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Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. 
(Olvastatott a M. T. Akadémia 1885. márcz. 2-án tartott ülésében.) 

Ősvallásunk felsőbb lényeit csak akkor fogjuk valóban 
megismerni, ha nemzetünk különböző törzsökéinek róluk fent-
maradt hagyományait egybevethetjük. Er re a czélra törekszem 
— nem vélek tehát fölösleges munkát végezni — mikor a t. 
osztály előtt Boldogasszonyunkról, mint ősvallásunk istenasszo-
nyáról szóló, jobbára ismeretlen adata imat bemuta tom. De 
épen ezér t : mert adataim jobbára ismeretlenek, nem különben, 
mert vallomásaik az eddig ismert, Boldogasszonyunkról szóló 
fejtegetésektől részben elütök és mert a mythologiánkhoz tar-
tozó adatok értékének meghatározására nem utolsó kérdés meg-
jelölni a néptörzsököt, melynek ajkáról lejegyeztük — első sor-
ban az adatokat megőrizte népről kell szólanom. 

Be kell vallanom, hogy Szeged népe, melynek kincseit 
ismertetem, másfél század óta szép számú szlávot, még több 
németet olvasztott magába. Más részről azonban legott meg kell 
jegyeznem, hogy adatai ellen ezért ezúttal kifogást nem tehe-
tünk, mely állításom alább fog kitűnni, hol becsesebb adatainkat 
összevetem a népünkkel érintkező szerbek és németek hason-
nemű adataival. Adatainkról fölemlíthetem továbbá, hogy több-
nyire irást nem ismerő, magyar nevű öregek elmondogatása 
után Írogattam le, és hogy a kiválóbbakat többektől is meghall-
ga t tam. Végre felhozhatom, hogy abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok: mely szerint mindegyik adat találó helyét föl-
jegyeztem, mi által mindenki, ha állításomról személyesen akar 
meggyőződni, nagyobb nehézségek nélkül megteheti . 

Népünk beszédét megfigyelve többféle Boldogasszonyról 
hallunk említést tenni. Az egyszerűen Boldogasszonynak mon-
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dotton kívül beszél sziilö Boldogasszonyról, gyértyaszentölőről, 
fájdalmasról, gyümölcsötóról, nagyról, sallósról (=sa r lós ) , fuíbi-
ró l ( = havi), olvasás ról, segítő r ő l ; nem szól a kis Boldogasszony-
ról, kit pusztán csak Kisaszszonynak nevez. Mindenesetre ebből 
a sokféle Boldogasszonyból néhányat a keresztyénségnek kell 
á tengednünk. Noha ennyiről beszél népünk, mégis ha azt kér-
dezzük, hogy hány Boldogasszony v a n ? azt feleli: hét! Ezt a 
hét Boldogasszonyt a hánytól kérdeztük, annyiféleképpen hal-
lot tuk összeszedni, h a n e m azért a gyertyaszentelő Boldogasz-
szonyt, a gyümölcsoltót, a sarlóst, a nagyot és az egyszerűen 
csak Boldogasszonynak mondot ta t mindegyik beleolvasta s a 
hét közt legnagyobbnak tar tot ta a Nagyboldogasszonyt. Mielőtt 
az egyszerűen Boldogasszonynak mondot t ró l szólanék, meg 
kell emlékeznem a leghatalmasabbról , a nagyról. Maga a tárgy 
kívánja ezt első sorban, hogy Boldogasszonyunkat a Nagybol-
dogasszonynyal összehasonlí tsuk és a köztük levő különbséget 
kiemeljük. Más részről ideje is, hogy Nagyboldogasszonyunkat 
megismer jük , ne találgassuk többé, hogy kicsoda? Maga Ba rna 
Ferd inánd is, ki ősvallásunk isteneiről már több, jeles értekezést 
ír t s velők behatóan foglalkozott, megmutogat ta , hogy ősvallá-
sunk a mordvaiakéval sokban, nagyon sokban megegyez, — oly 
nagy súlyt fektet a Nagyboldogasszony fölfedezésére, hogy sze 
r i n t e : «a kinek a mordvaiak Ange - Páty áj oknak megfelelő 
anya Isten-asszonyt sikerűi fölfedezni, az fölfedezte — úgy 
mond — egyszersmind az egész őspogány magyar istenek genea-
lógiáját». (Ősvallásunk kisebb isteni lényei 21.) Én kénytelen 
vagyok beismerni, hogy habár adata imból bemuta tha tom is az 
anya Is tenasszonyt , az ős pogány magyar istenek genealógiájá-
nak megjelölésére vállalkozni nem mernék, mert épen most 
fejtegetendő tárgyamból látom, hogy a magyar és mordvák 
is tenasszonyai közt van némi eltérés. Tehát ha tárgyam körébe 
nem vágna is a legnagyobb istenasszony ismertetése, r a j t a kel-
lene lennem, hogy mentü l előbb tisztázva legyen e nevezetes 
kérdés. 

Ki tehát a Boldogasszonyok f e j e? Vessünk egy szempil-
lantás t mul tunkra , ar ra a korra, mikor nemzetünk ősvallását 
el kezdte hagyogatni . Ebben a korban, de már jóval előbb is a 
Mária-tisztelet a keresztyénségben ki volt fejlődve. Tudjuk , hogy 
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már a 431-ben tar tot t ephesusi zsinat gondoskodott róla, minő-
nek kell Máriát lefesteni. Mária volt a szentek közt legelső, a 
nok legfőbbike. így hirdette az egyház nemzetünknek a keresz-
tyénség felvételekor; így hirdeti népünknek mi h í ján ezred év 
óta. Ennek pedig megvan a maga következménye: tudniillik 
Mária, illetőleg a neki megfelelő Boldogasszony népünk előtt 
mind inkább ha ta lmasabb és ha ta lmasabb lesz, ősvallásunk 
más Boldogasszonyai pedig napról-napra kisebbek lesznek. Ez 
azonban legkevésbbé se zavarjon bennünket , a mint nem za-
varta őseinket, mikor Máriát kezdetben nem Nagyasszonynak, 
hanem csak Kisasszonynak mondották. A Nagyasszony nevet 
csak későbben Szt. István alatt szt. Gellért intése következté-
ben kapta. Ettől az időtől fogva Nagyasszonynak mondo t t ák ; 
pedig a keresztyénség Máriáját az ösvallásunkban levő Kisasz-
szonynak nem mondhat juk, annál kevésbbé Nagyasszonynak. 

E kérdés fejtegetésénél mindenesetre fel kell tennünk, 
hogy a Kisasszony nevet Máriának nem a keresztyénség terjesz-
tői adták, kik bizonyára nem Kis-, hanem Nagyasszonynak 
mondják — hanem adta a nép. 

Mikor a nép Kisasszonynak nevezte Máriát, tudnia kellett 
a Nagyasszonyról is. A Kisasszonyt épen a Nagyasszonynyal 
szemben kellett neki kisnek, kicsinek nevezni. Ma is hal lunk 
Kis-Bálintról beszélni és ugyanakkor Nagy-Bálint vezetéknevet 
is mondan i ; a Kis-Bálintot a Nagy-Bálinttal szemben mondja a 
nép kisnek. 

De mint fentebb említettük, akár Kisasszonynak, akár 
Nagyasszonynak mondjuk Máriát, egyik sem. 

Nem Kisasszony. 
Szeged népe hagyományai szerint a Kisasszony a Nagy-

boldogasszonynak mindvégig szűzen maradt leánya, kinek soha, 
semmiféle gyermeke sem volt. H a azt kérdezem a keresztyén-
ségben kevésbbé jár tas tó l : ki az a Kisasszony? elmondja , hogy 
a Nagyboldogasszonynak a leánya, hogy mindvégig szűz ma-
radt . (Szőreg.) Ma is a cselédek a leányokat Szegeden kis-
asszonynak tisztelik, anyjokat nagyasszonynak. 

Mária tehát nem Kisasszony, mert a Kisasszonynak meg 
szűzen szült gyermeke sem volt, nemzetünk mégis a n n a k ne-
vezte el. E r re okot adhatot t , hogy a keresztyénség terjesztői 
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Mari Alink egyeb errnyei folott főkép a » lOimtgpt hang-
súlyozták kiválóan, mit hallva nemzetünk, nsrn akarva it a Nagy-
asszonynak mindvégig azQzen maradt leányára, a Kuaasionyra 
kellett gondolnia. Éa ha Máriából ilystenkepen lett Kisasszony, 
mivel a Kisasszonynak kiváló tulajdonaága a uíx«m*>i volt. 
Mária eem kaphatta nyelvünkben a szexi jelsAt mint a latinban, 
vagy a nemetbeu van ; meg keveabbc lehetett Máriát JtUmmnjuái-
nak nevezni, mint a velünk énntkexó gorog nem egyesült azla 
vok szeretik hívni, mivel Kisasszonynak semmiféle gyermek«-
sem volt; hanem Mariat csak «.-nmek mondhattak Aseink. minő 
volt ősvallásunkban legelső sorban a Kisasszony. 

Így is mondjuk: Szűz Mária ea soha sem szent Maria. 
Eszel ellentétbe helyeztem okoskodásomat Itarna F e r d i -

nand egyik állításával: 
Szt. Gellertröl olvassuk ugyanis: 
• Es az A tanacsáuak inU-sebAl akkoron keU fel, bogy az 

sziz Máriát ez Magyarországban bódog-Asszonnak, avagy ez 
világnak nagy asszonyának hívnák* (Toldy F. Magy. szent. lag. 
III. fej.), mire barna megjegyzi: hogy sz. Gellert észrevette, 
bogy a •Kisasszony* nem annyira «szüzet*, mint folyvást a 
• Termeszet istenasszonyát* jelenti s azért igyekezett azt valami 
egyebbel helyettesíteni*, (barna F : A mordrmak tM(e' 
ne\ 75.) 

Tegyük fel, hogy Szeged nepe bagyomanya, mely szerint 
a Kisasszony mindvégig szűz maradt, nem felel meg a való* 
ságnak es a Kisasszony valóban «nem annyira «szüzet*, mint 
folyvást a «Természet istenasszonyát* jelente, akkor is oly idA-
!>en, minő a Szt. István kora volt, mikor a pogányság folytono-
san ellenezte az elkeresztyenesedest van-e oka adva, hogy 
epen csak azért, mert a Kisasszony nem annyira «asQzet* 
mint folyvást a Termeszet istenasszonyát jelenti, szt. Gellert a 
már megszokott Kisasszony helyett Nagyasszonyt ajánljon?! 
Fontosahh oknak kellett lenni, hogy sz t Gellert meg intse is a 
nemzetet, es ez a fontosabb ok, ha nem caalód«)m, a következő. 

Nemzetünknek, mikor a Kisasszonyról tudott beszelni. tud-
nia kellett a Nagyasszonyról is, es a Kisasszonyt mint már etnlí-
tém, a Nagyasszonynyal szemben mondta kisnek. Ha ez az okos-
kodás megállja a helyet, akkor a Nagyasszonyra nagyon is he-
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lyesen van a Magyar szentek legendáinak fent idézett soraiban 
alkalmazva a «kelejel» kitétel. Fölkelbetett , divatba jöhetet t a 
Nagyasszony, mert már megvolt a pogányságban, csak a keresz-
tyénségben nem volt helye. A Nagyasszony ha ta lmasabb volt 
a Kisasszonynál, mit már neve is mutat , mint ilyent emlegette 
a nép, mi kétségenkívül nagy ba j volt. Mert ha a Kisasszony 
Máriává lett, a szentek leghatalmasabbikává, mivé legyen ak-
kor a keresztyénségben a Kisasszonynál sokkal ha ta lmasabb 
Nagyasszony ? Tartani lehetett, hogy ma jd valami más szentet 
neveznek el Nagyasszonynak, a kit ma jd a félig keresztyén, 
félig pogány magyarok jobban fognak Máriánál tisztelni. 

Es ez részben meg is történt , annyiban a mennyiben 
Szeged népe lejegyzettem hagyományaiban Máriát szt. Gellért 
intése u tán nyolcz századdal sem találjuk Nagyboldogasszony-
nak, vagy «ez világnak nagy asszonyának» hívni még a keresz-
tyénségben elég szép jártassággal birö asszonyoktól sem. 

