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Celencsér §ózsef

&wsók a ffiráv& mexrtÉ sokácokx}án

1" A mind alaposabb felárő munka nyomán nyitvánvalóvá vált, hogt a ma§tsr nyetvben busójőrús-
nak nevezett farsangi alakmkodó szokás a méltán legisrnertebb mohácsin kfuíll a - ma részben
JugmzláüáhazÁrtozó - történelnni Baranya vármegte több horvát településél i§ élt. Gyakorották
mind a Duna menti (Magrarországon }vfohács, Jugoszláviában Dubo§eüca, Topolje, Dra4 Gajió
fa}vak), mind a Dráva menti sokácok körében. A két nary fopó parwidékének külön említése nenn
véletlen, hiszen firyelemreméltó eltéré§ fedeáető fel a két terület vokásgnkorláMban. A Duna
mentén a beöltözött busó arúra fából, textilMl, bórból va5t papfrból készült maszk keríllt. ,d Dráva
rnentén viszont nenr használta$ fa álarcot, § itt - a másik üdékkel ellentétben - nem ismerték a
farsangi utcai túz§nljtást sem.'

.4.baranyaisolcácok farsangban űzöttszokásának alakjai semvoltakegrformák.I-ényegében háronr
csoportba sorolhatjuk őket. Amohácsi szokásgyakorlás révén legismertebbek az ijesztó figurát alakító
busók (horvátul stra§tu vag gadne bu§e). Az ilyen busó (Dda) tipikus öltözéke a kifordított,
rendszerint MránybóE ruha, derékban kötéllel megköNe; fehér, szalmával tömött gatya; vásznn, fle
méginkább fából készített,ezutóbbianyagnál uínezstt,varvakkaldí§zített álarc" Kezében botot vagl
zenélő, derekán zajtkeltó eszközt ütt magával" Társaival egrtitt házról bázfa járt, tréf,álkozotto
szemtelenkedett, kiaMlt, kárt okozott. Elóttük vary utánuk, de náluk szervezettebben, Mportban,
menetb€n éneksz&al, zenével járták a falut az ünnepi népviseletbe öltüzött szép busók (ip bu§e).
óket minoen háznál izfuesen fogadták, ét§llel, itailá unálur sámm részwevő nem tartozott az
említett két csoportba. Nevettető, tréfálkozó alakok voltak ók a legkülönbözób! öltözetben, némely-
kor zsáneralakot (katona, kéménpepró, rongtos, vármi ember stb.) formázva"'

A baranyai sokáMg küzpontja hmzu idón keresztül Mottács volt. SzereÉMt adódóan fzlésben,
virelkedésbcn, üseletben, sőt a farsangi szokások kivitelezésében is pólűt mutatott. Gazdagon,
szárno§, másutt hiánpó elemnnel éltek itt a szokápk, a mobáesi btrsókvoltak a lepeprez€ntatí\rdbbak,
s élen jártak az álarcok készítésókn is. Mindezen körülmények részben magynrártÁk, ho5t rniért n€rrn
irányult a figtelem a Dráva mente két k&ségénck, Alsószentmártonnak (Senwtix) és Ká,Mdnak
{Ka§d) busóira.

Ajelenlegi batárfolyó ánterékn a török hódoltMg utoM idő§uakától kezdődóen éltek délszlávok"
Az I. ülághábonit k(Fetóen a Dráva meí}ti sokác falvak döntó többsége (Baranyavár, Torjáne,

J cseLoc József 19$9.; FÖI-DES ljszló 1958,; &qÁNocKJ t-ászló 1%1.; 1!}63.; sARosÁCZ Györg
l97!.; 197 8.; tsEN C-BOSKGVIC, Katica 1,97 4,; LECHN ER, ZÁenka 791 8.

1LECHNER. Zdenk* 1978" 1@.
'LECHNER, Zdenka 1978. 165-170.
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tr. A mind alaposabb felárő munka nyomán nyihánval&á vált, hogt a ma§nr nye}vben busójárás-
nak nevezett farsangi alakmkodó szokás a méltán legisrnertebb mohácsin kfuítl a - ma részben
Jugoeatáüáttoztartozó - történelmi Baranya várnregle több horvát településén i§ élt. Gyakorották
mind a Duna menti (Magrarországon Mohács, Jugmzláviában Duboöeüca, Topolje, Dra4 Gajió
falvak), mind a Dráva menti sokácok körében. A két nagl folyó partvidékének külön említése nem
vélerlen, hiszen figyelemreméltó eltéré§ fedezhetó fel a két teítllet szokásgnkorláMban. A Duna
mentén a beöltözött busó arúra fából, textilMl, bórból vagr papírból készült maszk keríllt" A Dráva
mentén viszont nem használtak fa álarcot, § itt - a másik üdékkel ellentétben: nem ismerték a
farsangi utcai trlzgnijtást sem.Z

