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A néphit - és népszokás-kutatás ma is szolgálhat meglepetésekkel, felfe-
dezésekkel, akár magyar sajátosságnak tűnő jelenségekre akadjunk rá, akár a 
történeti összehasonlító módszer régi, de bevált módszerével sikerüljön 
fényt derítenünk esetleg már ismert néprajzi tények új vontakozásaira. 
Helyszíni gyűjtéssel vagy adattári búvárlatok során még mindig lehetséges 
olyan folklór jelenségre bukkani, amelyről eddig semmit vagy csak keveset 
tudtunk - noha az, mint a későbbiekben ez esetleg kiderül - valamikor a 
magyar, vagy magyarországi nemzetiségek népi kultúrájában jelentős szerep-
pel rendelkezett. Példaként elég, ha itt Jung Károlynak a halotti korona, a 
kétkarácsonyi cérna, egy betegségdémon mint hiedelemalak témákat feldol-
gozó tanulmányaira utalunk1, vagy bácskai német díszített keresztelői em-
léklapokat bemutató saját dolgozatom említem.2 

Esetlegesnek, elszigeteltnek tűnő adatok nyomába eredve különösen a 
vegyes etnikumú és vallású területeken mutathatók jól ki olyan összefüggé-
sek, melyek mintegy prizmába gyűjtve tükröznek európai művelődéstörténe-
ti tényeket és folyamatokat. Ilyen szempontból is rendkívül érdekes a 
Vajdaság a maga etnikai sokszínűségével. Minthogy a terület telepíléstörté-
nete eléggé tisztátott3, egy-egy szemügyre vett néprajzi jelenség eredetének 
kérdése - legalább is a sajátos viszgálati szempontból - a különböző nemzeti-
ségek betelepülésének időpontjával egyeztetendő. így azután mintegy "labo-
ratóriumi" körülmények között elemzhetők olyan kérdések például, hogy a 
hiedelmek és szokások kialakítása és fenntartása, esetleg módosulása, válto-
zása, milyen szerepel is játszott az elmúlt mintegy kétszáz évben az etnikai 
illetve lokális azonosságtudat kiépítése és megtartása szempontjából. 

A vajdasági néprajzi kutatás még nem mérte fel a századforuló táján 
Torzsán /Torschau, Torza/ tanítóskodó Holzmann /Hajnal/ Ignácz gyűjtő 
tevékenységét és anyagának értékeit. Holzmann azok közé a néptanítók 
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közé tartozott, akik a század elején a Néprajzi Társaság, pontosabban 
Sebestyén Gyula felhívásait követve bekapcsolódtak a néphagyományok 
irányított és tervszerűen szervezett gyűjtésébe. 1900-tól kezdve ugyanis az 
Ethnographiá-n kívül a Néptanítók Lapja is közölte a Néprajzi Társaság 
felhívásait, beszámolóit és közleményeit, mint ahogy a Magyar Nyelvőr 
hasonló felhívásainak szövegeit is. 1901-1902 folyamán a Luca-nap és vízke-
reszt közötti időszak népszokásainak és hiedelmeinek összegyűjtése volt a 
cél, a továbbiakban került sorra a regős-ének, az újévi hagyományok, a 
húsvéti tojás és hasonlók. Holzmann - aki nevét 1905 táján Hajnalra 
magyarosította - 1901-íől 1917-ig állt kapcsolatban Sebestyén Gyulával -, 
legalábbis a fennmaradt adatok ezt tanúsítják. Gyűjtött anyagait időről -
időre elküldte Sebestyén Gyulának remélve, hogy azok megjelennek az 
Ethnographiában. Publikálásra kerültek a "Bácskai gyermekjátékok" és a 
"Bácskai szerb lakodalmi szokás" című irásai4. A további gyűjtések máig 
kiadatlanok és a budapesti Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában talál-
hatók meg.5 A küldeményeket kísérő levelek arról tanúskodnak, hogy 
Holzmann szorgalmasan olvasta az Ethnographiát, és ha valami olyat talált, 
amelyhez hasonló jelenséget falujában, illetve a falu környékén is észlelt, 
akkor azt gondosan lejegyezte. Túlnyomórészt Torzsa község lutheránus és 
kálvinista német lakói között gyűjtött, de alkalmanként a környék szlovák 
lakosainak szokásait is leírta. 1903. július 13-án kelt, Sebestyén Gyulának írt 
- eddig közöletlen, sőt idézetlen - leveléből származik az alábbi szokásleírás, 
amelynek elemzésére a következőkben térünk ki.6 

