dás. Mondhatni, azzal, hogy a 20. század utolsó harmadára az intakt, stabil és 

egyértelmű fizikai határokkal jellemezhető autentikus (hagyományos) lokális kö-

zösségek, és az ezt reprezentáló „bennszülött” a globális világtársadalom kibon-

takozásának eredményeként gyakorlatilag eltűnt, az antropológia „elveszítette” 

kutatásának azt az eredeti tárgyát, amelynek tanulmányozására létrejött. A felis-

merés alkalmazkodást követelő kényszerhelyzetként vált világossá az úgynevezett 

kritikai fordulatot előkészítő majd kimunkáló szerzők számára.    

Továbbá, elöljáróban le kell szögezni, hogy a kritikai antropológia fordulat-

jellege elválaszthatatlan a társtudományok területén végbement hasonló elméleti 

folyamatok hatásától, valamint ezek gyakorlati következményeitől, ami a reflexi-

vitás megtöbbszöröződéseként jut kifejezésre. A „kritika” ezek szerint az antro-

pológia tudományelméletének „belső” ügye, de egyúttal a társtudományok kriti-

kai szemléletéből eredő hatások beépülése az antropológiába.  
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Összefoglalva, mindez azt jelenti, hogy az antropológia tudományban a kri-

tikai gondolkodás elterjedése olyan alapvető változásokat hozott, amelyek megér-

tése elválaszthatatlan a tudomány „fejlődéstörténetének” korábbi eseményeitől és 

az antropológia a társtudományok, különös tekintettel a filozófia felől érkező ha-

tásainak az elemzésétől. A filozófia, illetve a filozófiai gondolkodás a kortárs ant-

ropológiaelméletben tetten érhető szervesülése megkerülhetetlen és két alapvető 

formában jelentkező téma.  

Először is szembeötlő tény, hogy a mértékadó kortárs elméletalkotó antro-

pológusok meghatározó része tanult filozófus, akik – ezért cseppet sem véka alá 

rejtve – az antropológia alapvető kérdéseinek reflexív „újraértelmezését” részben 

a filozófiából vett elméletek, terminusok és módszerek segítségével igyekeztek 

megvalósítani.1 Továbbá jellemző, hogy az ily módon az antropológiában újab-

ban felmerülő komplex és absztrakt alapkérdések a kortárs filozófia érdeklődésé-

re is számot tartanak. A két tudásterület érintkezési felületét képező kitüntetett 

jelentőségű ismerettárgy a „Másik” fogalmával megjelölt összetett szociokulturá-

lis fenomén. A „Másik” az antropológia tudománytörténetének bonyolult „te-

remtménye”: paradigmatikus képződmény.2 A tudomány megjelenésekor, a 19. 

század második harmadában a távoli, egzotikus primitív „bennszülött” fogalmá-

val volt azonos, ez képezte a tudomány viszonylag jól körülhatárolt ismerettár-

gyát. Az 1920-as években – az úgynevezett kultúra és személyiség iskola elméleti 

keretei között – az antropológia ismerettárgya jelentésbővülésen ment keresztül: 

a „Másik” fogalma innentől kezdve az antropológus saját kultúráját – a komplex 

társadalmat – és az ebben élő „bennszülöttet” is a megértésfeladatához tartozó 

komponensként foglalta magába. A „Másik” jelentéstartalmának bővülése, mint 

az antropológia általános ismerettárgyának fejlődéstörténete, újabb komplexitási 

szintet ért el az úgynevezett interpretív fordulat keretei között az 1960–70-es 

évek fordulóján. Ennek lényege – leegyszerűsítve –, hogy az antropológiai megér-

tés szemszögéből minden a „saját” kultúrában élő „bennszülött” életvilágának a 

leghitelesebb értelmezője. Innentől az antropológiai megértés elsőrendű ismeret-

tárgya a „Másik” a saját kultúrára irányuló értelmezése, illetve az ezt reprezentáló 

szöveg megértésének a kérdése volt: ebben az összefüggésben a „Másik” az ant-

ropológiai megértés tárgya és alanya. A „Másik” fogalmának jelentésbővülése a 

tudománytörténeti időben lejátszódó elméleti és módszertani fejlődésfolyamat 

volt.3  

 
 1  Johannes Fabian, Michael Fischer, Clifford Geertz, Vincent Crapanzano csak néhányak a mód-

szeres filozófiai képzettséggel rendelkező kortárs antropológusok közül. 
 2  A téma részletes kifejtését lásd Biczó 2013: 204–219. 
 3  A kritikai antropológia módszertani fejlődésére kétségtelenül óriási hatást gyakorolt a kritikai 

etnográfia. A kritikai etnográfia befolyása elsősorban a terepmunka alapelveinek felülvizsgálatá-
ban jelent meg, de a tapasztalásfolyamat és a kutatói jelenlét az antropológiai megértésfolya-



872 

A további részletektől elvonatkoztatva fontos tény, hogy a fogalom értel-

mezési tartományának, amint a hozzárendelt ismerettartalomnak a fokozatos 

„bővülése” – jelentéshalmozódása –, az ennek megértésére irányuló antropológi-

ai megértéskísérletek sorozata a kortárs filozófia érdeklődését is felkeltette. Erre 

támaszkodva az antropológia és a filozófia között, illetve az antropológiában és a 

filozófiában is tetten érhető a humán tudásterületek között átívelő párbeszéd, 

amelynek középpontjában a „Másik” fogalmával általánosan megjelölt bonyolult 

jelenséghalmaz áll. 

A következőkben az antropológia az 1980-as években lejátszódott kritikai 

fordulatához vezető néhány fontosabb tudománytörténeti és eszmetörténeti okra 

szeretnék rávilágítani. Tudatában annak, hogy a kortárs antropológia első pillan-

tásra talán zavarosnak, vagy óvatosabban fogalmazva szerteágazónak tetsző el-

méleti folyamatai nem könnyen kibogozhatóak, reményeink szerint a jelen elem-

zésben tárgyalt összefüggések magyarázatul szolgálnak arra, hogy a kritikai gon-

dolkodás kibontakozása a tudományterületen – olykor a közvélekedéssel ellen-

tétben – nem öncélú elméleti bűvészkedés, de a szociokulturális antropológiatu-

domány fennmaradásának előfeltétele.  

 

 

 
matban játszott szerepének tisztázására is megkerülhetetlen befolyást gyakorolt. A kritikai etno-
gráfia szakirodalmának feldolgozása természetesen jelen rövid áttekintésben nem lehet felada-
tunk. (vö. például Jordan–Yeomans 1995; Barab et al. 2004; Stinnett 2012.) A hazai etnográfiá-
ban a kritikai látásmód elsősorban a bevett kutatási témák tudományterületi újraértelmezésének 
radikálisan megújult szemléletén keresztül érvényesült. Az etnográfiában a jelenség jól párhuzamba 
állítható az antropológiában is lejátszódó, a társtudományok felől érkező módszertani, terminoló-
giai és elméleti hatások befogadásával, illetve az újabb irányzatok kibontakozásával.  
A jelen kötettel ünnepelt tudós, Bartha Elek, a hazai vallásnéprajzi kutatások területén alkalmazott 
újító megközelítéssel a vallási terek szerveződésének, szimbolizációs folyamatainak és a vallásosság 
kultúrájának eredeti elemzését hajtotta végre. Interdiszciplináris vallásökológiai elmélete a népi val-
lásosság konstituív mechanizmusainak értelmezését új megvilágításba helyezte. Ennek lényege, 
hogy a vallási megnyilvánulásokat a környezet komplex fogalmi keretei között egyszerre tekinti a 
földrajzi-természeti és a társadalmi-kulturális feltételrendszer bonyolult hatáskövetkezményeinek. 
A népi vallásosság lokális és szituatív jelentéstartalmának kidolgozásával Bartha Elek a közösségi 
folyamatok eseti összefüggéseit számos tényező önmagában álló bonyolult rendszereként látja. „A 
népi vallásosság a vallás valamennyi szférájára kiterjed. Van saját képzetrendszere, etikája, gyakorlata, technikái, 
vannak társadalmi művészeti vonatkozásai szinte minden funkció megvan benne, amit a hátterét adó vallási rend-
szer tartalmaz. Minden előfordulási formája egy működő vallási modell.” Bartha 2006: 8. Bartha Elek vallás-
néprajzi kutatásai a kortárs hazai etnográfia szemléleti alapállását érintő számos újraértelmezési tö-
rekvést eredményeztek. Vö. még Bartha 1992.  
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KRITIKAI FORDULAT ELŐZMÉNYEI A SZOCIOKULTURÁLIS  

ANTROPOLÓGIÁBAN 

 

 
„Számos dolgot igaznak tartok. Igaz például, hogy néhány év óta jelentős műfajkeveredés 

tapasztalható az intellektuális életben, s a dolgok eme zavarossága egyre fokozódik. Igaz az is, 
hogy számos társadalomtudós törvények és példák helyett egyre inkább eseteket és interpretációkat 
tekint a magyarázat alapjának, s nem annyira azt kutatja, ami a planétákat az ingákkal, ha-
nem inkább azt, ami a krizantémokat a kardokkal köti össze.”4 

 

Geertz klasszikus szöveghelye eredetileg 1980-ban, az antropológia tudo-

mánytörténetének egyik legizgalmasabb periódusában látott napvilágot. A disz-

ciplína a 70-es években lejátszódott zaklatott szakmai vitái után, a kritikai gon-

dolkodás „megjelenését” követő időpillanatban, valamint az újabb és a 80-as 

években kibontakozó kritikai fordulat közvetlen előzményeként. Az egyfajta „ha-

társzövegként” értékelhető írás világosan jelzi a kritikai antropológia megjelené-

sének tudománytörténeti eseményét, amennyiben konkrét reflexiót fogalmaz 

meg: a „planéták és ingák”, azaz a nomotetikus – szigorú logikai törvényszerűsé-

geket kereső – tudomány illúzióját feladva, a „kardok és krizantémok” egy gyöke-

resen új szemléletű antropológiatudomány lehetőségére és szükségességére vo-

natkozó bejelentés. Geertz ezzel a kortárs elemzői helyzetünk számára mintegy 

kijelölte a tudásterület elméleti fejlődésének napjainkig érvényes értelmezési hori-

zontját.  De miről is van itt szó valójában? 

Geertz írásának már a címe, Elmosódott műfajok, amint a szöveg tartalma is 

egyértelműen az antropológia-tudomány területén érzékelt bonyolult változásfo-

lyamatra utal.5 A kritikai fordulat és az erre jellemző gondolkodásmód a tudo-

mány fejlődésével a ’70-es évekre és „különböző jelenségek” összhatásaként elő-

álló diszciplináris válsághelyzet megoldására irányuló kísérletek elméleti-

szemléleti lényegeként terjedt el az antropológiában. Az első pillantásra talán sar-

kos utalás a „különböző jelenségekre” valójában jól azonosítható tényezők össz-

 
 4  Geertz 1996: 268. Az eredeti „Blurred Genres: The Refiguration of Anthropological Thought” Geertz 

1980. A krizantémok és kardok utalás Ruth Benedict 1946-ban publikált könyvére. The 
Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture a hagyományos japán kultúra és a hábo-
rúban a japánok részéről tanúsított magatartás közötti összefüggések hatásos és átfogó elemzé-
se. (Magyarul Krizantém és kard címmel 2009-ben látott napvilágot.) 

 5  A blur (elmosódni) igéből képzett melléknévi igenév az angolban jelzői értelemben azt is jelenti, 
hogy zavaros: a tisztánlátás fizikai feltételeinek hiányára utal, aminek metaforikus következmé-
nye a dolgok közötti eligazodás lehetőségének korlátozottsága. A magyar fordításban (a nyelv 
természetéből következően) az angol eredetiben tetten érhető jelentéshalmozódás kevésbé ér-
zékelhető. 



874 

játékát jelenti. A következőkben a kritikai fordulat előfeltételének tekintett disz-

ciplináris „válságot” előidéző tényezők rövid összefoglalására teszek kísérletet.   

 

A DISZCIPLINÁRIS VÁLSÁG TÉNYEZŐI ÉS A TÁRSTUDOMÁNYOK HATÁSA  

A KRITIKAI SZEMLÉLET KIBONTAKOZÁSÁRA AZ ANTROPOLÓGIÁBAN 

 

Az antropológiában a ’70-es évek elejére nyilvánvalóvá váló krízis részben a 

tudásterület sajátos „belső” fejlődésviszonyaira vezethető vissza. A válság egyik 

fontos motívuma volt a tudásterület relatív státuszvesztése, ami a második világ-

háborút követően az antropológiában végbement robbanásszerű konjunktúra le-

csengését jelentette. Ugyanis, a kulturális antropológia a háború idején az Egye-

sült Államokban és Európában hadászati jelentőségű stratégiai ismeretek forrása 

volt. A társadalomtudósok a német és a japán kultúra, általánosan az ellenség a 

háborúban tanúsított magatartása közötti összefüggések értelmezését tárgyaló és 

gyakran a katonai döntések megalapozásához hozzájáruló munkái széleskörű 

nyilvánosságot nyertek, ami aztán jól mérhető presztízsnövekedést eredménye-

zett.6 A háborút követően részben ennek hozadéka volt az újabb egyetemi kép-

zőhelyek megszervezése, a hallgatók létszámának hirtelen megemelkedése és a 

kutatásokat támogató források nagyságrendi növekedése.7 A háborús krízishely-

zetben játszott gyakorlati eredményessége miatt az antropológia státusza, politikai 

elköteleződése elsősorban a Dél-Amerikában az 1950-es évektől kibontakozó 

neokoloniális szemléletű gazdasági terjeszkedés megszervezésében, különösen a 

lokális kisközösségekre vonatkozó egzakt ismeretek okán tovább erősödött.8  

 
 6  A téma részletes és az I. világháborútól elemzett folyamatát tárta fel Price, David H. The 

Deployment and Neglect of American Anthropology in the Second World War címmel megírt könyve, 
melynek legkevésbé közismert fejezete az antropológusok a J. Edgar Hoover által kiépített és 
vezetett FBI-ban betöltött szerepvállalását tárgyalta. Vö. Price 2008: 200–219. 

 7  Az egyetemi szintű antropológiai képzés tömegesedése a statisztikai adatokon keresztül ugyan-
csak jól nyomon követhető. Míg 1947–48-ban az Egyesült Államokban antropológiából 139 
bachelor, 26 master és 24 doktori diplomát adtak ki, addig az 1975–76-os tanévben a vonatko-
zó számok 6008, 1078 és 445, ami elsősorban az új szubdiszciplínák, többek között az alkalma-
zott antropológia elterjedésének volt köszönhető. Peterson 1978: 35. 

 8  Az antropológia politikai elköteleződésével szembeni elégedetlenség az időszakban nem csak az 
Egyesült Államokban volt fontos téma. Perry Anderson vagy Peter Worsley – korszakos jelen-
tőségű tanulmánya a The End of Anthropology (1966) – már a ’60-as évek végén egyenesen az 
„antropológia végéről” beszéltek Angliában, amit elsősorban a tudomány művelőinek a brit ko-
loniális gyakorlat fennmaradásában játszott szerepe miatti tekintélyvesztésből vezettek le. A 
nem titkoltan baloldali hangvételű kritikai hullám az 1970-es évek elején fontos szerepet játszott 
a funkcionalizmus háttérbe szorulásában. Vö. Desai 2001: 69–73. A brit szociálantropológiában 
kifejlődő krízis okait aztán a Talal Asad szerkesztésében megjelent, elsősorban a kritikai szemlé-
letű új generáció szerzőinek szövegeiből válogatott átfogó tanulmánygyűjteményben – 
Anthropology and the Colonial Encounter (1973) – vették alaposan górcső alá. Asad a kötet beveze-
tőjében a funkcionalizmus nagy tekintélyű képviselőinek az antropológiában elterjedő krízis, va-
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A kormányzat által finanszírozott fejlesztési és felzárkózási programok sikeres 

megvalósítása a helyi kultúrákban jártassággal rendelkező antropológusok köz-

reműködése mellett vált lehetségessé. 

A konjunktúra, tehát az antropológia más társadalomtudományi területekkel 

összevetésben is szembeötlő térnyerése gyakorlati jelentőségű ismeretkonstrukci-

ós és ismeretalkalmazási hatékonyságának volt köszönhető.9 A folyamat azonban 

a ’60-as évek második felére veszített lendületéből, illetve a háború utáni virágzó 

időszakban szocializálódott tudósgeneráció számára a relatív státuszvesztés egy-

fajta hanyatlástörténeti periódus kezdetének, a tudományterület térvesztésének 

tetszett. Az évtized végére általánosan megfogalmazásra került krízisélmény rész-

ben a második világháborút követő kitüntetett figyelem csökkenésének szubjek-

tív élményéből táplálkozott. A helyzet alakulását befolyásolta még a hidegháború 

valamelyes enyhülése is, ami a kríziskörülmények között felértékelődött antropo-

lógia iránti politikai érdeklődést ténylegesen mérsékelte. 

A tudományterület belső fejlődéséből következő krízistudat kialakulásának 

további fontos oka a diszciplína fragmentálódásaként körülírható jelenséghalmaz. 

Mit jelent ez az önmagában is összetett probléma? Egyfelől a kulturális antropo-

lógia tudománytörténeti fejlődésének elemzéséből kiviláglik, hogy az eredetileg 

négy színterű holisztikus tudomány, amelyet az „ősatyák” kompakt tudásterület-

ként képzeltek el, éppen az alapvetésekből származtatható okoknak köszönhető-

en vált a ’60-as évek végére elméletileg alig érintkező és módszertani eljárásait te-

kintve heterogén irányzatok halmazává.10 Az antropológiatudományt megalapozó 

felvetés az evolucionizmus elméleti keretei között eredetileg az volt, hogy a pri-

mitív kultúrák tanulmányozására szakosodott tudásterület miként képes kidol-

gozni annak az általános magyarázatát, hogy mi az oka a biológiailag egységes fajt 

alkotó emberiség globális szociokulturális diverzitásának. A tudománytörténet 

 
lamint dezintegráció iránti érzéketlenségét ostorozta. Asad 1973: 11. A tudományterület intéz-
ményeinek tulajdonított koherenciát és az elméleti folytonosság képzetét illúziónak állította be. 
A válság főbb tényezőit pedig az antropológia koloniális szerepvállalásának egyenes következ-
ményeként mutatta be, úgy mint: a, az antropológia ismeretelméletére jellemző hatalmi logika; 
b, az antropológusok koloniális beágyazottsága a terepen (domináló európai és dominált nem 
európai kultúra relációja); c, a kutatások szponzorainak hatalmi-politikai elkötelezettsége. Vö. 
Asad 1973: 9–20. A szociálantropológia és a kolonializmus közötti kölcsönös függési viszony-
ként ábrázolt bonyolult kapcsolatrendszert kritizáló tanulmányok címei ugyancsak árulkodóak: 
Az antropológus mint kelletlen imperialista; A tudományterület és pénzügyi támogatói, A gyarmati adminiszt-
ráció és a szociálantropológia: Kelet-Nigéria 1920–1940.  

 9  Igaz, a második világháború utáni konjunkturális térnyerés tudománytörténeti megítélése ambi-
valens, amennyiben a sikerek egyes elemzők álláspontja szerint az antropológia a társtudomá-
nyokhoz képest erőteljesebb politikai elköteleződésének volt köszönhető. Az antropológia saját 
tudománytörténetéből kihámozható politikai kapcsolatainak önkritikus felülvizsgálatára vonat-
kozó etikai diszpozíció megfogalmazását lásd D’Andrade 2000: 219–232. 

