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megszegni. Ha egy szegényebb családnak nem volt 
pénze, vagyona tisztes méretű lakodalmat szervezni, 
akkor a falu lakói hallgatólagos egyetértéssel tudo-
másul vették, ha a menyasszonyjelöltjet megszök-
tették. Utána elég volt egy nyilvános bocsánatkérés, 
és a szegény család megúszta a lakodalom terhes 
költségét. Az eklézsiakövetés szabályai a 20. század 
során fokozatosan fellazultak, felbomlottak. Ennek fő 
okai a társdalom általában vett elvilágiasodása, illet-
ve a falvakból történő tömeges elvándorlás. A szerző 
a Siklódon élő idős emberek körében azonban még 
1992-ben is tapasztalta a korábbi rend reguláinak jó 
és rossz hatásait. A könyv legrészletesebben a far-
sanghoz kapcsolódó népszokásokat tárgyalja, mint-
egy öt fejezetben. Nem véletlen, hiszen a vidám, 
felszabadító, a kötöttségeket parodizáló mulatozás 
megtartotta a funkcióit az állandóan változó társa-
dalmi és történelmi viszonyok során. A területileg is 
egyik legelterjedtebb szokás, a farsangtemetés elő-
fordul a Sóvidék több településén, sőt szomszédos 
vidékeken, például Gyergyóban is. Barabás időben 
és térben is feltérképezte a farsangtemetés változásait 
és változatait. Mint a legtöbb néprajzi örökség, ez se 
mutat teljes folytonosságot, azonban újbóli és újbóli 
feléledése bizakodásra ad okot, hogy az aktív önszer-
veződés és a népi humor nem fog kiveszni a televí-
zió és az internet korában sem. A szerző időben több 
korszakát vizsgálja az alsósófalvi farsangtemetésnek, 

mindaddig visszamenve az időben, amíg rekonstru-
álható a szokás valamilyen mértékben. A személyes 
emlékezet a 20. század eleji változatokig vezet vissza. 
Barabás megfi gyelte, hogy egyes funkciók kötődnek 
vezető típusú egyéniségekhez, és a szerepek baráti 
és családi vonalon hagyományozódnak. A személyi 
kapcsolódások révén egy-egy népszokás több évtized 
múltán is feléledhet. Az illyésmezei Oltyán György 
egy másik népszokás, a betlehemezés szövegét és 
rítusát mintegy fél évszázad múltán elevenítette fel 
1991-ben. A farsangtemetés, mint már említettem, 
területileg is több helyen fordul elő, és színes válto-
zatosságot mutat. Barabás a maszkurák ditrói felvo-
nulását is leírta, és olyan, jelmezeket és dramaturgiai 
elemeket fi gyelt meg, amelyek egészen a török hó-
doltság korszakáig nyúlnak vissza.

Értékes néprajzi könyvet vehet tehát kezébe 
Barabás László jóvoltából az érdeklődő olvasó. 
Olyan könyvet, amely dokumentálja, értelmezi és bi-
zonyos esetekben tovább élteti a népi hagyományos 
szokásokat. Nyelvezete önmagában is érték, hiszen 
az adatközlők szövegrészleteinek megidézésén túl a 
szerző stílusa is érzékelteti az ízes sóvidéki nyelvezet 
ismérveit. A mű mintegy három és fél száz oldalas, és 
a végén harminckét oldalnyi színes fotómelléklet en-
ged betekinteni a Mezőség, a Marosszék, a Sóvidék 
székely falvainak eleven népi kulturális közegébe.

Deák-Sárosi László

Milyenek voltak nagyszüleink virágoskertjei?

Csoma Zsigmond: Én kis kertet kerteltem… Paraszti virágkultúra Magyarországon. Agroinform Kiadó, 
Bp. 2015. 258 old.

Szőcsné Gazda Enikő (1968) − néprajzos, muzeológus, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, szocsnegazdaen
iko.sznm@gmail.com

A virágok mint a szépség, törékenység, szere-
lem szimbólumai és mint a díszítőművészet kedvelt 
elemei sok kutató érdeklődését felkeltették. Egy-
egy virág kultúrtörténete sok esetben egymástól tá-
voli kultúrákat köt össze vagy választ szét. A rózsa 
Géczi Jánosnak e virágról írt könyve szerint lehet 
párhuzamosan Allah-szimbólum és keresztény 

szentek attribútuma, biedermeier díszítőelem vagy 
nagyszüleink falvédőinek visszatérő motívuma. 
A tulipán úgy uralhatja a magyar díszítőművésze-
tet, kertkultúrát, hogy közben török származása 
közismert.