"Van olyan népszokás is, a mely már feledésbe készül menni, bár 2-3 
évtizeddel ezelőtt még járta. Hogy valahol mégis megmaradjon nyoma, 
összegyűjtöm és kérem, hogy az Ethnographiában közölni kegyeskedjék. 
Ilyen pl. egy már feledésbe menő - a biharmegyei turkajáráshoz hasonló -
pünkösdi népszokás, mely itthelyt Pfingstquak-nak neveztetett és a követ-
kezőleg ment véghez: Felöltöztettek több gyerkőcöt fehér ruhába, mp. a 
fejét fehér kendővel kötötték be, nyakára és derekára egy-egy fehér szoknyát 
kötöttek. Minden ilyen "Pfingstquak"-nak meg volt a maga csoportja, amely-
lyel bejárta az ő környékét és következő mondókával kisérték: 

Der Quak, der Quak hat die Ojer /Eier/ gefressen. 
Er hat im Stahl die Pferde vergess'en! 
Juché! Juché! 
Man hört die Schüssel klingen, 
Was wird die Jungfrau bringen? 
Man hört die Pfannen kracken, 
Was wird die alt'Frau machen? 
(A béka, a béka megzabálta a tojást. 
Ő a lovakat az istállóban felejtette. 
Juhé, Juhé! 
A tálak csörömpölése hallatszik. 
Vájjon a leány mit hoz? 
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a serpenyő zörgése hallatszik, 
vájjon az öregasszony mit készít?) 

A Quakot azután tojással vagy pénzzel ajándékozták meg." 

A szokás és mondóka főszereplője a "Quak".7 A "Quak" szó értelmezése 
nem könnyű. Adolf SPAMER részletesen elemezte azokat a Pfalzban, Saar 
vidék Pfalzzal határos területein és Elzászban ismert tavaszi/pünkösdi szoká-
sokat, amelyekben a "Quack" a főszereplő.8 Legvalószínűbbnek azt az értel-
mezést tartja, miszerint a "Quack" a 'queck' 'élő', 'eleven' jelentésű régi 
kifejezés megszemélyesítése lenne. Wilhelm MANNHARDT és nyomában 
mások a "Quack"-ot békaként, békakirályként interpretálták és tavaszi 
esővarázsló rítusokkal hozták összefüggésbe. Egy harmadik lehetséges ma-
gyarázat szerint a "Quack" egy sajátos madárnévből - lásd 'Nestquack' -
származik, amely elnevezés német nyelvterületen több helyen is az utolsónak 
született gyermek, a kicsi, a buta, bumfordi figura, a hétalvó, az állatokat 
utolsóként a mezőre hajtó pásztor csúfneve. Éppen Pfalzból hoz példát 
Spamer arra, hogy a pásztorgyerekek közül a legostobábbat öltöztetik fel 
pünkösdi Quacknak. Az alakoskodók rendszerint zöld nádból, sásból, galy-
lyakból készült öltözéket viselnek, gyalog, kocsin vagy lovon járnak a 
falvakban házról házra. Főleg fiatal legénykék csoportjai köszöntőt énekelve 
kísérik a beöltözött főszereplőt. Néhol, például az Eger folyó mentén lévő 
Weissenstadt melletti Leuthen-ban, valamint Schwarzwald Würtenberghez 
tartozó részén fehér maszkos Quack-ok is járnak. Spamer szerint a szokás 
párhuzamai német nyelvterületen és azon kívül is sok helyen megtalálhatók, 
és hozzájuk kapcsolódva olykor még a "téltemetés" motívumai is felbukkan-
nak. A köszöntő /kéregető/ menet tojást, szalonnát, pénzt kap a felköszön-
tött házbeliektől. 

