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Kovács Lehel István, Tomos Tünde

A sámánhit élő elemei Hétfaluban

Tomos Tünde: Sámán

Nemrégiben adták ki újra Diószegi Vil-
mos két igen keresett könyvét, a Sá mán
iz mus, illetve a Sámánok nyomában Szi
bé ria földjén címűt, amelyekben a szer ző 
távoli rokonainkat keresi fel Szi bé ri á ban, 
és mutatja be az 1950-es évek végén még 
élő hiedelemvilágukat, szokásaikat, mi-
ndazokat, amelyekből következtetni le het 
a honfoglalás előtti magyarok é let vi te lére, 
hitvilágára. Teszi ezt a szerző szi go rúan 
tudományosan és tárgyilagosan, min-
denféle romantika, misztika nélkül. Ki-
ter jedt szibériai kutatóútjai során talán az 
u tolsó élő sámánokat kereste fel eredeti, 
ő si környezetükben, azokon a helyeken, 
a hová akkor még nem ért el Szovjetunió 
min dent modernizálni akaró szocialista 
erő szaka. Tárgyakat is gyűjtött, és le-
má sol ta az ott található sámánizmussal 
kap cso latos referenciamunkákat, ame-
lyekből Bu dapesten létrehozta a világon 
e gye dül ál ló Sámán Archívumot.

Nemcsak rokonainkat kutatta Diószegi 
Vil mos, hanem bejárta a Kárpát-medence 
ha gyományőrző vidékeit is, hogy a nép-
hi tet kutassa. Volt a moldvai csángóknál, 
bu kovinai székelyeknél, mátravidéki 
pa ló coknál, de sajnos Hétfaluba nem 
ér he tett már el.

Munkássága segítségével ismerhetjük 
meg igazán a magyar hit- és hi e de lem-
vi lá got, összehasonlítva, egy rendszerbe 
szed ve rokonaink – finnugor és török (!) 
né pek – hiedelemvilágával.

Szibériában öt nagy nyelvcsaládban 
(finnugorésszamojéd, török, mongol, 
mandzsu-tunguz, ősázsiai) él több mint 
30 népcsoport: vogulok, osztjákok, 
nye nye cek, enyecek, szelkupok, ngana-
szá nok; csulimi, altaji, abakáni (mi nu
szin szki) törökök, szojotok, karagaszok, 
jakutok, dolgánok; burjátok; e ven kik, 
evenek, nanajok, orocsok, u de hék; je
nyiszeji osztjákok (vagy ke tek), giljákok 
(vagy nyivhek), jukagirok, csukcsok, kor
jákok, kam csa dá lok, eszkimók, ajnuk. Az 
Urál vidékén él nek a szintén sámánhitű 

manysik és han tik, amelyeket a tudomány 
ma előmagyaroknak nevez, és ezek a leg-
kö ze leb bi ázsiai rokonaink.

Mindezen népcsoportok ősi hi e de lem-
vi lága szinte azonos, több vagy kevesebb 
ap ró eltéréssel, s megegyezik az onnan 
el vándorolt népek, hunok, magyarok, 
bol gá rok stb. ősi hitvilágával. Ezt a hi e-
de lem világot most egy közös szóval fog-
laljuk össze: sámánizmus, és kapcsolatba 
hoz ha tó a vallási fejlődés korai alakjaival, 
az a nimizmussal és a totemizmussal.

Hogy mi a sámánizmus? Hát nem egy 
val lás. Hiányzik belőle az elvont filozófia, 
nincs tételes erkölcsi értékrendje, nincs 
„tíz parancsolata”, „bibliája”. A sá mán-
iz mus az ősi természeti népek világképe, 
hi edelem-, majd hitvilága. Diószegi sze-
rint a természettel való szoros együttélés 
o lyan képzeteket teremt, hogy az ember, 
a nem zetség vagy törzs valamilyen ter-
mé sze ti jelenségtől: növénytől, állattól, 
hegytől, fo lyótól stb. származik. Így 
keletkezik a nem zetség ősét jelképező 
totem, amely leg gyakrabban állat. Ugyan-
ezen emberek tu datot és személyiséget 
ajándékoznak a „ter mészetfölötti” erők-
nek (betegségek, vil lámlás, árvíz stb.), s 
ezek a láthatatlan, ha talmas személyek 
szellemekként vo nul nak be fogalomtár-
ba. A természeti em ber fél a halottaktól 
is: úgy gondolja, hogy az ember a halála 
után szellemalakban él to vább, s az ősök 
szelleme mindenüvé el kí séri a törzset. 
Minden élőnek és é let te len nek lelke, 
szelleme van. A kőnek ép púgy, mint a 
fának vagy állatnak.