Helytelen eljárásnak tar tom a pogányság felsőbbjeit a 
keresztyénség szentjeivel erőnek erejével össze akarni hasonlí-
tani, mert rendesen a pogányság felsőbbjei rovására történik az 
összehasonlítás. Még helytelenebből j á ruuk el, ha egygyétenni, 
azonosítani akar juk . I lyenkor keresve keressük a találkozó 
vonásokat, figyelmünkön kívül hagyjuk az eltérőket. De mert 
az efféle összehasonlítások nemcsak a tudományos férfiak előtt 
megszokottak, hanem a nép előtt is, hogy állításaim erőssége 
jobban feltűnjek, én is megteszem, csakhogy a fősúlyt nem 
annyira a találkozó, mint inkább az elütő vonásokra fektetem. 

Barna Ferdinándunk a Nagyboldogasszonyt, másként a 
Termeszei tündérét Má iával hasonl í tgat ja össze, sőt annak 
veszi, pedig Mária a Nagyboldogasszony sem. 

«Melyik nemzet muta tha t j a fel Európában — ír ja Barna 
az Ősvallásunk kisebb isteni lényei értekezésének 28. lapján — a 
mit a magyar, hogy régi pogány vallása egyik legfőbb alakjá-
nak többi díszneveihez elég volt egy tu la jdonneve t : a «Máriát» 
hozzáadni s a «Természet tündére» a «Nagyboldogasszony» 
mintegy keresztvízre tartva, mint «boldogságos szűz Mária» 
állott előttük, hogy utóbb az egész nép nemzeti védő szentjét 
tisztelje benne». • 

Fentebb láttuk már, hogy a Nagyboldogasszony nevet 
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Máriának nem a nép adta, lianem szt. Gellert, s hogy Barnánk 
mégis annak veszi, ennek más alapja van. Barnánk a mienk-
kel majd nem lepten-nyomon megegyező mordvaiak adatára 
támaszkodva mondha t t a Máriát Nagyasszonynak, mit ezzel fe-
jez k i : 

• Hogy őseink e reszbeni el járását meg.íélhessük, nem 
fölösleges tudnunk , hogy auia már legalább nevleg keresztyen 
mordvák is Máriát «Ange — Pat 'áivel». «Krisztust» pedig a 
«Napistennel» («Si Pázzál-) azonosít ják». (A mordv. }*og. iste-
nei 75.) 

Mind e mellett is erőltetés Máriát Nagyasszonynak mon-
dani. A Nagyasszonynak mindvégig szűzen maradt leánya van : 
a Kisasszony, mi Máriának nincsen. 

Ki tehát a Nagyboldogasszony ? máskent teve fel a kér-
d é s t : melyik szentet veszi a nep Nagyboldogasszonynak, ha 
Mariát nem veszi annak a hi tben kevesbbé j á r t a s ? ! 

* 

Szőregen, O-szt.-Ivánon, Klárafalván, Oroszlámoson es a 
többi Szeged népéből keletkezett községben a Nagyboldog-
asszony senki más, min t Szt. Anna ; csak a keresztyenséget ki-
válóan ismerő hívek szerint Mária. Kerdezze bárki is a hitben 
j á ra t l an , tanula t lan népet , főképen az asszonyokat, kik 6Örűn 
szoktak hozzá fo lyamodni : ki az a Nagyboldogasszony? felele-
tül Szent Annát kapja. 

A Nagyboldogasszonynak és szt. Annának van nemi közös 
vonása, mind a kettőnek van leánya, mind a kettőnek a leánya 
szűz is, mind a kettő ha ta lmas i s ; de van elütő vonásuk is. 

Hagyományaink szerint a Nagyboldogasszony az áldott 
állapotban levőknek a pártfogójok, hozzá folyamodnak a magtala-
nok is, kik hogy czéljokat elérjek, hogy szt. Anna, illetőleg 
Nagyboldogasszony meghal lgassa őket, 9 keddet böjtölnek a 
tiszteletere pünkösd után. (Szőreg.) 

Ez a vonás mindenesetre a Nagyboldogasszonyé, és csak 
miu tán a nep Nagyboldogasszonyt és szt. Annát egyesítette, 
há ramlo t t szt. Annára is. 

Áll í tásunkat okadatol juk. 
Szt. Anna hosszú időn át magta lan volt, nem hogy ő 

hozzá folyamodtak volna a magta lanak, hanem ő folyamodott 
Istenhez, hogy gyermeke legyen. Ezt az elütő vonást népünk 
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nem veszi figyelembe, sőt mióta szt. Annát Nagyboldogasszony-
nak tudja lenni, tovább megy, a liét napjai közül kiválaszt egy 
napot és azt szt. Annáénak vallja, noha ilyenről a keresztyén-
ség mit sem tud. 

Erről a napról részletesen kell szólanunk, hogy szt. Annát, 
illetőleg Nagyboldogasszonyunkat megismerjük. 

A hét napjai közül a Keddet ta r t ják a Nagyasszony, más-
ként szt. Anna napjának. 

Lássuk a bizonyító ada toka t ! 
/ # / 

Szőreg és O-szt.-Iván Mária-társulat tagjai Újhold első 
keddjén, illetőleg szombatján misét szoktak mondatni . Kérdésem-
mel : mint van az, hogy noha Szőregen van a templom, mégsem 
a szőregiek mondat ják szombaton, Mária nap ján a misét, ha-
nem az ó-szt.-ivániak ?! egészen megleptem őket. Csodálkoztak 
azután, hogy még azt sem tudtam, hogy «kedd is a Boldogasz-
szony napja, a Nagyboldogasszonyé, Mária anyjáé». Most már 
tudtam, a mit Ipolyi adatok hiányában csak találgatott , mikor 
a Kedd asszonyáról szólva kérdő jelet vetett eme sorok után : 
Mária ünnepei keddre e s n e k . . (Magy. myth 539.) Tehát nem 
Máriáéi, hanem a Nagyboldogasszonyéi esnek keddre, mit bizo-
nyí tanak babonáink s hiedelmeink is. 

Hagyományaink szerint Nagyboldogasszony az életet adó 
istenasszony. Fentebb hallottuk, hogy a magta lanok az ő tiszte-
letére, illetőleg Szt. Annáéra 9 keddet böjtölnek, a tizediket 
szt. Joákiméra. 0 hozzá kell folyamodni az áldott ál lapotban 
levőknek is, hogy szerencsésen szülhessenek. Szőregen 7 keddet 
szoktak böjtölni a Nagyboldogasszony tiszteletére. Valóságos 
ünnep a kedd reájok nézve: nem szabad erős munkát végez-
niük, még varrniok sem. A tyúkot is kedden jó elültetni, hogy 
kikeljenek a csirkék. (O-szt.-Iván, Szőreg stb.) Mivel kedd az 
életetadó, a kezdet istenasszonynak a napja , minden munkához, 
melyet folytatni akarunk, kedden kell hozzáfogni, akkor öröm-
mel fo ly ta t juk; míg bevégezni semmit sem jó kedden, mert az 

/ 

embernek nem lesz hozzá szerencséje. (O-szt.-Iván.) Mi nagyon 
érthető, mert ha kedd az életet adó, a kezdet istenasszonynak 
a napja, nem illő, hogy befejezést, véget érő dolgot cselekedjünk 
ezen a n a p o n ; mintegy megsértése volna ez a kedd asszonyá-
nak. A kedd megölésének kötelezettsége kiterjed minden asz-
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szonyra. Senkinek sem jó kedden mosni, mert az a r uha szeren-
csétlen, valami b a j éri benne az embe r t ; így t a r t j a ezt népünk 
ál talában. A kinek a foga fáj, az kedden ne is mosdjék, hogy 
fá jda lma véget érjen. (Térvár, O-szt.-Iván stb.) A kis gyerme-
ket kedden népünk nem füröszti , csak vizes ruhával törüli 
meg, különben fej fájós lesz. A ki kedden mos, a hiedelem sze-
rint a forró vízbe teszi a Boldogasszony kezét. (Szőreg.) A ked-
den való mosás elhagyására vonatkozó szép mondát jegyeztünk 
le O-szt.-Ivánon. 

«Mikor a Boldokságos Szűz inöghal 'otta, hogy Jézust el-
fokták, szalatt az űcczán oszt' az aszszonyok mostak, a lúgot 
kiöntötték. A mint szalatt, elcsúszott. Akkó möqátkoszta aszt az 
aszszonyt, a ki kedclön mos, hogy vérfojás lögyön ra j t a . Nem is 
mosunk keddön, hanem csak szerdán, csütörtökön, hétfőn.» 

Mondanom sem kell, hogy nem kedden fogták el Jézust, 
hogy ez valamely pogánykorból eredő hagyománynak keresz-
tyénesí tet t töredéke, melyet még keresztyéniesebbé változtatott a 
Krisztus Urunk szenvedését ismerő másik elmondó, a ki szer int : 

«A Boldogasszony ágyát nem szabad féketö nélkül fekünni , 
mer t a Boldokságos Szűz- mindég féketöt hordott, csak mikor 
nagycsütörtökön mosta a fejit, akkor érközött a szózat, Márija 
Magdolna vitte, hogy Jézus Krisztust elfokták; akkor be se' 
érközött kötni a fejit, szalatt. Az erdőkön körösztül hal 'o t t zaj-
gást, ára sza la t t ; a h a j a mögakat t az ágba' , azűtátű fogvást 
mindég a fejin van a féketö. Akkor átkoszta mög aszt is, a ki 
nagycsütörtökön mos. Mikor szalatt, elesöt", mindönüt t kiön-
tötték a lúgot, akkor m o n ' t a : Átkozott lögyön mindönki a ki 

/ 

nagycsütörtökön mos.» (Szőreg.) O-sz.-Ivánon tehát még keddről 
beszélnek, de Szőregen már a lkalmazkodnak a szt. í ráshoz s 
mivel csötörtökön szabad mosni, nem általánosít ják minden 
csötörtökre, megelégszenek a nagycsötörtökkel. 

Nem jó továbbá kedden azért sem mosni, mert vérös to-
jást tojik az aprójószág. (Szeged népe I. 113.) 

Nagyboldogasszonyunkról mintegy közbevetőleg szólot-
tunk, nem is ter jeszkedünk ki ezúttal ünnepeire, hanem tár-
gyunkkal szorosan összefüggő sajátságait vizsgáljuk. 

A Nagyboldogasszony, mint felsorolt adatainkból láttuk, 
a gyermeknek életet ad, az anyát szülésében segíti. Mikor az 
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anya szül, jelen van, épen úgy láthatat lanúl , mint a mord-
vaiak Ange-Páty áj okról olvassuk. (Barna F . A mordv. pog. ist. 
34.) így tudják Szőregen, O-szt.-Ivánon a Szülő Boldogasszony-t 
mondják ekkor jelen lenni. 

Hogy a Nagyboldogasszony és a Szülőboldogasszony 
egy-e? erre adatok hiányában még most nem felelhetünk. Ol-
vastuk, hogy a mordvaiak Ange-Pátyájoknak is van ilyféle neve, 
hogy «némely helyeken használt neve Bulaman-Pat ' á i a mi 
«a gyermek-szüléskori segélynyújtásra vonatkozik» (Barna i. m. 
11.), de mivel ráfogással élni nem akarunk, ezt a találkozást 
következtetésre elegendőnek nem ismerjük el, a kérdés megol-
dását máskorra hagyjuk. 

