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Haan Lajos és 
Békéscsaba 
néprajza 

Haan Lajos (1818-1891) evangélikus lelkész Békéscsaba máig legkiemelkedőbb XIX. 
századi történetírója, néprajzkutatója, a magyar és szlovák, vagyis kétnyelvű történelmi 
művek megjelentetésének jeles úttörője, akit sokoldalú kutatómunkája elismeréseként a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjának is választottak. 

Korábbi munkáimban több ízben foglalkoztam Haan Lajos néprajzi tevékenységével. 
Összegeztem folklór-adatait, külön szólva a csabai szlovákok lakodalmáról, hiedelmeiről, 
közösségi formálódásáról és gazdasági vállalkozásaikról.1 E rövid írásban néprajzi mun-
kálkodásának vázlatos összképét kísérlem megrajzolni. Haan tudományos tevékenységé-
ben nagyon nehéz szétválasztani a történészt, a néprajzost, illetve az egyházi élet kutatóját. 
Műveiben2 a különböző területek olyannyira összefonódnak, hogy aligha oldható meg az 
egyik vagy a másik oldaluk tiszta kimutatása. 

Haan békéscsabai néprajzát sem szabad kerek egésznek felfogni. Mindegyik néprajzi 
vonatkozása az egységes városmonográfia vagy a naplója szerves része. Bármelyik adatá-
nak a kiragadása csupán a töredékesség érzetét keltené. Holott nincs a néprajznak olyan 
ága - akár az anyagi, akár a szellemi vagy a társadalomkultúrára gondolunk is - , amelyből 
ne lennének Haannak közlései. Jó részük egy-egy villanás, megjegyzés vagy utalás csu-
pán. Valójában csak néhány témakört dolgozott ki részletesebben. Mindezzel együtt Haan 
ránk maradt anyaga mégis a leggazdagabb, legsokoldalúbb képet nyújtja a XEX. 
századközepi Békéscsaba népéről és annak életmódjáról. 

Amiként a kortárs magyar és európai néprajzkutatók jelentős részénél is gyakran vissza-
szorul az elméleti igény3, Haan műve is inkább empirikus jellegű. A maga nemében 
azonban korszakos jelenség: tényei hitelesek, modem látásmódot árasztanak, s több, mint 
negyedszázadot felölelve reálisan tükrözik a békéscsabai szlovákok életét és változásának 

1 Krupa András: A magyarországi szlovákok folklórkutatásának eredményei, Bp. 1979. -
Krupa András: A délkelet-magyarországi szlovákok hiedelemvilága, Debrecen, 1987. -
Krupa Ondrej: Terajäia svadba v BékéSskej Cabe. In: Őabiansky Kalendár, Békéscsaba, 
1991. 93-98. 

2 Haan, Ludwik: Pametnosti Cabianske, Buda, 1845. - Haan Laps: Békés-Csaba mezővá-
rosa hajdani és mostam álláspontjáról, Nagyvárad, 1845. - Haan, Ludovít: Pametnosti 
BékeS Őabánske, Pest, 1866. - Haan Lajos: Békéscsaba története (kézirat), 1858. -
Haan Lajos: Békés Csaba mezővárosa hajdanáról s mostani álla pótjáról, Pest, 1866. -
Haan Lajos: Békéscsaba története, Békéscsaba, 1968. - Haan Lajos: Békéscsaba törté-
nete, Békéscsaba, 1991. - Haan Lajos: Békés vármegye hajdana, Pest, 1870. 143-147. -
Haan Lajos naplója, Békéscsaba, 1971. 

3 Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete, Bp. 1989. 21. 
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folyamatát, még ha népszemléletébe romantikus és idealizáló vonásokat is iktatott. Mérv-
adó Haannnak a népélet legapróbb rezdülései iránti érzékenysége s intuitív képessége. 
Nála nem csak „korjelenség", hogy a legtisztábbnak tűnő történeti tények mellé észrevét-
lenül lopja oda a szájhagyományban élő mondákat, a népi etimologizálásokat, miként ez a 
korabeli művekben tapasztalható (hogy csupán Ipolyi Arnoldra hivatkozzunk, aki egyéb-
ként Haan akadémiai taggá választásának egyik ajánlója volt)4, mert Haan a saját benyo-
másai alapján valóban autoritív forrásnak tekinti a népi tradíciót. Többször leírja, pl., hogy 
az első szlovák telepesek a későbbi óvárosháza helyén lévő erdőcskénél álltak meg, s 
kifogva lovaikat, ott megpihentek. Hasonlóan számol be erről a íabiansky Kalendáiban 
egy csabai földműves is, öregapáinak emlékezetére hivatkozva.5. Lehet, hogy Haan 
könyve folklorizálódott, de az sem kizárt, hogy egyazon néphagyományból merített Haan 
és a századunkbéli parasztkrónikás is. Haan néprajzi szemléletére a XVin. század második 
felében kibontakozó államismereti — statisztikai irány is hatott. Kései utódjaként az 1858-as 
és az 1866-os magyar, szlovák könywáltozata bevezetőjében maga is vallja, hogy város-
monográfiáját a „historico-statisztikus irodalom előmozdításából" íita. A szerkezetben és a 
fejezetcímekben visszaköszönnek Schwantner Márton, Korabinszky János Mátyás úttörő 
történeti-statisztikai művei6, illetve Skolka Andrásnak az Ideen zu einer statistischen Oits-
Beschreibung in Ungarn című tanulmánya.7 A kor tudományos folyóirataiban szintén sok 
hasonló ihletettségű cikket olvashatott, köztük Ágoston Jánosnak a lokális szempontból 
első, Csabáról szóló helyismereti tanulmányát is.8 