Horváthné Schmidt Ilona bizonyítja, 
hogy a sámánizmus mintegy 100 000 
é ves, és őshazája Belső-Ázsia. Innen 
ván do rolt szét Délkelet-Ázsiába, Kínába, 
Ti bet be, Japánba, Észak- és Dél-A me-
ri ká ba, Ausztráliába és Indonéziába. 
Diószegi Vil mos az egyik ásatáson feltárt 
bronzkori bar langrajzban sámánalakot, 
díszített sá mán dobot fedezett fel. Mircea 
Eliade a sá mánizmust archetípusnak 

tartja, amely lát szólag időtlen minőség.
A sámánizmus névadója a sámán, kö-

zös őse az egyháznak, papságnak, or vos-
tu dománynak, sőt a különböző előadó és 
áb rázoló művészeteknek is. A szó maga 
az evenki (mandzsu-tunguz) nyelvből 
szár mazik, és jelentése: „az ember, aki 
tud”. A szó előfordul saman, szaman és 
ha man alakban. A többi sámánhitű nép 
más szavakkal jelöli a sámánt. A manysik 
kaj né hum-nak, a hantik kejta ho-nak, 
a burját-mongolok bő-nek nevezik, s a 
ma gyar nyelvben innen származnak a 
bűvölés és bűbáj szavak. A dél-szibériai 
tö rökök kam, ham, a jakutok ojun, a sza-
mo jédek tad’ib’e, a lappok oadie szóval 
je lölték a sámánt. A magyarok pedig a tál
tos-t használták rá. Ugye milyen is me rős 
népmeséinkből a táltos paripa, a tál tos 
tehén stb., vagy ősi mon da vi lá gunk ból 
a fehér lovat áldozó táltos, aki Feszty 
Árpád híres körképéről is vissza kö szön.

A sámán tehát „az ember, aki tud”, 
va gyis tudós, tudó. De miben is rejlik a 
sá mán tudománya? Horváthné szerint 

a sá mán gyógyított, jósolt, jövendölt, a 
kö zös ség összetartója, szellemi vezére 
volt. Ő volt a nemzetségi (törzsi) hagyo-
mányok, i mák, legendák, énekek őrzője, 
áldozati rí tusok irányítója.

A sámánisztikus világkép alapja a hár-
mas tagolódású világegyetem: az alsó 
világ, aközépsővilág (Föld), és afelső
világ. Közöttük az átjárást az égigérő
fa, vagyis a világfa, életfa valósítja meg, 
a melyet a Nappal és a Holddal együtt 
áb rázolnak. Minden sámánnak van egy 
sa ját sámánfája a jurtájában, vagy a 
kuny hójánál, amely nem más, mint a 
sá mán életfája. A sámánfa akkor kezd 
el nő ni, amikor a sámánjelölt elhivatott 
lesz a sámánságra és csak a sámán ha-
lálával pusz tul el. A sámánfa azt az utat 
szim bo li zálja, amelyen a sámán, vagy az 
i mádsága az égbe megy. A sámán a dob
ján, mint tál tos paripán utazik (a magyar 
nép me sék ben is a táltos paripa veszi át a 
dob sze repét). Az utazás állapota pedig a 
ré vü let (eksztatikus állapotot).

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

Brassóvidéki  ‘48-as honvédek

F e l h í v á s
Tisztelt költőtárs! Zajzoni Rab 

Ist ván ra emlékezve megkérem Önt, 
hogy e zen évforduló alkalmából írjon 
egy ver set Zajzoni Rab Istvánról, 
amelyet küld jön el nekem is, valamint 
egy iro dal mi lapban is közölje.

Tisztelt művész Hölgy / Úr! Sze re-
tettel felkérem, hogy a Zajzoni-év for-

duló kapcsán készítsen Zajzoni Rab 
Ist vánról festményt, képet, grafikát, 
kol lázst, illusztrációt stb., ugyanis 
ezen mun kákból szeretnénk az idén 
egy ki ál lítást szervezni.

Az elfelejtett Zajzoni nevében előre 
is köszönöm.

Dr. Bencze Mihály

Felkérünk mindenkit, aki a 2012-es 
Zajzoni Rab István-díjra sze mé lye-
ket akar javasolni, az érvelését és a ja-
va solt személy szakmai életrajzát küld-
je el 2012. június 28-ig a következő 
címre: Dr. Bencze Mihály, str. Harma-
nului nr 6, 505600 Săcele / Négyfalu, 
jud. Braşov, Románia, benczemihaly@ 
gmail.com, tel.: 0040–268–273632.

Március 15. a nemzet ünnepe, 
a ma gyar szabadság napja. 1848 
már ci u sá nak i dusa mélyen szállt a 
magyar nép lelkébe, és mint ki nem 
apadó for rás, táplálja a ha zafiság, a 
szabadság nagy eszméit. 

Aki a túrázás mellett a honismeret 
i ránt is ér deklődik, vagy bepillantást 
sze retne nyerni a hétfalusi csángók 
Sza  bad ság har cá nak történetébe, 
jöj jön el a HMIK, EKE-Brassó és 
HMMT által március 17-én meg-
szer ve zendő honismereti tú ránk ra, 
mely nek során a Kőba völgyét fogjuk 
fel ke resni. 

A Nagy-kőhavas sziklái alá me -
nekültek 1848 véres karácsonyán a 
hétfalusi csángók a román betörés 
u tán, de ugyanitt ünnepelték minden 
év ben a madarak és a fák napját, vagy 
ma jálisokat szerveztek a Kossuth-li-
get ben. 

Találkozunk 10 órakor a Ma lom-
dom bok  nál. 

Túravezetők: Kovács Lehel Ist  ván 
(0744251245), Kovács Károly.

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2011-es jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 15-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 

István Középiskola két gyerek-tánccso-
portjának működtetésére fordítottuk.  