A születést illetőleg megjegyezhetjük, hogy mint más 
népeknél, nálunk is a gyermekeknek és az anyáknak védőjök és 
támadójok van. A születés perczében mind a két fél körülöt tük 
tartózkodik. A védők fejének Szőregen a Nagyboldogasszonyt 
tar t ják, kit, mint a szülést elősegítőt, egybevethetünk a finn 
Kave tündérrel , a szülemlések tündérével. A Kalevalában Kave 
a mi Nagyboldogasszonyunkhoz hasonlólag van feltüntetve, 
mint a kihez folyamodnak a szülni akarók, hogy szülni bírja-
nak. A Halál vak leánya : Loviatar a természetnek Kave leányá-
hoz fordul, hogy mentse meg terhe fájdalmától (Kalevala 
XLY. r. 117—130). Kave ugyan itt «lények között első anyá»-
nak van mondva, mi nagyon hasonlít a mi «Anna asszony első 
aszszony» elnevezésünkhöz, mit egyik verses imádságunkban 
talál tunk. (Szőreg.) Jobban hasonlít, majdnem hasonmása, oly 
sok vonásban megegyez a mi Nagyboldogasszonyunk a mord-
vaiak Ange-Pátyájával, ki «mint az istenek anyja, egyszer-
smind az asszonyok oltalmazója is ő vala» (Barna i. m. 31.) 
Hallot tuk már, hogy a gyermekszülésnél Ange-Pátyáj látha-
ta t lanúl jelen van, mint a mi Nagyboldogasszonyunk. Mind a 
Nagyboldogasszonyunknak, mind Ange-Pátyájnak alárendeltjei 
vannak, kik a szülés után őrködnek a gyermek és anyja fölött. 
Ange-Pátyáj alárendeltjei az Ange-Őzaiszok és Niskende-Teivtär, 
a kinek szinte alárendeltjei az Ange-Őzaiszok (Barna i. m. 
10. 11.); a m i Nagyboldogasszonyunk alárendel t je i : az angya-
lok és a Boldogasszony. Nagyboldogasszonyunk mivel csak ad-
dig van a gyermekágyas körül míg meg nem történik a szülés, 
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mint az asszonyok pártfogója gondoskodik tovább is az új szü-
löttről és az anyjáról az által, hogy két angyalt küld oda, egyi-
ket hogy az anyát őrizze, a másikat hogy a gyermeket, de oda 
küldi a Boldogasszonyt is. (Szőreg.) 

Et től a percztől fogva a Boldogasszony őrködik a gyer-
mekágyasok fölött az ő angyala ival ; az a Boldogasszony, kit 
mint Istenasszonyt kell bemuta tnunk. 

Boldogasszony, a gyermekágyasok őrzője, némely adataink 
szerint gyógyítója is egyúttal, nem különben a család gondja 
viselője is részben — a Nagyboldogasszonynak a leánya, ki a ke-
resztyénség Máriájával hasonl í tandó össze. 

Népünk kivétel nélkül Máriának mond ja a Boldogasszonyt, 
de hozzunk fel egyéb adatokat is. 

Egyik régi, gyász misében énekelni szokott «Valakik e 
szent misére mái n a p összegyűltünk» kezdetű énekben a holtra 
vonatkozólag ekként énekelnek Szőregen : 

A Boldogasszony tehát Máriának van véve. 
Eml í te t tük , hogy a Boldogasszonyra vannak a gyermek-

ágyasok bízva, íme néhány gyermek-világ megőrizte dalunk, 
ezekben is Mária van mint őrző, felvirasztó felhozva : 

Kérjük érte Szűz anyánkat, 
Boldogasszonyt: Máriát 
Esedezzen szent Fiánál stb. 

Altató dalok. 

Csicsis' bujikám, 
Magzatom; 
Jézus elaltasson, 
Marija viraszszon ! 

Csicsiská'j é, 
Bum-bujjá' é ; 

(Szőreg.) 

Jézus elaltasson, 
Márija véraszszon ! 

(Tápé.) 

Csicsi's búj, búj elaltasson, 
Szűz Márija, Jézus anyja fölvéraszszon ! 

(O-szt.-Iván.) 

A Boldogasszonyt mint gyógyítót is felemlítettük, erről is 
tud egyik gyermek versikénk: 
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Gaz esött a szömörabe, 
Isten atta, 
Boldogaszszon' kivötte (Szőreg.) 

Ide vonatkozik a Boldogaszszony teje is, mely gyógyít, de a 
melyet alább Mária tejének is hal lunk mondani , hasonlóképen 
alább fogjuk látni, hogy Boldogaszszony kötője helyett Marija 
kötőjét is mondanak, vagyis Máriával azonosítják. 

Ismerkedjünk meg vele közelebbről, lássuk lakó helyét, 
működését, ünnepe i t ; szóval említsünk fel róla mindent , mit 
hagyományaink után felhozhatunk. 

Boldogasszonyunk lakó helye az égben van, hova siet fel-
vinni baltikáját a pacsirta, mondván fölfelé szál l tában: 

Fölviszöm, fölviszöm, 
Fölviszöm a baltikámat 
Boldogaszszonyhon, 
Boldogaszszonyhon 
Fölviszöm, fölviszöm! 

Csakhogy szegény nem bí r ja felvinni, mit leereszkedőben 
be is vall, mikor így szól : 

Elejtöttem (Szőreg.) 

Mint Máriát látni vélték a Boldogasszonyt Morotván és 
Topolyán, ott kútban, itt a templomban. Legtöbbször tartózko-
dik a földön a gyermekágyasok fölött. 

A rómaiak Júnónak, vagy mint szülni segítőt nevezték 
Lucinának, ágyat vetettek, hogy a szülést megkönnyítse. Nálunk 
a Boldogaszszony-ágya ismeretes. A Boldogaszszony-ágya nem 
más mint a gyermekágy, másként betegágy, hol az anya gyer-
mekével fekszik szülése után egészen avatásig. (Introductio 
mulieris post par tum.) 

Az asszony gyermekét nem ágyban szüli, mégis a Boldog-
asszonyágyát szülő ágy-nak is hal lot tam nevezni. Az öreg asszo-
nyok a fiatalokra szoktak ily formán ráparancsolni : Mögbö-
csüld fijam aszt a szülő ágyat, mert az ojan, mintha csak a 
Boldokságos Szűz ágyába' fekünné '» . (Szőreg.) 

Fentebb hal lot tunk SzüZó'-boldogasszonyról, most meg-
szülö ágyról szólunk, mi még inkább felvetteti velünk a kérdést, 
hogy a Nagyboldogasszony és a Szülőboldogasszony egy-e ? ! 
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A mordvaiak Ange-Pátyájuknak az ágyáról nem olvastam, 
keresni kell s találni fognak, de nem Ange-Pátyáj, hanem B u h -
m a n Patyáj-féle ágyat. 

A Boldogasszony-ágyát népünk leírása u tán a következők-
ben i smer t e t jük : 

«Mikor a gyer'ök mökszületik mingyá' csinálik a Boldog-
aszszony-ágyát. Abba' sé' t a l n a k , sé' ojasnak mán mint dohány, 
vagy más valami, nem szabad lönni. Tiszta szalmát tösznek bele, 
léterítik lepedővel. A szúnyoghálót fő'szögezik. A Boldogasz-
szony-ágyába tösznek foghajmát , kakukfüvet, kinyeret mög sót. 
Bicskát is tösznek bele, hogy a Boszorkány oda né mony-
nyön. Mindön n a p fő'szentölik a Három kirájok vízivel oszt' 
fölajálják a Boldogaszszony kögyelmetösségibe. — A Boldog-
aszszonyágyáhon nem szabad sénkinek sé' közelíteni mert ha 
mögveri (valaki a gyermekágyast) szömmel, oszt' ha még a 
fő'dre is lénéz (a ki szemmel megverte), az (a gyermekágyas) 
be lehal ; az a sírig verte szömmel ; ha fő'felé néz (a szemmel 
verő), ki lőhet gyógyítani. Mikor a Boldogaszszony-ágyát fekszi 
az aszszony,* valakinek bent köl' lönni a házba' ( = szobában), ha 
mást nem tunnak oda tönni meg a macska is jó, mert (külön-
ben) úgy mögrontik az asszont, hogy vége van. — A Boldog-
aszszony-ágya csak addég ta r t még az avatásra mönnek. Mikor 
oda vannak (az avatáson), szétszödik a Boldogaszszonyágvát; 
a szalmát mögégetik, vagy ojas hejre töszik a hun nem bánti 
sönki.» (Szőreg.) 

Kiegészítésül hozzá kell adnom, hogy a bába készíti el 
a Boldogasszony ágyát, hogy a szúnyogháló felszegezése még 
néhol késsel, villával történik. Hogy a bicskát, máshol a kést 
az asszony feje alá teszik, melyet ha lelép az ágyról, a földbe 
maga elé kell szúrnia, hogy a Rosszak ne bántsák. Az említett 
kenyeret és a sót a szúnyoghálóba kötik es a szúnyoghálóra 
piros kendőt dobnak. Továbbá, hogy olvasót tesznek az asszony 
nyakába, az úgynevezett «7 mönynyej i zárt» a mellyére, imád-
ságos könyvet a feje mellé. (Szőreg.) 

Ebből a leírásból lát juk, hogy mindez a Rosszak, úgymint 
Boszorkányok, Bűbájosok, Szömmelverők s egyéb ártani aka-
rók ellen van. Már magát az ágyat úgy csinálják, hogy el legyen 
fedve, szúnyoghálót tesznek reá. A szúnyogháló e l takar ja őket 
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a támadóktól, mintegy hozzáférhetet lenné teszi, megvédi őket. 
Ily eltakaró eszközt lá tunk a házasság szertartásai közt, mikor 
a menyasszonyt avató u tán és alatt fátyollal vagy kendövei 
le takarják és a temetéskor a szemfedélben. Ez a világtól való 
elzárkózás, eltakarás bizonyára legrégibb maradványa ink közé 
tartozik. Az aranypar t lakói, kiknél a fetisizmus já r ja , ha a 
betegnek az egészségét vissza akarják nyerni , fűzfából csinálnak 
kerítést, vagyis körülkerítik a beteget s az ágakra rongyot aggat-
nak. (Toldy László: A föld és népei I I . 127.) Hogy a Boszor-
kányok a Luczaszékén ülőkhöz közel ne mehessenek, kört kerí-
tenek magok körül szentelt krétával. (Szeged népe II. 220.) 
A mordvaiak míg kereszteletlenek voltak «a falusi keremeteket 
is kerítéssel vevék körűi». (Barna i. m. 14.) Legegyszerűbb elzár-
kózást a világtól s azért legkezdetlegesebbnek is mondhatót a 
mordvaiaknál t a lá l juk : a vozat 'á az ünnephez készülődés köz-
ben az úcczán nem muta t j a magát, az ünnepet előző éjjel pedig 
felmász a szent fára s elrejti magát a lombok közt. «(Barna 
i. m. 24.) Több ilynemű elzárkózást lehetne felhozni, még csak 
a görög nem egyesültek oltárát említem fel, mely elzárja a papot 
a hívőktől. 

Szintén a Bosszak elűzésére vonatkozik a piros kendőnek 
a szúnyoghálóra dobása, hogy ott legyen. 

Az aranypar t lakói a betegséget űzni akarva rongyokat 
aggatnak a faágakra, melynek mását ta lál juk nálunk is. Luczakor 
nálunk is rongyot akasztanak a fákra, hogy jó termés legyen, 
vagyis, hogy a termést akadályozó lényeket némelyek szer in t : 
pókokat elűzze. (Szőreg.) Általánosan ismeretes eljárás, hogy 
a kárt tevő madarak ellen is a fákra, búzakazalokra rongyot 
kötnek. Nem hiszem, hogy tévedek, ha ide számítom a vogulok-
nál dívott szokást is, mely szerint az iramszarvas bőreit és 
szarvait a fákra akasztották (Hunfalvy Pál: Reguly hagyományai 
I. 99.), hasonlóképen a mordvaiaknál. (Barna i. m. 15.) Ide 
számítandók a zászlók is, mely alatt szoktak harczolni, az ellen-
séget űzni. A most említett fákon lógó ruhadarabok változata 
a kendő és ennek kicsinyített je a pántlika. 

«A Boldokságos Szűz, — ta r t ja a nép — mindég hordot t 
pántlikát a dérékán, azért a gyer'ököt nem viszik el körösztölni 
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a nélkül , hogy pánt l ika ne lögyön a kar ján, vagy a derekán. Az 
nagy öröme a Boldokságos Szűznek.» (Szőreg.) 

