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L. Kecskés András 
 

Csángó dobok, szóljatok! 
 
 A csángó-magyar népcsoport ma is a Kárpá-
tokon kívüli területeken él. Nyelvi szigetet ké-
pezve, a magyar népi hagyományok bő kútfejévé 
vált. 
    A csángó szó egyik lehetséges keletkezése. A    
Kárpátok előterében élő magyar népcsoport egy 
másik magyar népcsoportnak, a határőr széke-
lyeknek előre jelezte, ha ellen közeledett; félre 
verték a harangot, a nagy csengők egyikét. A 
csángók tehát a vigyázó előőrs szerepét töltötték 
be évszázadokon át. A jelzés ― az állattenyésztési 
életmódból adódóan ― a csengő, a kolomp volt, de 
a kisebb harangokat is csengőnek hívták arrafelé. 
A csángók a székely határőröknek csengettek, jó 
előre jelezve a veszélyt. Ebből alakult ki a csán-
gatók név, és nem a kissé neheztelő / pejoratív 
jelentésű elcsavargott-elcsángált szóból. Magasz- 

tos értelemben ma is kapjuk a jelzéseiket már 
századok óta ― ÉLÜNK. A népi hagyományuk bő-
ségével a mai napig jelzik a magyar törzshöz tar-
tozás szoros tudatát. Nyelvük minden bizonnyal az 
etelközi vonulások emlékét őrzi, amelyen a 20. 
században Lakatos Demeter költő testvérük még 
énekelt.1 
 A magyar legendákbeli öreg eKeSe kései le-
származottjának, Lakatos Demeternek, a csángók 
20. századi költőjének hazafias énekével illik e 
tanulmányrészben előállnunk, hiszen a történelmi 
Etelközben (a Don és a Szeret közé eső földterület 
magyar neve) élő csángók beszéde számos oly ré-
gies / archaikus szót és gondolatfordulatot őriz, 
melynek gyökereit az Álmos – Kurszán – Árpád-i 
időkben kell keresnünk. 
 
 

 
                                            Megfogvala  apóm   szokcor kezemtül,        mi - ci -sza-va-la hul        a  nap    le-szentul. 
 

1 
 

                                                 
1 Őseredetű magyar személynevek tára. Gyula, 1936. 
Őseredetű magyar személynevek tára. Gyula, 1936. 
Népzene és zenetörténet. II. Vikár László: Archaikus finnugor dallamtípusok, Bp., 1974. 47. No.138. 
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 Ha élt még az Árpád-féle honvisszafoglalás-
kor Ekese, a legendás történeti énekes, a nemzet 
nagy eseményéről, a 896-900. évi honbevonulás 
előkészületeiről, történéseiről minden bizonnyal 
énekelt. Fájdalom, tőle nem maradt nyelvi mutat-
vány, de hozzá hasonló régiséget hordozót mó-
dunkban áll bemutatni. 
 Egy mordvin történelmi / históriás ének dal-
lamával Lakatos Demeter: Dal a hazáról c. haza-
fias költeményének előadását segítettük. 
 A 2x11 szótagos, AAv szerkezetű, négy hangot 
/ tetrachord befutó, az ősi ötfokúsággal / pentató-
niával atyafiságos dallamunk a költeményt a meg-
illető magasztos magasságra emeli. 
 A szövegben föltűnik a nap és nop alakja. A 
jelenség régiséget mutat, amely a fölkelő Nap or-
szágának, Japánnak nevével kapcsolatos: 

 