A kétnyelvű kiadásokra közvetve ösztönözhette Bredetzky Sámuel is, aki szerint igazi 
geográfiai-statisztikai munkát csak az alkothat, aki ismeri Magyarország fő nyelveit — s ő a 
szlovákot is idesorolta.9 Hathatott rá Csaplovics János is, akit egyesek a magyar és a szlo-
vák etnográfia atyjának tartanak. Csaplovics ismertette Haan 1845-ben megjelent rövid 
Békéscsaba-monográfiáját, s éppen a néprajzi értékeit hangsúlyozta (gazdálkodás, családi 
szokások stb.) 

Haan monográfiájának mindegyik kiadott változatát néprajzi szempontból együtt kell 
vizsgálnunk, mert - feltehetően maga szabta terjedelmi korlátok miatt - az egyikben 
közölteket a másikban hol elhagyja, hol pedig kiegészíti, s nem azonosak a néprajzi adatai 
az egyidőben közreadott kétnyelvű kötetekben sem 

Az 1866-os szlovák nyelvű változatban pl. nem találjuk meg a keresztelőről, a halotti 
torról, a disznótorról szóló korábbi leírását.10 Viszont e kötetben hosszasan sorolja fel az 
első telepesek nevét és származási helyét, amivel óriási segítséget nyújtott a levándorló 
szlovákok eredeti lakóhelyének a tisztázásához. S ennek alapján hiteles az a megállapítása 
is, hogy a békéscsabai szlovákoknál pontosan észlelhető óhazájuk nyelve, illetve szokásai 
is. Az ő lokális adatai alapján a mai szlovákiai Nógrád, Kis- és Nagyhont megyei kibocsátó 
helységekben végzett többszöri gyűjtőmunkám eredménye egyértelműen Haant igazolja. 

Munkáira jellemző a változatlanság és a változás parallel érzékeltetése. Az 1845-ös első 
kiadás néhány rendkívül értékes adatát szinte szó szerint idézi és ismétli a további kötetei-
ben (pl. asszonyok jövedelme a kendermunkák nyomán, nagycsalád, énekszeretet stb.). E 
„panelek" ismétlése nem a felületesség jelei, hanem annak a jelzése, hogy Haan az eltelt 
egy vagy több évtized során nem észlelt módosulást. 

4 Haan Lajos naplója, Békéscsaba, 1971. 104. 
5 Gajdác, Ján: Őo son poíúv od mojich otcov o starej Őabe? Őabiansky Kalendár, Békés-

csaba, 1935. 61-63. 
6 Kósa László: i. m. 34. 
7 Urbancová, Viera.• Poíiatky slovenskej etnografie, Bratislava, 1970. 83-84. 
8 Ágoston János: Csabának leírása. In: Szlovákok Békéscsabán - Slováci v BékéSskej 

Őabe. Szerk.: Knapa András, Békéscsaba, 1980. 10-30. 
9 Urbancová, Viera: i. m. 80. 
10 Urbancová, Vieia meg is lója emiatt: Slovenská etnográfia v 19. storcxS, Martin, 1987. 138. 
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Egyik erénye a népéletbeli jelenségek összehasonlítása. Csabai műveiben a belső válto-
zások összevetésre fordít gondot, míg a nagylaki monográfiájában11 tájukon elsőként 
végez interetnikus összehasonlítást az ottani szlovákok és románok - kivált a lakodalom 
és a temetkezés - hasonló illetve eltérő vonásai tekintetében. 

Haan a változásvizsgálat egyik előfutára is. Leírásából szinte évtizedenként következtet-
hetünk a népi gazdálkodás, kereskedés és termesztési mód változására. Gyerekkorának 
meghatározó szép romantikus élménye a várost körülölelő határtalan legelők, puszták 
látványa és a vadmadaraktól, halaktól hemzsegő nádasok, mocsarak világa. Ám az 1845-ös 
legelőszabályozás és örökváltság nyomán a legelők nagy részét felszántották, a lápokat 
lecsapolták. S míg korábban nem volt ára a búzának - mint képletesen megjegyzi: az üres 
zsák drágább volt, mint a teli - a vasút megépülésével a jobb szállítási lehetőségek fel-
lendítették a gabonatermesztést. 1858-ban statisztikai módszerrel mutatja ki, hogy emiatt a 
juhok állománya tíz év alatt az egytizedére, a starvasmarháké csaknem felére esett vissza. 

