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a házaik építve, hogy alkalmasak volnának a háremre, ue
de még jóval
több a férfi, mint
legtöbbször Huszcsukba
mint a nő,
nő, és legtöbbször
Iíuszcsukba meg
meg Viddinbe is
kénytelenek menni,
menni, hogy
hogy asszonyt
asszonyt hozhassanak
hozhassanak aa szigetre.
szigetre. Szegény,
Szegény,
kevéssel is beérő, nyugalmat és békességet
bé
békességet szerető nép és a házi békesség érdekében
érdekében lemond még a háremről
háremről is.
Egyelőre ennyire szorítkozom
szorítkozom jelentésemben
jelentésemben és ezennel rendelkeEgyelőre
rendelke
zésére bocsátom a néprajzi társaságnak úgy a magam mint amatörjeim
nevében is a fényképeket
fényképeket és a gyűjtött
gyűjtött népköltési és néprajzi
néprajzi anyagot.

Az aranyosszékiek
aranyosszékiek táncza.
táneza.
Közli
Borbél,11 Sá11dor.
Közli:: Borbély
Sándor.

Ama
Ama néhány faluban, mely nem
nem régiben Aranyosszék
Aranyosszék nevezete alá
tartozott, az a jó szokás van
van legények
legények és leányok között, hogy SzentGyörgy
napjától Szent-Mihály
napjáig minden vasárnap d. u. nyári
György napjától
Szent-Mihály napjáig
nyári
tánczba
járnak E tánczczal járó
járó szokások, továbbá
táncéba járnak.
sajátos
továbbá a táncz sajátos
volta,
érzelmek nyilvánulási
ér
volta,. meg
meg a táncz közben kipattanó
kipattanó érzelmek
nyilvánulási módja
módja érdekelhetik a népélet
népélet tanulmányozóját:
tehát ezekről szószó
tanulmanyozóját: legyen szabad tehát