Abaranyai sokácok farsangban űzött szokásának alakjai sem voltakegrformák" Lényegében három
esoportba sorolhatjuk óket. Amohácsi szokásgnkorlás révén legismertebbek az ijesztő figurát alakító
busók (horvátul stra§ne vag gadrc bu§e). Az ityen busó (buJa) tipikus öltüzéke a kifordított,
rendszerint bárányMr ruha, derékban kötéllel meghötve; fehér, szalmával tömött garya; yásznn, flg
méginkább fából készített,ezutóbbianyagnál színezstt,szarvakkal dí§zítctt álarc. Kezében botot vagl
zenélő, derekán zajtkeltő eszközt ütt magával. Társaival eryütt há7íól házra járt, tréfálkozott,
szemtelenkedett, kiabált,kÁrt okozott. Előttük vary utánuk, de náluk szervezettebben, c§oportban,
menetben énekv&al, zenével járÁk a falut az ünnepi népviseletbe öltözött szép busók (ip búe}.
óket minogn §áznál szívesen fogadták, éteuel, itailá unálux. sámm révtvwó nem tartozott az
említett két csoportba. Nevettetó, tréfálkozó alakok voltak ók a legkülönbözőb! öltözetben, némely-
kor zsáneralakot (katona, kéménpepró, rons/c, vármi ember stb.) formáara.-

A baranyai sokácság kt}zpontja hmszr3 idón keresztül Mohács volt. SzereÉMt adódóan ízlésben,
vi§€lkedé§ben, viseletben, sőt a farsangi szokások kivitelezésében is Élüt mutatott. Gazdagon,
gzántos, másutt hiányzó elemmel éltek itt a szoká,sok, a moháesi btrsókvoltak a legreprezentatfuabbak,
s élen jártak az álarcok ké§zíté§ében is. b{indezen körülmények részben magnrárzÁk, ho5t miért n€nn
irányllt a figtelem a Dráva mente két keáégének, ,{lsószentmártonnak (Semartin) és Kásádnak
(Ka§d) busóira.

Ajelenlegi határfotyó árterében a törók hódoltság utolsó idő§zalútól kezdődóen éltek délszlávok"
Az l. ülágháborút k(§etően a Dráva menti sokác faMk döntő többsége (Baranyavár, Torjáne,

J c§Ai-CIc József 19§9.; FÖl.DEs I_Jsz!ó 1958,; mÁNooxl lÁszló l9ól.; 1963.; sARosÁCZ Györg
197j.; l%l 8.; BE},! C-BOS KOVIC, Katica 797 4,,; LECH N ER, ZÁenka 191 8.

: LECHNER, Zdenk* 1978" 1ó0.
'LECHNER, Zdenlea 1978. 165-170"
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Petárda, Iics, Benge - Brnjevr, ruianc+ Branjsko Petava Sela,Islt, §wnoUal a határ túl§ó,

Pgmaaviai oldalára kertllt. Magnr terílleten a ti§zta délszláv lakm§ágú KáMd, a cigáiryokkalveryes
Alsószentmárton é§ a többnemzeti§égű Beremend sokácai maradtak NyeMerilletúk peremüdélién
§lve ha5rományaikat az 19ffi-t97É évekig szívósarr órizték- E tekintetben jelentőe törést okozott,
bory 1970 áján az alsószentmártoni sokámk a cigányság térhódítása nyomán falujuk elha5rására
kényszertllteL

,dfarsang (pklade) Alsószentmártonban és Kásádon egraránt, seurlesriltt a baranyaisokaok-
nál általában csak a farsar_rg,id$riF qtol§ó l$pm napj{t, farsang,raMrnapot (pHde pvi danuag
velilre pHade), farsanglrétfót (pklade dru§ dan) és húshagrókeddet (szihtéipHade vag pHŰe
tr.eéi dy) jelentette. .Az Unnepet bgzta el-vámukra, amikor nem doigoztak 

-hanem 
Uoióóooaax,

énekelte§ táncolta§ mulattalr., jókat ettek-ittak, kitombolták magukat - otthon, a kocsmában va§
a falut járva. A bolondmnak tartott hárorn napMn a vabadosság uralkodott, csak a szórakoá
vámított.