10  A kulturális antropológia eredetileg négy színterű tudományterület, amely magában foglalta a 
biológiai antropológiát, a kulturális antropológiát, a nyelvészeti antropológiát és az archeológiát. 
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tükrében világos a diszciplináris alapvetés kulcskérdéséhez tartozó értelmezési 

horizont fokozatosan kitágulása, ami aztán olyannyira összetett jelenségeket ölelt 

fel, melyek megválaszolására a tudományterület eredeti keretei között nem volt 

lehetőség. Ennek következménye, hogy már az iskolaantropológiák időszakában, 

tehát a 19. század végétől hozzávetőlegesen a 20. század első feléig a tudomány-

területi fejlődés számos független elmélet „beszivárgását” eredményezte. Az el-

méletek áradata – az evolucionizmustól a strukturalizmuson keresztül a személyi-

ség pszichológia koncepciójáig, csak hogy néhányat említsünk – egy teoretikus 

értelemben dezintegrált tudásterületet hozott létre, amihez az egyes antropológiai 

iskolák keretei között kidolgozott és értelemszerűen rendkívül különböző mód-

szertani eljárások társultak.  

Az interdiszciplinaritás irányába történő elmozdulási folyamat betetőzését 

az úgynevezett antropológiai irányzatok elterjedése jelentette az 1950-es évektől. 

Az ökológia, a kognitív, a szimbolikus, a szociobiológiai vagy éppen az inter-

pretív irányzat az antropológiai megértő-tevékenység mibenlétét homályossá, el-

mosódottá tették.11 Másként fogalmazva, mind a kívülállók, mind a tudásterüle-

ten tevékeny szakemberek okkal érzékelhették a ’60-as évek végén azt, hogy az 

antropológia – némi túlzással – szubdiszciplináris státuszra törekvő tudásterüle-

tek differenciálatlan egyvelege.  

A tudományterület elméleti koherenciájának leépülése mellett a krízis kibon-

takozásában fontos szerepet játszott az, hogy az antropológiai képzés elterjedé-

sének eredményeként a tanulmányozott kultúrákból érkező „bennszülöttek” – 

bevándorlók, leszármazottaik, kisebbségi etnikai és/vagy kulturális közösségek 

tagjai – is tömegesen folytattak egyetemi – antropológiai – tanulmányokat.  

A „bennszülöttek” nemcsak saját kultúrájuk hiteles értelmezőiként jelentkeztek 

(interpretív reflexió), továbbá váltak a róluk készülő tudományos beszámolók el-

sőrendű forrásaivá, de egyúttal a velük kapcsolatban keletkezett szövegeket érté-

kelő szakértőkként is szerepet nyertek, hogy aztán a beavatott olvasó szemszögé-

ből fogalmazzák meg véleményüket, hozzák nyilvánosságra álláspontjukat.12 

 
11  Clifford Geertz például a tudományterületi megértő tevékenység körüli zűrzavart az antropoló-

giai fejlődésének természetes következményeként látta. A jelenséget három az antropológiai 
megértés komplexitását hangsúlyozni hivatott analógia segítségével emelte ki. Ezek szerint a já-
tékanalógia – a wittgensteini értelemben vett nyelvjáték és a gadameri hermeneutika keretei kö-
zött kidolgozott összefüggésben egyaránt –, a drámaanalógia – a társadalmi dráma turneri el-
képzelését ideértve és ennek részeként a többek között Michael Foucault és Kenneth Burke 
munkásságával fémjelzett elméleti ív –, valamint a szöveganalógia – a társadalmi „szöveg” sze-
miotikai és filológiai struktúrái – keveredése az antropológiai megértésben a tudománytörténeti-
leg előálló helyzet ismeretelméleti komplexitását tükrözi. Geertz 1996: 272–283.  

12  A „bennszülött antropológus” (native anthropologist) az antropológia modern tudománnyá szer-
veződésével egyidejű jelenség. Kezdetben az észak-amerikai indián közösségekből származó 
személyek vettek részt egyetemi képzésben. A hőskort a 20. század első évtizedei jelentették, 
amikor az antropológia tanszékeken indián származású hallgatók jelentek meg. Az első doktori 
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Az antropológiatudományban a ’70-es évek elejéig kibontakozó majd tuda-

tosodó diszciplináris válságtényezők azonban nem csupán tudományterületi sajá-

tosságokra, de részben azokon túlmutató okokra is visszavezethetőek. Itt csak 

két tényező megnevezésére szorítkozunk, amelyek a krízistudat elmélyülésében 

kétségtelenül fontos szerepet játszottak. 

Egyfelől tehát a második világháborút követően kibontakozó globális gaz-

dasági és politikai integráció a modern szociokulturális antropológiatudomány 

működésének alapvető színterét képező lokális, intakt, fizikai és kulturális érte-

lemben jól körülhatárolható helyek, tehát az autentikus terep és az ott élő „benn-

szülött” de facto „eltűnéséhez” vezetett. Másként fogalmazva, a világháborútól az 

1960-as évek végéig eltelt szűk három évtized globális makroeseményei – a 

posztkoloniális világtársadalom hálózatosodása, az ennek hátterét képező és 

egymást átfedő transznacionális politika-hatalmi szervezetek befolyásának növe-

kedése – az antropológia szempontjából alkalmazkodási kényszerhelyzetet ered-

ményeztek.13 A tárgyának és kutatási színterének elvesztésétől fenyegetett tudás-

 
fokozatot szerző „bennszülött” antropológus a fox indián William Jones volt, 1904-ben, Boas 
tanítványaként védte meg értekezését. Boas jeles tanítványától, Robert Lowietől tudjuk, hogy 
mestere kifejezetten támogatta a „bennszülött” antropológusok képzését, mert a tőlük nyert in-
formációkat megbízhatónak és hitelesnek tekintette. Vö. Jones 1982: 473. Az egykori gyarmati 
területekről érkező hallgatók érdeklődése az antropológia iránt, majd a posztkoloniális társa-
dalmak felsőoktatásának részeként kibontakozó antropológiai képzés a második világháború 
után mutatott látványos fejlődést. Ugyanakkor a native anthropologist megnevezés, megkülönböz-
tető jelentéstartalma, illetve ennek létjogosultsága körül mind a mai napig heves viták folynak a 
kortárs antropológiában. Egyrészt elterjedt álláspont, hogy a halfies névvel illetett korszerű ant-
ropológiai képzésben részesült „bennszülött” származású kutatók éppen kulturális és társadalmi 
viszonyokat illető jártasságuk okán közösségeik tanulmányozását tekintve előnyben vannak a 
„kívülről” érkező tudóstársaikkal szemben. Ohnuki-Tierney 1984: 584–586. Másfelől, és ugyan-
csak elterjedt nézet, hogy az antropológiatudomány művelésének tekintett objektív elméleti és 
módszertani ismérvek elsajátításából, valamint alkalmazásuk gyakorlatából következően a native 
anthropologist megkülönböztetés értelmetlen. Vö. Narayan 1993: 671–686. A native anthropology 
körüli viták a kritikai fordulat egyik jelentős antropológiaelméleti témájává fejlődtek. Az 1980-as 
években a terepmunka módszertanának ismeretelméleti aspektusaként a viták elsősorban a tu-
dományszakmai eszközökkel konstruált külső nézőpont és az evidens autentikus belső néző-
pont szembeállításra vonatkoztak, illetve a terepparadigma kritikai elemzésén keresztül nyertek 
teret. Vö. Jones 1982: 471–482. 

13  A téma részletes tárgyalása, vagyis a globális világtársadalom kibontakozása és az antropológia-
tudomány diszciplináris nehézségei valamint alkalmazkodási esélyei közötti összefüggések rész-
letes kifejtése itt nem lehet feladatunk. A globalizáció antropológiájának, tehát a tudásterület a 
világtársadalom jellemvonásaihoz történő alkalmazkodási folyamatát egyik legszemléletesebben 
összegző kortárs elemzés Ted C. Lewellen munkája. Javaslata, hogy a kortárs antropológia 
szemszögéből a tudománytörténetet a globalizációs folyamat kiteljesedésének perspektívájából 
kell korszakolni. Az áttekintő táblázatban is összegzett elképzelés az antropológiatudomány stá-
tuszát újrastrukturálta. 
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terület diszciplináris krízistapasztalata elválaszthatatlan a globális szociokulturális 

folyamatok a lokális színterekre gyakorolt hatásaitól. 

Az antropológia válságának kibontakozásában szerepet játszó második álta-

lános „külső” tényező a társtudományok területén hasonló feltételek mellett leját-

szódó folyamatok hatása volt. Geertz szerint a társtudományok az antropológiára 

gyakorolt befolyásának elsődleges oka, hogy a kutatóknak alapvetően hasonló 

elméleti problémákkal kellett szembenéznie.14 Jelesül, felmerült, hogy létezhet-e 

egyáltalán, illetve, ha igen, akkor miben áll az egzakt tudás a társadalomtudo-

mányokban, amennyiben előfeltevésszerűen fenntartható, hogy minden tudomá-

nyos megértés alapvető célja az ismerettárgyra vonatkozó objektív kijelentések 

megfogalmazása.15 Geertz és a kritikai fordulatban szerepet játszó szerzők több-

 
korszak időszak érdeklődési fókusz domináns paradigma fő elméletalko-

tók 

megalapozó késő 19. 
század 

vad, barbár, civilizá-
ció 

kulturális evolucionizmus Tylor, Frazer, 
Morgan 

klasszikus 1900–1945 primitívek: hordák, 
törzsek, főnökség 

történeti partikularizmus, 
strukturális funkciona-
lizmus 

Boas, Malinowski, 
Radcliffe-Brown 

modern 1945–1980 paraszti, urbánus, 
nyomornegyed, alul-
fejlett társadalmak 

modernizáció elméletek, 
majd később függőségi 
és világrendszer elméle-
tek 

Wolf, Worsley, 
Harris 

átmeneti 1980–1990 antropológia tudo-
mány 

interpretív antropológia, 
kritikai antropológia, 
posztmodernizmus és 
posztstrukturalizmus 

Geertz, Clifford és 
Marcus, Jameson, 
Foucault 

globális 1990– transznacionalizmus, 
diaszpórák, nemzetek, 
etnicitás 

a posztmodern termino-
lógia és válogatott hipo-
tézisei 

Appadurai, 
Hannerz, Fried-
man, Kearney 

 
Vö. Lewellen 2002: 7–27, 31. 
14  Geertz 1996: 270–273.  
15  Az objektív tudományos ismeret általános lehetőségfeltételeivel foglalkozó filozófiai hagyo-

mány akárcsak vázlatos felvillantására ehelyütt nyilván nincs lehetőség. Mindenesetre az objek-
tív tudományos ismeret fogalmára legalábbis a popperi tudományfilozófiában rögzített és a kan-
ti kritikai hagyomány újraértelmezésének talaján meghatározott jelentéstartalmával utalhatunk. 
Ezek szerint az „objektív” szó annak kifejezésére szolgál, „hogy a tudományos ismeretnek bárki sze-
szélyétől függetlenül igazolhatónak kell lennie: egy igazolás akkor „objektív”, ha elvileg bárki ellenőrizheti és 
megértheti. (…) Én ugyan úgy vélem, hogy a tudományos elméletek teljesen soha nem igazolhatóak vagy verifi-
kálhatóak, mindazonáltal ellenőrizhetőek. Ezért azt fogom mondani, hogy a tudományos állítások objektivi-
tása abban áll, hogy interszubjektíven ellenőrizhetőek.” Popper 1997: 54–55. A tudományos ob-
jektivitás, amire a humán- és társadalomtudományok természetüknél fogva egyaránt töreksze-
nek, részben a társadalmi intézményekre épül. Ugyanakkor, amint ezt Popper hangsúlyozza, a 
tudományos objektivitás nem a tudós szubjektív képességeinek – felkészültsége, gondossága, el-
fogulatlansága – függvénye, hanem a tudomány eszméjének előfeltétele. Éppen ezért van az, 
hogy míg az objektivitás hiánya a természettudományokban nem zavaró, addig a „társadalomtu-
dományokban viszont, ahol társadalmi előítéletekkel, osztályelfogultságokkal és személyes érdekekkel szövődik 
egybe, végzetes lehet.” Vö. Popper 1989: 160. 
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sége az antropológiának a természettudományok értelmében vett – területén ki-

dolgozott – objektív ismeretparadigmáról történő leválást okkal gondolta korsza-

kos jelentőségű „eseménynek”.16 Az antropológia területén a paradigmatikus 

„eseményt” részben éppen az interpretív szemlélet hatáskövetkezményeként 

könyvelhetjük el. Nem szabad szem elől tévesztetnünk azonban azt sem, hogy a 

fordulatban a szinte minden tudásterületen végigsöprő „új kriticizmus” ugyan-

csak meghatározó szerepet játszott. 

A tudománytörténet perspektívájából az antropológiában és a társtudomá-

nyokban a 20. század utolsó harmadában elsöprő erővel elterjedő „új kriticiz-

must” a tudásterület belső viszonyaiban bekövetkező, jól azonosítható előzmé-

nyekből levezethető gyökeres irányváltásként szokás azonosítani.17 Maga a „kriti-

ka” a nyugati gondolkodás egész történetében tapintható szemléleti hagyomány, 

eredeti jelentésében tekintve önreflexív és affirmatív beállítódás.18 A „kritika” 

módszeresen kiterjesztett reflexív kérdezésgyakorlat, melynek a tárgya az evi-

densnek tetsző dolgok kétségtelennek tűnő létjogosultságával szembeni intellek-

tuális bizalmatlanság. Egyik legkorábbi formája a platonikus kriticizmus, amely 

egy gondolat vagy egy tett valós – társadalmi – jelentőségének megítélésére irá-

 
16  Az antropológiai megértés verisimilitude karakterének megfogalmazásában talán okkal vethetjük 

fel Karl Popper tudományfilozófiai hatását. Mint az ismert, Popper elsősorban a fizika tudáste-
rületén a múlt század első harmadában végigsöpört ismeretelméleti relativizmushoz kapcsolód-
va az emberi megértésfolyamat általános tulajdonságaként tanulmányozta a tudományos tény-
ismeret és a logikai igazságfogalom megfeleltethetetlenségének kérdését. Ennek lényege leegy-
szerűsítve azt foglalja magában, hogy az ismerettárgy és az erre vonatkozó ismerettartalom azo-
nossága nem bizonyítható. Részben Einstein relativitáselmélete, aztán Heisenberg a határozat-
lansági relációval kapcsolatos tételei általános tudományfilozófiai témaként épültek be Popper 
gondolkodásába. Ugyanakkor, Popper a tudományos megismerésben adott ismeret verismilitude, 
tehát „ráközelítő”, „hozzávetőleges”, „igazságszerű” (truthlike) jellegét nem metafizikai igénnyel, 
de éppen ellenkezőleg a realizmus jegyében dolgozta ki. Vö. Agassi 2011: 61–86. Geertz az ant-
ropológia – az interpretáció-fogalom plurális gyakorlatából és az erre alapozott polifon szocio-
kulturális „Másik” valóság képzetéből levezethető – megértésgyakorlatát lezárhatatlan tevékeny-
ségként látta. Ettől függetlenül az antropológia interpretív szemléletét realista gyakorlatként, az 
interpretációs munkát a szociokulturális valóságra vonatkozó minden metafizikai spekulációtól 
mentes tárgyszerű tudósításként gondolta el. 

17  A kritikai szemlélet fordulatjellegének értelmezése a tudománytörténetben, leegyszerűsítve, há-
rom keretszempont összekapcsolásából indul ki. Egyrészt a társadalomtudományok belső disz-
ciplináris krízisére, másrészt és ettől elválaszthatatlanul a tanulmányozott társadalmi környezet 
folyamatainak gyökeres átalakulásából következő ismeretelméleti válaszkísérletekre, végül, de 
nem utolsósorban az úgynevezett 68-as generációból kinövő társadalomkutatók radikális világ-
képére utal. Vö. Cerullo 1994: 169–181.  

18  A latinba átvett kifejezés gyökere a görög ’krino’ ige, megítél, ítéletet alkot, megmagyaráz, meg-
különböztet, döntést hoz. Györkösy–Kapitánffy–Tegyey (szerk.) 1990: 607. Alapvetően képes-
ségre utal, amelynek alkalmazása lehetővé teszi a különbségtételt annak érdekében, hogy az em-
ber igaz ismeretekre tegyen szert.  
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nyuló vállalkozás.19 Természetesen nem lehet célunk és nem is szükséges a kriti-

kafogalom paradigmatikus értelmének eszmetörténeti feltárása ahhoz, hogy az 

antropológia és a társtudományok területén a 20. század utolsó harmadában vég-

bement szemléleti fordulat értelemtartalmát azonosítsuk. Már csak azért sem, 

mert a beláthatatlan határokkal jellemezhető téma, az elmúlt két és fél évezred 

szellemi áramlatainak igazi kimérája, valójában számos hagyomány keveredését 

tükröző bonyolult intellektuális örökség. Mindazonáltal kétségtelen tény, hogy a 

kortárs antropológia szemléletére hatást gyakorló kritikai tradíció a társtudomá-

nyokból eredő forrásai igen csak összetettek. 

Ha a tárgyalt időszakban az antropológiai gondolkodás fejlődését befolyáso-

ló kritikai szemlélet forrásalkotóit keressük, akkor három területre okkal irányul-

hat figyelmünk. Jelesül, a filozófiai-kritikai tradíció20, a történeti-történettudo-

mányi látásmód fejlődése21 és a nyelv irodalmi, szövegkonstituciós jellemzőiről 

való gondolkodás átalakulása22 összetett hatótényezőkként érvényesültek az ant-

 
19  A kritikai ítéletalkotó gondolkodás kitüntetett eszmetörténeti remekművei Platón dialógusai, 

különös tekintettel Szókratész logikai-érvelési stratégiájára, amely egyszerre tekinthető az ember 
társadalmiságának alapképességétől elválaszthatatlan spontán és kulturálisan relatív igazságérzék 
megnyilvánulásának, amint minden tudománykonstitutív értékképzet lényegi elemét alkotó lo-
gikai-kritika ősforrásának.  

20  Mivel jelen elemzés nem a filozófiai-kritikai tradíció kortárs antropológiaelméletre gyakorolt ha-
tásainak bemutatásával foglalkozik, ezért csupán rövid utalásra szorítkozunk. A kortárs antro-
pológia és a filozófia közötti kapcsolat megléte a vonatkozó szerzői életművek akár csak vázla-
tos áttekintését követően is szembeszökő. Például az ezredforduló kiemelkedő elméletalkotói-
nak egyik doyenje, Johannes Fabian, 2007-ben Memory Against Culture címmel publikált könyvé-
nek egyik bevezető fejezetében visszatekintő jelleggel listázta szellemi fejlődésének fontosabb 
állomásait. Kiindulópont a bécsi majd bonni egyetemi évek idején elsajátított „súlyos dózis herme-
neutika és fenomenológia”, különös tekintettel Husserl interszubjektivitás elméletére, ami elsősor-
ban arra kínált elegendő muníciót, hogy kritikai igénnyel forduljon a tudomány az antropológi-
ában is univerzálisan érvényesnek tekintett paradigmája ellen. Fabian 2007: 20. Fabian az antro-
pológiatudomány kritikai felülvizsgálatában igénybevett filozófiai alapállás kulcskérdéseként 
mutatott rá a frankfurti iskola neomarxista kritikai elméletének hatására, illetve éppen saját te-
repkutatási eredményeinek tükrében a Horkheimer és Adorno féle örökség meghaladásának 
szükségességére. Fabian 2001: 1–2.  