lanom.
Sz.-György
Sz.-György napja előtt
előtt néhány, rendesen a katonaságot
katonaságot kiszolgált
kiszolgált
legény megfogadja
(rendesen hármat) megalkuván
megfogadja a mózsikusalwt,
mózsikusakat,
megalkuván veve
lük 20--30
20-- 30 frtban
lük
frtban s ugyanannyi litervéka
litervéka búzában, melyet a legények
fizetnek. A leányok
leányok is adnak fejenként
fejenként 20--30
Ennyi
20- -30 kr. u. n. húrpénzt. Ennyi
komenczió egyik fele; másik
m á s i k :: hogy a czigányok
czigányok minden vasárnap
vasárnap
a komenczi6
éjjelén valavala
d. u., továbbá pünkösd
pünkösd 3 napi ünnepén
ünnepén szintén d. u. és éjjelén
melyik leányos háznál mózsikál11
mózsikálni i tartoznak. A kötelezettségen
melyik
kötelezettségen túl a
leányok régi szokás szerint fejenként
fejenként egy-egy vasárnapi
vasárnapi
délebédet
ad
leányok
dél
ebédet ad•
nak a czigányoknak.
czigány oknak.
nak
Hogy a czigányok
bérüket illetőleg biztosítva
czigányok bérüket
érezhessék magumagu
biztosítva érezhessék
kat, jogukban áll a fiatalságból
két legényt
kezes11ek felkérni, illetőleg
kat,
fiatalságból két
legényt kezesnek
illetőleg
kijelölni ; de
nem használják,
használják, mert a kezdeményezők
kijelölni;
de e jogot soha fel nem
kezdeményezők
mindíg akad önkényt
önkényt vállalkozó.
közül mindig
A
A kezesség eredetileg csupán kötelességi tiszt volt, később
később azonazon
ban
ban a jogok egész 1ánczolata
lánczolata fííződött
fűződött hozzá, mert a kiváltságos helyhely
zetben a kötelességet
kötelességet is jognak tekintik.
tekintik.
Igy gondoskodnak a kezesek a ezigányok
így
czigányok bérének
mel
bérének begyűjtése
begyüjtése méllett azoknak a pontos időben
időben való megjelenéséről,
megjelenéséről, a tánczhelyiségnek,
tánczhelyiségnek,
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mely mindíg
mindig valamelyik gazdaembernek a csűre, tisztán tartásáról, eseteset
leg
feldíszítéséről; náluk
leg zöld galyakkal
gályákkal való feldíszítéséről;
náluk jelentkeznek,
jelentkeznek, a kik
kik a
tánczhoz
Jwk, ők
ők fogadják
tánczhoz hozzá
hozzá álla
állanak,
fogadják a más
más falubeli
falubeli úriúri- vagy legénylegény
kínálják meg
meg őket tánczczal (ha 2 - 33 ú
r i vendég
leányvendéget, ők
ők kínálják
úri
van, azoknak
azoknak tiszteletére
tiszteletére külön húzatnak
húzatnak dác
dácsot).
van,
sot). vagy ha az idegen
m a g á t : engedelem
engedelem nélkül áll
áll fel
fel a tánczhoz,
legény kihivólag viseli magát:
megtiltják
a
zenélést.
V
é
g
ü
l
:
kivételes
esetekben
ők
adják
meg a felfel
megtiltják
Végül:
ők adják meg
mentést a czigányolrnak,
czigányoknak, ha ezek talán másutt
másutt is el
el vannak
vannak foglalva.
mentést
Tám:zhelynek
- lehetőleg leáTánczhelynek valamely tágas csűrt szemelnek
szemelnek ki
ki —
leá
nyos háznál -— s ha azt elkapták:
fejében egy
elkapták, viszontszolgálat
viszontszolgálat fejében
egy nap
arat, vagy kapál az ifjuság
csűrért a gazdának.
ifjúság a csűrért
gazdának.
A melyik
melyik ifju
ifjú (16
(16 éves), vagy leány (14-15
(14—15 éves) a tánczhoz
tánczhoz
állt,
állt, többé nem
nem gyermek, hanem
hanem legi11y,
leginy, v.
v. liáuy,
Hány, s a házi nevelésnél
tekintettel vannak
vannak erre a szülők. A testi fenyíték
fenyíték alkalmazása
alkalmazása ezután
ezután
v. épen ritka; a legény tarthat
tarthat szeretőt, elmehet
elmehet hozzá, udvaudva
ritkább, v.
neki, a leánynak
leánynak szabad elfogadnia
elfogadnia azt.
rolhat neki,
E tánczmulatságok
E
tánczmulatságok igen látogatottak
látogatottak szoktak
szoktak lenni, mert a fiatalfiatal
gyülőhelye. Míg
Míg
ság mellett a gyermekeknek
gyermekeknek és
és asszonyoknak
asszonyoknak is ez a gyülőhelye.
a menyecskék s fiatal
fiatal asszonyok
asszonyok bennt a csűrben, mint néző és
ós néha
néha
tánczoló közönség vannak
csűr háta memevannak jelen, addig a gyermekek
gyermekek a csűr
gett csinálják
felnőttek benn.
csinálják ugyanazt,
ugyanazt, mit
mit a felnőttek
Az az őő táncziskolájuk.
táncziskolájuk.
Csak egy
nem
egy tánczot szoktak
szoktak jjárni:
á r n i : a csárdást. Mind az által nem
megmarad érdekessége, mert a hány
válik unalmassá, sőt
sőt mindvégig
mind végig megmarad
egyöntetű. Tánczukban
Tánczukban két
két részt:
r é s z t : egy
legény, annyi a táncz, mégis egyöntetü.
egy
lassút s egy
egy sebeset lehet megkülönböztetni. A lassut
lassút a legények
legények szóló
lassut
és járják
1—55 perczig ki-ki
k i - k i más-más figurában.
figurában. Némelykor
Némelykor
kezdik, és
járják 1egyszerre ütnek
czizmaszákörben állva tánczolják
tánczolják ezt s valamennyien egyszene
körben
ütnek czizmaszáraikra, hogy változatosságot,
változatosságot, élénkséget
élénkséget geijeszszenek,
gerjeszszenek, az ütemet
ütemet pedig
erősítsék. A szóló után ki-ki
k i - k i leány után néz
néz s párjával
párjával járja
jár:ja tovább a
lassút, mely még
még 8-10
8 — 10 perczig
perczig tart
tart
lassut,
A lassu
A
lassú után a sebes (így
(így!)l) következik. Itt
Itt mutathatja
mutathatja meg
meg a
székely legény táncz-tudományát,
táncz-tudományát, mert egyéni sajátságait
sajátságait tetszés szerint
érvényesítheti. A zene nem
meg,
nem akadályozza, tánczformák
tánezformák nem
nem kötik meg,
tánczosnője
türelmesen vár
vár reá,
reá, a publikum
tánczosnője türelmesen
publikum pedig dicsérőleg
dicsérő]eg említi
nevét.
A ki
és pedig szóló
k i tart magára
m a g á r a valamit, az a czigány előtt
előtt rakja és
(addig a leány várakozik). Lábait
Lábait oly
oly gyorsan hordozza, hogy elfárad
elfárad
a szem kísérni a mozgást, figurái
figurái oly
oly változatosak és
és önkényesek, hogy
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nem csak más
más nem képes azt kirakni, de ő maga sem tudná másodmásod
szor ugyanúgy
ugyanúgy eljárni. Tán
cziTán nem is a zene után tánczol, hanem a ezigány húzza
húzza lába szerint. A jó táncznak
kötáncznak elmaradhatatlan
elmaradhatatlan kelléke a kö
zépső'
összekoczogtatása és a
zépső ujjal
ujjal való pattogatás, a csizma patkók
patkók összekoczogtatása
csizmaszár csattogtatás, mely utóbbi nélkül egy figurát
figurát sem végezhet
végezhet
csizmaszár
be a legény. Ezután
Ezután a megelégedettség
megelégedettség érzelmével
érzelmével fordul
fordul párja
i
párja felé, kkifigurái önkényesek,
önkényesek,
nek mellette tétlenül kell állnia, mert a tánczos figurái
szeszélyesek.
úgy 8-10
~Iiután
Miután a sebes csárdást
csárdást is jjárták
á r t á k úgy
8—10 perczig, -— újráújráfélpár táncznak. A második félpár
zásról szó
szó sincs -— vége az első félpár
félpár
tánczot az elsőtől egy 5 percznyi szünet
szünet választja
választja el;
e l ; ugyanoly sorsor
rendben és módon történik, mint
mint az első, azzal a lényeg~s
lényeges megjegyzésmegjegyzés
sel, hogy a mely párok
tánczot járták,
kötelesek vé
járták, ezt is kötelesek
vésel,
párok az első fél tánczot
k i - k i a maga előbbi párjával.
párjával.
gig tánczolni és pedig ki-ki
lgy
így foly a táncz naplementéig,
naplementóig, kivéve a délutáni templomozás
templomozás
alatti időt, mikor a czigányok
czigányok elköltik a lányok
lányok hozta, fenntemlített
fenntemlített
ebédet; a lányok cziczét
cziczót futnak, a legények
legények pedig tréfálóznak,
tréfálóznak, vagy
erejöket mérik
mérik össze
össze:: birkoznak.
birkóznak.
erejöket
Hiányos lenne ismertetésem, ha meg nem említeném
említeném azt, a mit
az öreg székely igy fejez ki:
fiam! Értem
k i : Sz6t
Szót a táncznak,
táncznak, fiam!
Ertem ez alatt
csinálta táncznótákat, melyeket
azon rövid, többnyire kétsoros maguk csinálta
táncz közben mondogatnak. Epigramm természetüek
természetűek ezek: egyik a találó
találó
hasonlattal vág,
vág, másik egy oda vetett czélzással
czelzással csip, ez fonákságával
fonákságával
bárgyú
hat, amaz ürességével
ürességével s a csupa rímmel is kelt derültséget, egyik a bárgyucsúfolja ki,
k i , másik
másik :ta tánczos nővel kötődik, üz jóizű trétré
ságot csufolja
fát stb.
példa gyanánt
Álljon itt
Álljon
i t t példa
gyanánt egy néhány:
néhány:
Úgy tánczolnak
ván,
tánczolnak Singfal
Singfalván,
Mind a veréb a fiszfán !fiszfán!