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Alsó-Porumbák:

Juon Mareszku, földműves (Mikár: 145)
Stoia Juon, földműves (Mikár: 145)

Botfalu:
Brendörfer Gábor, földműves (Mi kár: 

102)
Domnisor György, földműves (Mi kár: 

102)
Dück János, földműves (Mi kár: 102)
Liess János, földműves (Mi kár: 102)
Meretiu Vasile, földműves (Mi kár: 

103)
Roth Márton, földműves (Mi kár: 103)
Serbán Miklós, földműves (Mi kár: 

103)
Stamm Gábor, földműves (Mi kár: 103)
Stamm János, földműves (Mi kár: 103)

Felső-Porumbák:
Coman Grautia, földműves (Mikár: 

145)
Juon Silia Rusu, földműves, (Mikár: 

145)
Nicola Ilisie Pavelu, földműves  (Mikár: 

145)

Fogaras:
(A Fogaras-vidéki Honvédegylet 1867. 

szeptember 15-én alakult.)
Csutak Mihály, csizmadia (Mikár: 145)
Fogarasi Károly, csizmadia (Mikár: 

145)
Jager György, kötélgyártó (Mikár: 145)
Nagy Károly, asztalos (Mikár: 145)
Springer Bocskai József, tizedes, mag. 

(Mikár: 145)
Szász Károly, orvos (Mikár 1868: 45, 

Mikár: 145)

Földvár:
George Irimie, földműves (Mikár: 102)
János György, földműves (Mikár: 102)
Krausz János, földműves (Mikár: 102)
Müller Simon, földműves (Mikár: 103)
Ologinár Akun, napszámos (Mikár: 

103)
Puron Tódor, napszámos (Mikár: 103)

Kucsuláta:
Babes Juon, napszámos (Mikár: 145)
Ghisoin Nica Aron, földműves (Mikár: 

145)
Juon Babenin, napszámos (Mikár: 145)
Moga Petru, földműves (Mikár: 145)
Petru Moga, napszámos (Mikár: 145)

Mundra:
Dogala Ilie, földműves (Mikár: 145)
Kokán Dávid György, földműves 

(Mikár: 145)
Kokán Jakab Juon, földműves (Mikár: 145)
Komşa Ilie, földműves (Mikár: 145)
Lukács Dávid, földműves (Mikár: 145)

Oláhújfalu:
Mohai Kezelő József, őrmester, föld-

birtokos (Mikár: 145)

Oprakercisóra:
Boér István, hadnagy

Prázsmár:
Bedner Mihály, földműves (Mikár: 

102)
Bruss Keresztély, földműves (Mikár: 

103)
Gucs György, földműves (Mikár: 102)
Kirnes György, földműves (Mikár: 

103)
Teutcsh György, földműves (Mikár: 

104)
Teutcsh János, földműves (Mikár: 104)
Thiess Mihály, földműves, (Mikár: 104)

Saratán:
Finger Károly (Mikár: 145)
Muntyán Miklós (Mikár: 145)
Schul Sámuel (Mikár: 145)
Szilágyi István (Mikár: 145) 

Sárkány:
Siemen Márton, százados (Bona 1988: 

539)

Szitabodza:
Gál Péter, tizedes, Szitabodza (Mikár: 

258)

Todorica:
Csopás Bukur, földműves (Mikár: 145)
Gráma József, földműves (Mikár: 145)
Miku Jakab, földműves (Mikár: 145)
Renghilă Niculae, földműves (Mikár: 

145)

Vád:
Albu Niculae, földműves (Mikár: 145) 
Boldis György, földműves (Mikár: 145)
Boanta Jakab, napszámos (Mikár: 145)
Kosgarea Jose, földműves (Mikár: 145)
Kocsis György, napszámos (Mikár: 145)
Morariu Juon, földműves (Mikár: 145)
Vulvára Tamás, földműves (Mikár: 145)

Nézegetem ezeket a névsorokat. A 
Bras sói Honvédegylet tagjai voltak, hi-
szen Mikár Zsigmond ezeknek az egy le-
teknek a közreműködédével állította volt 
össze Honvéd névkönyvét, a mely ből az 
utóbbi néhány Hétfalu hénvéd név so rait 
kiírtam. 

A mostani névsor nevei zömmel ro mán 
és szász. Vajon hogyan élték ők meg a 
Szabadságharcot, s öreg sé gük ben ho-
gyan emlékeztek rá? S miről dis ku ráltak 
magyar bajtársaikkal, ha né ha nap ján 
találkoztak?

(Folytatjuk.)

Hochbauer Gyula

Ünnepélyek a tömösi emlékműnél
A tömösi emlékmű avatóünnepsége a 

sza badságharc vonatkozásában az első 
hi vatalos emlékünnepély Brassó vidé-
kén. 1880. szeptember 15-én avatták fel, 
s az ó ta megélt története tükrözi az itteni 
ma gyar ság sorsának alakulását. 

Az 1910-es évekre az emlékoszlopot 
az idő kikezdte, s esedékessé vált ki ja ví-
tá sa. A munkát Szele Béla, a Brassói La-
pok akkor főszerkesztője kezdeményez-
te. A főjavítás 1912 júniusára, a tömösi 
csata év fordulójára elkészült és pompás 
ün ne péllyel akarták felavatni a munkát. 

Nemzeti ünnepély a Tömösi-szo-
ros ban. A tömösi 49-es honvédemlék 
res taurálására a brassói magyar e gye-
sületek megbízottaiból alakult szo bor bi-
zottság, mint már több ízben jeleztük, f. 
hó 22-én, vasárnap..., és egyben a tö mösi 
csata évfordulóját megünne pelni.