21  A történettudomány kritikai elméleti fejlődésében az eredetileg makrotendenciák leírásával fog-
lalkozó Annales iskola (Marc Bloch, Lucien Febvre) harmadik generációja – többek között Le 
Roy Ladurei és Darnton – a mikrotörténet-írás „filológiai” adatelemzési gyakorlatának kidolgo-
zásával és a kapcsolódó történeti antropológiai mozgalom megerősödésével szemléleti fordula-
tot hozott. A történelemtudomány a mindennapiság szintjére irányuló megértő tevékenysége 
összhangban állt az antropológia a lokális színterek szociokulturális folyamatai iránti érdeklődé-
sének léptékével. Vö. Foerster 2011: 543–564.  

22  A kritikai fordulat kibontakozására az antropológiában jelentős befolyást gyakorló harmadik 
megnevezett a társtudományok területéről érkező hatás az Európából szétterjedt, illetve főként 
az Egyesült Államok egyetemeinek irodalomtudományi műhelyeit megtermékenyítő elmélete-
ken keresztül érvényesült. Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michael de Certeau, 
Jacques Derrida és Michel Foucault közvetve hatalmas lendületet adtak az antropológiai megér-
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ropológiában. A halmozódó hatásfolyamatok eszmetörténeti összefüggései bár 

arra utalnak, hogy a kritikai diskurzusmező az antropológiában kétségtelenül ren-

delkezik fix és közmegegyezésszerű vonatkoztatási pontokkal – források, termi-

nológia és elméletek –, mindazonáltal a szinkrézis koncepcionális részletei, tehát, 

hogy ki és milyen elemekből, miként állítja össze személyes kritikai „világképét”, 

az a kortárs szerzői életművek szituatív és részben szubjektív vetülete. Éppen 

ezért talán gyakran tűnhet úgy, hogy a „kritikai” a különböző társadalomtudomá-

nyi kutatások, amint az antropológia egyfajta jelzőjeként nem egyéb, mint a szer-

ző ügyeskedése a potenciális olvasók becserkészése érdekében.23 A kritikai antro-

pológiai gondolkodás elterjedése, különösen a folyamat tudománytörténeti rész-

leteinek tükrében azonban egyértelművé teszi, hogy a „fordulat” nem eufemiszti-

kus túlzás, hanem a tudományterület elméleti és módszertani megújulási kísérlete, 

lényegében fennmaradásának záloga.  

 

 

A KRITIKAI FORDULAT ELŐKÉSZÜLETEI A ’70-ES ÉVEK  

ANTROPOLÓGIÁJÁBAN 

 

A kritikai fordulatot sürgető, illetve ennek alapvető körülményeit tárgyaló 

egyik első és igen figyelemreméltó kezdeményezés a holland származású antropo-

lógus, Bob Scholte nevéhez fűződik.24 A kortárs tudománytörténet sajnálatosan 

kevés figyelmet szentel Scholte munkásságának, pedig már a ’60-as évek második 

felében publikált az antropológiai megértés ismeretelméleti ellentmondásait 

elemző fontos tanulmányokat, amelyekben a tudásterületi krízis kibontakozásá-

hoz vezető okokat részletesen vázolta.  

Először is feltűnő és magyarázatra váró kérdésnek tekintette, hogy az antro-

pológia tudománytörténetileg feltűnő módon miért két szembenálló és egymást 

gyakorlatilag kizáró elméleti irányzat mentén szerveződik. Scholte a témát a kor-

társ Thomas Kuhnra hivatkozva vezette be. Kuhn a tudományos forradalmak 

szerkezetéről írt nagy hatású könyvében a tudomány haladásának lényegét képe-

ző paradigmaváltásokat az egy megadott eszmetörténeti korszakban felhalmozó-

dó fejlődésanomáliák felszínre töréséhez, illetve az ebből eredő problémákhoz, a 

 
tés textuális feltételeinek újragondolásához, ezzel mintegy kijelölve a kortárs antropológia egyik 
fő témáját. Rees 2008: 4.    

23  Hammersley 2005: 175. 
24  A fiatalon elhunyt Scholte (1938–1987) elévülhetetlen szerepet játszott az európai kritikai tradí-

ció és az amerikai kulturális antropológia elmélete közötti hídépítésben. A ’70-es években a 
New School for Social Research antropológiai tanszékének vezetőjeként meghatározó kidolgo-
zója volt a kritikai antropológia programértelmének, amit nagyban segített, hogy alapképzettsé-
gét tekintve egyszerre rendelkezett filozófiai és antropológiai szaktudással.  
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törvényszerűen elkövetkező időszakos válságok megoldási kísérleteihez kötötte.25 

Scholte az angol-amerikai és a kontinentális – elsősorban a francia strukturális 

antropológia – szembenállását a tudásterület két rivalizáló, és egymással szemben 

kölcsönösen elszigetelődő paradigmájaként mutatta fel. Ezek szerint a francia 

antropológia leegyszerűsítve nem más, mint a racionális filozófia örökségének 

egyfajta társadalomtudományi változata, amit Claude Lévi-Strauss munkássága 

fémjelez a legteljesebb formájában. A strukturális antropológia elméleti megala-

pozását képező gondolat az volt, hogy a társadalmi formák szerveződése, felépí-

tése, illetve működése levezethető az emberi értelem szerkezetét meghatározó 

univerzális és egyúttal a nyelvi gondolkodás alapját képező szabályokból. Lévy-

Strauss a társadalmat a nyelv mintájára, lényegében egyfajta nyelvi szisztémaként 

értelmezte, amelyben a nyelv egyetemes, változatlan és az emberi nemre specifi-

kus törvényei tudattalanul, ám ismeretelméleti értékű tartalomként, a társadalmi 

élet feltételeként, és ez által a tényleges társadalmi valóságként megtestesülő for-

mákban jut kifejezésre.26 A társadalom nyelv. 

A gondolat, amint erre Scholte a kortárs brit szociálantropológia jeles szer-

zőjére, Edmund Leachre hivatkozva kijelenti, lényegében Hegel az objektív szel-

lemről alkotott elképzeléseinek egyfajta parafrázisa: a strukturális antropológia 

szellemfilozófiai kísérlet.27 A nyelv és a nyelv képessége az ember által teremtett 

társadalmi valóság szövete, alapfeltétele és egyben logikai kulcsa. Ebben az össze-

függésben a társadalomkutatás a nyelv filozófiailag feltárt univerzális struktúrái-

nak a társadalmi valóságra vonatkozó megfeleltetésével egyenértékű deduktív el-

járás. 

Scholte szerint az antropológia kontinentális ismeretelméleti paradigmája 

mellett, pontosabban az ezzel szembenálló szellemi örökségből táplálkozik az 

alapvetően empirikus és induktív szemléletű angol-amerikai antropológia. A brit 

és amerikai szerzők a társadalmi valóság elemzését a közvetlen tapasztalati mód-

szerek favorizálásából következő kvantitatív és leíró megközelítéssel tanulmá-

nyozzák.28 Esetükben egy-egy társadalmi jelenség feltárása a történeti időben le-

játszódó kibontakozási folyamat tapasztalati bizonyítékok alapján megvalósított 

rekonstrukciójával azonos. Scholte már korai írásaiban úgy ítélte meg, hogy az 

olyan mélységű teoretikus problémák, mint a „két” említett tudományterületi fő-

irány – a kontinentális és az angolszász – gyökeresen ütköző ismeretelméleti 

 
25  Scholte 1966: 1192; Kuhn 1984: 80–128. Az amerikai antropológiába Scholte vezette be a „pa-

radigma” fogalmát terminusértékű elemzési eszközként. Vö. Scholte 1978: 6. Kuhn elképzelé-
sei, különös tekintettel a „paradigma” terminusértékű műveleti fogalomként végrehajtott kidol-
gozása nem csak az antropológiára, de minden társadalomtudományra jelentős hatást gyakorolt. 
Vö. Barnes 1969: 94–102. 

26  Scholte 1966: 1193. 
27  Scholte 1966: 1195.  
28  Scholte 1966: 1193. 
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alapállása a tudomány belső fejlődésének eredményeként, csak úgy magától nem 

fog megoldódni.29  

Aztán később, a ’70-es évek végén Scholte már nem csak általános össze-

függésben, de sokkal inkább konkrét programként beszélt az antropológia terüle-

tén megfigyelhető krízisből történő kilábalás feladatáról.30 A kérdést elemző átfo-

gó tanulmánya, a Critical Anthropology Since Its Reinvention: On the Convergence 

Betweeen the Concept of Paradigm, the Rationality of Debate and Critical Anthropology 

címmel publikált írás kétségtelenül fontos mérföldköve az antropológia diszcipli-

náris válságát firtató tudományos vitának. A krízis okait és következményeit 

Scholte számos összefüggésben elemezte. Kirobbanását egyidejűleg tulajdonítot-

ta a tudásterületen belül lejátszódó negatív eseményeknek – fragmentálódásnak, 

specializálódásnak, az antropológia átpolitizálódásának és a szakemberek romló 

elhelyezkedési feltételeinek – általános célvesztésnek, illetve a diszciplína körül 

folyó és a társtudományokban is kifejtésre kerülő vitáknak.31  

Scholte alaposan kifejtett véleménye évtizedes szellemi munka eredménye és 

a ’70-es években publikált elméleti következtetéseinek összegzése.32 A válság-

helyzet megoldását a tudásterületen belül általánosan elfogadott és módszeresen 

megvalósított program függvényének, valamint ezzel összefüggésben az antropo-

lógiai látásmód újraértelmezésének kérdéseként látta. A legfőbb problémának a 

diszciplína megalapozásának időszakából megörökölt tudományeszmét tekintet-

te. Ez felölelte egyrészt a pozitivista deskriptív hagyomány terhét, ami a kultúra 

kétségtelenül tárgyilagos leírására vonatkozó követelményt jelentette. Másrészt az 

antropológia a tárgyára vonatkozó elfogultan liberális szemléletét, ami a kulturális 

 
29  Scholte 1966: 1199. 
30  Scholte 1978: 2–24. Lásd még Kaplan–Manners 1979. 
31  Scholte 1978: 4–5. Nem szeretnénk azt a látszatot kelteni, hogy a kritikai antropológia megala-

pozása az antropológiában kizárólag a tudásterület sajátos belső elméleti fejlődésének követ-
kezménye lett volna. A társtudományok területén, különösen a szociológiában zajló élénk kuta-
tómunka kétségtelenül fontos hatást gyakorolt az antropológiára. A kritikai válságot elemző 
szerzők ugyanis az 1970-es évek végén többnyire a társadalomtudományok egészére vonatkozó 
megállapításaikban azt érzékeltették, hogy a szociológia, a politikatudomány vagy a társadalom-
lélektan – hogy csak a legfontosabb területeket említsük – hasonló diszciplináris nehézségekkel 
küzd. Például Anthony Giddens New Rules of Sociological Method (1976), és Central Problems of 
Social Theory: Action Structure, and Contradiction in Western Sociology (1979) című köteteiben a társa-
dalomelmélet teljes felülvizsgálata mellett foglalt állást. A kortárs Richard Bernstein The 
Restructuring of Social and Political Theory (1976) címmel jegyzett kötetében egész fejezetet szentelt 
a társadalom kritikai elméletének. Bernstein hatalmas lélegzetvételű kísérletében a társadalom-
tudományok elméleteinek empirikus, nyelvészeti és fenomenológiai vizsgálatát valósította meg. 

32  Itt elsősorban két írást kell megemlíteni. Az 1971-ben megjelent Discontents in Anthropology, majd 
egy évvel később a Dell Hymes által összegyűjtött fiatal „radikális antropológusok” tanulmánya-
iból álló szöveggyűjteményben (Reinventing Anthropology) publikált Toward a Reflexiv and Critical 
Anthropology, amelyek Scholte a kritikai antropológia programjellegével kapcsolatos nézeteinek 
fokozatos fejlődését tükrözik.  
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relativizmus feltételnélküli – hitvallásszerű – érvényesítésének igényét foglalta 

magába. Végül, de nem utolsósorban az antropológia tudományjellegéből követ-

kező általános akadémiai elvárásoknak – a legitimáció feltételének tekintett for-

mális és strukturális intézményi működési kívánalmaknak – való megfelelést. A 

gond az, hogy a megörökölt tudományeszme három nevezett alkotóeleme az ant-

ropológiai kutatási gyakorlatban párhuzamosan nem érvényesülhet, logikailag ki-

zárják egymást: például a kétségtelenül objektív, a kulturális relativizmus szemlé-

letét érvényesítő „tudományos” leírás paradoxon.  

Scholte következtetéseinek jelentősége azonban nem merül ki a krízis hátte-

rének értő elemzésében – ez a ’70-es évek végére többé-kevésbé a tudásterületen 

tevékeny minden szakember számára ténykérdésnek minősült –, de sokkal in-

kább a kritikai program meghirdetése, illetve a „projekt” fő vázlatpontjainak 

megjelölése az, amivel beírta nevét a tudásterület történetébe. Tanulmányaiban 

konkrét javaslatok felsorolásával vizionálta a kritikai antropológia megalapozását 

illető feladatok rendszerét.  

Kiindulópontként az antropológiatudomány alapállását meghatározó 

bilokális karaktert emelte ki. Hangsúlyozta a tudományterületi tevékenység kivé-

teles jellegét, a művelését meghatározó kettős kitettség elméleti és módszertani 

jelentőségét. Ezek szerint a közvetlen tereptapasztalat a kutató émikus és autenti-

kus ismereteinek elsőrendű forrása: a terepmunka az antropológiai tevékenység 

kitüntetett színtere. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan az akadémiai szcéna elemi 

adottságait tekintve eltérő világa az a közeg, ahol a kutató a szakmai-hálózati 

környezetéből eredő motivációi és elvárásai függvényében az „idegen” (bennszü-

lött) kultúrára vonatkozó tapasztalatainak elemzését végrehajtja, majd tudomá-

nyos ismeretként nyilvánosságra hozza.33 Scholte szerint a helyzet leírása, tehát az 

antropológia bilokális karakterének tanulmányozása a kortárs kutatót szembesíti 

a tudományterületen termelt ismeretek (tudás) a mediációból következő elméleti 

problémáival. Az ismeretközvetítés, tehát az a kognitív folyamat, amelynek ered-

ményeként a tereptapasztalat, azaz a „bennszülött” életvilágra vonatkozó tudás 

tudományos értékű tény formáját ölti, kritikai felülvizsgálatra szoruló kérdéseket 

vet fel. Másként fogalmazva, a kritikai antropológiai program a diszciplína tudo-

mánytörténeti fejlődéséből levezethető megkerülhetetlen ismeretelméleti kiindu-

lópontja a terepmunka tapasztalata és a tudományos ismeret, valamint az ennek 

természetes közegét képező akadémiai szcéna között lejátszódó transzformáció 

folyamata, másként „a fordítás és a megértés kérdésére” irányuló reflexív felül-

vizsgálat igénye.34  

 

 
33  Scholte 1978: 6. 
34  Scholte 1978: 6. 
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A KRITIKAI PROGRAM „VÁZLATA”  

 
„A zandék között élvén először különösnek találtam azokat a balszerencsére vonatkozóan 

megfigyelt naiv magyarázatokat, amelyeknek értelmünk számára oly nyilvánvaló okai vannak. 
Aztán, egy idő után éppoly spontán módon ismertem gondolataik kifejezésmódját és a boszor-
kányságra alkalmazott fogalmaikat, amennyire ők maguk elképzeléseiket egy-egy szituációban 
megfelelőnek ítélték. Egy fiú a bozóton keresztülvezető ösvény közepén kiálló kisebb fatönkbe 
ütötte be a lábát, ami Afrikában gyakran megesik, és a baleset eredményeként fájdalomtól és kel-
lemetlenségtől szenvedett. A helyének köszönhetően a lábujján szerzett vágást nem tudta tisztán 
tartani, ezért a seb elkezdett gennyesedni. A fiú kijelentette, hogy a fatönk boszorkányság eredmé-
nyeként ütötte meg a lábát. Én mint mindig, ez alkalommal is vitáztam a zandékkal és kritizál-
tam állításaikat. A fiúnak azt mondtam, hogy azért ütötte be a lábát, mert figyelmetlen volt, és a 
tönk nem boszorkányság eredményeként került az ösvényre, hanem természetesen odanőtt. Azzal 
egyetértett, hogy a boszorkányságnak nincs semmi szerepe a tönknek az ösvényre kerülésében, de 
azt is hozzátette, hogy mint minden azande, ő is figyelt a fatönre, vagyis ha nem lett volna meg-
rontva, akkor észrevette volna az akadályt. Nézőpontjának záró érveként megjegyezte, hogy egyet-
len sebnek sincs szüksége hosszú napokra a gyógyuláshoz, de éppen ellenkezőleg, gyorsan összezá-
ródik, mert ilyen a seb természete. Mi egyéb okból lenne neki ez a fájó gennyes és nyílt sebe, ha-
csak nem a boszorkányság miatt? Amint ezt már jó régen felfedeztem ez volt a zandék általános 
magyarázata a betegségekre.”35  

 

A történet Evans-Pritchard brit szociálantroplógus 1937-ben megjelent hal-

hatatlan klasszikusának második fejezetében olvasható leírása a zande boszor-

kányhitnek.36 A boszorkányság, a varázslás és a mágia átfogó értelmezése Evans-

Pritchardot arra a belátásra ösztönözte, hogy a zande világlátás hátterében a nyu-

gati – tehát a racionális kauzális struktúrákban gondolkodó modern európai em-

ber – világképétől gyökeresen eltérő látásmód áll, amelynek megértése az antro-

pológiatudomány keretei között elméleti nehézségekbe ütközik. A zande mágikus 

gondolkodásmód, a boszorkányság és a varázslás metafizikai valósága összhang-

ban állnak a mindennapi problémamegoldó stratégiákkal. Evans-Pritchard kuta-

tásai során megfigyelte, hogy a zandék a szükségleteik kielégítésére létrehozott 

 
35  Evans-Pritchard 1976: 19–20. 
36  Evans-Pritchard (1902–1973) a modern antropológia megkerülhetetlen személyisége. Tudomá-

nyos gondolkodásának alakulásában meghatározó szerepet játszott többek között Robert 
Ranulph Marett etnológus és morálfilozófus, különös tekintettel a vallásról megfogalmazott el-
képzelésein keresztül. Evans-Pritchard antropológiai tanulmányait a század első felének megha-
tározó brit etnográfusa, Charles Gabrial Seligman, valamint Bronislaw Malinowski befolyása ha-
tározta meg. A zandék között végzett kutatásait a Nílus felső folyásánál 1926-ban kezdte meg. 
Tapasztalatait elsőször 1927-ben doktori értekezésében, majd 1937-ben a Witchcraft, Oracles and 
Magic Among the Azande címen publikált monográfiában foglalta össze. Könyve az egyik első át-
fogó értelmezése a mágikus gondolkodásmód valamint a nyugati racionális világkép között mu-
tatkozó szemléleti különbségnek. Vö. Douglas 1980: 46–60. A zande nép Dél-Szudán, a Kö-
zép-Afrikai Köztársaság és a Kongói Demokratikus Köztársaság területén élő körülbelül egy 
milliós lélekszámú népcsoport.  
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gazdasági tevékenységüket, a társadalmi élet szabályait tekintve egészen addig ra-

cionális-kauzális és a nyugati ember számára is jól érthető gyakorlatokat követ-

nek, amíg az eseményekben valami váratlan és előre nem kalkulált fordulat áll elő. 