Úgy
Úgy tánczolnak
tánczolnak Rákasan,
Rákasan,
Mind a medve a vasan
vasán!1

Úgy tánczolnak
tánczolnak Csegezbe',
Mind a pénz a zsebembe!
zsebembe!

Úgy tánczolnak
tánczolnak Medvesen,
l\lind
Mind a kutya töltésen
töltésen!!

Úgy tánczolnak
tánczolnak Kidébe',
Mind a légy a czibrébe
czibrébe!!

tánczolnak Lekenczén,
Lekenczén,
Úgy tánczolnak
Mind a macska
macska kemenczén
kemenczén !

tánczolnak Dobokán,
Úgy tánczolnak
balba tű fokán!
Mind a balha

Piros csizma lábamba',
lábamba',
így tánczolnak
tánczolnak Bágyonba
Bágyonba!!
Igy

Úgy tánczolnak
tánczolnak Rekeczén,
Rekeczón,
Mind a tetű
tetű kemenczén
kemenczén!!

A kercsedi Lapasan
Lapasan
ujjasam!!
Ott maradt az ujjasam
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A kercsedi magas torony,
El vesztettem az ostorom !

Kicsi nekem ez a csiír,
csűr,
Kirepülnék, mint
mint a fürj ..... madár!
madár!

Tul a vizen Tyukadan,
Ülj itthon
itthon a jukadan
jukadan!!

Rezes villa, rezes kés,
kés,
Gyere rózsám, tánczolj té's.
té's.

Abrudbánya,
Abrudbánya, Verespatak,
Verespatak,
Hidd meg rózsám, hogy elhagylak.

Szembe szivem, ha szeretsz,
Szemhe
Ha
Ha nem szeretsz, elmehetsz
elmehetsz!!

A singfalvi
A
singfalvi legények
legények
Bocskorosak
Bocskorosak szegények
szegények!!
A bocskort is úgy kötik,
A
kötik,
Hogy az utczát
utczát megseprik
megseprik!!

És az eső,
eső, csepereg,
Az én babám
babám kesereg
kesereg!!

bornyubőr,
Az én csizmám bornyubőr,
Anyám
Anyám fonta csepűből
csepűbol!!

Három águ petrezselyem,
petrezselyem,
A
veszedelem!!
A vén asszony veszedelem

Ai én csizmám karmazsin,
Az
Ha
Ha tekintem, talpa sincs!
sincs!

Bort iszom én nem vizet,
Ferencz császár
császár megfizet! *)

A kis csupor
csupor hamar forr,
forr,
A vén asszony puskapor!
puskapor!

Régi lakadalmi szokások
szokások Tokai-Hegyaljáról.
Tokaj-Hegyaljáról.
Ha
megtetszett a leány a legénynek, elébb csak olyan asszonyféle
asszonyféle
Ha megtetszett
postát
küldött a házhoz tapogatódzni. Ha ez jó hirt hozott, akkor ment
postát küldött
kézfogó. Ekkor
a vőlegény beszélni a leánynyal, hogy mikor legyen a kézfogó.
fiatalokkal együtt, hogy kik
k i k legyenek a kérők,
kérők,
a család megbeszéli a fiatalokkal
k i k a kiadók.
kiadók. A
együtt a kézfogó napnap
kik
A két kérő aztán a vőlegénynyel együtt
ján
kiadók már
m á r jelen vannak. Az egyik,
ján elmegy a leány házához, hol a kiadók
egyik~
megszokott szövegü
szövegű
az értelmesebb vagy előbbkelő kérő a kiadókhoz megszokott
kérést intézett, mire az egyik kiadó szintén ilyen válaszban
válaszban felelt.
felelt.
kérést
Ekkor a kint levő leánynak
leánynak be kellett jönnie. Kimegy
Kimegy hát érte
érte
a beszédes kiadó s behoz helyette egy vén
asszonyt.
Megkérdi
a
vőle
vén
vőle
ez-e az a bizonyos személy, a kit magának
génytől, hogy „„ez-e
magának választott?"
A
ós behoz
A vőlegény persze nemmel felel. Most a vén asszonyt kiviszi és
Harmadszor hozzák be a menyasszonyt.
menyasszonyt. Ezt a
helyette valami leányt. Harmadszor
*) Fülöp Menyhért
Menyhért -— ez előtt egy pár évvel halt meg -— hires tánczu volt,
harmadik negyedik faluba is elgyalogolt,
elgyalogolt, ha hallotta, hogy táncz lesz. Meghallván,
hogy Ferencz császár
(így nevezték) Erdélybe jő s meg fogja nézni a székely tántáncsászár (igy
czot is, 3 mérföldnyire, :Marosújvúrra
Marosújvárra ment, hogy tánczolhasson. Midőn táncz közköz
haladt el,
el, a fentirt
fentirt nótát mondta, melyért 25 aranyat
aranyat kapott.
ben a király előtt haladt
dicsekedve nekem.
Olvastam ezt, de maga az öreg is nem egyszer említette dicsekedve
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