Az ünnepélyre az előkészületek lá za-
san folynak. A rendezőségnek si ke rült a 
kolozsvári máv „Összhang” ze ne karát 
megnyernie arra, hogy a fel vo nulásnál 
és az ünnepélyen köz re mű  ködjék. Az 
összes hazai egye sü le tek átiratban lettek 
felhívva testületileg va ló részvételre és a 
szobor meg ko szo rúzására, és több egye-

sület már be is jelentette, hogy zászlója 
alatt tes tü le tileg kíván a nagyszabásúnak 
ígér ke ző ünnepélyen részt venni.

A rendezőség a város közönségével a 
következő, holnap kifüggesztendő fal-
ragasz útján közli az ünnepély meg tar-
tását és a szükséges tudnivalókat.

A nemzeti dicső múlt halhatatlan 
hő se i nek az emlékezetére f.é. június 
22-én, va sárnap d.e. 11 órakor a Tö-
mösi szo ros ban levő hon véd em lék nél 
Nemzeti ün ne pélyt rendez a brassói 
magyar e gye sü letek kiküldöttjeiből 
alakult szo bor bi zott ság. Legyen ezen az 
ünnepélyen minden i gaz magyar jelen, 
hogy leróhassa a név te len hősök iránti 
hála és kegyelet adóját.

Az ünnepély sorrendje:
1. Közének: Himnusz
2. Megnyitó beszédet mond Szele Béla 

dr., a szoborbizottság elnöke.
3. „A Tömösi szorosnál” Alkami köl-

te mény. Írta: Szilágyi György, szavalja 
Ver messy Emil.

4. Ünnepi beszédet tart Szombati Béla dr.
5. A szobor megkoszorúzása különbö-

ző egyesületek által.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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2012. március 15. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

Kovács Lehel István, Tomos Tünde

Tomos Tünde: Kuka-avatás

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ilyenkor a sámán megkeresi a szel lemét, 

vagy a ősök szellemét, vagy a betegség 
szel lemét, számos segítőszellem se gít sé-
gé vel, és a szellemekkel való társalgás 
út ján jósol, gyógyít, jövendöl stb. A sá-
mán u tazásai során gyakran eggyé válik 
szel le mi segítőivel. A természeti ember 
könnyen átélte a növények, állatok tu laj-
don ságaival való azonosság érzését (a ni-
mizmus). Az azonosulást az adott állat 
bő réből származó ruhák, tollából készített 
fej díszek használatával mélyítették. A 
sá má nok ezen lélekutazás során időben 
és tér ben távoli eseményekről szereztek 
tu do mást.

Az itt felvázolt világkép igencsak 
se ma tikus, csak a fontosabb ismérveit 
e mel tük ki, ahhoz, hogy felvázolva 
meg ért sük a sámánhit lényegét. Egyes 
rész le teit bővebben kifejtjük a Hétfaluban 
ma is élő szokás- vagy díszítőelemekkel 
való össze hasonlítás során, de előbb egy 
pár nyel vi érdekesség.

Diószegi Vilmos a karagaszoknál járva 
hely névanyagot is gyűjtött. Az egyik 
pa tak nak számunkra igen érdekes neve 
volt: Bara szug (Szürke víz). Bizony, 
ez már ono gur-bolgár közvetítéssel így 
jelent meg Er délyben: Bara-Szu, és vált 
Brassó vá ros névadójának. A hétfalusiak, 
vagy a szé kelyföldiek ma is gyakran így 
mondják: Me gyek Barassóba!

Ak Sztyepán (Fehér István) szojot kám 
(szo jot sámán) énekéből pedig még egy 
szó ismerős: a hösztej. Igen, a hétfalusi 
csán gó tájszólásban is husztaj a farkas, 
és néha egyéb vadállat neve. A nyugati 
szo jotok sámánhite az altaji törökökéhez 
húz, s valószínű, hogy e szó is török köz-
ve títéssel került Hétfaluba, vagy őriztük 
meg itt ezt az ősi szót.

Gyerekkorunkban, öregeink gyakran 
mon dogatták tréfásan: Mënj a pupec li ká-
ba! A pupec hétfalusi csángó táj sza vunk 
magyarul így hangzik: fene, a pupec li ka 
pedig a fészkes fene. Vagyis az a hely, 
ahol a fene lakik. A rossz betegségeknek 
szellemei voltak, s hogy ne támadják meg 
az embert – ne egyen meg a fene – őse-
ink apró bálványokat, vagy ajándékokat 
helyeztek a fészkükbe, o dújukba, azokra 
a helyekre, ahol a szel le met lakni vélték. 
Az Ob-parti vogulok nyel vén a fészkes 
fenét így nevezik: pi ting pupig, s innen 
azonnal felismerhető a pupec hétfalusi 
csángó tájszavunk. Ér tel me ugyanaz: 
fene, rossz betegség. A piti pedig fészket 
jelent.

E rövid, de annál érdekesebb nyelvi 
ki té rő után mutassuk be azokat a ma is 
élő hét falusi szokás- és díszítőelemeket, 
a me lyekben felismerhetők az egykori 
sá mán hit elemei is.