Ekkor, mint egyfajta alternatív világkép a boszorkányság és varázslás funkcionális 

és aktív cselekvési stratégiaként a kultúra teljes terrénumát átható bonyolult kép-

zetrendszer formájában lép működésbe. A szerencsétlenségek magyarázata, a be-

tegségek gyógyítása, a váratlan és nem kívánt események elhárítása egyaránt a bo-

szorkányok és a varázslók feladatkörét képezik.  

A zandéknál végzett kutatások egyik legfontosabb antropológiaelméleti kö-

vetkeztetése az volt, hogy Evans-Pritchard szükségesnek tekintette megkülön-

böztetni a „logikus” és a „tudományos” fogalmát, mégpedig oly módon, hogy a 

„bennszülött” kulturális logikát a tudomány-logika számára nem szükségszerűen 

leképezhető jelenségként mutatta fel.37 Álláspontja szerint a „bennszülöttek” lo-

gikája olyan kulturális örökségre épül, amely a tudomány-logika alkalmazását a 

kultúra megértésben legalábbis megkérdőjelezi és annak a magyarázatára késztet, 

hogy megvizsgáljuk hol húzódnak a tudomány korlátai az antropológiai megis-

merőtevékenységben.  

Evans-Pritchard az antropológiatudomány ismeretelméleti ellentmondásai-

val kapcsolatban megfogalmazott kritikai észrevételeit Peter Winch a ’60-as 

években alaposan továbbgondolta.38 Winch a logikus fogalmi eljárás, valamint a 

tudomány művelésének előfeltételét képező induktív és kauzális megismerő gya-

korlat közötti különbségtétel tényével egyetértett. Ellenben az Evans-Pritchard 

érvelésének alapját képező „valóságfelfogást” – a tudományos következtetések 

„összhangban vannak az objektív valósággal” –, legalábbis az antropológiai megértő 

tevékenység vonatkozásában figyelemreméltó kritikával kezelte. Kifogásolható 

ugyanis, hogy a „tudományos” paradigmatikus értelemben olyan séma és fogalmi 

 
37  A téma világos kifejtését tartalmazza Evans-Pritchard egy 1935-ben Vilfredo Pareto társada-

lomelméletéről írt összefoglaló elemzése. „A logikus érvelés, mivel érvénytelen premisszákon is nyugod-
hat, ezért lehet tudománytalan. Éppen ezért kívánatos megkülönböztetni a logikust és a tudományost. (…) A 
tudományos fogalmak azok, amelyek premisszáik érvényességét, amint az ebből levont következtetéseket tekint-
ve összhangban vannak az objektív valósággal. A nem tudományos fogalmak azok, amelyek vagy premisszáik, 
vagy az abból levont következtetések vonatkozásában érvénytelenek. Logikusak azok a fogalmak, amelyekből 
ha a gondolkodás szabályaival összhangban levonható következtetések igazak, akkor premisszáik is igazak. 
Illogikusak azok a fogalmak, amelyek esetében, bár a kiinduló premisszák igazak, a levont következtetések 
hamisak, így a premisszák igazságértéke irreleváns. (…) Egy fazék az égetés közben eltört. Mindez valószínű-
leg egy homokszemcsének köszönhető. Vizsgáljuk meg a fazekat és nézzük meg, hogy valóban ez az oka. Ez 
logikus és tudományos gondolkodás. A betegség a boszorkányságnak köszönhető. Egy férfi beteg. Konzultál-
junk a varázslóval, hogy megállapítsa ki a betegségért felelős rontó boszorkány. Ez logikus és tudománytalan 
gondolkodás.” Evans-Pritchard 1935: 70–71.   

38  Vö. Winch 1964: 307–324. A kritika középpontjában Evans-Pritchard szigorú állásfoglalása áll, 
mely szerint a zande valóságfelfogás logikailag hibás, míg a „mi” valóságképzetünk helyes. 
Winch 1964: 313. 
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rendszer, amely előfeltevésszerűen összhangban áll az úgynevezett „objektív va-

lósággal”.39 Winch szerint az eleve intelligibilis valóságként feltételezett külvilág 

képzetére épülő tudományos érvelés Evans-Pritchard megkülönböztető eljárásá-

ban végül is metafizikai alapokon nyugszik. Ugyanis, Evans-Pritchard elismeri, 

hogy a tudományos kultúrában szocializálódott antropológus valóságfelfogása 

különbözik a zande „bennszülött” mágikus világképéhez rendelhető valóságfel-

fogástól. Ugyanakkor az eltérés oka szerinte az, hogy a tudomány koncepciója a 

megismerés tárgyát képező valóságot racionális-kauzális struktúraként tételezi, el-

lenben a mágikus világkép valóságértelmezése ezzel eleve szembeáll.40   

Az antropológia fokozatosan kibontakozó ismeretelméleti válságának a tu-

dománytörténetben kimutatható összefüggései szempontjából Evans-Pritchard 

munkája kulcsfontosságú. Egyrészt, mert ráirányítja a figyelmet arra, hogy a pri-

mitív kultúrák, mint például a zande mágikus világkép valóságkonstitutív logikája 

gyökeresen különbözik az annak a megismerésére törekvő antropológus – tudo-

mányos – világképétől.41 Másfelől és a fentiekből következően kérdés, hogy mi-

ként lehetséges, ha egyáltalán, a tudományos megértés egy gyökeresen eltérő va-

lóságkonstrukció esetében?42 Nem feladatunk Winch főleg a késői Wittgenstein a 

Filozófiai vizsgálódások és a Tractatus fejtegetéseiben kidolgozott, a nyelvi megértés 

korlátairól és lehetőségeiről írt elképzeléseinek, illetve az Evans-Pritchard prob-

lémafelvetése közötti kapcsolatnak a részletezése.43 Ugyanakkor a Winch által 

 
39  Winch 1964: 308. 
40  Winch 1964: 308. 
41  A „bennszülött” gondolkodásmódban, elsősorban a „mágikus-vallási” formákban megragadha-

tó alternatív logika működési elveinek elemzése az 1970-es évek közepén komoly vitákat váltott 
ki. A Man hasábjain David Cooper Alternative Logic in ’Primitive Thought’ címmel megjelent ta-
nulmányának egyik klasszikus hivatkozása éppen Evans-Pritchard a zande boszorkányhit és az 
ehhez köthető társadalmi képzetek logikai struktúrájában mutatkozó ellentmondások feltárása. 
Cooper 1975: 244–246. Cooper megoldása, hogy a következtetési hibáknak tetsző ellentmondá-
sokat határozatlansági relációként magyarázza. Például, a zandék szerint 1, minden boszorkány 
minden biológiai rokona boszorkány; 2, ha az első tétel igaz, akkor minden zande boszorkány, 
mert mindenki rokona mindenkinek; 3, a zandék szerint, a post-mortem vizsgálatok alapján, nem 
minden zande boszorkány. (A zandék hite szerint a boszorkányságnak testi jegyei vannak, ame-
lyeket a halál beállta – post mortem – után lehet azonosítani. Evans-Pritchard 1976: 60–64. Nyil-
vánvaló, ha az első két állítás igaz, akkor a harmadikkal ellentmondásban állnak. Cooper szerint 
azonban az ellentmondás nem feloldhatatlan. Mivel az első állítás nem ellenőrizhető, tehát, 
hogy életében elvileg bármely zande lehet boszorkány, ezért a kijelentés logikai igazságértéke 
határozatlan, és csak a halál bekövetkezése után lehetséges bizonyítani, vagy elvetni. (vö. még az 
Alternative Logic in ’Primitive Thought’ című írással kapcsolatban kibontakozott levélváltás érvelé-
sét, Kenny–Bilmes–Cooper 1976: 116–119. 

42  Kenny–Bilmes–Cooper 1976: 309. 
43  Winch a zande hitképzet, a boszorkányság intézménye és az egész világképet átható ismeretel-

méleti szkepszis Evans-Pritchard által produkált megértésváltozata, valamint Wittgenstein a 
Tractatus végén megfogalmazott fordulata – „a nyelvem határai a világom határait jelentik. Wittgen-
stein 2004: 56. – között lényegében párhuzamot tételez. Winch 1964: 313–315. 
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felvetett kérdés, jelesül az antropológia Evans-Pritchard kutatásaihoz kapcsolódó 

megértés-kritikai elemzéséből következő ismeretelméleti elbizonytalanodás – te-

hát a felvetés, hogy az olyan távoli kultúrák, mint például a brit és a zande közötti 

fogalmi, mentális és kognitív sémák a tudomány keretei között megfeleltethetet-

lenek – az 1970-es évekre általánosan elterjedt a tudományterületen. 

A felhalmozott etnográfiai ismeretek, leírások, elemzések tükrében a kultu-

rális diverzitás olyan léptékű és minőségű heterogén adottságkomplexumként állt 

a korszakban a tudományterület művelői előtt, ami önmagában elégséges alapot 

jelentett annak rögzítéséhez, hogy az emberi kultúrák között nem áll rendelkezés-

re valamiféle láthatatlan hídként a megértést kölcsönös megfeleltethetőség for-

májában szavatoló kontextusfüggetlen háttér-racionalitás.44 Az antropológus ak-

tivitását képező életvilág, a saját és a „bennszülött” kultúra közötti átjárás vagy 

megértésgyakorlatok kísérlete a tudományos ismeretek termelésének kulturális 

helye.45 Másként fogalmazva, amint ez Evans-Pritchard, majd Peter Winch a 

kontextusrelatív kulturális logika megértésfeladatával kapcsolatban megfogalma-

zott észrevételeiből egyenesen következik, a tudományigény általános előfeltétel-

ének tekintett alapértékekhez – úgy, mint a tudományos igazság paradigmájához 

– való viszonyulás újragondolása az antropológiában megkerülhetetlenné vált. 

Kritikai szemszögből az antropológia mindig egy korszak keretei között megala-

pozott és folyamatosan újraalapozott kulturális termék, amelyet egy az ennek lét-

rehozatalára specializálódott közösség a saját tudománytörténeti hagyományaira 

tekintettel teremt meg.46 Ahogy Scholte a kortárs Barry Barnes álláspontjára hi-

vatkozva kinyilatkoztatja, az antropológia kritikai önrevíziója egy olyan előfelte-

vések nélküli „tudomány” tervét dédelgeti, amely lehetővé tenné, hogy a „Másik” 

kultúrára vonatkozó következtetéseinket ne egy prekoncepcionális logikai igazság 

mértéke szerint mérlegelve fogadjuk el, vagy tekintsünk tudománytalannak.47  

Az 1970-es évek végére az antropológia megértéselméleti válságaként ösz-

szegzett tudományterületi krízistapasztalat felölelte az antropológia tudománytör-

ténetéből levezetett elméleti és módszertani problémák módszeres számbavétel-

ének és a feloldásukra irányuló kritikai felülvizsgálati program meghirdetésének 

az igényét. A program nem csak az általánosság szintjén került megfogalmazásra, 

de világosan tapintható és egymásból logikusan következő pontokból állt. 

a. Az etnocentrizmus az antropológia látásmódját összetett módon alakító 

beállítódás, amely konkrétan csak az 1950-es évektől került a reflexív tudomá-

nyos érdeklődés középpontjába az Egyesült Államokban. Ennek fő oka, hogy a 

második világháborút követően a kormányzat és a politika szolgálatába álló egyes 

 
44  Scholte 1979: 6. 
45  Watson-Frankie 1975: 257. 
46  Vö. Scholte 1979: 6. 
47  Vö. Barnes 1972: 183.  
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tudósokkal szemben szakmai kritikai vélemények láttak napvilágot. Különösen 

figyelemreméltóak voltak az antropológiatudomány a japán kultúrával kapcsola-

tos tárgyilagosságának elvesztésével szemben megfogalmazott észrevételek.48  

A politikailag elkötelezett, elfogult és a nyugati kulturális fölény hívévé szegődött 

etnocentrikus antropológia a tudomány legitimitását veszélyeztető beállítódásnak 

tetszett, amellyel szemben a tudományterületen belül és kívül egyaránt határozott 

fellépésre volt szükség. 

Ugyanakkor az antropológiában megörökölt etnocentrikus „hagyaték” kriti-

kai felülvizsgálata jóval összetettebb probléma, semmint, hogy leegyszerűsíthető 

volna a többnyire középosztálybeli fehér, nyugati és főként férfi tudósok társa-

dalmi és kulturális státuszának a politika szolgálatába állított elvtelenségére.49 A 

fogalom alapjelentése már bevezetésekor is magában foglalta azt, hogy az 

etnocentrizmus lényege szerint a saját szociokulturális csoport iránti elkötelező-

désből logikusan következő és a másik csoport iránt tanúsított elutasítás konkrét 

tárgyiasulása, ami természetesen nem merül ki a fogalom filológia hátterét képező 

etnikus elköteleződésben.50 „A társadalomtudományokban széles körben elfogadott, hogy 

magát minden társadalom felsőbbrendűnek tekinti minden más társadalomnál.”51 Ezek alap-

ján könnyen belátható, hogy bár a fogalomhoz rendelt jelentéstartalom logikus, 

de ez a modern szociokulturális antropológia tudományos hitvallásának alapját 

képező elv, a kulturális relativizmus és az ennek levezetéseként elgondolt émikus 

 
48  Vö. Embree 1950: 430. Embree a japán és a távol-keleti kultúrákkal foglalkozó antropológus-

ként kérdőjelezte meg kollégái etnocentrikusan elfogult viszonyulását az Egyesült Államokkal 
háborúban álló országok népeinek kultúrájával kapcsolatban. Még az olyan nagytekintélyű tudó-
sok is mint George Peter Murdock (1897–1985) a háborút követően a nyugati képviseleti de-
mokrácia elkötelezett híveként a tudomány feladatát egyfajta egyoldalú fejlesztéspolitika szolgá-
latában álló küldetésként fogta fel. Embree nem csupán az adminisztráció és a politika kiszolgá-
lását nehezményezte, de még inkább az antropológusok etnocentrikus elfogultságát. Például az 
olyan kitételek mint: „A palauiak haladó szelleműek és buzgó hívei a nyugati gondolkodásmód átvétel-
ének.” Aztán ehhez hasonlóan a Karolina- és a Marshall-szigetek bennszülött kultúráival kap-
csolatban megfogalmazott állítás: „Hagyományos kormányzatuk meglehetősen jól működik, de a modern 
értelemben vett demokráciává csak hosszú fejlődésfolyamatot követően alakítható át.” Embree 1950: 431. 

49  Az etnocentrizmus interdiszciplináris téma, amely annyira szerteágazó és összetett, hogy a tu-
dományos elemzésben való használhatósága is kétséges. Bizumic–Duckitt 2012: 888. Szociál-
pszichológiai értelemben az etnocentrizmus a saját etnikai csoport iránti erős attitűdjellegű elkö-
teleződés, amely a csoporton belüli és csoportközi relációk összefüggésében értelmezhető. Ezek 
szerint csoportközi viszonylatban a saját csoport elsődlegessége iránti elkötelezettséget jelenti, 
ami kifejezésre kerül annak favorizálásában, a fölényével kapcsolatban forgalmazott képzetek-
ben, a „tisztaságához” fűződő meggyőződésben és a másik csoport kiaknázáshoz fűződő ter-
mészetes beállítódásban. Az etnocentrizmus a saját csoport viszonylatában a csoportkohézió 
elvei iránti elköteleződés és a saját közösség iránti önfeláldozó odaadást, ami arra épül, hogy az 
egyénnél fontosabb maga a csoport. Bizumic–Duckitt 2012: 888. 

50  Murdock 1949: 83–84. Murdock a tétel megfordításaként állítja: „A csoportközi antagonizmus elke-
rülhetetlen velejárója és ellenpárja a csoporton belüli szolidaritás.” Murdock 1949: 83–84. 

51  Swartz 1961: 75. 
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megértés kizárását jelenti.52 A saját csoport iránti elkötelezettség szociálpszicho-

lógiai adottság, de az antropológiai megértésfeladat, tehát a szociokulturális „Má-

sik” megértését az antropológiatudomány saját feltételei szerint akadályozó té-

nyező, melynek felülvizsgálata megkerülhetetlen: az etnocentrizmus az antropo-

lógia ismeretelméleti paradoxonja.  

Az etnocentrizmus az antropológusra nem csupán a saját kultúra – közös-

ség, csoport – iránti szubjektív, tudattalan és lélektanilag elkerülhetetlen elkötele-

ződésének súlyával gyakorol a tisztánlátást, tehát a „Másik” kultúra tárgyilagos 

megértését korlátozó hatást. A jelenség reflexív-kritikai elemzése világossá teszi 

azt, hogy az etnocentrizmus konkrét és módszertani értelemben a kutatási folya-

matban kezelhető motívumok halmozódásaként jelentkezik.  