H a a kis gyermek beteg, de különben is, pántl ikát kötnek 
a kar jára . A pántl ikát addig viselik a gyermekek míg kalapot 
nem hordanak, illetőleg be nem kötik a fejőket. (O-Szt.-Iván.) 
A leányok, mint tudjuk, ha nagyobbak, a ha jokban hordják 
a pántlikát. Piros pántl ikát kötnek a csikó n y a k á b a is, hogy 
meg ne verjék szemmel. (Szőreg.) 

A kendőt, illetőleg a pántl ikát feltaláljuk a házasságnál is, 
kendőt ad a leány jegyesének, felkendőzik a lovakat, kendőből 
csinálják a zász ló t ; felpántlikázzák a vőfélyeket, a vőlegény 
kalapját . Temetések a lkalmával ha kicsi a halot t , pántl ikát 
kötnek a keresztre ób a halottvivők karjára, ha nagy, akkor 
kendőt. 

A kendő helyettesítőjének vehető a fejkötö is, melyet a 
Boldogasszony-ágyasnak hordoznia kell, mint már fentebb hal-
lot tuk, mert a Boldogságos Szűz mindig hordot t fejkötőt. 

Akár az uralal táj i népek közös vallásának tar tot t sámán 
vallás szertartásait tekintsük, melyen még a keresztyénség 
nyomai nem látszanak, akár a keresztyénség ha tása alatt 
álló, velünk rokonságban levő mordvaiakét , mind a kettő-
ben a Bosszak elűzésére vonatkozó cselekvényeket és eszközöket 
ta lá lunk. 

Az utóbb említettek közt ott találjuk a kést. 
A Boldogasszony-ágya készítésénél kést, bicskát, villát, 

vasszeget lá tunk alkalmazni, melyeket a nép a Bosszak elűzé-
sére vél használhatóknak. Szúró, vágó, vasból készült eszközök. 
A nem szúró, nem is vágó puskagolyót a nép nem ta r t j a alkal-
masnak a Bosszak elűzésére, miért ha valaki szerinte Boszor-
kányt akar lőni, nem golyót, hanem kést kell a puskába tennie. 
(Szőreg.) Ezt hal lva nem akarva is a kardra , kaszára, áldozó 
késre kell gondolnunk. A Bosszak elhaj tására szikrát szóró, 
tüzes kardot kér Yáinámöinen (Kalevala XLV. r.), hasonló-
képen tesz Lemninkäinen (u. o. XII. r.). Nálunk kard nem 
fordúl elő, de vannak kisebbített kifejezői. A mordvaiaknál is 
a jambed a Bosszak eltávolítására gyűjtéskor nem kardot szúr 
a ház a j ta jába , hanem kést (Barna i. m. 21.) épen úgy, mint 
ná lunk is kést szúr a Boldogasszonyágyas a földbe, ha lelép 
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ágyáról s valahol megáll. Nálunk más a lkalommal gombostűt 
szúrnak az aj tóba és pedig Szt.-György előtt, hogy a Boszor-
kányok meg ne kisértsek őket (Klárafalva). Kést tud tommal 
még az asztalba szoktak szúrni, mikor Boszorkány van a szobá-
ban, abban a hiedelemben, hogy míg ki nem veszik a kést az 
asztalból, addig a Boszorkány nem állhat odább. (Szőreg.) 

Bégi szertartásainkból leszármazottaknak kell tekintenünk 
a kenyeret és a sót is, melyet a szúnyoghálóba kötnek. Klára-
falván azért kötik a sót bele, hogy szerencsétlenség ne érje 
a betegágyast. Tápén pedig szerfelett vigyáznak, hogy a Boldog-
asszony-ágyába egy szem morzsa se kerüljön, azért jól bekötik 
a szúnyoghálóba. Hogy így tegyenek, annak ezt tar t ják alap-
jának : 

«A Boldogaszszony aszt mon' ta , hogy a morzsát az ágyába 
né rázzák, hanem ára a mé're nem járnak, hogy né tapológy-
gyanak raj ta . így tarcsuk.» (Tápé.) Mind a sót, mind a kenyeret 
megtaláljuk a mordvaiak bába-ünnepén (Barna i. m . 48.), nem-
különben közös áldozatukon. (U. o. 27.) A bába-ünnepen a bába 
égő gyertyát tar tva kezében így könyörög: «Ange-Patái-Páz, 
Bulaman-Páz, tekintsd magadénak a kenyeret, s ó t . . . » A közös 
áldozaton a vozatá a szent merítő kanálban levő kenyeret és sót 
a tűzbe dobja. Hogy a bába-iinnepen felhozott égő gyertyát is 
felemlítsük szokásaink közt, megjegyezhetjük, hogy míg a gyer-
meket meg nem keresztelik, gyertya ég népünk szobájában. 

A Rosszak elűzésére használja népünk a szúnyoghálóba 
kötött fokhagymát és a kakukfiivet is. A fokhagyma, mint Barna 
Ferdinánd többször idézett értekezése 37. lapján olvassuk, 
Ange-Patyájnak is kedves növénye, és a mordva nök a beteg 
gyermeket ma is fokhagymával füstölik, vagy fokhagymát tesz-
nek a feje alá. Nálunk is fokhagymát tesznek a gyermek bölcső-
jébe, mikor először fektetik bele. (O-Szt.-Iván, Szőreg stb.) Ily 
űző erőt tulajdonítanak a kakukfűnek is. Deszken kakukfüvet 
raknak a szobaajtó fölé; ily helyre még a csoportosan járó 
Boszorkányok sem mehetnek be. A következők pedig általá-
nosan ismeretesek O-Szt.-Iván körül levő, Szeged népe lakta 
községekben : Hogy a tehén hasznát el ne vehessék, kakukfűvel 
kell megfüstölni a tehenet. Kakukfüvet tesznek a tehén kor-
pájába, az istállóajtó fölé, hogy a Boszorkány be ne mehessen. 
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Kakukfüvet tesznek a borjú szarvába is, bogy ne bántsa a 
Boszorkány. 

Hasonlóképen a Rosszak elűzésére vonatkoztat ja a nep 
a «7 mönynyej i zárt», az imádságos könyvet és az olvasót, nem 
különben a vizet. A víz tisztító ereje ismeretes. I t t a ((Három 
királyok vize» vonja magára figyelmünket. Az egyház több ízben 
megáldat ja a vizet ; búsvét és pünkösd előtt való szombaton, 
három király(ok) nap ja előtt, a nép csak az utolsót alkalmazza, 
melynek megáldása a Boldogasszony havába esik. Vizet látunk 
használni az avatás után is, mikor az anya a kútról maga vitte 
vödör vízbe bele mossa a kezét. A «Három királyok vizibíil» 
dűtenek abba a vízbe is, melyben a gyermeket legelőször meg-
mossák. Ebbe a vízbe szenet is tesznek. Közönségesen meleg 
vízben mossák fel a gyermeket, de úgy tar t ják , hogy a kit hideg 
vízben mosnak fel, egészségesebb. (Szőreg.) A mandsuk szer-
tar tása iban előfordúl a víz, a papnő vizet fecskendez az áldozat-
tárgyra (Bálint G á b o r : A mandsuk szertartásos könyve 14.), 
nálunk a szúnyoghálóra fecskendeznek. 

Végre kiegészítésül a Boldogasszonyágyához fel kell emlí-
tenem, hogy ha az asszony először szül, szalma-seprőt tesznek 
az ágyhoz, melylyel a bejövőnek ha meg akar ja nézni, meg kell 
legyinteni a gyermeket , hogy meg ne verje szemmel. (Szőreg.) 
Ez a szalmaseprő hihetőleg a mordvaiaknál nagyban szereplő 
nyírfa helyét foglalja el, mely Ange-Pátyájnak legkedvesebb 
fája . (Barna i. m. 37.) 

Bármennyire r a j t a voltam, hogy a Boldogasszony-ágyát 
a népünkkel együtt lakó és érintkező szláv és német a jkúaknái 
feltaláljam, czélt nem értem. Jobban mondva nagyon is czélt 
értem, mer t nem mondha tom a szlávoktól vagy a németektől 
kölcsönvettnek. A szerbek Szeged szomszédságában (Szőregen, 
Új-Szt .-Ivánon, Deszken, Gyálán) Mater ni krevet-nek mondják , 
vagyis (a gyermek) anyja ágya ; a németa jkúak (Uj-Szt.-Ivánon, 
Keglevicsházán, Battyánházán) az ismeretes Das Kindbett-tel 
jelölik, mit Kindlbett-nek is ej tenek. 

Lássuk most a szülés babonaságait . 
Az asszony arcczal az ablak felé fordúlva szüli meg gyer-

mekét , vagyis lábbal nem az aj tónak van, hanem befelé ; míg 
ha temetnek a halott lába van kifelé és feje befelé, mert azt 
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tar t ják, hogy akkor vele együtt kimegy a Halál, ellenkező eset-
ben bent marad a házban. (Deszk, Szőreg és a többi Szeged 
népe községei.) H a a szüléskor a bába is jelen van, szülés u tán 
azt kérdezi az asszonytól : «Hová mégy?» Mire a már előre 
betanított asszony reá feleli: «A Boldogaszszony ágyába!» 
«Segícscsön az Isten!» mond a bába. Mindezt 3-szor mondják 
Ó-Szt.-Ivánon és csak azután fekszik a betegágyas a Boldog-
asszony-ágyába. A kis gyermeket az anyának nem szabad a 
saját helyére fektetni, mert meghal. (Tápé.) 

A gyermeket körösztölés előtt Nemtudomká-nak hívják, 
ál talánosan Nemtudomká a neve népünknél, még pedig, mint 
a nép mond ja azért, hogy a Bosszak ne tudják, hogy mi lesz a 
neve, mert a keresztelésig könnyen megronthat ják . Szöregen Po-
gánká-nak is ha l lo t tam: «No kis babátok van !» kérdezi az egyik, 
mire a másik azt m o n d j a : «Nincs még nékünk kis babánk, 
csak Pogánkánk van!» Keresztelés után Báránká-nak is neve-
zik a keresztségben kapott néven kívül. 

Keresztelni, akár fiú, akár leány a gyermek, a keresztanya, 
másként kom'aszszony viszi a bábával. A ki csak teheti, féketöt 
tesz a gyermek fejére, úgy viszi keresztelni. Hallottuk, hogy 
a Boldogasszonynak mindég fékető volt a fején, meg is becsü-
lik a féketőt, vigyáznak reá, mert ha akár az anyáé, akár a gyer-
meké elvesz, a gazdájának is el kell pusztúlnia. (Szőreg.) Sokan 
inget is adnak a gyermekre, de ez nem szükséges, mert a 
papnál van már ing, melyet a keresztanyának megfogásra 
nyúj t . (Szőreg.) 

A gyermek keresztelése után, hogy mi történik, erről a 
tárgy fontosságánál fogva halljuk a népet : 

«Mikor a körösztölésrül elögyünnek, 3-szor asz 'ongyák: 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pogán' t vit tünk, körösztény 
bárányt hosztunk!« így mondják Szöregen, Ó-Szt.-Ivánon, már 
Tápén a pi tarban mondják a Dicsértesséket, a szobában némi 
változattal mondják a többi t : «Pogán't vittünk, körösztén' 
bárán ' búvó galambot hozunk !» 

«A koma'szony mihánt elögyünnek. létöszi a gyer'ököt 
a fő'dre az ágy alá, vagy az asztal alá, hogy né lögyön rívó oszt' 
a ki legelőször láti a kis gyer'ököt, 3-szó r 'álehöl, hogy né 
árcson neki a Guta szele, osz'tán fölemeli, hogy nagyra nyőjjön, 

2 * 
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ajándékot ád neki, pe'szt. Mikor az étel el van keszülve, a 
báb'aszszony bálát ád az Is tennek, asz 'ongya : Hálá lögyön az 
Is tennek, bogy a két lelköt megszabadítot ta égymástul apjának, 
anynyának örömire. Éltesse az Is ten a kinek a pártfogásába 
ajáj ják, hogy okos, egésségös lögyön!» (Szőreg.) 

I lyenkor vetekedve áldják el a pohara t , a ki csak sort 
vehet mielőtt innék, felköszöntőt mond, ilyenek a követke-
zők is : 

«Hála Is tennek, hogy eszt a két lelköt mögszabadította, 
tarcsa mög az Isten édös apjának, édös anynyának örömire, 
más emböröknek dicséretire! (Tápé.) Vagy : Az Úr Is ten ne-
vejje föl édös apjának, édös anynyának örömire! Jámbor lögyön 
min t a körösztapja (ha leány : mint a körösztanynya)!» (Térvár.) 