Magyarországon Quack-járása vonatkozó adatot közelebbi meghatározás 
nélkül a Bánátból illetve a Duna mentén letelepedett németek köréből 
említenek a források.9 Párhuzamként érdemes a tolna megyei Mucsin a 
Fulda környékéről származó egykori telepesek utódainál a legutóbbi időkig 
meglévő pünkösdi falu feljáró szokást említeni.10 Itt Pünkösd hajnalán a 
legénykék csoportjai házról-házra járva keresik azt, aki a legtovább marad az 
ágyban. Ő a "Pfingtslümmel". Virágokból vagy szalmakötélből font koszorút 
tesznek a fejére, miközben dalt is énekelnek: 

Pfingstlimmel, Pfingstlimmel hoho! 
Der Pfingslimmel ist schon do. 
Hot Eier und Speck gefressen. 
Hot den Esel im Stall vergessen. 
O du liebes Fraiche! 
Gib mor doch a Ache! 
Gib mir doch a Stückel Speck! 
Geh ich vor eure Tür weg! 
(Pünkösdi faragatlan fickó,... 
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Itt van már a pünkösdi faragatlan fickó. 
A tojást és a szalonnát már megzabálta, 
A szamarai az istállóban felejtette. 
Oh drága asszonykámi 
Adj nekem mégis egy kevés /Tojást/ 
Adj nekem mégis egy darabka szalonnát! 
S ajtód elől már megyek is el!) 

Kardos Ferenc gyűjtő közlése szerint 1945 táján pünkösdi királynéjárás 
közben énekeltek a pünkösdi faragatlan fickóról.11 /Pfingstlümmel/.Ahová 
pedig az éneklő kislánycsoport beköszöntött, ott tojást és szalonnnát dob-
tak a pünkösdi királynő kosarába. A falu feljárás végén a serdülő lányok és 
fiúk együtt sütötték meg és fogyasztották el a szalonnás rántottát Mucsin. 

Ismeretes, hogy Torzsára Pfalzból is kerültek telepesek. így azzal a 
nagyon ritka esettel van dolgunk, amikor egy magyarországi német népszo-
kásról bizonyosan meg tudjuk állapítani annak eredetéi. A Torzsán lejegy-
zett töredékes szokásforma és rítus-szöveg gyakorlatilag csak a már említett 
német variánsok alapján világítható meg. Esetünkben Torzsán a "Quack" 
annak a pásztorfiúnak a csúfneve lehet, aki az utolsó, s mint ilyen kerül a 
pünkösdi szokás középpontjába. Ő eszi meg a tojásadományt, amint ezt a 
szöveg első sora meg is mondja. Ő, azaz a Quack hagyta a lovat az istállóban 
- állítja a mondóka második sora. Ez a sor nemcsak a "pásztorok között az 
utolsó", illetve "a leglustább legény" értlemezést teszi lehetővé, hanem a 
tavaszi /pünkösdi lovaglás, lovas-felvonulás, lovagló-verseny és hasonlók 
halvány emlékét is őrzi.13 A Mucsiról ismert változat és a torzsai változat 
egybevetése nyomán felmerül ez a kérdés, hogy a rítusszövegben említett 
szamár- illetve lómotívum mennyiben jelentéshordozó elem. Csak további 
példák egybevetése után lehet majd a problémát megnyugtatóan megoldani.14 

A mondóka harmadik sora: Juché! Juché! - ujjongó kiáltás és mint ilyen 
a köszöntésben helyén való. Tulajdonképpen a rítusszöveg hét sorából ez az 
egyetlen sor, amely köszöntő jellegű. 

A következő négy sor tartalmilag elválik az első résztől, annál össze-
függőbb és egy életképszerű jelenet leírásaként is felfogható: a köszöntő-ké-
regető legények csoportját a nagylány kínálja meg vak mivel egy tálról, az 
asszony pedig serpenyőben valami másik ételt készít. A "tál" és a "serpenyő" 
egyenként való emlegetése okán gondolhatunk két különböző ételre. A 
"Schüssel" /tál/ említése alapján nem tudjuk pontosan, milyen ételfélére 
gondoljunk. A "Pfannen" /serpenyő/ a benne sült "Pfannenkuchen"-t /tojás-
rántottát/ idézi. Nem erőltetett ez az interpretáció, mivel számos adat van 
arra, hogy a legénycsoportok vállalkozásaik alkalmával közös tojáslakomát 
rendeztek. A közös tojáslakoma, nevezetesen valamilyen rántottafogyasztás, 
jobbára tavaszi szokások keretébe ágyazott. Lehetne a "Pfannenkuchen"-t 
fánkként is érteni, a fánk szokásszerű fogyasztásának ideje azonban nem a 
pünkösd, hanem a farsang.15 Csak a korabeli és a helyi táplákozási szoká-
sok ismeretében lehetne a kérdést teljes biztonsággal eldönteni. 