A borica ősi, szakrális körtáncunkkal 
jó pár kutató foglalkozott. Viszont talán 
több kutatást is megérdemelt volna. A 
szo kás rendszert maga Zajzoni Rab István 
ír ta le először, és ezzel megalapozta a bo-
ri ca néprajzi irodalmát. Könczei Csilla (A 
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bo rica, Kriterion Könyvkiadó – KJNT, 
Ko lozsvár, 2009.) szerint Julius Teutsch 
a tél elűzésének szimbolikus bemutatását 
lát ta benne, Róheim Géza egy ősi fér fi a-
va tási szertartás maradványának tartotta 
a szokást, Domokos Pál Péter pedig az 
ár tó gonosz szellemek ellen hadakozó és 
ter  mékenységet varázsló moreszka tán-
cok közé sorolta. Egyedül Horger Antal 
em líti meg egy fél mondat erejéig, hogy 
„a benne fölismerhető sámánkodó nyom 
után indulva érdemes volna fi gye lembe 
venni a keleti rokonnépek szer tartásos 
táncait” (A hétfalusi csán gók boricatán-
ca, In: Ethnographia, 1899/2, 113. old.). 
Bizony, a borica is tele van sámánhitre 
emlékeztető elemekkel! Saj nos, ezeket 
senki nem kutatta.

Kezdjük mindjárt a tebével. A te be tar-
tuó, egy fenyőfa hegyet (tebe) tartott a 
ma gasba, amelyre aranyozott gyü möl-
csök voltak rákötve. A sámánhit alapja a 
vi lágfa, amely gyakran nyírfa volt, de szá-
mos népnél vörösfenyő, fenyő testesítette 
meg a világfát. Minden népnél azonban 
a sámánná avatás szertartása során, a mi-
kor sámán jelölt a fősámánhoz, vagyis a 
nemzetségi őshöz megy, feljut egy hegy-
re, amelynek a csúcsán egy hatoldalú ha-
sáb hoz hasonló törzsű fenyő áll. A fenyő 
te hát fontos motívum. A világfát, életfát 
so kan azonosítják a paradicsombeli al-
ma fá val, így érthető, hogyan kerülnek a 
fe nyő ágakra az aranyozott gyümölcsök, 
több nyire almák. A borica tebéje mellet, 
a világfa életfa megjelenik számos hét fa -
lusi tojásmintán, házoromdíszen, festett 
bú toron, vagy szövésmintában.

Zajzoni Rab István leírásával e le ve nít-
sük fel a kukák játékát: „...egymásnak 
e sett a négy kuka, és a gyöngébbet a 
há rom erősebb földhöz vágta. Aztán elő

vették fakardjukat és színleg fel ha sították 
a bőrét és le is húzták, testét pe dig felta-
golták, épp úgy, mint a mé szá ros szokta 
tenni a marhával. Mikor ez megtörtént, 
bánni kezdték borzasztó tet tüket, össze-
csapták kezeiket, rázták fe jüket és köny-
nyeket hullattak a sze ren csétlen pajtásra. 
De ím egyszerre meg villant egy isteni 
eszme fejükben, elő veszik a korbácsok 
nyelét, az egyik az “áldozat” szájához, 
a másik a fü lé hez, a harmadik pedig a 
hátához il lesz ti és fújni kezdik a zsíros 
kor bács nye leket, fújják, fájják, és íme 
csodák cso dája, a “leölt” ember mozogni 
kezd, az élet újra beletért és a pajtások 
rop pant örömet mutatnak efölött. Vég re 
fölemelik a földről a “föl tá ma dot tat” és 
vezetik, mert még nagyon “gyen ge”, de 
ezen humánus bá nás mód nem sokáig tart, 
megunják a paj tá sok, egyet gondolnak és 
pif-puf, a kor bács csattogni kezd, mire 
aztán a “gyönge” ember egyszerre erős 
lesz és szalad, mint a pusztai csikó.”

Talán Zajzoni nem is sejtette, hogy 
a sá mánná avatás legfontosabb moz-
za na tát írta le. Nézzük, hogyan jelenik 
meg ez a szibériai népeknél: „A jelölt a 
be teg ség ben elveszti eszméletét. Ezalatt 
ő o da járul nemzetsége sámánőséhez. 
A mi kor elébe ér, megkeresik fölösszámú 
csont ját. Egész testét apró darabokra 
me  télik, elkülönítik a szívet és a tüdőt, 
majd világosságnál megvizsgálnak min-
den egyes darabot. Ő közben látja ma gát 
szétdarabolva, látja, amint e gész testét, 
minden belső részét fel mé rik, keresik a 
fölösszámú csontot.”

Népmeséikből ugyanez a szertartás 
kö szön vissza: a hős úgy kapja tudomá-
nyát, hogy előbb diribdarabba, miszlikbe 
ap rít ják. Miután újraéled, képességei már 
meg haladják valamennyi halandóét.

A feldarabolás és újraélesztés tehát a 
sá mánná avatás legfontosabb moz za na ta. 
Ekkor keresik meg azt a plusz csontot, 
a mi sámánná teszi a sámán-jelöltet.

A kukák játéka azonban további sá-
mán hit-elemeket is tartalmaz. Az egyik 
a kor bács. Vagyis bot szalaggal. Az új 
sá mán először sámánbotot kapott, s csak 
ké sőbb adtak neki dobot, amikor már 
jó sá mánná vált. A bot a kezdő sámán 
esz kö ze. A botot szalagokkal díszítették.