Oszt' a kom'aszszonyra köszönti a bába. Mikor a kis 
gyer 'ököt fő'vöszik a fő 'drű ' , fölemelik, mögnézik oszt' asz'on-
gyák : Mint ha csak a szájábű köpte vőna ki az a p j a ! Azt is 
m o n g y á k : Sé' apja , sé' anynya ! 

Mikő a csök'be mönnek, visznek rosz' köcsögöket mög 
rosz' fazekakat, oszt' mikő önni mönnek, oda vágik az a j tóhon. 
Mikor a csök' ál' nem szabad sémmit sé' elvinni a hásztul, mer t 
a kis gyer 'ök nem lösz szöröncsés. A rosz' köcsögöket azé' 
vágik az a j tóhon, hogy a kis gyer'ök nehé'séges né lögyön. 
A csök'be üsmerősöket hinak, a kik a gyer 'ökágyasnak önni 
visznek. A ki a csökköt nem tart i , szöröncsétlen lösz a gyer'öke. 
(Szőreg.) 

A csökköt népünk ha még oly szegény is megtar t ja , vagy 
ha erre nem képes, akkor a komaasszony ta r t j a meg helyette, 
ő ad enni és inni valót. 

Az ételek a szerint változnak a mily tehetős a Boldog-
asszony-ágyát fekvő anya. H a jó módban van, csirkét vagy 
tyúkot okvetetlenül vág. 

A komaasszony keresztvízre tar tot t gyermekének ruhát 
szokott venni, közönségesen mikor a gyermek 6—7 esztendős, 
h a leány, akkor az első pánt l ikát ő veszi neki ; ha pedig beteg 
a gyermek, akkor a nemre való tekintet nélkül vesz neki pántl i-
kát. (Szőreg.) Ezt korozsmának mondják. Van olyan is, a ki 
pénzt ad ruha helyett. H a pedig a gyermek kis korán elhal, a 
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szemfödelet a komaasszony veszi. A keresztelésért is a koma-
asszony fizet a papnak stb. 

A csökköt, vagyis a születést követő mulatságot vidékün-
kön keresztyén, zsidó egyaránt megtar t ja . A szerbek Babinye-
nek mondják Szőreg vidékén, mi magyarul úgy fejezhető k i : 
Bába által kezelt mula tság; a németek Kincsenk- (Kindschenk)-

/ 

nek, vagy csak egyszerűen Der Schmaus-nnk mondják Uj-Szt.-
Iván, Nagy-Szt.-Miklós, Csatád, Zsombolya tájékán. 

A csökkről szólva fölmentve érezzük magunkat a bizonyít-
gatás alól, hogy se a németektől, se a szerbektől nem vettük 
kölcsön; elegendőnek tar t juk Anonymus (Belae r. not. de gest. 
hung. L.) emez ismeretes helyét idézni: dux Árpad genuit filium, 
nomine Zulta, et factum est dux et sui nobiles per plurimos 
dies faciebant convivia magna, mely szerint már Árpád korában 
ismeretes volt nemzetünk előtt a csökk-féle lakoma. 

Míg a csökknek vége nincs, mindég sürgés-forgás van a 
ház körül, azután nem törődnek annyit a Boldogasszony-ágyas-
sal, mint az első pár nap alatt. Rokonok, jó barátok felváltva 
visznek neki enni, körülötte is van éjjel-nappal valaki, de leg-
inkább a Boldogasszony megőrzésébe bíznak. A Boldogasszony 
ilyenkor m i n d e n ; kegyelmébe is ajánlják a Boldogasszony-
ágyast gyermekével minden nap, mikor a Boldogasszony-ágyát 
a «Három királyok vizivé fő'szentölik» és 3 Miatyánkat, 3 Üdvöz-
letet elmondanak (Tápé). 

Legjobban kiterjed a Boldogasszony figyelme a gyermek 
megőrzésére, habár gondoskodik arról is, hogy víg napja i legye-
nek a gyermeknek. A czél elérésére van neki segítsége i s : két 
angyal. Az egyik angyal a kis gyermeké, foglalkozása a gyer-
meket őrizni, hogy a Rosszak ne bántsák s vele játszani, mit 
arról lehet megtudni, hogy a gyermek nevet. H a álmában nevet 
a gyermek, egyszerűen csak azt mondják, hogy az angyalával ját-
szik. (Szőreg vidéke.) Ilyenkor a gyermeket nem szabad bán-
tani, háborgatni. Szoros kapcsolatban látszik ezzel lenni 
eme szólás: Az angyalát láti, melyet felnőttekre alkalmaznak, 

- az olyanokra, a kik nem akarják megmondani, hogy mit nevet-
nek. A mordvaiaknál is megtaláltuk ezt. H a a gyermek nevet 
álmában, az istenasszony, Ange-Pátyáj czirógatja. (Barna i. 
m. 32.) Nálunk ha a gyermek nem alszik s ujjára nézve nevet, 
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akkor is az angyala mula t vele, de már ekkor nem csak azt 
mondják , hogy az angyalával játszik, hanem bogy az arany 
almával játszik, vagy: a kis Jézus arany almájával játszik. 
(Szöreg, Ü-Szt.-Iván.) Ket ide vágó adatot jegyeztünk le, közöl-
jük mind a ke t tő t : 

• A gyer'ök még a macskát mög nem fogi, addig mindég 
arany almával jácczik. (Mifele arany a lmával?) A Boldokságos 
Szűz arany almát ád a kezibe. Krisztus Urunk jácczott az arany 
almával, a Boldokságos Szűz at ta a kezibe. l 'gy híják Kis Jézus 
arany almája» (Szöreg). 

Világosabban szól a másik a d a t u n k : 
• H a a tükörbe nem mutassák a gyer'ököt a möddig foga 

nincsen, az a rany almával jácczik : az őrző angyala mutogatytya 
neki, akkor éneveti magát oszt ' az u j jára nez a k i s gyermek.» 
(Ó Szt.-Iván). 

Ez az a lma kapcsola tban látszik lenni a • mönyaszszony 
almájával, melyet akkor ad a gyermek kezébe a menyasszony, 
mikor a lakodalomban az ölébe teszik a gyermeket (Szöreg). Az 
a lma jelentőségéről bőven szóltunk Szeged népe I. és H. kötete-
ben, hol az almát jelképnek véve szeretet-nek vettük, mit itt 
is a lka lmazhatunk. Az angyal almát, máskent szeretetet muto-
gat ja a kis gyermeknek, mire ez nevet, mintegy örül . A Boldog-
ságos Szűz szintén a lmát adott a Kis Jézusnak s ad minden 
gyermeknek, vagyis szeretetét ad ja nekik. A menyasszony is 
almát ad a gyermeknek, mi által azt jelenti, hogy szereti 
a gyermeket. 

A gyermekről szólva közbevetőleg felemlíthetjük i t t : mit 
tar t a nép, ha nyugta lan a kis gyermek ? H a sir a kis gyermek, 
akkor vagy szemmel verték meg, vagy valamely más betegség 
bánt ja . Ha nem bír elaludni, akkor elvitték az álmát és : 

• Mikor a kis gyer 'ök écczaka fő'sivalkodik, akkor a Rosz-
szak ijeszgetik. Akkor oda ál'ítik a pi taraj tóba, vasszöget vernek 
a fejihön (a feje fölé) a p i tara j tóba , oszt' ott hagygyák (a vas-
szeget); beleverik egészen, hogy ne lácczon ki» (O-Szt.-Iván). 

A Boldogasszony őrző eszközei kozt az ágya után legtöbbre 
becsülendő a kötője. Míg az asszony a Boldogasszony-ágyát 
fekszi, ha a gyermek kiesik is az ágyból, nem üti meg magát, 
mer t a Roldogasszovy-kötöjibe esik. (Klárafalva, Szöreg stb.) Más 
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szóval az örzö angyalok folyvást ott tar t ják a párnát s a leeső 
gyermek alá vetik (Szőreg). Mások szerint az ágy előtt ki van 
terítve a Boldogasszony kötője, hogy máshova ne essék a gyer-
mek (O-Szt.-Iván). Ha máskor esik le a gyermek, megütheti 
magát, de ha nem üti meg magá t ; ha leesik és nem sír, akkor 
is azt mondják, hogy a Boldogasszony-kötőjébe esett. Még a fel-
nyőltek is dicsekednek, ha magas helyről leesve komoly bajuk 
nem történik, hogy a Boldogasszony-kötőjébe estek (Szőreg 
vidéke). 

A Boldogasszony-kötőjét Szőreg tájékán gyakran mondják 
Mária, vagy Boldogságos Szűz, avagy Boldogságos szűz Márija 
kötőjének is. 

Mária kötője ismeres a nemeteknél i s : Mutter Gottes 
Schooss-n&k mondják (Csatád, Uj-Szt.-Iván). Deszken az elma-
gyarosodott sokaczok Mária palástjának hívják. Mária palást-
jába esik náluk a leeső, de nem síró, kis gyermek. 

Az anyának a Boldogasszony-ágyán kívül segítségére van 
a Boldogasszony-papucsa is. A Boldogasszony, mint a gyer-
mekágyasok őrizője, meghagyja nekik, hogy míg az ő ágyát 
fekszik, mezítláb ne já r janak , hanem viseljék az ő papucsát. 
A Boldogasszony-ágyasnak a lábára kell legjobban vigyázni, 
azért a Boldogasszony-papucsának mindég az ágy mellett kell 
lenni, hogy ha az ágyról lelép, azonnal beletehesse a lábát. De 
csak addig kell viselnie s azután nem is szabad, míg a Boldog-
asszony-ágyát fekszi. Vannak azonban oly szerencsések, a kiknek 
meg van engedve, sőt követeli is a Boldogasszony, hogy teljes 
életökben viseljék az ő papucsát, ezeknek soha sem szabad 
mezítláb járniok. Ilyenek a kik 3-szor kettőset szülnek egymás 
után, mi természetesen nagy ritkaság. Ezeket az anyákat kivá-
lóan szereti a Boldogasszony, ajándékot is kapnak a nép hie-
delme szerint, de nem a Boldogasszonytól, hanem a püspöktől. 
(Szőreg.) 

A Boldogasszony papucsáról hasztalanúl kérdezősködtem 
a más ajkúaktól. 

Minden őrködés, minden vigyázat mellett is megtörtenik, 
hogy a kis gyermek bajba esik, ekkor azután a betegség szerint 
való orvossághoz folyamodnak, ezek közt az orvosságok közt 
van a Boldogasszony-teje. 
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A Boldogasszony-teje nem mas, mint ha sok teje van 
(a boldogasszony-ágyasnak), kifeji, a fölit lészodik — a' so' sé* 
büdosódik mög — égy' kicsit a tüazhejrr kő! önírni, szomfájás 
ellen nagyon jó. (Szöreg.) 

H a a kis gyermeknek a szeme fáj, ily Boldogasszony-tejjel 
kenik meg s min t mondják, elmúlik. Boldogasazony-U jének 
mondják a Boldogasszony-ágyasnak azt a tejet is. melyet hogy 
a Boszorkányok közelibe ne menjenek, a szúnyoghálóra szokott 
fejni. (Szöreg.) Ezek az értelmezések mind ujabbak, régibb 
hagyományaink mást mu ta tnak . A gyermekvilág maradvanyai 
kozt olvassuk, hogy a szemebe gaz esett gyermek szeme pilláját 
rázva kiabálja : 

Isten nyila beleesett Gaz esött a szőinömbe, 
Boldogotztzony teje Isten atta 
Mosta ki belüle! (Szöreg) Boldogatsstony kivvtte (Szöreg) 

mit 3-szor köpködve mond abban a hitben, hogy megszabadul 
az Istennyilától, illetőleg a gazszáltól. A most idezett ket versből 
kitetszik, hogy a gyermekek az ő Boldogasszonyuk alat t nem 
a gyermekágyas asszonyt értik s nem ennek tejét a Boldog-
asszony-teje a ' a t t , h anem az ős vallásunk istenasszonyáét . 
Hosszas íuagynrázgatásba fölösleges bocsáj tkoznunk, egyszerűen 
bebizonyí tha t juk ál l í tásunkat , ha egy harmadik ada to t is idé-
zünk. 