A kortárs antropológia a tudományterület eszmetörténeti kultúrájának szer-

ves velejárójaként hagyományozódott etnocentrizmussal szembeni kifogásai első-

sorban a jelenség ideológiai és hatalmi aspektusaival szembeni kritikaként jelen-

tek meg. Ugyanis az antropológiát nem véletlenül lengi körül a gyanú, mely sze-

rint a „Másik” társadalmi és kulturális mibenlétét tanulmányozó, a koloniális kor-

szakban kibontakozó módszeres ismeretszerzési gyakorlata, illetve ennek nyilvá-

nossága a tudomány keretei között hozzájárult a „Másik” elnyomásához. Magya-

rán a tudományos objektivitás igényének ideológiai hálójába belegabalyodott ant-

ropológia ismeretszerző tevékenysége olyan (potenciális) hatalmi eszköznek tet-

szik, amely a jelenség reflexív kritikai elemzésekor az antropológus morális fele-

lősségét kristálytisztán láttatja.53 Ahhoz tehát, hogy a kortárs antropológia hatéko-

nyan nézzen szembe az ismeretelméleti és morális következményekkel járó 

etnocentrikus örökségével, szükséges, hogy számot vessen saját tudományjellegé-

vel. Ugyanis az antropológiát uraló legfontosabb ismeretelmélet, a tudományos 

konvencionalizmus iránti megfelelésigény, az antropológus-kutató szempontjából a 

saját tudományos közösségének elvárásai iránti megfelelésigénnyel esik egybe. Vé-

gül is az etnocentrizmus meghaladásának kérdése azt jelenti, hogy miként képes az 

antropológus úgy a saját csoport – személyes, szakmai és társadalmi közeg – össze-

tett elvárásrendszerének megfelelni, hogy ennek következményeként nem válik te-

vékenységével a „Másik” kiszolgáltatójává. A saját társadalmi valóság adottságainak 

ismeretében és a „Másik” kulturális megtapasztalása közötti dialektikus viszonyok 

 
52  Vö. Darnell 2009: 187–194. 
53  Az antropológia morális modelljeinek kritikai antropológiai, a téma filozófiai összefüggéseit 

részletesen tárgyaló elemzését írta meg Roy D’Andrade nagy hatású tanulmányban. Álláspontja 
szerint a morálisan vállalható antropológia az antropológiatudomány objektivitásigénye, az ant-
ropológusok a „világ” (szociokulturális „Másik”) objektív megértésére vonatkozó igénye, vala-
mint a két előbbi célképzetre támaszkodó morális autoritás érvényesítéséből következő és fel-
oldhatatlannak tetsző ismeretelméleti ellentmondás tisztázását követeli. Vö. D’Andrade 1995: 
399–408.      
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tükrében morális felelősségének felismerésén keresztül kalkulál személyes szubjek-

tivitásával: „…a terepmunka egzisztenciális dimenzióit el kell ismerni.”54 

b. A ’70-es évek második felére kibontakozó kritikai antropológiai program 

vázlatának részeként – az etnocentrizmus problémájától elválaszthatatlanul – a 

szubjektum–objektum dualitás elméleti jelentőségének újragondolása a tudo-

mányterület megkerülhetetlen feladatává vált. Volt már szó arról, hogy a válság 

ismeretelméleti okait Bob Scholte elsősorban az antropológia speciális bilokális 

karakteréből levezethető elégtelen megalapozás következményének tekintette, il-

letve az ebből eredő ellentmondásoknak tulajdonította. Ennek lényege, hogy 

nyilvánvaló tarthatatlansága ellenére az antropológiában fennmaradt az objektum 

és szubjektum – a kutató és a kutatás tárgyának – naiv dualizmusa. A kutató 

megértő viszonyulása tudománya tárgyához, a szociokulturális „Másik” minden-

kor konkrét és eseti jelenségéhez a megörökölt ismeretelméleti tradíció gyakorlata 

szerint egyoldalú, amennyiben a megértés az antropológiában a „Másik” objektív 

elsajátítását jelenti. Ez szükségszerűen eredményezte a tudományos tudáshoz, te-

hát az ismerettárgyra vonatkozó kétségtelenül objektív kijelentések iránti igény-

hez való ragaszkodást, elvonatkoztatva attól az ekkorra már világossá váló belá-

tástól, hogy az antropológus a helyzetéből következően képtelen megfelelni a ve-

le szemben támasztott feltételeknek.55 A kritikai antropológia eszköz ahhoz, hogy 

az antropológiai tudás kontextuális és kommunikatív esetlegességének tényét el-

fogadjuk és az antropológiai megértésprobléma tárgyává tegyük.56  

Az antropológiai tudás szituatív kontextualitásának és a kommunikatív eset-

legességének elsőrendű oka a kutatói szubjektivitás elkerülhetetlen megmutatko-

zása a terepmunkahelyzetben. Pontosabban, az antropológus kutatói identitásá-

nak meghatározó részét képezi annak belátása, hogy a „Másik” kultúrában megélt 

egzisztenciális (szubjektív) kitettsége egyben előfeltétele és forrása a kutatói-

tudományos státuszának. Másként fogalmazva, a terepmunkához kapcsolódó 

antropológiai tudás a „Másik” kultúrára vonatkozó ismeretek szerves tartozéka-

ként magában foglalja a kutató egzisztenciális szubjektivitásának minden követ-

kezményét. Amint ezt Johannes Fabian már a ’70-es évek közepén megfogalmaz-

ta, az antropológiai ismeretprodukció folyamatának részeként a kutatói jelenlét 

reflexív-kritikai elemzése fontos feladat:  
 

 
54  Bob Scholte idézi Michale Clarke az antropológiai terepmunkának az antropológus személyére 

gyakorolt egzisztenciális következményeit tárgyaló elemzését. Scholte 1979: 8; és vö. Clarke 
1975: 95–123. 

55  Nem okoz nehézséget megállapítani, hogy Scholte az objektív megismerés objektív korlátairól 
vallott nézeteit elsősorban Pierre Bourdieu 1972-ben publikált Outline of a Theory of Practice című 
könyvének hatására dolgozta ki. Vö. Bourdieu 1977: 1–71. 

56  Scholte 1979: 8. 
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„Az etnográfus és ’tárgya’ az etnográfiai tudást a kommunikáció révén közösen teremtik meg, és 
én ezt nem valamiféle antropológiai terepmunka-érzékenyítési tréningként fogom fel, hanem isme-
retelméleti alapelvként.”57 

 

A korabeli vitából kitetszik, hogy a belebonyolódó szerzők felismerték, az 

antropológia tudásterületén újonnan felfedezett ismeretkrízis tényezői ismeretel-

méleti lényegüket tekintve cseppet sem új keletűek. Lényegében Kant ismeretkri-

tikai nézeteinek megfogalmazása óta fennálló helyzetről van szó, amit végül filo-

zófiai tartalmát tekintve Karl Popper fejlesztett a társadalomtudományok számá-

ra is befogadható témává.58 Sőt, az érintett szerzők arra hívták fel a figyelmet, 

hogy a szubjektum–objektum – az antropológus és az ismerettárgy (tehát az álta-

lános értelemben vett szociokulturális „Másik” megértő egymásra vonatko-

zásának) – kontextusfüggő relativizálása akár az antropológiai tudás és ezzel a tu-

dásterület aláaknázását is magával vonhatja: egyenesen a szolipszizmus veszélyé-

vel fenyeget.59  

c. Az antropológia ismeretelméleti válságának kibontakozásában az etno-

centrizmus és a szubjektum–objektum dualitása körüli viták meghaladásának igé-

nye melletti harmadik fontos téma a tudománytörténet „antropológiai” dimenzi-

óinak feltárása volt. Leegyszerűsítve, fokozatosan vált az antropológia tudomá-

nyos problémájává annak tanulmányozása, hogy mikor, ki, milyen igénnyel és mi-

lyen környezetben vált tudománya „szolgálójává”? Megfordítva, az antropológia 

tudománytörténetének elemzése magába kell, hogy foglalja a meghatározó szer-

zők szakmatársadalmi beágyazottságának és az erre jellemző tulajdonságoknak a 

vizsgálatát. Ennek célja, hogy érthetővé váljon az antropológus közvetlen szak-

mai környezete által teremtett elvárásoknak a terepmunka során végzett tudomá-

nyos megértőtevékenységre gyakorolt hatása. A felvetés az antropológus-kutató 

 
57  Fabian álláspontját egy az antropológiatudomány krízisével kapcsolatban kirobbant vita része-

ként fejtette ki. Fabian 1976: 344. Jelesül, Ian Jarvie a popperiánus társadalomfilozófia jeles 
képviselője 1975-ben az antropológiában megjelent krízisvita átfogó elemzésére vállalkozott. 
Jarvie 1975: 253–266. Jarvie a krízis hét konkrét tényezőjét nevezte meg, illetve az ebből leve-
zethető két általános filozófiai következtetésre utalt a tudományterületi válság okaként: a, az 
antropológia dekonjunkturális periódusa; b, a nagy kutatói egyéniségek hiánya; c, az antropoló-
gus társadalom szétzilálódása túlbürokratizált intézményekbe; d, az átfogó és megtermékenyítő 
elméleti párbeszéd hiánya; e, kevés új elmélet kidolgozása a tudományterületen; f, a politikai el-
köteleződés; g, az antropológia megalapozó ismeretelméleti kategóriáinak alkalmatlansága. 
Jarvie a két társadalomfilozófiai jelentőségű problémát egyrészt az empirikus társadalomtudo-
mányként elgondolt antropológia módszertani megalapozatlanságában, valamint az antropoló-
giatudomány empirikus alapjainak átgondolatlanságában jelölte meg. Jarvie a kortárs szerzőket 
sem kímélő elemzésében külön figyelmet szentelt Johannes Fabian kutatásainak, aki aztán egy 
évvel később írt válaszában fogalmazta meg az antropológus egzisztenciális kitettségéből követ-
kező reflexív-kritikai értelmezési pozíció megkerülhetetlenségével kapcsolatos gondolatait.    

58  Popper 1972: 341–361. 
59  Kaplan–Manners 1979: 8. 
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státuszának újabb reflexív-kritikai elemzési szempontját képezte és egyúttal a tu-

dásterület saját történetéhez való viszonyát is megváltoztatta. A kritikai tudatos-

ság a tudomány történeti fejlődésfolyamatából kiemelkedő fordulatértékű szemlé-

leti jelenség.60  

Félreértés ne essék, a kritikai tudatosság nyomozása nem valamiféle tudás-

szociológiai érdeklődés, de sokkal inkább a tudománytörténet „antropológiájá-

nak” kimunkálása, annak tisztázása, hogy a kutató szociokulturális körülményei 

miként képezik meghatározó ismeretelméleti aspektusát a „Másik” a terepkutatás 

keretei között zajló megértéskísérletének. Továbbá az is nyilvánvaló, hogy a tu-

dománytörténet felértékelődése nem a történelmi múlt részletei iránti „dokumen-

tatív” érzékenység fejlesztését jelenti. Az antropológus személyes szociokulturális 

vonatkozásai, különös tekintettel a tudománytörténetileg feltárható szakmai-

akadémiai krédó és ethosz az antropológiai megértésfolyamatra hatást gyakorló 

összefüggéseire, amint ezt Jarvi pontosan megfogalmazta, az antropológia para-

digmatikus alkotóinak filozófiai elemzését követeli.61 

A paradigmatikus diszciplináris alkotók, tehát az antropológus-kutató, a 

szociokulturális „Másik”, a terep, a racionális tudományeszme olyan komplex 

összetevői a tudománynak, amelyek illeszkedése körüli tudománytörténetileg fel-

tárható zavarok egyrészt a krízis okait, másrészt a kritikai felülvizsgálat hajtómo-

torját képezik. Összefoglalva, a kritikai megközelítés feladata az antropológiai 

megértés alkotóinak és a megértésfolyamat filozófiai (ismeretelméleti) mibenlét-

ének szempontjait magában foglaló problémahalmaz reflexív elemzése. Mindezt 

annak a tudatában, hogy az ismeretreprezentációs válság okaként rögzített három 

tényező jellemzése, – az antropológiatudomány etnocentrikus látásmódja, a szub-

jektum–objektum dualitása, valamint a mindenkori és tudománytörténeti vizsgá-

lattal feltárható szakmakörnyezeti adottságok – már az elemzés kezdetén kizárják 

a kritikai felülvizsgálat remélt eredményét, az elméletileg előfeltevésektől mentes 

antropológiai megértést. A „tiszta” antropológiai megértés nem létezik, tudomá-

nyos célképzete „’hiba’ és ’illúzió’”, amennyiben az „igazság” és az „objektivitás” 

az antropológiában egzisztenciális, társadalmi, történeti és filozófiai közvetítéssel 

(eszközökkel) előállított ismeretelméleti alakzatok.62  

Függetlenül attól miként ítéljük meg a Scholte nevével fémjelzett, de nyilván 

a ’70-es évek antropológiaelméleti törekvéseinek kollektív eredményeként kibon-

takozó „programot”, szerepe az antropológiatudományt jellemző ismeretelméleti 

zűrzavar tárgyiasításában és a kritikai fordulat előkészítésében megkerülhetet-

 
60  A tétel megfogalmazása – Bob Scholte hivatkozza – Habermashoz köthető. Habermas 1971: 

17; Scholte 1979: 10.  
61  Jarvie 1975: 256. 
62  Vö. Scholte 1979: 11. 
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len.63  Igaz a tudománytörténet korábbi időszakai iránti nem csekély nosztalgiát 

tápláló elképzelés, illetve a 70-es évek antropológiaelméleti folyamatai – az egysé-

ges tudomány reménye, mikor egy-egy meghatározó tudós álláspontja és a körü-

lötte folyó viták egyet jelentettek magával a tudásterülettel – a kritikai fordulat 

megkerülhetetlen előzményei, ám az antropológia ismeretreprezentációs válságá-

nak átfogó elemzésére a fordulat részeként az 1980-as években került sor.64  
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Gábor Biczó 
 

THE PREQUELS OF THE CRITICAL TURN IN THE CULTURAL ANTHRO-
POLOGY OF THE 1970S: AN OUTLINE BASED ON THE HISTORY OF IDEAS 

 
The “event” labeled as critical turn, which can be adequately defined from the perspec-
tive of the history of science, as good as turned the entire spectrum of the humanities 
upside down between the second half of the 1960s and the mid-1980s. The term critical 
turn is a general and collective designation, especially in the field of social sciences, in-
cluding the discipline of anthropology. The establishment of critical thinking in the dis-
cipline of anthropology generated fundamental changes whose understanding and inter-
pretation is inseparable from earlier events in the “genealogy” of scholarly activities and 
from an analysis of the effects of allied sciences on anthropology, specifically from that 
of the impact of philosophy. 
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Kotics József 
 

Munkásövezetből roma szegregátum?  
Makó Honvéd városrészének alkalmazott  

antropológiai vizsgálata 
 

 

BEVEZETÉS 

 

A Honvéd városrész Makó egyetlen szegregátumának tekinthető.1 Az 1861-

ben telkek ingyenes kiosztásával alapított városrész egy eleve elhibázott kon-

cepció részeként jött létre. Az akkori városvezetés anyagi megfontolásokból nem 

vette tekintetbe a mérnökök ellenkezését az egykori legelőként használt terület 

beépítésére. Egy vizenyős, szikes-agyagos területen alakították ki az új város-

részt.2 Emellett igen szűk telkeket alakítottak ki, az utcák rendkívül keskenyek.3 

Ezek a fizikai adottságok nagymértékben járulnak hozzá a Honvéd városrész mai 

problémáihoz. De a fizikai környezet mellett a terület szociokulturális viszonyai 

is indokolják a területen való városrehabilitációs beavatkozást. Eleve alacsony 

szociális státuszú népességnek osztották ki a telkeket. A Honvéd Makó ma is 

legalacsonyabb státuszú városrésze. A Honvéd városrész eredetileg Makó egyik 

munkásövezete volt,4 mára azonban egyértelműen a makói, a térségi és távo-

labbról is idetelepülő szegények gyülekező helyévé vált. A városrész gyakorlatilag 

csak lakhatási funkcióval bír.5 A lakosság iskolázottsági és foglalkoztatottsági 

jellemzői egyaránt kedvezőtlenek, mindez pedig kedvezőtlen jövedelmi és 

szociális helyzettel is párosul. A gazdasági aktivitás rendkívül alacsony, a helyben 

működő néhány kereskedelmi egység csak a lakosság legalapvetőbb igényének 

kielégítésére szorítkozik. Kedvezőtlen társadalmi összetétele miatt a makóiak 

leértékelik ezt a területet. Az ingatlan és lakás árak utóbbi két évtizedben bekö-

vetkezett radikális csökkenése az egyik legfőbb mutatója ennek. De emellett van 

egy mentális síkon történő leértékelés is a városiak közvélekedésében. A makóiak 

 
 1  A kutatásra Makó Város Önkormányzatának megbízásából 2015 májusában került sor. A fela-

dat Makó Honvéd városrészének szociális városrehabilitációjához megvalósíthatósági tanul-
mány készítése volt. A kutatásra a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai In-
tézetének hallgatóinak bevonásával került sor. 

 2  Tóth 2002: 193. 
 3  Varga 1992: 140–143. 
 4  Erdei 1982: 30.  
 5  Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Készítette: ITS DA Konzorcium. 2015 

május. 
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romákkal szembeni előítéletes gondolkodásmódja egybekapcsolódik azzal, hogy 

minden szegényt a romákkal azonosítanak. Emiatt a Honvéd városrészt főként 

romák által lakottnak tartják, fizikai és mentális síkon is eltávolítják magukat az 

ott élőktől.6 

A városrész szociális városrehabilitációja a probléma komplex kezelése 

révén lehetőséget ad a jelenlegi feltételrendszer olyan megváltoztatására, amely a 

városrész integrálódását és a többi városrészhez való felzárkózását eredményez-

né. A szociális városrehabilitációs fejlesztés célja a közösségi, városi és gazdasági 

funkciók megerősítése. A fejlesztések eredményeként az akcióterületen a leg-

fontosabb cél a városrész infrastrukturális állapotának kialakítása mellett egy 

olyan közösségi tér kialakítása (közösségi ház építése révén), amely megfelelő 

alapot teremt a lakókörnyezetéért és saját életkörülményeinek javításáért tenni 

akaró társadalom céljainak eléréséhez. Az akcióterület városi funkcióinak (ját-

szótér, park) megerősítései is hozzájárulnak a városkép javításához, a közösségi 

élet önszerveződéséhez.  

A szociális típusú városrehabilitációs projektek nélkülözhetetlen elemei a 

beruházásokat kiegészítő „soft” tevékenységek, amelyek a lakosság, a civil szféra 

számára segítséget nyújtanak a közösségformálásban, a helyi identitás erősí-

tésében, és a környezettudatos gondolkodás helyi szintű erősítésében egyaránt, 

emellett pedig hozzájárulnak a városfejlesztés eredményeinek elfogadottságához, 

közép- és hosszútávon történő társadalmi-környezeti fenntartásához. Az akcióte-

rület „soft” tevékenység célja egy jól működő aktív helyi közösség megteremtése.  

 

 

AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE 

 

A városrész Makó észak-keleti részén található. Határait kelet felől a város 

kiterjedt iparterülete, délről a Gerizdes városrész, nyugatról a városközpont és az 

Újváros jelenti. Legnagyobb érintkezési „felülete” az iparterülettel és az Újváros 

városrésszel van. A Honvéd városrész hivatalosan a Justh Gyula utca – Hosszú 

utca – Tulipán utca – Aradi utca – Honvéd utca által közbezárt területet öleli fel. 

Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2008–2013) hivatalosan is vá-

rosi szintű szociális szegregátumként kezeli.7 

 
 6  Jól szemlélteti ezt a helyzetet, hogy a belvárosba igyekvők jóval rövidebb időn belül elérhetnék 

azt, ha a Honvéd városrészen keresztülvágnának. Ehelyett inkább hatalmas kerülővel jutnak el a 
belvárosba, még a fizikai áthaladást is veszélyesnek gondolják. 

 7   Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Terra Stúdió Kft. 2008. április 13. 75. 
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1. térkép: Honvéd városrész térképe8 

 

 

HELYZETELEMZÉS 

 

A KUTATÁS ELMÉLETI KERETE, MÓDSZERTANA, A MINTAVÉTEL  

 

A kutatás elméleti kerete 

 

A szegénységkutatások újabb irányai már nem pusztán az alacsony jövedelmi 

viszonyok alapján határozzák meg a fogalmat, hanem sokdimenziós jellegét 

hangsúlyozzák és a halmozott depriváció jelenségére és a társadalmi kirekesz-

tettségre utalva azt emelik ki, hogy a szegénység a lehetőségekből való kizáródás.9 

Ezek a vizsgálatok a kirekesztettség folyamat jellegére helyezve a hangsúlyt arra 

hívják fel a figyelmet, hogy a szegénységben érintett személyek és háztartások 

több szociális dimenzióban meglévő hátrányos helyzetüket átörökítik az őket 

követő generációkra.10 

 

 
 8  A fenti térkép a Terra Studió Kft. nevével fémjelzett, 2008. április 13. napján készített „Makó 

Város integrált városfejlesztési stratégiája 2007–2013” címet viselő tanulmány részét képezi. 
 9  Messing–Molnár 2011: 53. 
10  Messing–Molnár 2011: 53. 
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A kutatás módszertana, a mintavétel 

 

A kutatás során egyfelől kérdőíves felmérést végeztünk, másfelől félig strukturált 

interjúkat készítettünk. 