Nem mehetünk el a kukák álarca, 
maszk ja mellet sem. A sámánok maszkot 
vi seltek. A fejüket pedig korona, vagy 
fej dísz díszítette. Ez kétféle lehetett: vagy 
az abroncsos korona, amelyet jól is me-
rünk a Szent Koronánk révén, és amelyet 
több nyire szarvas agancsok díszítettek 
(ez volt a ferde kereszt helyén), vagy a 
ma dár tollas fejdísz, amely leginkább az 
a me rikai indiánok jelképeként ismeretes. 
A karagasz sámán fejdíszek tollasok vol-
tak, s így a sámán maszkja tökéletes egye-
zés mutatott a kuka maszkjával. A szojot 
sá mánok kétféle fejrevalót használtak: 
vagy tollas homlokszalagot, vagy kucs-
mát, tehát innen is visszaköszön a kuka 
ál arca. A sámánok fejrevalóján áb rá zol ták 
a szemöldököt, szemet, orrot meg a fü let, 
a kuka álarcán szintén. Könczei Csilla 
1986-ban beszélgetett el Bálint Já nos volt 
tatrangi vatáffal. Ő úgy emlékszik vissza, 
hogy a kukák berbécsszarvat is kö töttek 
a fejükre. A maszkra nagy szük ség volt, 
hisz a sámán (vagy a kuka) fe la data a 
gonosz kiűzése (elűzése) volt, és a maszk 
biztosította azt, hogy az elűzött go nosz 
nem ismeri fel elűzőjét, nem tud ké sőbb 
bosszút állni rajta.

A kuka térdig érő posztókabátban tet-
szel gett, derekán szíj. A köntös csípőig 
vagy térdig, ritkán combközépig ért; 
rén szar vas vagy hegyi kecske bőréből 
varr ták, a bőrt azonban mindig pamut-
szövettel vagy posztóval borították. 
A csizma ha son ló anyagból készült, a 
talpa sarkatlan, pu ha, a szára térdig érő. 
Az öltözéken – te tőtől talpig – hímzés és 
csüngő. A kár hogy figyeljük a szibériai 
sámánokról ké szült fényképeket, töké-
letesen egyeznek a hétfalusi kukákról 
készültekkel.

A sámán fő eszköze a dob, ez a há tas lo-
va, a dobverő pedig a korbács. A sámán, 
mi előtt dobolni kezdett, a dobot tűznél 
fel me legítik. Vajon ez nem pont a nép-
me sé ink táltos gebéjének parázzsal való 
e te tése, hogy igazi paripává változzon? 
De tér jünk vissza a dobverőhöz is egy 
pil la nat ra. Bizony az egyes népeknél a 
sá mán dobot lapockával verték. De nem-
csak innen ismerős a lapocka, hanem on-
nan is – és itt érdemes egy pillantást vetni 
a táncosokra is –, hogy a sámánavatáshoz 
a törzs – nemzettség – tagjai készítették el 
a dobot, amely fájának meghajlításához 
egy lapocka alakú faragot deszkát hasz-
nál tak. Így a táncosok csak másodrangú 
sze replők.

(Folytatása a 4. oldalon.) 
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Ők az előkészítői az avatási szer tar tás-

nak, a borica igazi szereplői a kukák, a 
sá mánok, akik beavatják az ifjú sámánt, 
a sámán-jelöltet. Sokan leírták, hogy a 
bo ri ca szakrális tánc, beavató tánc, de 
min den ki a táncosok férfivá avatásának 
szer tar tásáról beszél. A vatáf, a tánc vezé-
re be avatja az ifjú táncosokat. Viszont a 
fenti meg világításban egyértelművé válik, 
hogy a borica kettős beavatási szertartást 
őrzött meg, vagy ötvözött össze. Az ázsiai 
népek a szakrális és a profán beavatást 
gya ko rolták, vagyis egyesek sámánok 
(tu dó sok, papok) lettek, mások viszont 
har co sok. Egy ilyen példa a hun világban 
Bu da és testvére, Atilla (Etele) bea va tá-
sa. Budából tudós, pap, szellemi király, 
A tillából hadvezér, világi király lett, és 
a köz tük lévő ellentét jelenik meg Arany 
Já nos Buda halála című balladájában. A 
bo rica tartalmazza tehát a legények fér-
fi vá, harcossá való avatását, de szerves 
ré sze egy új sámán beiktatása, beavatása 
is, amelynek a szertartását egyértelműen 
a kukák végzik.

Kiss Attila (A boricáról, kézirat, 1962), 
de Könczei Csilla több adatközlője szerint 
is (pl. Bálint Sándor, Barti István stb.) a 
va táf első parancsszava a „haj – haj!” 
volt. Diószegi nagy jelentőséget tulajdonít 
en nek az indulatszónak, hisz a tál tos é ne-
kek, regölő dallamok visszatérő refrénje 
a „Haj, regő rejtem…”, amely nemcsak 
a rejtem – elrejtőzés, révülés cselekvését, 
vagy a regét őrizte meg, vagyis azt, amit 
a sámán hevületében, eksztázisában el-
mon dott, hanem a hajt is. A regölés egyik 
for mája a hajgatás (Vas megye), vagy 
a ma gas hangú párja: hejgetés (moldvai 
csán góknál) – vagyis sámánkodás. En-
nek eredete pedig az, hogy a manysik a 
sá mánt kajné hum-nak, a hantik pedig 
kej ta ho-nak nevezték, jelentése ugyanaz, 
még pedig: „hajgató ember”. Leg kö ze leb-
bi rokonaink kaj-nak mondták a haj-t, és ez 
maradt meg kiált, kaját, kaj dá szik, kajtat 
szavainkban, amelyek mind a kiáltást 
fejezik ki. A honfoglalás kori hej getők, 
hejgetősök neve maradt fenn a hegedősben 
és az egyik legszebb hang szer magyar 
nevében: a hegedűben.