Reáimádkozó: Jobb kezének nevetlen ujjával keresztet vet 
a fájós szemre s m o n d j a : 

«Az Atyának nevibe' (újra keresztet vet) 
Fijúuak szerelmibe' (ismét keresztet veti 
Szent Jánosnak áldása terjegygyön réjá! 
Boldogságos szűz Murija teje (a fold felé viszi a kezéti 
Mozi lé, mosogassa lé eszt a bajokat!« 

A mint fentebb hal lot tuk, hogy Boldogasszony-kotője 
helyett Mária kötőjét mondanak , hasonlóképen tapasztal juk 
i t t is. Máriát nem a gyermekágyas helyett mondják , hanem az 
is tenasszony helyet t , minek természetes következménye, hogy 
Mária te je a la t t sem a gyermekágyase értendő, hanem az isten-
asszony Boldogasszonyé. Van tehát az istenasszony Boldog-
asszonvn ik-teje is, mely gyógyító, és min t fentebb idezett: 
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«Boldogaszszony kivötte» mondásból látjuk, a Boldogasszony 
gyógyít is, nem csak őriz. Mint gyógyítót, illetőleg egószség-
l'entartót muta t ják be más adataink is. 

Ünnepének a szombatot ta r t ja népünk. A ki szombaton vált 
fehérneműt, az ne féljen a betegségtől. Előbb vessen magára 
körösztöt is, mert, — mint a néphiedelem ta r t j a — akkor a 
Boldogságos Szűz térden-állva könyörög érte szent Fia előtt, 
hogy bűnei bocsánatát megnyerhesse. (Szőreg vidéke.) A szom-
bat, mint a Boldogságos Szűz ünnepe, különös nap is, melyen 
nem szabad fonni, m e r t : 

«Szombaton fonyták aszt a kötelet, a mölikkel a Boldok-
ságos Szűz szent Fi ját mökkötöszték a kű oszlophon. Átok alatt 
hatta (a Boldogságos Szűz), hogy átkozott lögyön, a ki szomba-
ton fonv.» (Szőreg.) Még húsz évvel ezelőtt Szeged Madarásztó 
környékén a szőlőkben meg sem engedték, hogy szombaton 
valaki dolgozzék; későbben megelégedtek, ha szombat délután-
ját szentelték a Boldogságos Szűz tiszteletére. Kiváltságos nap 
is a szombat, a mennyiben minden szombaton ki kell sütni a 
napnak, kivéve esztendőnként három szombato t : 

Három szombaton nem süt ki a nap. Mert mikor a Bol-
dokságos Szűz mönt, a kis Jézust vitte, akkor mosta vóna ki 
a pélénkáját, oszt'azon a szombaton nem sütött a nap . Akkor 
mond ' ta a Boldokságos Szűz : 

Akkö a Boldogságos Szűz mögnyerte, hogy mindön szombaton 
kisüt, 3 szombatot kivéve (esztendőnkónt. Szőreg.) 

Hétköző napon kívül más, csak évenként előforduló ünne-
pének is kellett a Boldogasszonynak lennie, ily üunepet keres-
nünk könnyűnek látszik a Boldogasszony (január) havában. 
Már maga a hónap elnevezése: Boldogasszony hava felkölti 
figyelmünket. Ily ünnepnek mintegy ajánlkozik a vízkereszt 
ünnepe. A Boldogasszony-ágyáról szólva említettük, hogy víz-
kereszt előnapján szentelt vízzel szentelik be naponként a szú-
nyoghálót és nem húsvét, vagy pünkösdkor szentelttel, habár 
ekkor is szentel az anyaszentegyház. Részben mellette, részben 

Süs' föl nap. 
Süs föl nap! 

Szárid mög a 
Kis Jézus pélénkáját! 
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ellene szól a vízkeresztkor tör ténni szokott házszentelés, melyet 
ezennel meg kell i smer te tnünk. 

Házszentölő. Vízkereszt, máskent H á r o m kirájok nap ja 
délutánján az a j ta tosság után a pap Szőregen és vidéken házat 
jár szentelni. Ali pedig a menet a következőkből: két előtte járó 
gyermekből, ezek megkérdezik a házi gazdát, hogy szabad-e 
nála házat szentelni ? Ezután két, egyházi ruhába öltözött gyer-
mek megy, egyiknél csengetyű, másiknál szentelt víztartó van, 
kiket nyomban követ a pap, kántor . Ezek után jön a kurátor és 
egy gyermek, kinek a nyakába zsák van akasztva, ka r ján pedig 
garaboly van. A házhoz érve a papot s a k é t előre járó gyerme-
ket kivéve a : 

Három kirájok napja : 
Országunk égy' istápja — 

fele éneket enekelik, miala t t a csengetyűs csenget. Mikor a 
végére érnek ennek az éneknek, akkorára már a szobában van-
nak. Most a pap az egyház által előírt imádságot mondja el, 
melyben könyörög, hogy az Isten óvja meg a házat és a benne 
lakókat minden veszedelemtől, minek végeztével a bent levők a 
következő éneket énekl ik: 

Hála néköd Atya Isten, Lekfőképpen tarcsd a gazdát, 
Jó voltodat mutazsd itten, Hitvessivel ű magzatytyát, 
E háznak épületeibe', Cselégygyit engedelömbe', 
Mostani szentölésibe'. Tarcsd isteni félelömbe'! 

A pap ezalatt beszenteli a szobákat és az istállókat, ezért 
tojást, szalonnát, kolbászt, pénzt s ha dohányt termesztő község-
ben van a szentelés, dohányt is tesznek a zsákba, illetőleg gara-
bolyba. A mely plébániához sok község tartozik, egész héten, 
nyolczadig foly a házszentelés. Ehhez hasonló szokást találunk 
a mordvaiaknál karácson estéjén. (Le í rásá t l á sd B a r n a i , m. 43.) 

Az egész házszentelés, mint hallottuk, az egészség feu-
ta r tásá ra , a betegség és egyéb veszedelem eltávolítására vonat-
kozik, és ez a mellett szól, hogy Boldogasszony havában, ha 
nem is vízkeresztkor, de ebben az időtá jban a Boldogasszony-
nak őseink ünnepe t szenteltek. De feltűnt előttem, hogy ily 
házszentelések alkalmával az asztalra búzát tettek csészébe, 
a búzába néhol almát, máshol tollat tet tek, miket a szaporodás 
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istenasszonyra kell vonatkoztatnom. Ugyanerre kell vezetnem 
vissza azt a babonaságukat is, hogy a papot leülésre erőltetik, 
kinek távozása után helyére a gazdasszony ül, hogy sok csirkéje 
legyen. (Szőreg.) 

Én haj landó vagyok a mi Boldogasszonyunknak, mint 
gyógyító istenasszonynak az ünnepét előbb és pedig apró szen-
tek napja körül keresni. Hamarabb meg lehet a Boldogasszony 
havában holmi őrző Boldogasszony ünnepét engednünk, minő-
nek Boldogasszonyunkat be is mutat tuk, de ekkor fel kell ven-
nünk egy másik Boldogasszonyt, a gyógyítót. A legtöbb, a mit 
megengedhetünk, hogy a keresztyénség egyesítő hatása folytán 
mind az őrködő, mind a gyógyító Boldogasszony ha ta lma egy-
ben, a keresztyénség Máriájában pontosult össze s így lett a 
Boldogasszony-ágyasok Máriája őrző és gyógyító egyszersmind. 

Akkor a Boldogasszony havába eső ünnep az őrző Bol-
dogasszonyé volt, kihez folyamodtak, hogy mind önmagokat, 
mind jószágukat, mind terményöket őrizze meg minden vesze-
delemtől. 

Ez látszik előttünk Jegvalóbbszínűnek, de adataink még 
nem szaporodtak fel annyira, és a meglevők sem oly bizonyító 
erejűek, hogy ennek bebizonyítására már most vállalkozni 
lehetne. Eddig gyűjtött adatainkból csak annyi t ál l í thatunk 
határozottan, hogy karácson után, apró szentek körül kellett 
esni a gyógyító isten ünnepének. Ide muta t az Apró szentek 
napján szokásban levő nyírfavesszőzés (Szeged népe II. 209.) 
mikor mustármagér t küldik a szomszédba a gyermekeket, hol 
azután megvesszőzik, vagyis vesszővel néhánya t reájok vágnak, 
hogy gilvásak ne legyenek. A verés alatt azt kerdezik : Hányan 
vannak az apró szentök ? mire reá kell mondan iok : Száznegy-

/ / 

vennégyezren. Szőregen és O-szt.-Ivánon Odéricsolás nak 
mondják ezt. 

Apró-szentek napján az asszonyokat és a leányokat kér-
dezik a férfiak és gyermekek : 

Odérics — Gáborics, 
Hányan vannak az aprószentök ? 

* A miért diót, mogyorót, illetőleg a férfiak pálinkát kap-
nak, másnap pedig az asszonyok j á rnak ódéricsolni. Tápén már 
beleszövik mondókájokba az egészséget is, habár zavarosan : 
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Ó dories — Dávics, 
Apró szentök napja, 
Erigy' Isten liírivé, 
Jár j békivé, 
Mulazsd egészségivé ! 

Barna F. sokszor idézett művének 43. lapján olvassuk, 
hogy az anya karácson reggelén a gyermekeit vesszővel költö-
geti jó egeszség végett, tehát a mordvaiak is az egészségre 
vonatkozólag teszik. 

A keresztyénségben a karácson közöspontja az összes téli 
ünnepnek , vagyis minden téli ünnep mintegy belőle indul ki, 
hogy így fejezhessük ki magunkat , és reá vezethető vissza. Mint 
ilyen főünnephez minden nehézség nélkül hozzátapadhatot t 
minden körülötte eső, kisebb, pogány ünnepen végzett cseleke-
det, anná l is inkább, mer t a keresztyénség felvételével a pogány-
ság ünnepei t Őseink lassanként el-elhagyogatták, a keresztyén-
ségét pedig mindinkább megtartogatták. Ha a pogányságban 
a gyógyító istenasszony ünnepe apró-szentek körül esett, vagy 
épen ezen a n a p o n : a keresztyénségben ezt a napot megülni 
ba jos volt volna, mivel nem ünnep . Beleolvadt tehát a legkö-
zelebb eső ünnepbe , karácsonba, de mint az odoricsolásból lát-

/ 

tuk, nem egészen. Es csakugyan karácsonkor számtalan babo-
nát visznek véghez, mely az egészségre vonatkozik. Karácson 
é j t szaká ján mikor ki jönnek az éjféli miséről, az égre tekintenek 
s a szelet vizsgálják, hogy lesz-e a jövő évben döghalál. Kará-
cson é j tszakáján az éjjeli misén gyertyát és tömjén t iparkodnak 
a babonások lopni, mer t azt tar t ják , ha ezt a két anyagot össze-
törik és ezzel a megrontot ta t megfüstölik, elmúlik a rontás. 
(Szőreg.) Karácson böjt je estéjén vacsorakor dióbelet legelőször 
a beteg gyermeknek adnak, a ha já t megfüstölik és egészséges 
gyermek udvarába ha j t j ák be, hogy a beteg gyermek egészséges 
legyen. (Szőreg.) 

Az állatok egészségére vonatkozót is felsorolunk adataink 
közül néhányat . Karácson böj t je estéjén és karácson delelőtt 
n e m jó kitisztítani az istállót, mer t beleesik a jószágba a dög. 
(Klárafalva.) 

Karácson reggeltől h a r m a d n a p reggelig nem jó vakarni a 
lovat, mert rühes lesz. (Szőreg.) H a a jószágnak baja van, kará-
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csoni abroszszal keresztül kötik és szilvamaggal háromszor 
/ 

körösztül ha j í t ják . (O-szt -Iván.) A hasfájós lovat karácsom 
kalappal, tudniillik azzal, mely karácson estéjén az asztalon 
volt, megveregetik. (O-szt.-Iván.) Nem pusztul a csirke, ha 
karácson éjjel hozzák a feszeknek való szalmát. (Szőreg.) 