A kutatás során Honvéd városrész 204 háztartásban végeztük el a 

helyzet-, szükséglet- és igényfelmérést. 112 nem roma és 92 roma háztartás került 

a mintába. A 92 roma háztartásban 332 személyre vonatkozóan nyertünk 

adatokat. A nem roma népesség lekérdezett 112 háztartásban 298 személy lakik. 

Összesen 624 főre vonatkozóan állnak információk rendelkezésre. Ez a Honvéd 

városrész lakosságának majd egyharmada. Megjegyzés: a hivatalos vélekedés 

szerint a Honvéd városrész az Aradi utca, Honvéd, Justh, Hosszú és Tulipán 

utca által határolt terület. A helyiek felfogásában egyértelmű a törekvés a Honvéd 

területének beszűkítésére. A Királyhegyesi út alatti déli terület lakói a leghatá-

rozottabban nehezményezik, hogy ők a Honvéd városrészhez tartoznának. A 

kutatásba ezt a részt is bevontuk, miután a megbízás a teljes Honvéd városrész 

felmérésére vonatkozott. 

1. diagram 
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2. diagram 

 

Etnikai összetétel 
 
A városban teljesen elterjedt felfogás szerint Honvéd városrészben túl-

nyomó többségben romák élnek. A kutatási eredmények teljesen cáfolják ezt a 
vélekedést. A felmérés szerint a Honvéd városrészben élő roma lakosság 652 fő. 
A Honvéd városrész teljes lakossága 2303 fő. Az itt élő romák a városrész 
népességének még egyharmadát sem teszik ki. A jelenség a szegénység etni-
cizálódásával hozható összefüggésbe. A közvélekedés a szegényeket és a romákat 
azonosítja. A Honvédban élő szegények többsége nem roma. Azonban az itt élő 
romák között nagyobb arányban találunk mélyszegénységben élőket. 

 
Iskolai végzettség 
 
A lakosság iskolai végzettsége szempontjából a Honvéd városrész a legked-

vezőtlenebb mutatókkal jellemezhető része Makónak. Az aktív korú lakosság 
között a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya megkö-
zelítette a 70 százalékot. 

A magasan képzettek arányát a 25 évesnél idősebb népességhez viszonyítva 
még kedvezőtlenebb a helyzet, az akcióterületen alig 0,9% rendelkezett 2001-ben 
felsőfokú végzettséggel, vagyis a Makó egészére vonatkozó értéknek még a 
tizedét sem érte el. 
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3. diagram 

 

A nem roma lakosságnál a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya igen magas. 

A minta 73 százalékának nincs 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége, majd 

egyhatoduk a 8 általánost sem fejezte be. Csak egynegyedük végzett középiskolát, 

az egyetemet és főiskolát végzettek aránya 2 százalék csupán. 

A roma lakosság esetében még rosszabbak az iskolai végzettségre vonat-

kozó mutatók. Kétharmaduk végezte el a 8 általánost. 14 százalékuk még azt sem 

fejezte be. Egyötödük végzett középiskolát. Körükben nincsen egyetemi, 

főiskolai végzettséggel rendelkező. 

Az akcióterület népességének korstruktúrája a Makóra jellemző korszer-

kezethez képest kedvezőbb, valamivel fiatalosabb. 

A nem roma népesség korcsoport szerinti megoszlása bár alapjaiban hason-

lít Makó város egészének arányaihoz, mégis kimutatható a Honvéd városrészben 

élés hatása. A 60 év felettiek aránya kiemelkedően magas, 57 százalék. Ez a 

népesség nagyfokú elöregedését mutatja. A 20–59 éves korcsoport 37 százalékot 

tesz ki, míg igen alacsony a húsz év alattiak korcsoportja. A roma populáció 

kormegoszlása jelentős eltérést mutat a helyi többségi társadaloméhoz képest. Itt 

például egyáltalán nem találunk 80 év feletti korosztályt. A hatvan év felettiek is 

mindössze 19 százalékot adnak. Jelentős arányát a népességnek a közép-

korosztály a gyermekek és a fiatalok alkotják. 
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4. diagram 
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MEGELŐZŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK  

AZ AKCIÓTERÜLETEN 

 

Makó város rendelkezik a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozóan Integ-

rált Városfejlesztési Stratégiával.11 A szakmai anyag több fejezetben is kitér a 

Honvéd városrész fejlesztésére. A stratégia rögzíti, hogy a városrész szociális 

szegregátumként azonosítható.  

 
„A társadalmi és építészeti jellemzők alapján egy kiemelkedően hátrányos helyzetű terület 

bontakozik ki Makón, mégpedig a Honvéd városrész területe. Minden mutatója arra vall, hogy a 
terület szociális alapú szegregátumnak ad helyet, kiemelkedően magas arányú (veszélyeztetett) 
gyermekkorú népességgel, alacsony iskolai végzettséggel, magas munkanélküliségi rátákkal. A 
Honvéd városrész összefüggő krízisterület, a város antiszegregációs terve kiemelten ezzel a város-
résszel foglakozik.”12 

 

A városrészre vonatkozó SWOT-analízis az alábbi megállapításokat tartal-

mazza:13 

 
„Erősségek 

 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat lépéseket tett a Roma kisebbség 
érdekvédelmére 

 A keletről határoló kezeletlen, elhanyagolt látványt nyújtó iparte-
rületeknél védőfásításra, ill. utcafásításra elegendő tér áll rendel-
kezésre 

Gyengeségek 

 Szegregált városrész, roma lakosság 

 Szűkre szabott utcák, használhatatlan méretű telkek, közművesítés 
hiánya 

 Leromlott állapotú lakóépületek jelenléte 

 Rehabilitációra alkalmatlan putris építkezés a városrész nyugati részén 

 A közintézményi ellátás teljesen hiányzik 

 Hiányzik a közösségformálás alapinfrastruktúrája 

 A városrész tömegközlekedési kapcsolata hiányzik 

 A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a kezdeteknél tart 

 A csapadékvíz-elvezető hálózat rendkívül hiányos, fejlesztésre szorul 

 Néhány utcában ivóvízhálózat rekonstrukciót szükséges végrehajtani 

 A városrész számos útja nincs pormentesítve 

 A városrész jó néhány utcájába nincs bevezetve a gáz 

 Kevés a kerékpárutak száma és hossza 

 
11  Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Terra Stúdió Kft. 2008. április 13.  
12  Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Terra Stúdió Kft. 2008. április 13. 75. 
13  Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Terra Stúdió Kft. 2008. április 13. 95–96. 
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 A keskeny utcák a városrész belső részeiben nem adnak teret utca-
fásításra 

 A városrészben lakók képzettségüknél fogva kevésbé fogékonyak a 
közösségi fejlesztő tevékenységekre 

Lehetőségek 

 Több közösségfejlesztő csoport és civil szerveződés aktív a településen 

 Anti-szegregációs törekvésekkel, fejlesztésekkel a zöldfelületek fejlesz-
tése jól kombinálható 

 A városi kerékpárút és útfejlesztés érinti a városrészt (engedélyes 
tervek) 

Veszélyek 

 Roma lakosság általánosan jellemző ellenállása a központi beavat-
kozásokkal szemben 

 A központi részek fejlesztései háttérbe szorítják a városrészt 

 Az esetlegesen megvalósuló fejlesztések hosszú távú eredménye 
bizonytalan, a helyiek aktív közreműködése nélkül.” 

 

Jóllehet az anyag szakmai szempontból kimunkált, módszertani értelemben 

több ponton is kritizálható. Feltételezhetően a Honvéd városrész vonatkozá-

sában nem került sor az ilyen esetben kötelezően előírt társadalomtudományi 

kutatás elvégzésére. A városrészre vonatkozó naprakész empirikus adatok hiánya 

magyarázhatja, hogy az anyag készítői a közvélekedést elfogadva a Honvéd 

városrészt túlnyomórészt romák által lakott területnek tartják.14 A hibás kiin-

dulópont több vonatkozásban szükségszerűen vonja maga után a beavatkozások 

helytelen megválasztását. Az anyag a közösségi házzal kapcsolatban így fogalmaz:  
 

„A közösségformálás lehetőségének legnagyobb hiányossága egy Közösségi 
Ház megvalósítása, amely kellő infrastrukturális hátteret jelentene az önszervező-
désre képes roma közösség nagyobb összetartása érdekében.”  

 

Miután a Honvéd városrész lakóinak túlnyomó többsége nem roma, teljesen 

elhibázott a közösségépítés feladatát csak a romák vonatkozásában említeni. Ép-

pen ellenkezőleg, egy kialakítandó közösségi háznak a Honvéd városrésziek 

összetartozását kell segítenie, ezáltal is erősítve a lokális identitástudatot, csök-

kentve a romákkal szembeni előítéletességet. 

Más vonatkozásban is kritizálhatóak az IVS Honvéd városrésszel kapcso-

latos megállapításai. A legfontosabb veszélyként a roma lakosság központi bea-

vatkozásokkal kapcsolatos ellenállását nevezik meg, ahelyett, hogy arra vonat-

kozóan adnának javaslatokat, hogyan motiválható a helyi lakosság (nem csak a 

romák) a fejlesztésekben való aktív részvételre. 

 
14  Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Terra Stúdió Kft. 2008. április 13, 95, 115, 130. 



907 

AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI 
 

Demográfiai adatok 
 

Honvéd lakossága 2015 júniusában 2303 fő.15 A 2001-es népszámlálás adatai 

szerint a városrészben 2959 lakos élt.16 14 év alatt a városrészben több mint 600 

fővel csökkent a lakónépesség száma. 
 

Gazdasági helyzet 
 

Az akcióterület elhelyezkedése, a természeti környezetből fakadó kertvárosi 

jellemvonások, valamint a relatíve kisszámú és többségében alacsonyan képzett 

népesség alapvetően meghatározza Honvéd gazdasági szerkezetét. Mindebből 

következően a gazdasági funkciókat a múltban és napjainkban is főként a helyi 

lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltató egységek testesítik meg. 

5. diagram 

 
15  Az adatokat a Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoportja bocsátotta 

rendelkezésünkre. 
16  A KSH adatai alapján. 
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6. diagram 
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Az igen kedvezőtlen képzettségi viszonyokkal összevetve az akcióterület foglal-

koztatottsági jellemzői ugyanolyan kedvezőtlen képet mutatnak, azok minden 

tekintetben elmaradnak a Makó város egészére jellemző átlagoktól. A 2001-es 

népszámlálás adatai alapján a 15–64 éves népesség körében mindössze 45,4% 

volt a foglalkoztatottak aránya, amely közel hat százalékponttal maradt el a makói 

 

 

7. diagram 
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középértéktől. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya ugyan 

valamivel közelebb áll a városi átlaghoz, azonban így is meghaladja az aktív korú 

népesség felét, és ez alapján nem meglepő, hogy a háztartások 45%-ában nem 

volt egyetlen foglalkoztatott sem. Az akcióterület népességének tehát eleve csak 

az átlagosnál kisebb hányada vesz részt az elsődleges munkaerőpiacon, és a 

jellemzően kedvezőtlenebb képzettségi szintnek megfelelően zömmel azok is 

csak alacsony presztízsű munkákhoz jutnak hozzá, akik kereső tevékenységet 

folytatnak. A kedvezőtlen foglalkoztatottsági és iskolázottsági mutatók, illetve a 

Honvéd városrészre jellemző demográfiai folyamatok együttesen jól jelzik a 

hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok magas 

arányát, amely további szociális problémák forrásául szolgál. 

A munkaerőbázis iskolázottságához igazodva a foglalkoztatottsági és mun-

kanélküliségi mutatók ugyancsak az átlagosnál jóval rosszabb helyzetről árul-

kodnak. A felmérés adatai alapján a helyi társadalom jelentős részét képviselik a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve leszakadó társadalmi cso-

portok, ebből a szempontból az akcióterület a város legkedvezőtlenebb helyzetű 

lakóterülete. Az itt élők körében jóval magasabb az alacsony presztízsű foglal-

kozásokban tevékenykedők aránya, ez pedig szintén szoros összefüggést mutat 

az átlagosnál kedvezőtlenebb képzettségi mutatók tartós fennmaradásában. A 

képzettségre vonatkozó adatokból érthető meg, hogy a helyiek miért találnak 

nehezen munkát az elsődleges munkaerőpiacon. 

 

 

Jövedelmi viszonyok 

 

A megélhetési viszonyokról a háztartásban egy főre eső jövedelem ad 

pontos képet. A táblázat egyértelművé teszi, hogy a Honvéd városrészben élők 

többségének egy főre eső jövedelme nem éri el a jövedelmi szegénységi küszöb 

értékét. Mind a roma és nem roma népesség esetében van egy nagyon szűk réteg, 

akiknél az egy főre eső jövedelem eléri a százezer forintot. Ők a népesség 

egyhatodát sem teszik ki. Ugyanakkor az adatokból egyértelműen kiviláglik, hogy 

igen nagy a Honvéd városrészben a mélyszegénységben élők aránya. Ez a roma 

lakosság esetében az összes háztartás fele. Az ő egy főre eső jövedelmük 40 ezer 

forint alatt van. De van egy több mint 20 százalékos csoport, ahol az egy főre eső 

jövedelem 20 ezer forint alatt van. Az ő esetükben mindennaposak a 

nélkülözések. A nem roma népesség esetében is igen magas a mélyszegénységben 

élők aránya, eléri a háztartások negyven százalékát. 
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8. diagram 

 

Bár a jövedelmek megoszlása a háztartás összes bevételére vonatkozó 

adatsor és az nem számol a háztartásban élők számával, az az adatokból kiderül, 

hogy igen nagy arányban vannak a Honvéd városrészben élő családok között, 

akik a munkajövedelem hiánya miatt igen alacsony bevételre tesznek szert. A 

háztartások majd felének az összbevétele 100 000 forint alatt van. A magas 

bevétellel rendelkező háztartások száma elenyésző. 

A KSH hivatalos adatai alapján háztartásokra vetített létminimum adatok 

megdöbbentő képet mutatnak. A roma lakosság nyolcvan százaléka él a 

létminimum alatt. De a Honvéd városrészben élő nem roma lakosság esetében is 

majd kétharmados a létminimum alatt élők aránya. Ezek az adatsorok 

egyértelműen bizonyítják egyfelől, hogy a Honvéd városrész a szegény sorsú 

lakosság lakóhelyévé vált. Másfelől pedig arra is rámutatnak, hogy a 

szegénysorban élés nem pusztán a roma lakosság itt élő részét sújtja. 
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9. diagram 

 

A Honvéd városrészben lakók egyértelműen a szegénységet tekintik élet-

formájuk legfőbb meghatározójának. A szegénynek érzi-e magát kérdésre vá-

laszadók zöme családját a szegények közé sorolja. A két etnikum esetében 

azonban komoly eltérések tapasztalhatók. Míg a nem roma népesség 20 százaléka 

egyáltalán nem tekinti magát szegénynek, ez a romák esetében mindössze 7 

százalék. Abban is nagy eltérés mutatkozik, hogy a romák 42 százaléka teljes 

mértékben szegénynek tartja magát, ez a nem roma népesség esetében 17 

százalékos értéket mutat. A nem roma népesség több mint fele a bizonyos ér-

telemben szegények csoportjába tartozónak gondolja magát, ez a romák esetében 

is igen magas érték, 47 százalék. 
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Az anyagi megélhetésre vonatkozó kérdésre adott válaszok megerősítik a 

szegénységgel kapcsolatos adatokat. A nem roma népesség mindössze hét 

százaléka adta azt a választ, hogy gondok nélkül élnek, a roma háztartások közül 

senki. Mindkét etnikum esetében egyötöd azok száma, akik beosztással jól 

kijönnek a jövedelmükből. A nem romák esetében 38 százalék az „éppen, hogy 

kijönnek a havi jövedelemből” válaszlehetőség, a romáknál ez 32 százalék.  

A nem roma lakosság hét százaléka adta azt a választ, hogy nélkülözések között 

élnek, míg ez a romáknál igen magas értéket mutat, 17 százalékot. A Honvéd 

városrészben élő roma népesség majd egyötöde rendkívül nehéz anyagi 

körülmények között él. 
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10. diagram 

 

A roma háztartások 71 százaléka nem képes egy váratlan kb. 60 000 forintos 

kiadás fedezetét előállítani. Ez az érték bár a nem romáknál jóval alacsonyabb, 

így is 59 százalék. A Honvéd városrészben élők háztartásainak túlnyomó része 

nem képes tartalékokat felhalmozni. 

 

 

 TÁRSADALMI HELYZET 

 

Háztartások összetétele 

 

A háztartások összetételének vizsgálata az adott népesség jellemzőiről 

fontos információkkal szolgál. Az alábbi diagram az egy háztartásban élőket 

aszerint csoportosítja, hogy hányan élnek abban. 
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11. diagram 

 

A nem roma lakosság körében jóval magasabb az egyszemélyes háztartások 

aránya. Ők az esetek többségében egyedül élő idős özvegyemberek. Ugyancsak 

jóval magasabb körükben a két fős háztartásban élők aránya. A három-öt fő 

közötti háztartások hasonló súllyal jelennek meg a két etnikumnál. Megfi-

gyelhető, hogy 6 főnél népesebb háztartás csak a roma lakosság körében 

található. Összesen 8 ilyen háztartás került a mintába. 

A nem roma lakosságnál feltűnően népes csoportot alkotnak az egyedül 

élők. Ez egyértelműen a kedvezőtlen korfa következménye, körükben az idős 

népesség aránya igen magas. A nem roma lakosságnál az egyszerű családos 

háztartások a dominánsak, a populáción belül figyelemre méltó a kiterjesztett 

családos háztartások 11 százalékos aránya. A többcsaládos háztartások a 
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legszegényebb csoportoknál jellemzőek, ami a szükséghelyzetre kialakított 

reakciónak tekinthető. 

 

12. diagram 

 

A roma népességnél a háztartásszerkezet egészen más arányokat mutat. Itt 

alacsonyabb, 16 százalék az egyedül élő háztartások aránya. Jellemzően itt is az 

egycsaládos háztartások a meghatározók. Ugyanakkor a kiterjesztett és 

többcsaládos háztartásban élők a népesség egynegyedét alkotják és magasnak 

tekinthető a 10 százalékos több családmagot tömörítő típus jelenléte. 

A családban élő gyermekek száma tekintetében a közvélekedés által 

feltételezettnél kisebb eltérést találunk a roma és nem roma népesség között. Az 

egy gyermekes háztartások alkotják a nem roma háztartások több mint felét, a 

romáknál valamivel több, mint negyedét. A két gyerekes háztartások azonos súllyal 

vannak jelen a két csoportnál. A nem roma népesség körében a 3 gyerekes 

háztartások már nem jellemzőek, alig 13 százalék. Ez a romák esetében az összes 

háztartás egyötöde. A 4-6 gyermekes háztartások a romáknál sem jellemzőek, az 

összes háztartás 14 százalékában van ennyi gyermek. A nem romák esetében 

összesen két ilyen háztartást írtunk össze. A gyermekszámra vonatkozó adatok 

egyértelműen azt jelzik, hogy a romák körében az általánosan elfogadott 
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gyermekszám 1-3 között található. Ebben a vonatkozásban is a többségi 

társadalom mintáját követik. 