Diószegi szerint a sámánok „in téz mé nye” 
csak a sarki, arktikus hidegben „mű kö dik”, 
a szélsőséges időjárás okozta neu ro tikus ál-
lapot az alapja a révüléseknek. Nem csoda 
tehát, hogy a boricát kizárólag té len járták. 
A téli napforduló ünneplése, a kerecsen 
sólymok – mint totem állatok – röptetése 
pedig szintén népünk sa játossága.

A sámánhitre alapozva, szintén kü lön-
le ges szerephez jutnak az őrharangok, 
csen gettyűk, zörgők, kolompok, mit a tö-
meg hipnózis kellékei, hasonlóan a tűz is, 
a mely a borica szertartását is zárja.

Még egy kérdéskör maradt nyitott. A 
Hét falu hasábjain már felvetettük a női 

bo rica kérdéskörét is, mint beavató szer-
tar tást a nők számára. Eleink esetben is a 
sámánok között igen szép számban for-
dul tak elő a nők, sőt ők voltak többségben. 
Mi több, egyes férfi sámánok is a bea va-
tást követően női ruhákban szoktak járni, 
egyfajta transzszexualitás nyilvánult meg 
ná luk. Ezen körülmények között egyre 
va ló színűbb, hogy létezett egy beavatási 
szer tar tás a nők számára is, létezett egy 
női bo rica, ahogy Jókai Mór leírja a Bál
vá nyos vár című regényében. Tatrangi Pál 
And rás (A borica és boricások, kézirat, 
1967) leírásában két kuka szerepel, „Az 
e gyik kuka férfinek volt öltözve, a má sik 
meg nőnek. […] A A nőkuka melle és a 
hasa szalmával kitömve dom bo ro dott. 
Balkarján egy nagy üres cő kör-t (gyékény
ből készült szatyor) vitt, eb be gyújtötte, 
amit adtak, vagy a száj tátóktól elemelt.”

A borica szokásegyveleg, mondhatni 
dra matikus játék. Ebbe a műfajba pedig 
be letartoznak a sámánszertatások is. 
Kön czei Csilla gyűjtéséből tudjuk meg 
(80. old.), hogy Simon János (Simonka), 
egy kori kuka így fogalmaz: „... olyankor 
fel megyünk az égig, a tüzes égig.” Vagy 
„R.M.nek az apja is kuka volt, az uno
kaöccse, P. is kuka szokott len ni. R.M. 
táltos […], G.J. is táltos”. Azon túl, hogy 
itt jelenik meg konkrétan leírva a táltos 
és a kuka közötti összefüggés, ér demes 
Diószegi megállapítását is fel e le veníteni: 
gyakran egy családon belül több sá mán is 
előfordult. Nem feltétlenül volt ö röklődő a 
sámánság, de gyakran szállt a páról fiúra, 
vagy más családtagra.

A honfoglaló magyarok lassan ke resz-
tény hitre tértek, s többé nem volt szabad 
a sámánhitről beszélni. Csodálkozunk-e 
te hát, hogy miért néma a kuka? Pan to mim 
játékával ismerteti az egykori sá má nok 
szertartását, de már nem dobolhat, nem 
énekelhet, nem mondhat jövendőt, csak 
bemutatja – mintegy továbbvive, meg-
őrizve – az ősi révülést, beavatást. Se res 
András szerint József császár 1785. feb-
ruár 6-án szigorú rendelettel be til totta a 
boricát, csak titokban járhatták, far sangi 
szokás lett. Ez a tiltás a kom mu niz mus 
idején még hangsúlyosabban nyi lat kozott 
meg, s végre, amikor ismét sza bad volt 
járni, a táncra tevődött a hangsúly, pont 
a kukák játéka maradt ki belőle, és ez zel 
végleg elnémult a kuka, az ősi sá mán 
avató szertartása feledésbe merült.

(Folytatjuk.)
Szojot sámánfejdísz (Diószegi Vilmos)

A sámánhit élő elemei Hétfaluban
Hochbauer Gyula

Ünnepélyek a tömösi emlékműnél
(Folytatás a 2. oldalról.)
6. Záróbeszéd. Tartja Kerekes Károly, 

a szoborbizottság alelnöke.
7. Közének: Kossuth Lajos azt üzente.
Az ünnepélyre d.e. fél 10 órakor a 

nagy állomásról külön vonat szállítja a 
kirándulókat.A résztvevő egyesületek reg-
gel há rom negyed 9 órakor gyü le kez nek 
a Kapu utca bolonyai tor ko la tá nál levő 
tér ségen és innen pont 9 ó ra kor in dul nak 
a zászlóik alatt a ko lozs vári „Össz hang” 
zenekarával az állomásra. Este 8 órakor 
Brassóban, az ipar egy let kerthelyiségében 
a ko lozs vári „Össz hang” zenekar hang
versenyt rendez. Kedvezőtlen idő esetén 
az ün ne pély jú nius 29-én fog megtartatni.

A rendezőség.
(Brassói Lapok. 1912. 138.szám. 5.)