Ehhez még azt kell megjegyeznem, hogy karácsonkor 
végzendő babonáink az egészségre vonatkozókon kívül részben 
a házasságra, reszben az időjárásra, részben a termésre vonat-
koznak. Ily sokféle ünnep napja a karácson nem lehet, nagyon 
természetesen a legtöbb babona más, elmosódott ünnepről 
háromlot t karácson nap já ra s mint az apró-szentek nap ján 
szokásban levő ódoricsolás mutat ja , ezek közé kell soroznunk 
az egészségről szólókat is. 

Egyik hagyományunk azt muta t ja , hogy a Boldogságos 
minden Boldogasszony napot meg akar ületni a fehércseledekkel: 

Boldogaszszony napján a fehércselédnek nem jó a lábát 
mosni, mert elkapja a Boldogasszony menstruatiojÁt (menstru-
atio hungarice significat ár). «Mikor a Boldokságos Szűz a kis 
Jézust nevelte, anynyira vöt (in menstruat ione) , hogy asz' gon-
dol ta : kéntelen bele möghalni . Mönt, asz ' tán a ző'd fű között 
taná ' ta a hunyorokat ( = f ü ) , r 'áült , m é g m a j i nap is möglácczik 
ra j ta a Boldogaszszony (menstruatio)-ja, a csík möglácczik 
rajta.» (Szőreg.) 

Habet ergo Boldogasszony nostra etiam mens t rua t ionem. 
Ebből látjuk, hogy a mi Boldogasszonyunk, ha kell, bün-

tetni is tud. Ily adatot többet hozhatunk fe l : 
«A Boldogaszszony aszt hatta, hogy a mölik aszszony aszt 

mökcsináli, hogy gyeröke né lögyön, a' mögöleti a gyer'ököt. 
A fejit mög nem öheti, a gyer'ök fejit a kötőjibe hordi.» 

Az elbeszélőt siettem figyelmeztetni, hogy a ki a gyerme-
két elcsinálja, az nem eszi meg, mit meg is engedett, de azért 
állítása mellett maradt , mert így hallotta az anyjától . Hal l juk 
tovább ! 

«Egy' (asszony) szaladgált écczaka, 11 gyer'ököt mögövött, 
a fő'd nem vötte be, szaladgált, a 11 fej a kötőjibe vöt. Mindég 
szaladgálni köllött néki mék csak égy' aszszonynyal nem tanál-
kozott. Oszt' az az aszszony asz' mon ' ta nek i : M'é' nem ötted 
mög a fejit i s ! ? akkó étemethették.» (Szőreg.) 
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Mintha csak valamely balladát hal lana az ember, oly szag-
gatot t , homályos, pedig az elbeszélő különben szépen tud elbe-
szélni. Az értelme ez : 

A Boldogasszony az említett bűnösöket megbünte t i : halá-
luk után nem veszi be őket a föld, gyermekeik fejét kötőjökben 
kell hordaniok és szaladgálniok kell míg csak egy asszonnyal, 
hihetőleg a Boidogasszonynyal nem találkoznak. 

A Boldogasszony mint a gyermekek őrzője megbüntet i 
azokat, kik a gyermeköket életöktől megfosztják. 

Valószínű, hogy a Boldogasszony bünteti meg azt a vise-
lőst is, ki ezt az állapotát e l tagadja ; büntetése abból áll, hogy 
a gyermek sokáig nem tud beszélni. (Szőreg.) 

A Boldogságos, hagyományaink szerint, nem csak a gyer-
mekágyasok őrzője, hanem úgy is feltűnik, mint a nőnemnek 
pártjafogója, vedője, de ha kell, büntetője is. 

Vigyáz a nőnemre s büntet i i s : 
A ki gyűrűt szokott az uj jába ' viselni — tar t ja a hiedelem 

— oszt' elhagyi, tűle is elfordul a Boldokságos Szűz. (Majdán.) 
Még jobban megharagszik arra a nőre, a ki fütyül , mert az ilyen, 
mint Klárafalván hallot tam, az Ördögöt hívja. 

Most már több oldaláról ismerve a Boldogasszonyt, hason-
lí tásokat tehetünk. Egybe vethetjük a mandsu Szűre mama 
nevű, kisdedet őrző szellemmel. (Bálint Gábor : A mandsuk 
szertartásos könyve 8). Castrén (Vorlesungen über die fin-
nische Mythologie 168. 179) a finn Kávéról szólva felhozza, 
hogy a cseremiszeknél levő Kaba, a csuvaszoknál ismeretes 
Kehe vagy Georgi szer int : Kaba az embereket a Roszszak-
tól megőriző szellemek rendjébe tartozik és a keresztyénség 
angyalaival hasonl í tható össze. — A mi a csuvasz Kehe-1 
illeti, Vámbéry Ármin : (A csuvaszokról 34. 35.) ismertetése sze-
rint a «végzet, so r s ; helyesebben: az ember fölött lebegő végzet 
istene» volna és így inkább hasonl í tha tó a csuvasz Ira-tora 
nevű családi élet istenéhez. Legjobban hasonlí t a mi Boldog-
asszonyunk a mordvai Niskende-Tewtcir-hez, Ange-Pátyáj leg-
öregebbik lányához, melynek mintegy hasonmása , miért is 
jónak látjuk a kettőt összehasonlí tani . 

Niskende-Tewtár Ange-Pátyáj leánya, Boldogasszony a 
nálunk Ange-Pátyájnak megfelelő Nagyboldogasszonyé. Mikor 
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az ember születik, Ange-Patäi az újszülöt t «sorsa intézését» 
Niskende-Tewtär-re bízza (Barna i. m. 10), mint nálunk Nagy-
boldogasszony a Boldogasszonyra. Niskende-Tewtär-nek csak 
úgy vannak alárendeltjei, mint már fentebb említettük az Ange-
Ozaiszok, mint Boldogasszonynak az angyalok. Niskende-Tew-
tár-nek van egy fia. (Barna u. o.) A Boldogasszonyunkkal 
helyettesített Máriának is van. íme a mit eddig tudunk Niskende-
Tewtár-ről, azokat a tisztségeket feltaláljuk a mi Boldogasszo-
nyunkéi közt is. 

Kutatásaink legérdekesebb eredménye: a Boldogaszszony-
r 

pohara. Érdekessé teszi Hunfalvy Pálnak az Ukkon pohárról 
felolvasott értekezése s az ezt megelőző többrendű ismertetése, 
melyhez mások is hozzá szólottak. De különben is kiválóan 
becses adat. Eddig beszéltünk Ukkon-pohárról, ha nem tagad-
tuk is, hogy a mienk, mégis, mivel a nagy közönség előtt Ukkou 
ismeretlen, rosszúl esett, hogy mindenki előtt ismeretes istennek 
a poharáról nem szólhatunk. Nem így vagyunk a Boldogasszony-
poharával. A Boldogasszony név ismeretes nemzetünk előtt, 
Szeged népe pedig nem csak nevét ismeri, hanem adott alkal-
makkor poharát is iszsza. Továbbá Ukkon-pohárról régi okiratok 
szólanak, a Boldogasszony-pohara mellett az élő szokás tanús-
kodik. És ez a szokás nem valami ú j keletű. Anonymusnak 
Zulta születéséről idézett helyét ismerve, népünk elmondhat ja 
magáról , hogy eleinknek régi élő szokásuk szerint ta r t ja ma is 
a gyermek születő ünnepét , nem ugyan per plurimos dies egy-
végben, mint Zul ta születésekor történt, hanem két ízben, t. i. 
a csökkben és az avatást követő evésben-ivásban, melyet Bol-
dogasszony-poharának nevez. 

Mi tehát az a Boldogasszony-pohara? Boldogasszony-
poharának mondja népünk, mint említők, az avatást követő 
evést-ivást, melyben az eláldások sorrenden vannak, és Boldog-
asszony-poharának m o n d j a azt a poharat is, melyet ilyen alka-
lommal eláldanak. H a valahol, akkor itt e lmondhat juk, hogy 
a hány ház, annyi szokás, ezért hal l juk magát a n é p e t : 

«A Boldogaszszony-poharát az avatás után igyuk. Mikor a 
Boldogaszszony-ágyát kifekütte az aszszony (ma két hét, ezelőtt 
4, sőt 6 hét is volt a Boldogasszon3T-ágyának a fekvő ideje), 
elmén a templomba avatóra. Mikor a templombul kigyün, a 
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mibe mögakad, ha göröncsébe is, fő'vöszi oszt' o t thun a bőcsőbe 
töszi. Akkő m á n ott vannak az aszszonyok (férfinak nincs bent 
helye). A legöregeb' aszszony a (jobb) tenyerire töszi a poharat , 
úgy álgya e l : Agygya Isten, hogy a mint most szöröncséssen 
kiszabadúlt Rúzsa a Boldogaszszony-ágyábul, sé' léptibe', se' 
jár tába ' sémmi ba j sé' érje ! (Ezután az atyára áldják el, ma jd 
a gyermekére s kivánja, hogy, ha fiú, minden ú j j á ra 10 leányt 
kapjon, ha pedig leány, hogy sok kérője legyen.) Úgy osz'tán 
sorba álgyák el (állva) a Boldogaszszony-poharát , háláj ják 
az Istennek, hogy szépen kifekütte a Boldogaszszony-ágyát.» 
(Szőreg.) 

A Boldogasszony-poharát eláldóra nezve eltérést találunk 
a következőben: «Az avatás után az anya mén be legelőször a 
szobába, ü áldi el először a Boldogaszszony-poharát . (Mit mond?) 
Hálá Istennek, hogy az Is ten mögsegítött a Boldogaszszony-
ágyábul!» (Szőreg.) 

Ugyancsak Szőregen ismerek egy bábaasszonyt, a ki soha 
sem engedi másnak először eláldani a Boldogasszony-poharát , 
a hol ő bábáskodik. Tápén is a bába áldja el a pálinkás poha-
rat : «Hálá Istennek, hogy möktar tot ta az Isten a Boldogaszszony 
ágyába', tarcsa mög az Is ten erőbe', egésségbe', sok, számos 
esztendőbe' édös apját , édös anynyát !» 

Szőregen, hol a bába áldja el, ez a sorrend : «A báb'asz-
szony álgya el először a Boldogaszszony-poharát , asz 'ongya: 
Hálá Is tennek, hogy hát Técza, vagy a hogy' hiják, kifekütte 
békével a Boldogaszszony ágyát ; éltesse az Isten egész csalágy-
gyával! Asz ' tán az édös anya álgya el, ugy osz ' tán az öreg 
aszszonyok.» 

Annál a kérdésnél : ki áldja először a Boldogasszony -
p o h a r á t ? kettő jöhe t számításba ma m á r : a bába és a legöregebb 
asszony. Az anya, mikor az eláldás kezdődik, akkor még vizet 
hoz a kútról vödörben és belemosakszik. Ez az első tennivalója 
mikor haza megy az avatóról. 

Akár a bába , akár a legöregebb asszony áldja el legelőször 
a Boldogasszony-poharát , a lényeg csak megmarad, tudniillik 
a Boldogasszony pohara nem egyéb, min t őseink által a Bol-
dogasszony-ágyából való felszabadulás u tán bemuta to t t áldozat 
töredéke. 
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Szt. László s más királyaink törvényileg tiltották a pogány 
isteneknek való áldozást, balgatagság volna tehát tőlünk nyolcz 
század és erős ti lalom után az áldozatok végzését szokásainkban 
hiánytalanul fel akarni találni. Elegendő, ha nyomokat képesek 
vág junk felmutatni , és ezt megtehetjük. 

Nem szabad még egyébről sem megfeledkeznünk. Anony-
mus szerint Zulta születésekor per plurimos dies faciebant con-
vivia magna. Kérdés : ha jdan a csökk és a Boldogasszony-pohara-
féle lakomák nem folytak-e egybe? Nagyurainknál h a j d a n a 
házasság megülése álló évig is el tartott olykor (Kőváry László : 
Viseletek és szokások 90), még jó módú parasztgazdáink m a 
is tar tanak 4—6 napos lakadalmat, habár lassankint ez is elma-
rad. Kérdés tehát, hogy nem a keresztyénség vetett-e véget az 
ily hosszú áldomásoknak ? 