 

 

13. diagram 

 

Lakásviszonyok, lakhatási körülmények 

 

A lakhatási viszonyok a városrész neuralgikus pontja. A vizenyős legelőn 

kialakított városrész legfőbb problémája kezdetek óta a belvíz. Ez ma is 

megoldhatatlan feladatot állít a családok elé. Ezt tetézi, hogy nincs kiépítve a 

városrészben a szennyvízcsatorna rendszer, és az esővíz elvezetését sem oldották 

meg teljes körűen. Miután a Honvédban kialakulása óta alacsony státuszú társa-
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dalmi csoportok éltek, nem volt anyagi lehetőségük a házak alappal való megé-

pítésére, amely egy szinten kezelni tudná a problémát. Ennek következménye, 

hogy a vályogból épült házak a vizesedés miatt nagy számban összedőlnek. A 

házak állapotára vonatkozó kérdéssorra adott válaszok egyértelműen jelzik, hogy 

az itt élőket a lakás állapota sújtja a leginkább. 
 

14. diagram 

 

A válaszokból kiviláglik, hogy bár a romákat és nem romákat éppúgy sújtja a 

lakások rémisztő állapota, azonban miután a romák körében jóval több a 

forráshiánnyal küzdő háztartás, náluk jóval kedvezőtlenebb viszonyokat 

találtunk. Az egytől kilencig terjedő skálán a lakás nedvesedésével összefüggésbe 

hozható problémák a romák esetében ötnél nagyobb átlagot mutat. A probléma a 

nem romák esetében is súlyos, itt a négyes értéket múlja felül az átlag. A házak  
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15. diagram 
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16. diagram 

 

vizesedése egyértelműen egészségkárosító hatású. A felmérés során rákérdeztünk 

az asztmás megbetegedések előfordulására is. A lekérdezett háztartások 15 

százalékában található asztmás beteg. Ugyancsak inkább a roma lakosság házaira 

jellemző, hogy kevés fény van bennük. Mindkét csoport súlyosnak ítéli a Honvéd 

városrész bűnözési helyzetét. 

A lakások túlnyomó része magántulajdonban van. Önkormányzati bérlakás 

alig található a területen. Miután uniós forrásokból magán építkezés nem 

támogatható, a városrész legsúlyosabb problémája pályázati úton nehezen 

orvosolható. 
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17. diagram 
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18. diagram 

 

A területen csak földszintes lakások találhatóak. A lakások zöme két-

háromszobás. Ezek arányában nem találunk lényeges eltérést a roma és nem 

roma lakosság között. Az egyszobás lakások száma éppen úgy minimális, mint a 

háromnál több szobásé. A lakásállományra tehát nagyfokú homogenitás jellemző. 
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A lakáshoz tartozó fürdőszoba esetében már található eltérés. A romák által 

lakott háztartások majd egyötödében nem található fürdőszoba, ez a nem roma 

háztartások estében 13 százalék. 

A lakások nagy részében a házban található vízöblítéses vécé van. A roma 

háztartások esetében azonban 36 százalék a telken található árnyékszék aránya. 

Ez a nem roma háztartások esetében 20 százalékos értéket mutat.  

19. diagram 

 

Jóllehet a városrész több utcájában be van vezetve a gáz, az itt élők zöme 

hagyományos tüzelési módokat alkalmaz. Leggyakrabban szén- vagy fatüzelésű 

kályhával fűtenek. A roma háztartások esetében ennek aránya 80 százalék fölött 

van, a nem romáknál 59 százalék. 
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20. diagram 

 

A szemétkezelés a Honvéd városrészben nagy problémát okoz. A ház-

tartások döntő része fizet a szemétszállításért, és azt a szolgáltató el is viszi. Főleg 

a szegényebb sorsú roma háztartások nem tudnak fizetni a szemétszállításért. Ezt 
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az elhagyott, ledőlt házas portákra helyezik el, ami a helyiek szerint elsődleges 

oka a területen elszaporodó patkányoknak. A helyiek megítélésben a tiltott 

szemétlerakás az egyik legsúlyosabb probléma. Sürgetik az az ellen való fellépést. 
 

21. diagram 
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A városrésszel kapcsolatos lakossági szükséglet és igényfelmérés eredményei 

 

A várakozásokkal ellentétben a városrészben élők nagy többsége pozitívan 

állt hozzá a kutatáshoz és őszintén feltárta a fejlesztéssel kapcsolatos elkép-

zeléseit. A nem roma (főleg idős) lakosság körében nagyobb volt a projekttel 

kapcsolatos fenntartás. A szegénységben élők számára a kutatás lehetőséget 

kínált problémáik tolmácsolására. Ahogy arra számítottunk a kutatás során 

elsődlegesen a személyes gondok és nehézségek bemutatásával találkoztunk. A 

legtöbbször konkrét segítséget kértek a lakás állapotának javításához, egyéb 

szociális problémáiknak a megoldásához. Az itt élők élethelyzetének ismeretében 

nem meglepő ez a hozzáállás. A nehéz sorban élés kényszere a napi megélhetési 

gondok leküzdésére kényszeríti őket. Azonban az interjús helyzetek során egyér-

telművé vált, hogy a helyiekben mutatkozik igény az egyéni érdekeken túlmutató 

fejlesztésekre is. 

A helyi közösségi viszonyok feltárásához egy bizalmi indexet készítettünk. 

Ennek során egytől ötig terjedő skálán kellett megadni, hogy az adott csoportban 

mennyire bíznak meg. 

22. diagram 
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A fentebb látható táblázat eredményei egyértelműen arra utalnak, hogy a 

Honvédban élőknek igen alacsony a bizalmi indexe. Elsődlegesen a szűkebb 

családban bíznak. Már a közeli rokonok és a szomszédok is jóval kisebb értéket 

kapnak. A barátok, a helyi hivatal és az egyház támogatottsága még közepesnek 

mondható, de a többi esetben igen alacsony értékeket kaptunk. Az állam, a 

politika és a társadalmi szervezetek bizalmi indexe rendkívül alacsony. A 

helyiekben jelenleg a Honvéd városrészhez tartozás nagyon alacsony értéken 

szerepel. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a Honvédban élők elsődlegesen a 

családjukhoz és rokonságukhoz kötődnek, a városrészhez kötődő identitásuk 

nagyon gyenge. Ennek elsődleges oka a Honvéd városrész stigmatizált jellege, a 

makóiak körében való leértékelése. Ezzel hozható összefüggésbe, hogy a helyiek 

jelentős arányban szeretnének elköltözni a városrészből. 

23. diagram 
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A diagramból kiderül, hogy az elköltözni szándékozók aránya rendkívül 

magas. A romák 70 százaléka, a nem romák 55 százaléka költözne el, ha arra 

lenne lehetősége. Az elköltözés okaként elsődlegesen a jobb lakókörnyezet 

jelenik meg. Feltűnő módon a jobb komfortfokozatú és nagyobb lakás iránti 

igény kevésbé motiválja elköltözésre a helyieket. 

24. diagram 

 

Az elköltözés okaira következtethetünk a Honvéd városrész problémáit 

megadó válaszokból is. Meglepő módon nem az infrastrukturális hiányosságokat 

(közművesítés hiánya, utak állapota) vagy a közérzetet döntően befolyásoló 
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közbiztonságot említették a legtöbbször, hanem az eltakarítatlan romos 

épületeket és a tiltott szemétlerakás problémáját. A válaszokból kitűnik, hogy a 

helyiek érzékelik városrészük fejletlenségét és elmaradottságát. Így igényt 

tartanának játszóterekre és parkokra, sportolási és a kulturálódási lehetőségekre 

és ehhez kapcsolódó infrastruktúrára. Nagyobb arányban kerül említésre a 

fiatalok képzésének hiánya, mint a közösségi ház és a terület fásításának hiánya a 

városrész problémáinak felsorolásánál. 

 

 
25. diagram 
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A fejlesztésekhez kapcsolódó programok iránti igényt egy általunk össze-

állított lista alapján mértük fel. Egy főleg szegények lakta városrészben nem 

meglepő módon az ingyenes egészségügyi szűrések támogatottsága volt a legma-

gasabb. Igen magas elfogadottsága lenne a drogprevencióval és a fiatalok 

képzésével, a tehetséges tanulók ösztöndíjrendszerével összefüggő programok-

nak is. A megkérdezettek több mint fele támogatja a Tanoda programot, de 

fontosnak tartják a szakmát nyújtó képzéseket, a közösségi házban kialakított 

információs szobát, a szabadidős gyermekközpontú programokat, a háztáji gaz-

dálkodást elősegítő klubszerű foglalkozásokat is. Ugyancsak támogatják a helyiek 

az egyéb klubszerű tevékenységeket (asszonyklub, horgászklub). A Biztos Kezdet 

Gyermekház mintáján alapuló programokat, a közösségi konyha kialakítását, a 

főzőtanfolyamokat. 

Honvéd lakossága a felmérés szerint aktív támogatója és résztvevője lenne a 

városrész terültén létrehozott Közösségi Ház által szervezett programoknak. 

 

 

A HELYZETFELTÁRÁS ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

MEGÉLHETÉSI VISZONYOK 

 

A vizsgálatba bevont háztartásokban a megélhetési stratégiákat alapvetően 

az határozza meg, hogy az elsődleges munkaerőpiacról és a transzfer jövedel-

mekből befolyó havonta fixen megkapott összegek rendkívül alacsonyak a 

vizsgált háztartások túlnyomó részében. Az ebből befolyó jövedelmek a ház-

tartások nagy részében nem fedezik a legelemibb szükségleteket sem teljes 

körűen. Ezt tetézi az egyéb lehetőségekkel való élés korlátozottsága. Ebből 

következően az életforma legfőbb jellemzője a bizonytalanság, a kiszámítha-

tatlanság, az instabil helyzet tartóssága. Ennek egyenes következménye a 

„jelennek élés”, a jelenre orientált habitus. „Az éld túl a mát, majd csak lesz 

valahogy holnap” felfogás nélkülözi a távlatosságot, az előre tervezést. Ez 

azonban nem jelenti az életforma szervezetlenségét, spontenaitását, csak arra 

utal, hogy nem rendelkeznek távlatos jövőképpel. 

Makó Honvéd városrészében a térbeli, szociális és etnikai hátrányoknak 

olyan erős kapcsolódása alakult ki, ami a jelenlegi viszonyok között csaknem 

lehetetlenné tesz mindenfajta kitörést. Szinte semmilyen esély nincs arra, hogy a 

Honvéd városrészben rekedt, szegény, nagyrészt munkanélküliséggel sújtott 

családok elköltözéssel javítsanak helyzetükön. 
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Kapcsolati háló 

 

A tartós bizonytalanság következtében a támogató kapcsolatok felerő-

södnek, de ezzel párhuzamosan az „összekötő” és „átívelő” kapcsolattípusok – 

néhány példától eltekintve – szinte tejesen leépülnek, vagy már ki sem alakulnak a 

többségi társadalom irányába. A gyenge kötések (hiánya) komoly akadályát 

jelentik a munkaszerzésnek, egyúttal homogenizálják az itt élők kapcsolati hálóját, 

ami az egyén és családja teljeskörű elszigetelődéséhez, a mobilitási csatornák 

beszűküléséhez, az életforma „gettósodásához” vezet. A kapcsolati hálók az 

elszegényedés következtében bezáródnak, ezzel párhuzamosan a Honvéd 

városrészben élők beszorulnak a lokális elszigeteltségükbe. 

A bezárkózás a szűkebb-tágabb családi-rokoni körbe racionális válaszként 

értelmezhető a kialakult helyzetre, védelmet és biztonságot nyújt, de egyben 

komoly akadályává válik az életlehetőségek kitágításának. Ezek az emberek a 

negatív választások csapdájában élnek. Ebből a helyzetből a strukturális 

feltételrendszer megváltozása, a kirekesztettség megszűnése hiányában nincs 

kitörési lehetőségük. A városrész szociális városrehabilitációja a probléma 

komplex kezelése révén lehetőséget ad a feltételrendszer olyan megváltoztatására, 

amely a városrész integrálódását és a többi városrészhez való felzárkózását 

eredményezné. 
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József Kotics 
 

ROMA SEGREGATE OUT OF A WORKERS’ ZONE? AN APPLIED 
ANTHROPOLOGICAL EXAMINATION OF MAKÓ’S HONVÉD DISTRICT. 

 
Honvéd [verbatim: one who defends the home country] district in the city of Makó 

seems to be the only segregated area in the entire settlement. This district was founded in 
1861 by allotting land in the form of free lots and as a consequence of a concept that was 
genuinely misguided and inappropriate. Honvéd today is Makó’s most plebeian 
neighborhood.  Originally, it used to be one of the workers’ zones, but now it is 
definitely the gathering place of the poor and the destitute who move here from other 
parts of Makó or even from areas located farther away. Through the complex treatment 
of this problematic situation, a social rehabilitation project of this district could initiate 
the transformation of the present conditions that might result in the integration of this 
community by facilitating its catching up with the rest of the city. The indispensable 
elements of the social types of municipal rehabilitation projects in this case are the so-
called soft activities that complement the material investments and provide help for the 
populace in creating community cohesion, in strengthening local identity, and in 
developing environmentally conscious strategies at the local level, while contributing to 
the social acceptance of the results of municipal development and to their medium and 
long-term social and environmental sustainability. 

 

Zarándokok – Stephansdom – Bécs (Ausztria) 



933 

TABULA GRATULATORIA 

 

NÉV 
 

INTÉZMÉNY 
 

Abádi Nagy Zoltán DE BTK Észak-amerikai Tanszék, Debrecen 

Alács Márton DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (PhD hallgató) 

Andrásfalvy Bertalan PTE BTK Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs 

Angi János DE BTK Történelmi Intézet, Déri Múzeum, Debrecen 

Anssi Halmesvirta University of Jyväskylä, Jyväskylä 

Aranyos Sándor Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 

Balogh Balázs MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest 

Balogh László DE BTK Pszichológiai Intézet, Debrecen 

Baloghné Zsoldos 
Julianna 

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen 

Baloghné Szűcs 
Zsuzsa 

Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári 

Barna Gábor SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged 

Barta János DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen 

Barta Róbert DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen 

Bartáné Kustár 
Katalin 

DE BTK Tanulmányi Osztály, Debrecen 

Bartha Júlia Damjanich János Múzeum, Szolnok 

Batári Zsuzsanna Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 

Bazsa György DE TTK Fizikai Kémiai Tanszék, Debrecen 

Bács Zoltán Debreceni Egyetem, kancellár 

Bálint Péter DE GYFK, Hajdúböszörmény, dékán 

Bánsági-Pénzes  
Petra 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága, 
Szentendre 

Bárány Attila DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen 

Bárth Dániel ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest 

Bárth János Kecskemét 

Bereczki Ibolya Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 

Berényi András DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ, Debrecen 

Biczó Gábor ME BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, Miskolc 

Bihari Horváth 
László 

Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló 

Bitskey István DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Debrecen 



934 

Bodnár Mónika Herman Ottó Múzeum, Miskolc 

Bodnár Zsuzsanna Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza 

Bodó Sándor Magyar Néprajzi Társaság, Budapest 

Bordásné Gyuris 
Katalin 

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen 

Borsos Balázs MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest 

Bólya Anna Mária Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 

Bóna Bernadett Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza 

Bődi Erzsébet MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen 

Buckó József Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Hajdúnánás 

Bujalos István DE BTK Filozófia Intézet, Debrecen 

Czövek Judit MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest 

Csarkó Imre Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum, Berettyóújfalu 

Császi Irén Dobó István Vármúzeum, Eger 

Cseri Miklós Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 

Csernoch László Debreceni Egyetem, rektorhelyettes 

Cservenyák László Szatmári Múzeum, Mátészalka 

Csiszár Imre DE Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja, Debrecen 

Csíki Tamás MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen 

Csongrády Márta Debrecen 

Csonka Takács 
Eszter 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága, 
Szentendre 

Csontos Anna DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (egyetemi hallgató) 

Csontos Pál DE BTK Angol-Amerikai Intézet, Debrecen 

Csorba Péter DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen 

Dám László Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 

Dámné Rácz 
Magdolna 

Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 

Deáky Zita ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest 

Debreczeni Attila DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Debrecen 

Dénes Zoltán Debrecen–Nyíregyháza Egyházmegye, Újiráz 

Dombi Mária DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen 

Duffek Mihály DE Zeneművészeti Kar, dékán 

Eperjesi Eszter Sárospataki Főiskola, Sárospatak 

Farkas Anett DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (PhD hallgató) 

Fejős Zoltán Budapest 



935 

Felföldi László MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest 

Fekete András Debrecen Attila téri Görögkatolikus Egyházközség 

Fekete Károly Tisztántúli Református Egyházkerület, püspök 

Forisek Péter DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen 

Füvessy Anikó Tiszafüred 

Gaál Botond Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 

Gaál István DE TTK Matematikai Intézet, Debrecen 

Gáborjáni Szabó 
Botond 

Debreceni Református Kollégium Múzeuma, Debrecen 

Gáti Diána DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (PhD hallgató) 

Gecse Annabella Damjanich János Múzeum, Szolnok 

Gülay Mirzaoglu University of Hacettepe, Ankara 

Győry Kálmán DE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék, Debrecen 

Hans-Werner 
Retterath 

Institut für Volkskunde der Deutschen im östlichen Europa, Freiburg 

Hála József Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest 

Heller Gyöngyi Debrecen 

Heller Zsolt DMJV Polgármesteri Hivatal, Debrecen 

Hoffmann István DE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen 

Hoppál Mihály MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest 

Hunyadi László DE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Debrecen 

Idei Miklós MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest 

Imre László DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Debrecen 

Ivancsó István Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 

Jávor András Debreceni Egyetem, rektorhelyettes 

Jakab Albert Zsolt Kriza János Néprajzi Társaság,  
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár 

Juhász Erika Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézet, Nyíregyháza 

Juhász Judit DE Tanárképzési Központ, Debrecen 

Kapusi József Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen 

ifj. Kapusi József Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen 

Kavecsánszki Máté MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen 

Káldy Mária Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 
Szentendre 

Kállai Irén Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum, Berettyóújfalu 

Kemecsi Lajos Néprajzi Múzeum, Budapest 

Keményfi Róbert DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen 



936 

Keresztes Gábor Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest 

Keresztes László DE BTK Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen 

Keresztesné Várhelyi 
Ilona 

Debreceni Irodalmi Múzeum, Debrecen 

Kertész András DE BTK Német Nyelvészeti Tanszék, Debrecen 

Keszeg Vilmos BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár 

Kész Barna II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász 

Kész Margit II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász 

Kinda István Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, Románia 

Kocsis Fülöp Magyarországi Sajátjogú Görögkatolikus Metropolitai Egyház, metropolita 

Kocsis Károly MTA Földrajztudományi Intézet, Budapest 

Korompainé 
Mocsnik Marianna 

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum, Berettyóújfalu 

Kotics József ME BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, Miskolc 

Kovács Ábrahám Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 

Kovács Előd MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport (1999) 

Kovács László Erik DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen 

Kósa László ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest 

Körösparti Péter DE Hallgatói Önkormányzat, Debrecen 

Kőmíves Péter 
Miklós 

Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest 

Kramlik Márta Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 

Kun Péter MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport (2002–2011) 

Kusnyír Éva DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (egyetemi hallgató) 