Hasonlóképpen rögzíti a változást a jellegzetes csabai lakóház alakulásában is. 1845-
ben még általános a félkörívesen „előrekonyuló, sipka forma tornáccal ellátott, sárga 
agyaggal bemázolt" ház. 1858-ban szerinte ez a „pletykaház" már inkább a szegényebb 
osztályra jellemző. S megjelenik a szárazbejáratú lakóépület. 1866-ban a hagyományos 
lakóházak két típusát különbözteti meg: az egyik a még meglévő nádfedeles pletykaház, a 
másik „az új modorú ház", melynek azonban szintén van keskeny előtomáca. Egyre 
elterjedtebbnek mondja a szárazbejáratú, cserépfedelű, zsalus lakóházat. Ez utóbbi két 
típust még láthatjuk a városban. Kiváló leírást ad Haan a csabai parasztház alaprajzi beosz-
tásáról, valamint szobabelsőjéről, népi bútorzatáról is. Aprólékosan megfigyelő módszerét 
különösen a férfiöltözet ruhadarabjai változásának finom érzékeltetése által követhetjük, 
láthatóan jobban leli kedvét a férfiak, parasztgazdák, mesterek népviseletének leírásában, 
mint a nőkéében. Kivált pedig a kalap formájának szinte évtizedenként történő változásá-
ról szóló tudósításban (1845-ben a kalap alacsony és széles karimájú s hatalmas páva-, 
daru- és strucctollas bokréta ékesíti. 1858-ban a karima keskenyebb, elmaradnak a tollak. 
1866-ban a karima ismét szélesebb). Haan jelzi az uibanizálódás hatását a népviseletre is. 

Melyek azok a témák, amelyeket - az említetteken túl - részletesebben leír? Az anyagi 
kultúra köréből meglehetősen átfogó ismereteket nyújt a belterület, az utcák képéről, a 
határszerkezetről, a határrészek művelési jellegéről: pl. Fürjes volt a legrégebbi szántó, 
Gerendás a közlegelő. A mezőmegyeri Sviniarka (Disznós) hatámév a seitéslegeltetés 
emlékét őrzi stb. Kedvelt témaköre az egyhangú rónát megszépítő szőlő- és gyümölcsker-
tészet. Már 1845-ben a népi íróink hevületével dicséri a fehérlő tanyák sokaságát. Bár 
zömük a férfiak ideiglenes hétköznapi szállása, a tanyasi iskolák említésével sejteti az 
állandósult tanyai élet létét is. A szellemi kultúra területéről főként a népszokásokat és a 
hiedelmeket részletezi. Legsokoldalúbban a lakodalmat mutatja be. Történetileg pontos 
képet alkot a temetők kialakulásáról és változásáról. 

Szegényebb a népköltészet dokumentálása, bár így is felbecsülhetetlen az értéke. A 
hitelesség érdekében a magyar kötetváltozatokban is szlovák nyelven adja közre a mintá-
kat. Az 1858-as változatban négy népdalt jegyez le. Naplója tanúsága szerint Haan maga is 
énekelt szlovák népdalokat. Az itt említett Cierne o ä chojte spat (Fekete szemek menjetek 
aludni) és az 1858-as változat Ked som iSow zo sálaSu (Mikor a tanyáról jöttem) kezdetűek 
a békéscsabai szlovákok napjainkig közkedvelt dalai. Az 1866-os magyar és szlovák 
nyelvű változatban leírt szlovák nyelvű népmesei kezdőformula az első híradás az 
itteni mesemondásról. Érdemes idézni: Kde bolo, tan bolo, lem w o swete bolo, w 
sedendesjatej krajine aj pow, ale tú pow nerátali, iba wetron sjali, balangowon bránili, 
w kochu wjali. Bow edonraz edom král aid'. (Hol volt, ott volt, csak a világon volt, het-
venhét és fél országban, de azt a felet nem számították bele, csak széllel vetettek, 