Sajnos annyira rossz idő volt, hogy az 
e lőadást el kellett halasztani. A Brassói 
La pok 146. száma megismételte a fel hí-
vást és a Műsorrendet, de hiába keressük 
a következő számban az ese mény be szá-
mo lót, akkor is elmaradt. A sajtó szö veg-
ár jában bő 8 hónap múlva bukkanunk 
is mét az emlékoszlopra vonatkozó hírre:

Nemzeti ünnepély a Tömösi-szo ros-
ban. A Tömösi 48–49-es hon vé dem lék 
restaurálási munkálatai még a múlt év-
ben befejezést nyertek. Az em lék osz lop jó 
karba van helyezve, díszes ráccsal van kö
rülvéve, körülötte a fák meg lettek nyírva, 
úgy hogy a nemzeti di csőségünket hirdető 
emlékoszlop messziről látható legyen. A 
restaurálás be fejése alkalmából a szobor
bizottság a múlt évben nemzeti ünnepélyt 
ter ve zett, de azt a rossz időjárás miatt nem 
tart hatta meg. A szoborbizottság azért úgy 
határozott, hogy azt az elmaradt ün nepélyt 
az idén fogja megtartani jú ni us 22-én, va
sárnap, a tömösi csata év fordulóján. Erre 
való tekintettel a nem zeti napra minden 
évben rendezni szo kott ez évben a szokottnál 
nagyobb a rá nyokban a szoborbizottság 
fogja ren dez ni, természetesen, az összes 
magyar egy letek és tanintézetek bevo
násával.[...] (Brassói Lapok. 1913. 92. 
sz. 5. old.)

1936. december 16-án, Vasile Chi re-
oase, Bácsfalu akkori jegyzője le ve let 
intézett a hadsereg fő pa rancs no ká hoz, 
amelyben kéri, hogy az ú.n. Hon védek 
dombján álló emlékművet a románság 
nevében bontsák le. A köz sé gi irattár
ban, amely ma a Brassó me gyei Állami 
Levéltárban található, nincs nyoma in
tézkedésnek. (Veres E me se-Gyöngyvér 
megjegyzése. A bács fa lusi evangélikus 
egyházközség tör ténete. Négy falu, 2011. 
44.) De a szöveg hang ne me ellenséges, 
olyan tartalmi csúsz ta tá sokkal, amelyek 
igazolják, hogy szer ző jük számára sem 
a kegyelet nem fontos, sem az egykori 
tények. Amögött, hogy a Brassói EMKE 
szervezetre fogta a szo bor állítást – noha 
ez bizonyára büszkén vál lalta volna –, az 
ellene szervezett el len séges hangulatkel-

tés lehetett.
Ezután bő 50 esztendeig a maga mél-

tó ságában élt a szobor.
Az 1990-es év felé haladva meg-

ron gál ták. A javításokra két csoport is 
szer ve ződött. Egyik: Nagy Béla, Koritár 
Ká roly, Gazdag Árpád, Gyenge András, 
akik 1990. áprilisában végeztek komoly 
re no vá lást. (Nagy Béla szóbeli közlése 
2002. szeptember 19-én Kisúújszállá-
son.) Má sik: Kiss Budai Gábor, Sipos 
Attila, Orbán  (Kiss Budai Gábor közlése 
2012-ben.)

A tömösi csata 150 évfordulója hely-
színi meg ünneplésének előestéjén isme-
retlen tet  tesek piros-sárga-kék festékkel 
be lo csol ták az emlékművet.

2009 folyamán a díszes vaskerítést is-
me retlen tettesek levágták és eltűntették.

2011. május–júniusában A Hétfalusi 
Magyar Művelődési Társaság a ma-
gyar or szági Ifjúsági Caritas Egyesület 
tá mo ga tásával, négyfalusi vállalkozók 
és a Zaj zo ni Rab István Középiskola 
segítségével léc kerítést tettek az emlék-
mű köré.

Brassóban 1885-ben ünnepelték meg 
e lőször március 15-ét. Az ezt követő esz-
ten dők ünnepségei nagyrészt a tömösi 
em lékmű avatási ünnepségét mintázták 
le, azzal a jelentős különbséggel, hogy a 
bras sóiak több esztendeig nem gondoltak 
tö mösi zarándoklatra. 

A hétfalusiak azonban igen. Október 
6-án, az aradi gyásznap 50. év for du ló ján 
elzarándokoltunk a Tö mösi-szo ros ban 
szabadságharcunk vértanúi em lékezetére 
felállított em lék szo bor hoz, melyre ker
tünk virágaiból font ko szorút helyeztünk. 
A szobor körül cso portosulva a nap jelen
tőségét Killyéni Endre igazgató méltatta, 
Fe kete B. tanár a tömösi csata hőseiről 
be szélt, a növendékek pedig hazafias 
da lokkal és szavalatokkal járultak az 
ün nepélyhez. (Killyéni Endre: A hosszú-
falusi m. k. áll. polg. fiú- és le ány is kola 
értesítője. 1899/1900. 7.)

Kegyeletüket évente a Csernátfalu 
fő te rén 1891-ben felállított csángó szo-
bornál rót ták le gyakran a hét falu kép-
viseletének rész vételével. Az ünnepélyes 
hangulat a falu külső képén is meglát
szott. Is ko lák, elöljáróságok, egyházak 
ki tűz ték a nemzeti lobogókat(...) Ha az 
em ber végighaladt a főúton, minden 
is ko la minden osztályából kihallatszott: 
Kos  suth Lajos azt üzente..., minden pa -
pilakból hallható vala a kon fir man du  sok: 
Isten áld meg a magyart..., s több hazafias 
dal eléneklése.(...) Pont ket  tőkor indult el 
a bácsfalusi tűz ol tó  testület zászlókkal, 
trombita és dob szó mellett, hogy a türkösi 
tü zol tó tes tü lettel egyesülve bevárják a 
hosszú fa lusi zenekart, mely három nagy 
sze ké ren sietett a várakozók elé, hogy 
az tán zeneszó mellett vonuljanak le a fő-
tér re.(...)” (Hétfalu. II. évf. 22. sz.)