Fel kell említenünk azt is, hogy némelyek a csökköt is a 
Boldogasszony tiszteletére rendezett ünnepnek mondják O-szt.-Iván 
vidékén, mely esetben a Szülő, vagy a Nagyboldogasszonyra / 
vonatkozik. Es valóban a csökkben még teljesebben feltaláljuk 
az áldozathoz szükséges szereket és cselekedeteket, mint a Bol-
dogasszony-pohara eláldásában. Mégis ha a csökköt és a Bol-
dogasszony-poharát összevetjük, a Boldogasszony-pohara szo-
kásunk sokkal becsesebb a csökknél, már csak azért is, mer t 
a velünk élő idegen ajkúaknái hiában keressük. A csökk min t 
családi ünnep tűnik fel előttünk, a Boldogasszony-pohara min t 
a nők ünnepe ; a csökkben férfiak is részt vehetnek, a Boldog-
asszony-pohara eláldásánál a férfiaknak nincsen helyök. 

A Boldogasszony-pohara eláldásánál a következőket kell 
figyelmünkre mé l t a tnunk : Először is magát a Boldogasszony 
poharát , melyet fe lmutatnak és eláldanak, mely csakúgy nagy 
becsben van a nép előtt, mint volt ha jdan a székelyeknél a 
székely áldozó pohár. Ide mutat , hogy a néphiedelem szerint 
meg kell becsülni a Boldogasszony poharát , mer t ha eltörik, 
szerencsétlen lesz a szülött. (Szőreg.) 

Fel tűnő, hogy a Boldogasszony poharát , a hol még megtart-
ják az ősi szokást, egy pohárból iszszák. (O-Szt.-Iván.) Ugyanazt 
az egy poharat áldja el mindenki sorban. Ez a szokás megvan 
népünknél más alkalommal is, mikor például az eladó leány 
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poharat dxCt a leánynézőknek, egy pohárbó l kínál ja őket. 
(Szöreg.) 

Érdekes a Boldogasszony poharának a fe lmutatása is. Az 
asszony nem az újjával fogja a pohara t , hanem a tenyerére teszi 
és fe lmutat ja az ajkáig és úgy áldja el. 

Az avatás az egyházban délelőtt tö r tén ik ; az egyház óhaj-
lása szerint a Boldogasszony-ágyából felkelt asszonyoknak hálát 
kell adniok az Is tennek mise alatt . így a Boldogasszony-pohara 
eláldásakor, mely délelőtt 8—9 órakor kezdődik, meleg ételt 
nem igen adnak . Rendesen pál inka, túró, kenyér, saj t az áldozat. 

A Boldogasszony-poharát , min t már neve is muta t j a , a 
Boldogasszonynak muta t t ák fel, a mi áldozatokat hoztak haj-
dan ilyenkor, mind a Boldogasszony tiszteletére hozták, hogy 
a gyermekágyast megőrizte. Ide mu ta t magának, ennek az áldo-
másnak az elnevezése, melyet ha más is tenasszonynak a tiszte-
letére adnak, nem nevezik Boldogasszony-poharának. Már 
pedig áldozatot hozni őseink sem hoztak, csak felsőbb lényeknek, 
isteneknek. H a tehát a Boldogasszonynak áldozatot hoztak, 
mint fen tmaradt szokásunk muta t ja , a Boldogasszonyt felsőbb 
ténynek, is tenasszonynak tekintették, vagyis a mi Boldogasszo-
nyunk valóban ősvallásunk istenasszonya, ki mint hal lot tuk az 
angyaloknál nagyobb, a betegágyasok pártfogója. 

A csökkről említet tük, hogy benne teljesebben feltaláljuk 
az áldozathoz szükséges szereket és cselekvényeket. Vessük 
össze csökkünket a velünk rokonságban levő mordvaiak szertar-
tásaival. 

A mordvaiaknál a közáldomásokra való gyűjtéskor a jam-
bed, min t már emlí tet tük, a ház a j t a jába szúrja a kést, mi a 
Gonoszok, Rosszak elűzésére vonatkozik. Az áldozatra szánt állat 
bőrét ágasokra aggatják, ezt mind feltaláljuk a mi Boldogasszo-
nyunk-ágyában töredékesen. A mordvai asszonyok a bába-
ünnep re (decz. 26.) sört, kalácsot visznek magokkal a bábának. 
Nálunk a csökkben megvan a sört pótló bor, pálinka, megvan 
a kalács, megvan az áldozatra szánt állat is a tyúk, illetőleg 
a csökkben elkölteni szokott csirke képében. A tyúkról tudjuk^ 
hogy a mi Nagyboldogasszonyunknak megfelelő mordvai Ange-
Pá tyá jnak kedves ál lat ja (Barna i. m. 35.) A mordvaiak könyör-
gése a mienkkel megegyező: «Adj egészséget az unokáknak, 
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kisdedeknek, apáknak, anyáknak» könyörögnek ők, minálunk 
sem könyörögnek másként a csökkben, mint fentebb hallottuk. 
Majd Ange-Pátyájt, Bulaman-Pátyá j t kérik, hogy oltalmazza az 
unokákat. (Barna i. m. 49.) Mindez megvan nálunk is. Igaz, 
hogy nem a pogány istenekhez fordul népünk, hanem a keresz-
tyénségéhez, de kérésének a czélja s ma jdnem szavai is ugyan-
azok. Az eledelek eláldását is megtalál juk népünknél annyiban , 
hogy minden ételt eláld, mi ha többől nem áll, legalább is 
keresztet vet reá eves előtt. 

Őseinknek a pogány áldozatok bemutatását megtil totta 
az egyház, t i lalma azonban — mint az elmondottakból lát tuk — 
nem terjedhetet t annyira, hogy végképen eltörülje. Töredékesen 
fenmaradtak szokásainkban s némelyike nem mint egyszerű 
szokás, hanem jogszokás alakjában. Ily a lakban i smer jük a csök-
köt, Boldogasszony-poharát és a lakodalmat is. A csökkben 
mondani szokás: «Mintha csak a szájábű köpte von a ki az 
apja!», továbbá a «Sé'apja, sé'anynya»-féle szólások azt látsza-
nak mutatni , hogy a megjelentek jogához tartozott tudomást 
venni, hogy a szülött csakugyan a családé, hogy esetleg ha kell 
erről bizonyságot is tehessenek. 

Ma nap is, ha valakiről szó van, hogy mikor szü le te t t? 
a leghitelesebb tanúknak tekinti a nép azokat, kik a csökkben 
ott voltak, kik a Boldogasszony-poharát eláldották és erre az 
illetők, hogy szavoknak súlyt kölcsönözzenek, szeretnek is 
hivatkozni. Ide vonatkozhat ama hiedelmök, hogy mentü l töb-
ben áldják el a Boldogasszony-poharát, annál több kérője lesz az 
újszülött leánynak, annál hamarabb kap leányt az újszülöt t fiú. 
(Szőreg.) Mintegy azt látszik mondani e hiedelem, hogy mentül 
többen tehettek bizonyságot a születésről, annál törvényesebb-
nek tartották az új szülöttet. 

így van népünk a házassággal is. A lakodalom nélkül való 
házasságokat alig látszik törvényesnek elismerni. «Nem vótam 

/ 

a lakodalmába' , nem tudom mögesküttek-é?» (O-Szt.-Iván)-féle 
szólásmódok az olyanról mondva, a ki a házasságot felvette, de 
lakodalmat nem tartott , csakugyan oda mutat , hogy mert a 
lakodalomban előforduló «mönyasszony poharát» nem áldotta 
el, ilyenben részt nem vett, tanúbizonyságot sem akar tenni , 
jóllehet tudja , hogy a házasság létrejött . 

3 * 
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Ily bizonyságféle poharunk meg több is van, ilyen az áldo-
más, másként Ukkon pohara. Az Ukkon szót nepunk nem ismeri, 
de a lényege oly ismeretes, hogy még a gyermekek közt is fel-
ta lá lhat juk. A gyermekek ugyanis, ha társukon uj ruhát latuak, 
mindaddig csipkedik míg meg nem adja az áldomást, mialat t 
egyre k iabál ják : 

Az új ruha elßzakftgygyon, 
A gazdája mögmaragvgyou (Szőreg.I 

< >-Szt.-Ivánon ped ig : 

Csirip, csirip az új ruha! 
Szakagygyon el a ruhája. 
Maragygyon mög a gazdája! 

Ha az ú j ruhás nem fizet áldomást, az áldás átokká fajul 
a j k u k o n : 

Az új ruha mögmaragygyon, 
A gazdája elszakagygyon ! 

És ri tka eset, hogy ne vegyen paj tásainak czúkort, ha 
pedig felnyőlt csipkedi, hogy anyjától pálinkát vagy bort ne 
kérjen s á ldomást ne adjon . 

A felnyölteknél pedig többször előfordúl az az eset is, 
hogy többbe kerül az áldomás, mint a vett jószág. 

Ez t az á ldomáspoharat , vagy régi okiratok szerint Ukkon-
pohara t Révész Imre a nemeteknek akar ja adni, mert okosko-
dása sze r in t : «annyi az eddig ismert adatokból — mint mondja 
— minden kétségen túl van, hogy az Ukkon vagy Urkon-pohár 
épen azon értelemben jő elő, a mely ertelemben más, egyenlő 
ta r ta lmú oklevelekben a bizonyság-pohár és tudomány-pohár 
előjő. É s ez nagyon természetes, mert hiszen Urkunde, a szó 
közönséges értelme szerint is, épen annyi t jelent, mint bizony-
ság, tanú-bizonyság, bizonyság-levél.» (Figyelmező 1878.) Ily 
okoskodással bátran lemondhatunk a Boldogasszony-poharáról, 
a menyasszony poharáról és a csökkről is, mert ezek is előjön-
nek a bizonyság-pohár, tudomány-pohár értelemben. De már 
ennyire nem mehe tünk . 

Nem adha t juk a németeknek az Ukkon-pohárt , mert tőlök 
kölcsön nem vehettük, és pedig annál az egyszerű oknál fogva, 
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mert tudtunkra sehol sem nevezik így. Eddigelé csak a magyar 
községekben fordult elő, melyekben a német jog ismeretlen 
va la ; pedig ha a németektől kölcsönöztük volna, a német váro-
sokban fenn kellett volna a nyomának maradni . De nem maradt , 
miként is maradhatna , ha a németek nem ismerik. 

Nem adjuk a németeknek a Boldogasszony-poharát sem, 
noha ez is előjön bizonyság-pohár értelemben, mert tőlök köl-
csön nem vehettük, annál az egyszerű oknál fogva, mivel a 
népünkkel érintkező németek, kiktől kölcsön kellett volna ven-
nünk, nem ismerik. Kinesenk-jök, Mutter Gottes Schoss-uk van 
ugyan, de nincs sem Mutter Gottes-, sem Liebfrauen-féle Becher-
j ö k ; de még avatót is ri tkán tar tanak, és ha elmennek is avatóra 
a templomba, otthon lakoma-félét nem ta r tanak . 

Végre nincs okunk a németeknek adni, vagy a szerbeknek 
a csökkben eláldott pohara t sem, pedig a németeknek is van 
Kincsenk-jök, a szerbeknek is Babinyejök, már csak annál az 
egyszerű oknál fogva sem, mert még akkor őseink sem a néme-
tektől, sem a szerbektől nem kölcsönözhették, mikor Zulta szü-
letésekor per plurimos dies faciebant convivia magna. 

Annál több okunk van a Boldogasszonyt, mint ős vallá-
sunk isten-asszonyát tekinteni, kinek ágyat, papucsot, kötőt ad 
népünk, kiről hiszi, hogy [teje, árja, saját iinnepe van, hogy 
fejkötő nélkül soha sincsen, hogy] a gyermekágyasok őrzője, 
gyógyítója s mint ilyen jóltevőt, hata lmast istenasszonynak 
veszi, mert poharát eláldja. 




	Oldalszámok������������������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������


