
 

Húsz éve ment el Pesovár Ferenc 

 

 

Megint elmúlt egy évtized azóta, hogy Pesovár Ferenc, a jeles néprajzkutató 

halálára, személyére, tevékenységére Székesfehérváron néhány eseménnyel 

emlékeztünk. Akkor tíz esztendővel, most húsz évvel kerültünk messzebb 

korai eltávozása napjától. Február végén a megemlékezések fő szervezőjének 

szerepét ismét Botos József néptánc koreográfus vállalta magára. 

Aztán március elején újfent elmúlt egy húshagyókedd, lezajlott egy mohai 

tikverő Pesovár Ferenc nélkül. Pedig 25-30 éve mindez elképzelhetetlen lett 

volna. Mint Fejér megye, illetve a Kárpát-medence néprajzkutatója állandó 

megfigyelője volt ugyanis ennek a farsangvégi szokásnak. 

Akkor még kevés nézője akadt az eseménynek. Néhány fehérvári ismerős, 

barát tartott csak a néprajzkutatóval, így különösen a festő Újházy Péter, a 

filmes Deák Péter, a mérnök Illyés Endre, a népművelő Kovács György. 

 

A korábban szélesebb körben, szinte az egész Móri-völgyben elterjedt, de az 

1950-es évektől csak az aprócska, Bakony közeli faluban fennmaradt, ott 

mondhatni folyamatosan gyakorolt, eredetileg termékenységvarázsló, később 

már csak szórakozást jelentő népszokás első kutatója és ismertetője volt 

Pesovár Ferenc, a Szent István Király Múzeum egykori munkatársa. 

Ahogy semmikor, úgy Mohán sem a távolságtartó tudós szerepében lépett fel, 

hanem közvetlen emberi magatartást tanúsított. A megfigyelés, az ismétlődő, 

bővülő gyűjtés, egy-egy idősebb személy kikérdezése mellett maga is 

bizonyos szempontból a szokásgyakorlás résztvevőjévé vált. A nap kezdetén 

hagyta magát bekormozni, ahogy azt később a bohócnak vagy bolondnak 

öltözött, alakoskodó legények valamennyi falubelivel – különösen a nőkkel – 

és az éppen arra járókkal tették. Aztán néprajzkutatóhoz illően követte az 

eseményeket. Kitűnő megfigyelő volt. Különösen az archaikus elemek 

érdekelték: a titkon történő beöltözés, melyet követően saját anyja sem ismert 
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a fiára; a férfi-női ruhacsere; a beavatás, azaz az első alkalommal szereplők 

befogadása; az egyik szereplő, a szalmatörők komikus, rusztikus figurája; a 

pajzán, az egykori nemi szabadosságra utaló mozdulatok; a 

termékenységvarázslás. 

 

A szereplők – utánuk kis számban a nézelődők – házról házra jártak: 

bekormozták az otthon tartózkodókat, a tojásokért elverték a fészkükről a 

tyúkokat vagy más csintalanságot műveltek. A néprajzkutató figyelhette, hogy 

az első alkalommal szereplő, lányruhába bújt két fiatal legény miként gyűjtötte 

karkosarába az ajándékul kapott tojást, kolbászt, szalonnát. Vagy azt, hogy a 

szülők házánál a szereplők levették az álarcot, elfogadták a kínált 

disznótorost, farsangi fánkot és bort. Csatlakozott a pihenőkhöz Pesovár 

Ferenc és a vele tartó pár személy is, hogy aztán részt vegyenek a jókedvű 

beszélgetésben, tréfálkozásban – hiszen a korábbi évekből többé-kevésbé 

ismerték egymást. „Feri bácsi” pedig népszerű személy volt. Szívesen látták, 

kínálták étellel-itallal, sok helyütt, többször is. Késő délutánra, estére kelve a 

sok eseménytől, élménytől, akár a többi résztvevő, ő is kissé megfáradt. 

 

Pesovár Ferenc folklorista volt, akit még a szokásoknál is jobban érdekelt a 

néptánc és a népdal. Így szinte természetes, hogy neve a mohai tikverő 

mellett a „juhait kereső pásztor” fogalmával kapcsolódott össze. Ez utóbbi a 

pásztoréletet idéző táncjáték, illetve zene. Az elveszett juhait kereső – sirató, 

majd azokra rálelő – örvendő pásztor történetéhez kapcsolódó zenés 

elbeszélő, pantomimikus-táncos játék. Tőlünk keletebbre a pásztorkodó „oláh 

leány táncaként” élt. A régmúltban közismert lehetett, hiszen Balassi Bálint 

Júlia ciklusának egyik versét ennek dallamváltozatára írta: „Arra az oláh 

nótára, az mint az eltévedt juhokat siratja az oláh leány.” II. Rákóczi György 

1659. évi marosvásárhelyi ünnepélyes bevonulásakor is ezt a nótát játszotta a 

katonák töröksípos muzsikusa. 
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Zenei emlékként Bartók Béla román népzenei gyűjtéséből ismert, mint 

hangszeres programzene. Kodály Zoltán pedig már 1910-ben bukovinai és 

székelyföldi magyarok körében vette fonográfhengerre a dallamot. Példájukat 

követve Pesovár Ferenc is kereste, hogy hol bukkan fel a juhait kereső pásztor 

dallama, előadása. Nagy örömére Fejér megyében két helyen is rálelt. 

Perkátán muzsikus cigányok adták elő tánc pantomimként a lakodalomban 

résztvevő férfiak mulatságára. Sárkeresztúron pedig főleg pásztorember vagy 

idősebb férfi mulattatására szolgált előadása. 

 

Erdélyben még elterjedtebb a hangszeres programzene ezen típusa. Nem 

véletlen, hogy Pesovár Ferenc magyarok és románok közt egyaránt kereste. 

1979-ben és 1980-ban magam is tanúja voltam, mikor a kőrösfeketetói 

vásáron kutatta, majd román zenészektől magnetofonra vette az újabb 

variánsokat. A zenészek szimpátiáját elnyerendő, illetve a pontosság 

érdekében nemcsak tolmács segítségét kérte, hanem a támpontul szolgáló 

címet románul is elmondta. Tudomásom szerint az ekkor gyűjtött változatok 

publikálásra sem kerültek. 

 

Pesovár Ferenc a zenészekkel jó viszonyt tartott, esetenként igyekezett a 

kedvükben járni. A forradalom előtti Erdélyben komoly hiánycikket jelentett a 

hangszerhúr. A Királyhágón túlra induló, a népi kultúra iránt érdeklődő 

fehérváriaknak ezért mindig a lelkére kötötte, hogy vigyenek magukkal 

hegedűhúrt. Sőt, pontosította azok milyenségét, minőségét. 1979. őszén, 

amikor Illyés Endréék feltűnő színű Trabantján négyesben megérkeztünk a 

mezőségi Székre, alig kászálódtunk ki a járműből, máris megrohantak 

bennünket a helybeli cigányzenészek. Ők ugyanis egy lakodalmi menetet 

kísértek a református templomba. Nos, ahogy meglátták az általuk is ismert 

fehérvári néprajzkutatót, rohanva hagyták ott a templom bejáratát. A 

köszönést is mellőzve, izgatottan, szinte kiabálva tették fel a számukra 

leglényegesebb kérdést: „Húrt hozott?” Természetesen nem maradtunk 
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szégyenben, mert Pesovár Ferenc mindenféle hangszerhúrt vett itthon 

magához, és azonnal osztogatta is. 

 

Talán ugyanezen erdélyi utazás alkalmával történt, hogy Kallós Zoltán, a 

kiváló erdélyi kutató népzenei felvételeit kívánta Magyarországra átjuttatni. 

Ami az akkori román törvények szerint tilos volt, s ráadásul Kallóst is 

megfigyelték. A megoldás az lett, hogy a felvételeket átadta Pesovár 

Ferencnek, aki azt saját kazettáira átjátszotta, majd hazahozta. A történet 

érdekessége, hogy az átjátszásra a Dragan völgyének egyik turistaszállóbéli 

szobájában, éjszaka, meglehetős óvatossággal került sor. A szomszéd 

helyiségben ugyanis a Securitate emberei pihentek, de szerencsére nem 

velünk törődtek. A kazettákat aztán Pesovár Ferenc önzetlenül, a dolgot 

természetesnek tartva egyik közgyűjteményünknek adta át. 

A feladat teljesítése érdekében mindezt vállalta, pedig nem szerette a 

hatóságokkal való találkozást. 

 

Az említett pár történet jellemző volt Pesovár Ferencre, egyúttal apró adalék 

gyűjtőmunkájához, karakteréhez. Ami pedig ennél is lényegesebb! 

Személyisége, értékrendje, elkötelezettsége, kutatómunkájának eredménye 

máig hat a fehérváriak, a kultúrát, s különösen a népi örökséget kedvelők, 

magukénak vallók körében. 

 

 

 

Gelencsér József 
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Pesovár Ferenc az Illyés házaspárral Erdélyben, 1979-ben 

(Gelencsér József felvétele) 