A virágkultúra kultúrtörténeti jellegű vizsgálata 
nem újkeletű a magyar szakirodalomban. Rapaics 
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Raymund 1932-es összegzése óta számos nép-
rajzi jellegű munka is született e témáról: Ujváry 
Zoltán, Kresz Mária, S. Lackovits Emőke, Péntek 
János, Szabó T. Attila nevét fontos a teljesség igé-
nye nélkül megemlíteni. Munkáik elsősorban egy-
egy tájegység népi növényismeretét térképezték 
fel, sokszor tudományos alapossággal áttekintve az 
elemzett növényvilág népéletbeli szerepét is. 

Csoma Zsigmond, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum nyugalmazott muzeológusa, a Károli 
Gáspár Egyetem oktatója elsősorban a szőlő- és 
borkultúra kutatójaként volt eddig ismert, ám jelen-
tős eredményei vannak a virágkultúra kutatásában 
is. Nyolc éve Erdély reneszánsz kertjeiről és bo-
rairól írt alapos áttekintést Késő reneszánsz, kora 
újkori kertek és borok Erdélyben címmel, most is-
mertetett könyvében pedig arra tett kísérletet, hogy 
a virágkultúra egészét leszűkítve, a paraszti kertek 
virágismeretét vizsgálja. Tudatában volt a szerző 
annak, hogy témája történelmi távlatból nehezen 
megközelíthető, mivel a történeti források első-
sorban a nemesek, kisnemesek kertjeiről szólnak. 
Éppen ezért több forráscsoport együttes vizsgála-
tával próbálta a saját megfi gyeléseit alátámasztó 
konkrét adatokat megtalálni.

Már a könyv tudománytörténeti áttekintésében 
jelzi a szerző, hogy noha nagyon sokan foglal-
koztak virágkultúrával, a szűkebb értelemben vett 
paraszti virágoskertek kutatása elég ritka, s a szór-
ványos forrásadottságok miatt az áttekintés is ne-
hézségekbe ütközik. Talán épp ezzel magyarázható, 
hogy az elemzett könyv is inkább lazán összefüggő 
tanulmányok gyűjteményének fogható fel.

A könyv első része a klasszikus településszer-
kezeti megközelítésből kiindulva, a kertek elhelyez-
kedése szerint próbálkozik egy tipológia felállításá-
val. Ez azért is szükségszerű, mert a településtípus 
természetszerűen meghatározta, hova kerülhetnek 
a virágoskertek: egy mezővárosi környezetben, 
vagy az utcás falvakban a szélesebb utak és a sűrűn 
egymás mellé épített házak miatt a ház előtti, utca-
fronti virágoskertek terjedtek el. Ezzel szemben a 
halmaztelepüléseken az elkerített külön kertek vál-
tak népszerűbbekké. A virágoskertek elhelyezését 

befolyásolta a telek szerkezete is: az Erdélyben oly 
gyakori baromudvaros, csűrkertes telekbeosztás 
esetén például a virágokat a ház oltalmában kellett 
elhelyezni, mivel csupán így tudták megóvni azokat 
a ki-bejáró állatok kártevésétől. 

A könyv a virágkultúra kutatását a nőkultúra 
kutatásával párhuzamosan végzi, mivel a virá-
goskerteket már századokkal ezelőtt is csaknem 
kizárólag a lányok és az asszonyok gondozták. 
Egy egész fejezet szól a nők kutatásáról, s a vi-
rágoskertek terjedését összefüggésbe hozza a 
Hausmutter-eszménykép iskolákon, könyveken 
keresztüli meg honosításával. 

A virágkultúra mindig az ökológiai adottságok-
kal van szoros összefüggésben: időjárási tényezők, 
őshonos növények domesztikációja határozza meg, 
milyen virágok kerülnek egy-egy kertbe. Ám annak 
megállapítása, hogy az ökológia és a virágok tele-
pítéstörténete hogyan hatott egymásra, csak akkor 
állapítható meg, ha ismerjük a Kárpát-medencei 
és pannóniai ökológiát, de kutatjuk a virágtörténe-
tet is. Éppen ezért Csoma a virágokra vonatkozó 
nyelvészeti, nyelvtörténeti, botanikai, kerttörténeti 
forrásokból próbálja kikövetkeztetni, mit ismertek 
Magyarország és Erdély területén a nyelvemlékek 
korában, Melius Juhász Péter könyvében, Beythe 
István virágábrázolásain, Lippay János és Nadányi 
János magyar nyelvű virágoskönyveiben stb. 