NaP - NoP ↔ PoN = NiP-PoN 
 

 Ellenség elűzését kifejező csángó szó még a    
TaRiGaTó, a harci sípunk Ri/vallását juttatja 
eszünkbe. A hangszer nevében rejtőzik még a táj-
nyelvi RíGGaT ― az RGT hangzókkal ― és a SíR, 
Rí szavunk. Szövege észrevételünket igazolja: „fel 
sír a táRoGaTó”. Ez a hadihangszer a kuruc idők-
ben élte fénykorát. Badiny Jós Ferenc professzor 
úr a sumér Ta-Ri-Gat-Tou összetett szóból iga-
zolta egy riadóhangszer több ezer éves létét, nevé-
nek megőrzését. 
 A hadviselés másik fontos jelző hangszere 
volt a dob, melyet a csángók jeles napi alkal-
makkor szinte a mai napig használtak. 
 A moldvaiak családonként őriznek a ház pad-
lásán egy-egy kézi dobot, mellyel újévkor a ter-
mékenységi varázslat / urálás jókívánságokba bur-
kolt szavait kísérik. A tubás énekbeszédet az urá-
lás ugyan nem éri el, de a mondatvégek levitele 
egy valamikori egyszerűbb dallamot feltételez 
vagy maga a beszéddallam hangsúlyozottsága hat 
másképp, mint a köznapi, a kevésbé dallamos be-
széd. Benne a varázslás izgalma lüktet szinte le-
kottázhatatlan remegésekkel, csúszkálásokkal / 
glissandókkal.  
 Az urálás ősi jövevényszó. Magyar jelentése: 
valakit urálni, uralni azt jelenti, hogy valakit lel-
kileg annyira megbéklyózni, elvarázsolni, hogy 
higgyen a varázsszavak megvalósulásában. A re-
gös mondókák hangszeres kísérete /VOLLY István 
után/ kiegészül láncos bottal, regös síppal és cse-

répből készült köcsögdudával vagy a székelyföldi 
bíkával, és más csörömpölő, zajkeltő hangsze-
rekkel. Mindez a rossz, az ártó szellemek elriasz-
tására szolgál, jelesül arra, hogy az átalakítás va-
rázslatát ne zavarhassák meg.2  
 

 
 

Cserniné a lujzikalagori, csángató urálók gyûrûjében.3 
 

 
 

Zala megyei regösök láncos „muzsikáló bot”-tal, 
kettõsfurulyával, csengõvel és köcsögdudával a Zala 

megyei Garaboncról.4 
 
 

 
 

                                                 
2 Kecskés András nyelvész kandidátusi értekezése. 
Szomjas Schiffert György: A finnugor zene vitája. Bp.1976. 
144-146. 
Pataki János: Csángók. h.n. 2008. 193. 
3 A Lujzikalagorban lakó Csernyi-házaspár urálása 2002 
decemberében a szentendrei Pro Musica Antiqua Hungarica 
Egyesület stúdiójában felvett hanghordozó borítóján hagyo-
mányőrzők gyűrűjében. 
A CD hanghordozót L. Kecskés András szerkesztette. 
4 Magyarország Néprajza. III. Bp., 1936, 332. 
Volly István: Népi Játékok. I. Bp., 1938. 19. 
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Különleges „kérdezz-felelek” 
PETRÁS MÁRIA, csángó-magyar 

kerámiamûvésszel és népi énekessel 
 

A kérdezõ: L. Kecskés András 
 

A válaszadó: Petrás Mária 
 
K: Csak ez az egy hangszer volt a faludban? 
P: Nem. Szinte minden háznál volt egy dob. 
K: Nem volt a dobnak más neve? 
P: Nem. 
K: Milyen alkalmakkor használták? 
P: Újesztendő estéjén. Szinte zúgott a falu. Érez-
tem, hogy felemelkedik velem együtt. Ez alatt hej-
gettek, harangoztak /kolompokat ráztak,/ Jókíván-
ságokat mondtak egymásnak / uráltak. 
Sültültek /népi furulya/ a gazdáknak. 
K: Csak az ifjak? 
P: Leginkább ők. Gyermekek és az ifjak este kü-
lön csoportokban, néha keveredve. 
A sültüs / ejtsd: szültüsz / mellett voltak kolom-
pok, kisebbek is. Vót ostoros aki /pattogtatott, 
durrogtatott/ pokoktatott. Többen buhájt / bíkát / 
húzogattak. Lófarokból volt a buháj szőre; de lófa-
rokszőrből csupán a csődörét használhatták a levi-
zelés okán. 
 