Laczkó Tibor DE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék, Debrecen 

Lajos Veronika MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen 

László Ákos Debrecen 

Liszka József Fórum Kisebbségkutató Intézet – Ethnológiai Központ, Komárom 

Liszkáné Juhász 
Ilona 

Fórum Kisebbségkutató Intézet – Ethnológiai Központ, Komárom 

Lovas Kiss Antal DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen 

Lukács László Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 

Magyar Zoltán MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest 

Magyari Márta Déri Múzeum, Debrecen 

Marinka Melinda MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen 

Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal, Budapest 

Maticsák Sándor DE BTK Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen 



937 

Matuz István DE Zeneművészeti Kar, Kossuth-díjas fuvolaművész, Debrecen 

Mátyus László DE ÁOK, dékán 

Mohay Tamás ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest 

Molnár Levente DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (egyetemi hallgató) 

Muraközy László Szent István Egyetem, Gödöllő 

Nagy Edit Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen 

Nagy Éva DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen 

Nagy Molnár Miklós Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag 

Nagy Zoltán PTE BTK TKI Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs 

Nemes Zoltánné DE BTK Dékáni Hivatal, Debrecen 

Novák László Ferenc Arany János Múzeum, Nagykőrös 

Orosz István DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen 

Orosz Atanáz Miskolci Egyházmegye, Miskolc 

P. Szászfalvi Márta Déri Múzeum, Debrecen 

Paládi-Kovács Attila MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest 

Pallai László DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen 

Papp Klára DE BTK, dékán 

Pákozdi Dávid DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (egyetemi hallgató) 

Pálinkás József MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen 

Páll István Nyíregyháza – Sóstó 

Petercsák Tivadar EKF Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék, Eger 

Povedák István MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport 

Posta József DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen 

Pozsony Ferenc DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen 
BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 
Románia 

Pócs Éva PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs 

Pósán László DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen 

Pósánné Rácz 
Annamária 

DE Oktatási Igazgatóság, Debrecen 

Pusztai Bertalan SZTE BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, Szeged 

Ratkó Lujza Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 

Rácz István DE BTK Angol-Amerikai Intézet, Debrecen 

Regéczi Ildikó DE BTK Szlavisztikai Intézet, Debrecen 

Rőfi Mónika DE Rektori Hivatal Igazgatási és Szervezési Igazgatóság, Alumni Központ, 
Debrecen 

S. Laczkovits Emőke Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=23


938 

S. Varga Pál DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Debrecen 

Sándor Mária Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum, Berettyóújfalu 

Sándor Vivien DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (egyetemi hallgató) 

Sápy Szilvia Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI, Földes 

Sári Zsolt Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 

Sárkány Mihály MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest 

Selmeczi Kovács 
Attila 

DE BTK Néprajzi Tanszék – Néprajzi Múzeum, Debrecen/Budapest 

Selmeczi László Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, Debrecen 

Silling István Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Újvidék 

Simon András SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged 

Simon Krisztián Miskolc 

Szabadfalvi József DE ÁJK, dékán 

Szabó Á. Töhötöm BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár 

Szabó Béla DE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, Debrecen  

Szabó Csaba DE Pszichológiai Intézet, Debrecen 

Szabó József DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Debrecen 

Szabó Sarolta Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza 

Szabó Tünde DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (egyetemi hallgató) 

Szacsvay Éva Néprajzi Múzeum, Budapest 

Szaffkó Péter DE Angol–Amerikai Intézet, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen 

Szalay Emőke Déri Múzeum, Debrecen 

Szekeres Gyula Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény 

Szendrei Ákos DE Tudományos Igazgatóság, Debrecen 

Szigeti Jenő ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc 

Szilágyi Judit University of Uppsala, Uppsala 

Szilvássy Zoltán Debreceni Egyetem, rektor 

Szocska A. Ábel  Nyíregyházi Egyházmegye, Nyíregyháza 

Szonda István Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomaendrőd 

Szólláth Tibor 
Zoltán 

polgármester, Hajdúnánás 

Szőke Anna Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Szabadka 

Szulovszky János MTA Történettudományi Intézet, Budapest 

Takács Levente DE BTK Történelmi Intézet, Debrecen 

Tánczos Vilmos BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár 

Tari Lujza MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest 



939 

Telenkó Bazil Mihály MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen 

Trippó Sándor DE BTK Germanisztikai Intézet, Debrecen 

Ujhelyi Nelli DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen (egyetemi hallgató) 

Újné Pethő Andrea Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Debrecen 

Ujváry Zoltán DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen 

Vajda Mária Déri Múzeum, Debrecen 

Varga Zsolt DE Tudományos Igazgatóság, Debrecen 

Veikko Anttonen University of Turku, Turku 

Verebélyi Kincső ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest 

Veres Gábor Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet Kulturális Örökség 
és Művelődéstörténeti Tanszék, Eger 

Veres László Miskolci Egyetem, Miskolc 

Viga Gyula PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs 

Virágné Juhász–
Nyitó Klára 

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Gödöllő 

Virágos Zsolt DE BTK Észak-amerikai Tanszék, Debrecen 

Voigt Vilmos ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest 

Wutsch Anna DE BTK Dékáni Hivatal, Debrecen 

Zábrátzky Éva Dobó István Vármúzeum, Eger 

Zomborka Márta Tragor Ignác Múzeum, Vác  

Zsoldos Barnabás Magyar Rádió, Nyíregyháza 

Zs. Ujváry Mária Gömöri Múzeum és Holló László Galéria, Putnok 

Zsupos Zoltán Magyar Országos Levéltár, Budapest 

 



 

940 

 

 

 

Szerzőink 
 

 
 
ALÁCS MÁRTON 
PhD hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
alacsmarton@gmail.com  
 
BARNA GÁBOR 
néprajzkutató 
SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antro-
pológiai Tanszék 
barna@hung.u-szeged.hu 
 
BICZÓ GÁBOR 
kulturális antropológus 
ME BTK Kulturális és Vizuális Antropo-
lógiai Intézet 
gavrilbenedictus@gmail.com 
 
BIHARI NAGY ÉVA 
néprajzkutató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
nagyeva1@yahoo.com 
 
BIHARI-HORVÁTH LÁSZLÓ 
néprajzkutató 
Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló 
laszlohor@yahoo.com 
 
BÓLYA ANNA MÁRIA 
néptánckutató 
Magyar Táncművészeti Főiskola 
info@bolyaannamaria.hu  
 
BORSOS BALÁZS 
néprajzkutató 
MTA BTK Néprajztudományi Intézet 
borsos@etnologia.mta.hu 
 
 

CSÍKI TAMÁS 
történész 
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport 
csikit@freemail.hu 
 
CSISZÁR IMRE 
történész 
DE Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatá-
sok Központja 
csiszarimre@yahoo.com 
 
FARKAS ANETT 
PhD hallgató 

DE BTK Néprajzi Tanszék 

tassza06@gmail.com 
 
 
FELFÖLDI LÁSZLÓ 

néptánckutató 
MTA BTK Zenetudományi Intézet 
laszlof47@gmail.com 
 
FORISEK PÉTER 
történész 
DE BTK Történelmi Intézet 
forisek.peter@arts.unideb.hu 
 
GÁTI DIÁNA 
PhD hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
gatidianna@gmail.com 
 
HALMESVIRTA, ANSSI 
történész 
University of Jyväskylä 
anssi.halmesvirta@jyu.fi 
 
 

mailto:alacsmarton@gmail.com
mailto:barna@hung.u-szeged.hu
mailto:gavrilbenedictus@gmail.com
mailto:nagyeva1@yahoo.com
mailto:laszlohor@yahoo.com
mailto:info@bolyaannamaria.hu
mailto:borsos@etnologia.mta.hu
mailto:csikit@freemail.hu
mailto:csiszarimre@yahoo.com
mailto:06@gmail.com
mailto:laszlof47@gmail.com
mailto:forisek.peter@arts.unideb.hu
mailto:gatidianna@gmail.com
https://uk-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=anssi.halmesvirta@jyu.fi


 

941 

HOPPÁL MIHÁLY 
néprajzkutató 
MTA BTK Néprajztudományi Intézet 
hoppal@etnologia.mta.hu 
 
HORVÁTH PÉTER 
PhD hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
grandnoire@gmail.com 
 
IMRE LÁSZLÓ 
irodalomtörténész 

DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúra-
tudományi Intézet 
imre.laszlo@arts.unideb.hu 
 
IVANCSÓ ISTVÁN 
teológus 
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudo-
mányi Főiskola 
ivancsoi53@gmail.com 
 
KAVECSÁNSZKI MÁTÉ 
néprajzkutató 
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport 
kavecsmate@gmail.com 
 
KEMÉNYFI RÓBERT 
néprajzkutató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
rokemenyfi@yahoo.com 
 
KESZEG VILMOS 
néprajzkutató 
BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropo-
lógia Tanszék 
vkeszegv@yahoo.fr 
 
KOTICS JÓZSEF 
néprajzkutató 
ME BTK Kulturális és Vizuális Antropo-
lógiai Intézet 
kotics.j@gmail.com 
 
 
 
 
 

KOVÁCS ÁBRAHÁM 
teológus 
Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem 
abraham.kovacs@ptsem.edu 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ ERIK 
néprajzkutató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
kovacslaszoerik@gmail.com 
 
KÖRÖSPARTI PÉTER 

történész 
DE Hallgatói Önkormányzat 
pkorosp@puma.unideb.hu 
 
KUSNYÍR ÉVA 
MA hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
evakusnyir@gmail.com  
 
L. JUHÁSZ ILONA 
néprajzkutató 
Fórum Kisebbségkutató Intézet – 
Ethnológiai Központ 
l.juhasz.ilona@gmail.com 
 
LAJOS VERONIKA 
néprajzkutató 
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport 
lajosvera@yahoo.co.uk 
 
LISZKA JÓZSEF 
néprajzkutató 
Fórum Kisebbségkutató Intézet – 
Ethnológiai Központ 
liszkajozsef@azet.sk 
 
LOVAS KISS ANTAL  
néprajzkutató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
lovaskiss@gmail.com 
 
MAGYARI MÁRTA 
néprajzkutató 
Déri Múzeum 
magyari.m@gmail.com 
 

mailto:hoppal@etnologia.mta.hu
mailto:imre.laszlo@arts.unideb.hu
mailto:kavecsmate@gmail.com
mailto:rokemenyfi@yahoo.com
mailto:vkeszegv@yahoo.fr
mailto:kotics.j@gmail.com
mailto:kovacslaszoerik@gmail.com
mailto:pkorosp@puma.unideb.hu
mailto:evakusnyir@gmail.com
mailto:l.juhasz.ilona@gmail.com
mailto:lajosvera@yahoo.co.uk
mailto:liszkajozsef@azet.sk
mailto:lovaskiss@gmail.com
mailto:magyari.m@gmail.com


 

942 

MARINKA MELINDA 
néprajzkutató 
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport 
marinkamelinda@yahoo.co.uk 
 
 
MIRZAOĞLU, F. GÜLAY 
néprajzkutató  
Departmentof  Turkish Folklore, 
Hacettepe University, Ankara, Türkiye, 
gulaym@hacettepe.edu.tr 
 
MOLNÁR LEVENTE 
MA hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
leventeneprajz@gmail.com  
 
P. SZALAY EMŐKE 
néprajzkutató 
Déri Múzeum 
e_szalay@freemail.com 
 
PÁKOZDI DÁVID 
MA hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
rtl456@gmail.com  
 
POZSONY FERENC 
néprajzkutató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
pozsonyferenc@yahoo.com 
 
RETTERATH, HANS-WERNER 
néprajzkutató 
Institut für Volkskunde der Deutschen im 
Östlichen Europa, Freiburg 
Hans-Werner.Retterath@ivde.bwl.de  
 
SÁNDOR VIVIEN 
MA hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
s.vivoka@gmail.com  
 
SELMECZI KOVÁCS ATTILA 
néprajzkutató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
selmeczikovacs@gmail.com 
 
 

SILLING ISTVÁN 
néprajzkutató 
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Taní-
tóképző Kar 
silling@sowireless.org 
 
SIMON KRISZTIÁN 
PhD hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
simonk1213@gmail.com  
 
SZABÓ TÜNDE  
PhD hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
szaboovatunde@gmail.com  
 
TÁNCZOS VILMOS 
néprajzkutató 
BBTE BTK Magyar Néprajz És Antropo-
lógia Tanszék 
tanczosvilmos@yahoo.com 
 
UJHELYI NELLI 
MA hallgató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
nelli.ujhelyi@hotmail.com  
 
UJVÁRY ZOLTÁN 
néprajzkutató 
DE BTK Néprajzi Tanszék 
ujvaryzoltan@gmail.com  
 
VEIKKO, ANTTONEN 
vallástörténész 
University of Turku 
veiant@utu.fi 
 
VEREBÉLYI KINCSŐ 
néprajzkutató 
ELTE BTK Néprajzi Intézet 
verebelyi.kincso@gmail.com 
 
VOIGT VILMOS 
néprajzkutató 
ELTE BTK Néprajzi Intézet 
voigtbudapest@gmail.com 
 

 
 

mailto:marinkamelinda@yahoo.co.uk
mailto:gulaym@hacettepe.edu.tr
mailto:leventeneprajz@gmail.com
mailto:e_szalay@freemail.com
mailto:rtl456@gmail.com
mailto:pozsonyferenc@yahoo.com
mailto:Hans-Werner.Retterath@ivde.bwl.de
mailto:s.vivoka@gmail.com
mailto:selmeczikovacs@gmail.com
mailto:silling@sowireless.org
mailto:simonk1213@gmail.com
mailto:szaboovatunde@gmail.com
mailto:tanczosvilmos@yahoo.com
mailto:nelli.ujhelyi@hotmail.com
mailto:ujvaryzoltan@gmail.com
mailto:verebelyi.kincso@gmail.com
mailto:voigtbudapest@gmail.com


STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA 

943 

 
 
 

1. Ujváry Zoltán: A temetés paródiája. (1978) 
2. Dobrossy István: Dohánytermesztés a Nyírségben. (1978) 
3. Kunt Ernő: Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban. (1978) 
4. Szabó László: A magyar rokonsági rendszer. (1978) 
5. Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. (1980) 
6. Dám László: Lakóházak a Nyírségben. (1982) 
7. Szalay Emőke – Ujváry Zoltán: Két fazekas falu Gömörben. (1982) 
8. Farkas József: Fejezetek az Ecsedi-láp gazdálkodásához. (1982) 
9. Dobrossy István – Fügedi Márta: Termelés és életmód. (1983) 
10. Szabadfalvi József: Tanulmányok a magyar pásztorkodás köréből. (1984) 
11. Bődi Erzsébet: Egy magyarországi lengyel falu táplálkozása. (1984) 
12. Erdész Sándor: Kígyókultusz a magyar néphagyományban. (1984) 
13. Szalontai Barnabás: Nyírbátor népi építészete. (1984) 
14. Bartha Elek: Házkultusz. A ház a magyar folklórban. (1984) 
15. Környeyné Gaál Edit: Az első világháború emlékei a népi kéziratos forrásokban 

és a szájhagyományban. (1985) 
16. Petercsák Tivadar: Népszokások Filkeházán. (1985) 
17. Viga Gyula: Kőmunkák egy bükkalji faluban. (1985) 
18. Kapros Márta: A születés szokásai és hagyományai az Ipoly mentén. (1986) 
19. Bereczki Ibolya: Népi táplálkozás Szolnok megyében. (1986) 
20. Felhősné Csiszár Sarolta: temetkezési szokások a Beregi-Tiszaháton. (1986) 
21. Czövek Judit: Halottlátók a magyar néphagyományban. (1986) 
22. Sztrinkó István. Népi építészet a Duna-Tisza közén. (1987) 
23. Krupa András: A délkelet-magyarországi szlovákok hiedelemvilága. (1987) 
24. Ujváry Zoltán: Állatmaszkok. (1989) 
25. Farkas József: A zsidók Mátészalka társadalmában. (1989) 
26. Bodó Sándor: A magyar paraszti termelés igaerejének története. (1990) 
27. Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyaror-

szágon (1880–1920). (1990) 
28. Veres László: Magyarország 17–19. századi parasztüvegei. (1991) 
29. Szilágyi Miklós: Halászó vizek, halásztársadalom, halászati technika. (1992) 
30. Petercsák Tivadar: Az erdő az Északi-középhegység paraszti gazdálkodásában 

(XVIII–XX. század) (1992) 
31. Podolák, Ján: Die traditionelle Schafhaltunk in der Slowakei. (1992) 
32. Szulovszky János: Füstfaragók. (1992) 
33. Füvessy Anikó: A tiszafüredi mázas kerámia. (1993) 
34. P. Szalay Emőke: A debreceni kerámia. (1993) 
35. Csoma Zsigmond: Uradalmi és jobbágy-paraszti szőlő-, bortermelés Somlón. 

(1993) 
36. H. Bathó Edit: A méhészet szerepe a Jászság paraszti gazdálkodásában. (1995) 
37. Ö. Bartha Júlia: Az anatóliai törökök temetkezési szokásai. (1996) 
38. Bánkiné Molnár Erzsébet: Polgárok Kiskunfélegyházán 1890–1913. (1996) 
39. Cservenyák László: Népballadák a magyarországi Szatmárban. (1997) 



 

944 

40. Bánkiné Molnár Erzsébet: A tószegi fazekasság. (1997) 
41. Bartha Elek: Görög katolikus ünnepeink szokásvilága. (1999) 
42. P. Szalay Emőke: Úrihímzések Hajdú-Biharban. (2000) 
43. Grin Igor: Szerb népi énekek. (2001) 
44. Bartha Júlia: A kunság népi kultúrájának keleti elemei. (2002) 
45. Kotics József: parasztgazdaság és modernizáció. (2002) 
46. Verebélyi Kincső: Szokásvilág. (2005) 
47. Surányi Béla: A Kárpát-medence népi földművelő gazdálkodása. (2005) 
48. Keményfi Róbert (szerk.): Beszélgetések Kósa Lászlóval. (2005) 
49. Lovas Kiss Antal: Piaci túlélés – kisüzemi lavírozás. (2006) 
50. Viga Gyula: Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái. (2007) 
51. Cseri Miklós: Néprajzi és muzeológiai tanulmányok. (2009) 
52. Fodor Ferenc: Az elnemsodort falu. (2009) 
53. Bartha Elek – Keményfi Róbert – Marinka Melinda (szerk.): 1956 a néphagyo-

mányban. (2009) 
54. Keményfi Róbert (szerk.): Voigt Vilmos könyvészete. (2010) 
55. Bartha Elek – Keményfi Róbert – Lajos Veronika (szerk.): A víz kultúrája 

(2010) 
56. Bartha Elek (szerk.): „A burgonyától a szilvafáig”. Tanulmányok a hetvenéves 

Kósa László tiszteletére. (2012) 
57. Bartha Elek – Csiszár Imre – Forisek Péter (szerk.): Ünnepek, ünnepkörök tör-

ténelmi és néprajzi vonatkozásai. (2013) 
58. Bartha Elek – Keményfi Róbert – Marinka Melinda (szerk.): Regionális néprajzi 

kutatások a Kárpát-medencében (megjelenés alatt) 
59. Kavecsánszki Máté: Tánc és közösség (2015) 
60. Novák László: A Három Város néprajza. (2015) 
61. Keményfi Róbert (szerk.): Voigt Vilmos könyvészete 2. (2015) 
62. Bartha Elek (szerk.): A néprajztudomány professzora. Gunda Béla (1911–1994) 

(2015) 
63. Keményfi Róbert –Bartha Elek (szerk.): Táj és kultúra I. (megjelenés alatt) 
64. Keményfi Róbert – Bartha Elek (szerk.) Táj és kultúra II. (2016) 