11 Zayácz Dániel és Haan Laps: Ó és Új Nagylaknak történetei... Szarvas, 1853. 
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ballangóval boronáltak, a kéményben szeleltek. Volt egyszer egy király stb.) A fantáziadús, 
ötletes szlovák nyelvű szólások (pl. spadow, ako vrece - leesett, mint a zsák; hofy, ako 
dlaft - meztelen, mint a tenyér stb.), megszólítások (pl. braőekowci - testvérkéim; pán tatík 
- atya úr stb.), ragadvány - vagy gúnynevek (pl. Fabian Zajac - Fábián Nyúl; Kovács 
Muchár - Kovács Legyes stb. és magyarázatuk), tréfás népdalok (Simaiho owce - Simái 
juhai; Tak sa kaidf nazdá - Mindenki azt hiszi; Ten B... sky Öuro - (Az a B... szky Gyuri) 
azt mutatják, hogy Haan vonzódott a népi humorhoz is. így mentett meg az utókor számá-
ra egy szlovák nyelvű anekdotát is, amely által a legényfia véleményére semmit sem adó 
anya kemény kiházasítási eljárásának általános szokásjellegét hangsúlyozza. Ez azt is 
tanúsítja, hogy Haannak kiváló érzéke volt a társadalomnéprajz iránt is. S úttörő módon az 
ő korában Békéscsabán még létező nagycsalád legfontosabb jellemzőinek a közlését, a 
fiatal és az idős gazda hatalmi viszonyának bemutatását éppúgy szükségesnek tartja, mint 
a népi közigazgatás alapjainak a lejegyzését, s felfigyel a társadalmi különbségekre is. 

A vallási néprajz csírái is felsejlenek Haannál. Ez annál is figyelemre méltóbb, hiszen 
mint néprajzi tudományág a XX. század első felében bontakozik ki. Érzékletesen jelzi a 
népi vallásosság megnyilvánulásait (a népi kezdeményezésű templomi éneklés sajátossá-
gai, vallásos olvasmányok, a szokások vallásos elemei - ez utóbbiak máig élnek). 

Számtalan szórványadata közül olyan példát említünk, mely kuriózumként hathat, ho-
lott éltékes üzenet a nép nem ünneplő köntösű, hanem „alacsonyabb szintű" szokásairól: 
a múlt század húszas éveiben a város alsó végén privát zugiskolát nyitott egy Adamko 
nevű ember, aki vasárnaponként itt dudált és bort méit az ifjaknak, öregeknek. Mai érte-
lemben afféle „oktatási — közművelődési — szórakoztatási — üzleti" komplexumot hozott 
létre. Haan egyetlen mondatban plasztikus képet varázsol a terpeszkedő mezőváros 
perifériájának művelődési közállapotáról. Ez is a népélet része, még ha szerinte nem 
dicsérendő. A vasárnap délutáni kocsmai táncokat egyébként is elítéli, de éppen ezáltal 
ismerjük meg a város ifjúságának egyik népszerű szórakoztató szokását. Mint ahogy 
egyúttal azt is megtudjuk, hogy a XIX század elején Békéscsabán a fiatalok még bőrduda-
szóra táncoltak. Mondhatni, hogy e koiból az egyetlen adat a duda (gajdy) hangszer 
békéscsabai létezéséről és felhasználásáról. S ilyen becses aranyiögöket idézhetnénk 
továbbra is: az archaikus tűzgyújtástól a vackoralma gyűjtögetésén és aszalásán át a fiatal-
ság bolha (blcha) nevű játékáig. Pótolhatatlan adatok ezek! Haan Lajos néprajzi eredmé-
nyei nem enyésztek el. Rájuk támaszkodott az egykori békéscsabai tanító, Ján Pravdol'ub 
Bella a századfordulón szlovák nyelven írt szokástanulmányában, Reil Lajos gimnáziumi 
igazgató az 1930-ban megjelent Békéscsaba városmonográfiába írt kiváló néprajzi tanul-
mányában. S kutatásait követte Linder László evangélikus lelkész, aki tudatos terepgyűjtést 
is végzett a két világháború között, valamint napjainkban a békéscsabai szlovákok népi 
műveltségét, vallásosságát feldolgozó - szintén evangélikus lelkész - Dedinszky Gyula és 
Tábori Gyöigy neves békéscsabai muzeológus, néprajzkutató is.12 

Krupa András 

12 Bella, Ján Pravdolub (feltételezett szerző): Ludové zvyky a povery v Béké&kej Cabe. In: 
Szlovákok Békéscsabán - Slovád v Béké&kej Őabe. Szerk.: Krupa András, Békéscsaba, 1980. 
70-93. - Reil Lajos: Békéscsaba népe, In: Békéscsaba. Szerk.: Korniss Géza, Békéscsaba, 1930. 
130-193. - Linder László: Adatok Békéscsaba környékének néprajzához, Békéscsaba, 1944. -
Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán, Békéscsaba, 1987. - Dedinszky Gyula: 
Szól a harang, Békéscsaba, 1986 - Tábori György: A néprajzi kutatás feladatai Békéscsabán, 
Békési Élet, 1969. 473 ̂ 79. - Tábori György: Békéscsaba népi építkezése, Békési Élet, 1967. 
16-21. 
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