 
 

Bíka 
/ Sárosi Bálint után    / 

 
K: Milyen szert használtak a szőr ápolására? 
P: Savanyú borcscsal /erjesztett búzakorpalével/ 
kenték, hogy rezgős legyen a hangja. Egy tartotta 
a dobot, a másik ütötte és hejgetett.    
K: Mekkora volt ez a dob? 
P: 65-70 cm átmérőjű. A kicsi gyermekeknek 
kisebb akadt. 200 család lakott Diószénben. A 
dobkultusz ott erősebb volt, mint Klézsében. Ott 

inkább az ekével jártak. Az ekét felöltöztették 
gyöngyben és más ékességekkel, és így jártak 
hejgetni. 
 
 Ez esetben nem szántottak vele ― s ez a nép-
névvel szorosan összefügg ―, hanem a felcico-
mázott ekevasat ütötték, mely csengett-bongott. 
Csángattak. Jelezték a vészt; újabb időkben az idő 
múlását és az újév kezdetét. 
 

*   *   * 
 

 Az Ekét, mint varázseszközt, már az ókorban 
használták; amit körbeszántottak vele, az a 
varázs-körön belül védetté vált a hiedelem szerint. 
Rómát pl. körülszántották, hogy bajtól, hadaktól 
óvják. Ebben hittek. A rovásírás „a” betűjéhez 
hasonló bárd vagy zászlóformával is összehason-
líthatjuk. Közük van egymáshoz. Lelki tusák 
mélyen szántó, átalakító, szétfeszítő „éke”. Zenei 
hangzása az idő megosztásának jelzésére szolgál. 
 Az alábbi, mind Moldvában, mind Bara-
nyában ismert éneket Károly S. László jegyezte le. 
A hozzátartozó ismertetőt a gyűjtő, Erdélyi 
Zsuzsanna gondozta.5 
 

 
    
    Az eke, mint ék és a bárd hasonlatossága. 
Mindhárom eszközt vágásra, hasításra használták. 
Minthogy a szóban forgó szerszámok ókori és kö-
zépkori alakja szinte megegyezett, egy azonos esz-
közről kell beszélnünk, melynek többes fölhasz-
nálása nem kizárt: békeidőben a jövőbe vetett hit-
tel szántott, a háborúban az életet védte. Ugyan 
így jelképezte később a béke napjait a gabonát 
betakarító kasza; majd ugyanaz kiegyenesítve, a 
háborúskodás idején az ellenség elűzését szolgál-
ta. Így mind az eke, mind a kasza kéthasznúsá-
gában egymáshoz hasonlatos. 
 Az Isztambuli Régészeti Múzeum No.9684-es 
sumer töredékes agyagtábla ékírásos szövegében 
ez olvasható: „Arany ekék a fenséges mezőt föl-
                                                 
5 Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék – Archaikus 
népi imádságok. Bp., 1976. 696-698. 



MAGYAR ZENE 

 54 

szántották, gabona maggal a férfinép telivetette, 
...az ültetési munkában széltében hozzáadták a 
szívüket... az Égi, életerős erős gabona-szemeket 
beboronálva, a földről az égre emelték tekinte-
tüket.” 
 Még Herodotos és Diodorus írásaiból tudjuk 
a szkíták eredettörténet részét, miszerint „A szkí-
ták az égből aranykincseket kaptak: ekét, jármot, 
fokost és csuprot.” Az eke a járommal együtt a lét-
feltételeket és azoknak védelmét, állandóságát je-
lenthette a fokossal együtt, a csupor a bőségszarut 
hivatott jelképezni. Figyelmet érdemel, hogy az  
 