A leány /öregasszony ellentétpár szerepeltetése sem lehet véletlen. E 
figurák könnyen felfoghatók a böjt/bőség ellentétpár megszemélyesítőiként 
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vagy legalább is allegóriáiként. Megengedhető ez a feltételezés, mivel a 
pünkösdi ünnepeket is böjt, mégpedig kántorböjt előzte meg egykor. A 
böjt/bőség jelentésre való utalás kézenfekvőbbnek látszik mint a tél/tavasz 
motívumra való, noha ez sem kizárt. 

A gyűjtő a Bihar megyei farsangi kecskemaszkos alakoskodáshoz /a 
turkajáráshoz/ hasonlítja a torzsai protestáns németek békajárását /Quack/. 
A Quack-ok falufeljárása azonban nem állatalakoskodás, nem tudunk arról, 
hogy békának öltöznének, és ez a turkajáráshoz viszonyítva lényeges különb-
ség. A 'Pfingtsquack' is, mint a 'Pfingstlümmel' csupán csúfhév. Karneváli 
jellegű is lehet a fehér maszkot helyettesítő fejviselet és a fehér női szoknyából 
alakított ruházat. További vonások /pl. az hogy a szokást fiatal fiúk csoportja 
gyakorolja, hogy köszöntve, kéregetve járnak a faluban /nemcsak a turkajárás-
sal, hanem még több más szokással is formai azonosságot mutat. Tanulságosabb 
ha megemlítjük, hogy Holzmann Ignác a Torzsától nem túl távol fekvő Pivnica 
községből közöl egy lót /szlovák/ népszokást, amelyre szomorú- és virágvasár-
napkor kerül sor. E napokon virágkoszorúval ékesített gyermekek énekelve 
jártak házról házra. Köszöntőjükért ők is tojást kaptak. Az ének szövege 
teljesebb mint a torzsai szöveg és egyértelműbben kiderül belőle, hogy itt 
tulajdonképpen egy Szent György-napi esővarázsló rítusról van szó.** 

Dodola-szöveg 

Szomorú vasárnap 
Hová tetted a kulcsokat? 
Oda adtam, oda adtam 
a szomorú Györgynek. 
Szomorú György felkel, 
Ébresztgeti a földeket. 
Zöld fű 
Térdig érő fű. 
Megfőzünk, megfőzünk egy főzet sört 
megsütünk, megsütünk öt kenyeret! 
Elhívjuk, elhívjuk 
A bíró fiát. 
Ha nem fog inni, 
megverjük, 
Ha nem fog enni 
megdöngetjük 
kiam, kam három /szójáték/ 
A haját meghúzzuk. 
Adj gazdasszonyka 
egy tojáskát. 
vagy kettőt. 
Hiszen ez a kevéske 
majd megtérül. 

(A magyar fordítást is Holzmann Ignác közölte.) 

Smutná nedela 
Dé si kluőe podela? 
Ta dala som ta dala 
Smutnemu Durovi. V 
Smutni Duro stává, 
Zemi obnikáva 
Trava zelená 
Z viáe kolená 
Navarime, navarime var piva 
Napeiőeme, napeCime pete klebá! 
Zavolame, zavolame 
Richtároho sina 
Ai ne bude piti 
Bude neho biti 
Az ne bude jesti, 
kiam, kiam, három. 
Za neasi ho kájom, 
Daj gazdinka 
jedno vajeéko. 
lebo dve. 
Őak vam to maliéko 
Udbubúe. 
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A torzsai Pfingstquack esetében a tavaszi vegetációs rítusra következtetni 
csak többszörös áttételeken keresztül, a német hagyományban adatolt pár-
huzamok alapján lehet. Abban azonban bizonyosak lehetünk, hogy a Quack 
fennmaradásában mintegy százötven éven át az is szerepet játszott, hogy a 
környéken más és más nemzetiségű falvakban funkcionálisan hasonló, de 
megjelenési formáikban mégis különböző szokások éltek. 
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