Csoma már a könyvnek ebben a részében ki-
hangsúlyozza, hogy a paraszti virágkultúra részben 
funkcióelvű: azok a növények kerültek talán legha-
marább a kertek oltalmába, amelyeket a gyógyítás-
ban, színezésben, étkezésben is fel tudtak használ-
ni. Ezzel hozható összefüggésbe véleménye szerint 
az, hogy a paraszti kertek nagyon hosszú időn ke-
resztül vegyes kertek maradtak, csupán a 19. szá-
zadtól kezdték kialakítani az elkülönülő, csupán 
díszítő funkciójú virágoskerteket. Régi források át-
tekintéséből következtet arra, hogy a díszvirágokat 
a veteményekkel vagy fűszernövényekkel együtt 
ültették ágyásokba (a színes virágokat nemcsak 
szépségükért tartották, hanem azért is, mert élénk 
színeik miatt gyorsabban megtalálták a rovarok, így 
elősegítették a beporzást). Úgy véli, hogy leginkább 
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az erdélyi hatalmas feltárt forrásmennyiség alapján 
lehet vizsgálni a paraszti virágoskertek régi for-
máit, ugyanis az itteni sok kisnemesi inventárium, 
leírás, nyelvtörténeti forrás egyöntetűen e vegyes 
kertek használatát jelzi. Az erdélyi típust egyfajta 
prototípusnak tekinti, mivel erre kevésbé hatottak a 
nyugatról jövő divatáramlatok. Ugyanakkor a vizs-
gálatának adottságai is jók, mivel a kisnemesség és 
parasztság létformája nem sokban különbözött.

Szerkezetileg kicsit nehezen követhető, hogy 
miért ugrik vissza a 17. századi források ismer-
tetéséről a szerző a virágkultúra kronologikus 
ismertetésére, éspedig hogy melyek voltak az 
ókori, középkori, kora újkori, reneszánsz, ba-
rokk, valamint a legújabb kori virágok a kertek-
ben. Valószínű, hogy ez a visszaugrás azért volt 
szükséges, mivel úgy vélte a szerző, hogy a virág-
történet nem eléggé ismert, és csupán a virágok 
elterjedésének kronologikus története adhat pon-
tos áttekintést arról, hogy melyik században mit 
képzelhetünk el a paraszti kertek növényei, virá-
gai között. Bár ezek a fejezetek nagyon fontosak 
a laikus olvasó számára, a könyvet elejétől végéig 
olvasó szakembereknek kissé zavaró ez a beéke-
lés, annál is inkább, mivel e három fejezet után 
a munkaeszközök áttekintésére kerül sor (kések, 
kertészollók stb), majd ismét visszaugrik az írott 
magyar nyelvtörténeti források hatásvizsgálatára 
(a kertészetre ható kalendárium-irodalom áttekin-
tésének segítségével).

A kis virágtörténet ennek ellenére nagyon adat-
gazdag, rengeteg virágról tudhatjuk meg, hogy hon-
nan származik, mikor terjedt el Kelet-Európában.

A kalendáriumok által javasolt havonkénti vi-
rágültetési tanácsokat a szerző egy közelmúltbeli 
ismereteket összegző kalendáriumrésszel zárja le, 
amelyet a szakirodalom áttekintése és saját gyűjté-
sei alapján állított össze.

A könyvet néhány kiegészítéssel zárja: áttekin-
ti a gyógyító növényeket, a táplálkozásban hasz-
nált növényeket, a szentelményeket, a szokások 
növényhasználatát és a díszítőművészet, folklór 
virághasználatát.

Összegzésként: a könyv erősségének a paraszti 
kertekre ható, korai források szakszerű áttekintését 
tartom. A szerző nagyon jól ismeri a virágkultúra 
korai forrásait és az ezekre ható európai kertészeti 
stílusirányzatokat. Levéltári adatok és kalendáriu-
mok adatai, szójegyzékek és szakkönyvek, népta-
nítók tevékenysége és újságok híradásai elevenítik 
meg a kertek világát.

Úgy vélem, hogy Csoma Zsigmondnak a 2009-es 
erdélyi kertekről, valamint a 2015-ös évben megje-
lent, a magyar nyelvterületet átfogó paraszti virág-
használatról szóló könyvei fontos forrásai a virág- és 
kertkultúra kutatásának. Bár a korábbi kötet ismerte-
tésére ez az írás nem tért ki (mivel már nyolc éve je-
lent meg, tehát nem friss kiadvány), mindkét könyv a 
tudományos népszerűsítés kategóriájába esik: tehát a 
nem kertészettel foglalkozó emberek is bátran kézbe 
vehetik. Nyelvezete jól érthető, a könyvben használt 
gyönyörű metszetek, fotók, képek vizuális kiegészí-
tőként szolgálják a könnyebb megértést. Éppen ezért 
minden, e téma iránt érdeklődő számára jó szívvel 
ajánljuk.

Szőcsné Gazda Enikő

„Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák”

Kallós Zoltán: Balladás könyv. 
Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút 2014. 683 old.

Tar Virág Erzsébet (1993) − néprajz szakos egyetemi hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Budapest, tarvirag@gmail.com

A címadó mondat a Balladák könyvének 
1973-as kiadásában olvasható alcímként. A négy 

kiadást megélt Balladák könyvétől (1970 és 1971: 
Kriterion Könyvkiadó; 1973 és 1977: Magyar 
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