„aranyos eke” motívuma a királyi szkítáknál és 
rajtuk kívül csak a magyar népdalokban fordul 
elő. Az arany-fokos azért fontos még számunkra, 
mert számos ábrázolás mutatja, hogy a fokos nye-
léből fuvolát alakíthattak ki. A vasrész, a csákány 
a nyélről később eltűnt, s maradt csupán egy vé-
dekezésre, szúrásra alkalmas bot, melynek testé-
ben fuvola vagy furulya „rejlett”. Ezt csákánynak 
nevezték a XIX. sz. elejétől, mely ősi szerszám az 
erőszakosabb átalakításoknak, rombolásnak és 
építésnek közös szerszámaként ismert. 
 
 

 
 

         H e j !  B ú r a  t e rm e t t  i d ő  k öd  n e v e l ő  s z e l l ő ,  

         H e j !  M e g em é s z t e t t  e n g em  / / :  e z  a z  e g y  e s z t e n d ő .  : / /  

         H a  é n  a z t  t u dha t n ám ,  / / :m e l y i k  ú t o n  m é g y e k : / / ,  

         H e j ,  f e l  i s  s z án t an ám  a z t  / / :  a r an y o s  e k é v e l .  : / /  

         (  H o g y  v é d e t t s é g e t  a d j o n  t o v á b b i  é l e t é n e k . )  

 

 
 

Fuvolás betyár díszruhában, pörge kalappal6 

                                                 
6 Huszka József: A magyar nép díszítőművészete. Bp., 1929. 

 Különösen fontos lélekalakító szerszámok a 
furulyák és más fúvós hangszerek. Majd minden 
nép hagyományában találunk bűvöléssel kapcso-
latos hangszereket. Magyarhoni meséinkben se 
szeri se száma az aranyos varázsfuvolás, kitalált 
történeteknek. Gondoljunk csak bele: a fúvós 
hangszerek megszólaltatásához levegő kell; a le-
vegő, a légzés és a lehelés a teremtés és az élet 
családjához tartozik.  
 

*   *   * 
 

Petrás: Az újabbak a XX. században már URÁL-
TAK. Az idősebbek még nem használták ezt az 
elnevezést. 
K: Más alkalmakkor használták-e a dobot? 
P: Pár ház összegyűlt és csináltak mulatságot, 
sültüs, kobzás és dobos. Csak fiatal zenészek vol-
tak. A nagyapám is kobzos volt, de az esküvő után 
azt nem illet már kézbe vennie. 
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Nagyobb ünnepekkor fogadtak csak zenés „cigá-
nyokat”. Például húsvétkor, vagy Szent János 
búcsúkor. 
Gyermekkoromban volt dobos, már aki kétoldalt 
ütötte. Nem falusi ember vót. 
 

*   *   * 
 

 Valószínű, hogy a két oldalán megszólal-
tatható ütős szerszám, egykor Kis-Ázsiából a Bal-
kánon keresztül jött, és a román vidékeken is igen 
elterjedt hangszer, a „davul” lehetett. 
 

*   *   * 
 

K: Emlékszel-e valamilyen ritmusra a sok közül? 
P: Ez olyan, mint a lovak vágtája. (tá- ti-ti, tá-ti-ti, 
tá-ti-ti, tá-tá stb.) 
Ez követte a szöveget, melyet dobon mondottak el 
/dobbal kísért szöveg/. 
 

    
 

Petrás Mária a padlásukon tárolt dobot megszólaltatja. 
Háttérben a szerzõ, aki barátaival „hej-get”. 

 

K: Milyen szövegek voltak ezek?  
P: A búza életét mondták el recitálva egy ének-
hangon, mely a vége felé emelkedett. Minden sza-
kasz végén, a legmagasabb ponton „hejgettek” és 
durrogtatott az ostoros, a buhájossal, és a dobossal 
együtt.7 
 

                                                 
7 Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar nép mű-
veltségében, Bp., 1958. 177.  
Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára. Pest, 1862. 
Megemlítendő, hogy a szanszkrit BHuJ = meghajt, görbít 
jelentésű. A keletiek dobverőjének vége az ókorban mindig 
hajlított volt. 

K: Melyik volt a legkedvesebb, a leggyakrabban 
mondott szöveg? 
P: Ez egy hagyományos szöveg volt, de változtat-
ható, mert mindig a ház gazdájának nevéhez és a 
családtagok elnevezéséhez igazodott. 
 

Részlet a lujzikalagori hejgetésből: 
 

"Jó estét, jó estét kívánunk 
A házigazdának 

És a házigazda asszonyának! 
Meguráljuk magikat 

Egészségvel, 
Csendességvel, 
Békességvel! 

Az Isten tiszteletire, 
S a Krisztus szent nevire! 
Hajtsátok, jó legények! 

Haj! 
 

Kimenénk a nagy mezőre szántani 
Tizenkét pár ökörrel, 

Tizenkét ekével. 
Húzunk egy fekete borozdát. 

Elveténk a szép tiszta kis búzát 
És elindulánk haza. 
Hajtsátok, jó legények! 

Haj! 
 

*   *   * 
 

 A HaJT/sátok felszólítás szava különös figyel-
met érdemel! Közeli rokona a GaJD mely fülsértő 
ordítást jelent a korai szójegyzékekben, már a XV. 
sz. elején megtaláljuk. Czuczor-Fogarasi: A ma-
gyar nyelv szótárában: nagy örömzaj, széles ked-
vűek lármája, üvöltő hangja, ittasok, részegek 
éneke stb. Rokon vele a görög aGiDo = éneklek, 
dalolok jelentéssel. A balkáni népek kedvenc öv-
be szúrható, vagy „térdhegedűjét” GaDuLkának 
nevezik. A tótok dudája GaJDi névre hallgat. 
GaJD/os elnevezéssel Bereg, Ung és Csanád me-
gyében falvakat illetve pusztákat találunk. Kissé 
merész a föltételezés: a gregorián énekeket kottá-
ba öntő Arezzói GuiDó nevének eredete vajon itt 
kereshető-e?  
 A GaJ szó, mely rögöt és akadályt is jelent, a 
HaR/ákolással, HoR/kantással is összefügghet. 
Még távolabb a HuR/ut és a KRáK/ogás a 
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GéGénkben előforduló hangi akadályokkal is kap-
csolatba hozható.8 
 

*   *   * 
 

P: Több ritmus is volt. Az emelkedésnél az ütések 
megszaporodtak, a jobb kéz ütése megerősödött. 
K: A nők dobolhattak-e uráláskor vagy más alka-
lommal? 
P: Igen. Még ifjabb koromban egy oroszországbeli 
ugor fesztiválon magam is doboltam énekemhez 
nagy sikerrel. Ott láttam és hallottam a vadász-
táncok kíséretében. Akkor mondtam: olyan mint-
ha nálunk újesztendőben lennénk. Akkor hoztam 
el én is dobomat Magyarországra, mely a nagybá-
tyámnál, Károlynál volt. Testvéreim már megnő-
sültek, és az unokaöcséim, kik még nem voltak 
megnősülve, verhették csak a dobot. Ugyanis a  
 

nős embernek nem illett muzsikálni, ők dolgoztak, 
ezért a muzsikálás a fiatalokra és a nőtlenekre 
maradt.9 
 

 
 

Nyisztor Ilona és Petrás Mária csángó népviseletben. 
 

 

 

----------------------      ***       ---------------------- 

 
 
 

 
 

Moldvai csángó népviselet (Internet)89 

                                                 
8 Zenetudományi Dolgozatok. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. 
Pajzs Dezső: Haj-Huj-Kaját. Bp., 1957. 133. 
9 Németh Miklós Attila: Petrás Mária a hitbeégető. Bp., 2007. 