Az alsószentmártoni é§ ká§ádi
örrJe_nak nevezték,

is rájuk

farsang legfóbb
de használák aa

szereplóje a busó (bu§a)
e§e§ számú bu§ar és a

volt. Kisebb-nagyobb
többe§ számú bu§úi

. 2. Eutópa-szerte a farsanghtr elengedhetetlenül hozzá:zrítuzott a leginkább valamety közö§§égl
belyisé.gbe_q foryn1o1 mulatozás, melryrek során az emberek a kozel-gő böjt elótt nieg e5nzer
keóílkre kitombolták magukat. Aügadozók sokszor kormztályonként elkutonultek. Asó&enTmár_
tonban, a |lzad első felében,_ennek megfelelóen a legények és nagrleányok farsangvaMrnap előtt
eg.béLtel_(male pHade; kisfarsaqg) v?lqmety ve gén}ebb családtóIá harrivazósze raáig \ttsta' srüa)
terjedó idószakra szobát Mreltek (ia,adilt sobu), rnuzsikást fogadtak (psodiri gajdaíá ili bandus,'s
még aznap. §§ keves6t_tánmltak, mulattak i§. Az i8nzi mulatsag azután Tarsanfrasaffisp, -hétfó é§
-!.d9 9qtéj$e-éjszakÁjára e§ett, Mr idóvel a ügadalom két,}najd egr naprá rwidttit. A Mrelt
tánchetyi§éjben, paravti portán tartott táncmulatság korábban széles körben elter}rdt volt orszá-
guorlPg.A közelmúltig a legáltalánmabb tánchellyé mé8§ a kocsma (bbruz) lált. Alsószentmárton-
Uag t|J!_utan,I(ásádon mái vfuqdunk elejétól oit tánóttak A leguiolso idouen mindkét faluban a
művelődési házlett a táncalkalmuk sdntere.

, Töqb Fr:oy"i so.kác települé§en faryangban a különböző c§oportok születést, lakodalmat va§
temetést jelenítettek meg. Al§ó§zentmártonban - talán kryésbB §z€rvezÉtten, icaresebb esHtv6i
verePlóvel _*§zintéq létrejött a lakodalmi §oport. A bu§ók hárrrras sorokba rendeződtelr, s mint az
t§qPq' Qr{nipr) ésa násznép(svaíoi), úgvonultak-Azélen e§lmenyasszonynak_menlecskének
(mlÚa} öllözött lány haladt, e-ryik oldalfuE bgényne§ vólegéilynex (diuvegiíc) oltozoít bus&al,
mésikon a lakodalnnak nélkülüzlietetlen verefl{évé!, a nemzéti §zínű ?ász/l§Ínága.sba emelő zász-
lótart&al (baje@",d sort az 1940_+s évekig a Ótáe neínz§ti§dgű dudás (gqida§)| azután a helyMli
lsánygt tamb!_razenekara 7Árra.lÖsvenapnlftásul emtítjük, h-ogr JugaÜáuaűn,a Duna Úenti
TopoljT az_1930-as évekig kí§ért b CuOas.'; Rendverint'"§, oe-ireméry csztendóben két_három,
9§enként_1&15 főscsoport_vonult lrázról bá*a,féktelen jók#uvet, zenekíifrettel, pajk§ bangvételú
ktyárm (beéwac} és kísérő (patavrc) dalokat éneketve.

jr.lÁxooxl [-á§zIó 1963. 13.
'T FCI{NER, Zdenka 1n8"rcL
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1. kép.Ig§ádi bu§ók 1941-úl (Gelencsér Ferenc reprodukciója)

Az általuk Örr§e-nak nevezett szokásba az egéM f,alu népe twékenyen bekapcsolódott. szélesre tártruPYHt Fn{ti.u {9!von9lókat, kik általában-arz udvaron maradtalr, s sai,.is, idóben hrizódiak bea lakóházba. Mindjárt táncba kezdtek, amihez a házbeliek köuüí kglnkább 

' "ók, 
fó,.rá-hrtut

menyecskék csatlakoztak

__,A F*ogt szokásokh% y európai n_énekné!s{mry ós_i termékenpégvarázslás kapcsolódott. Akárst-medencében különösen a tendei növésétrez filzódtek erorrdúÉ som.rc a áncto,n azÉrtkelletta ryaggsba_ugr."nl, hogy nagna_n_ój_ö9 a kender- Abaranpisoumt isiuoui, trogriaúngban
a kenderért és a lenért keil táncoliri. MÓnacson a nók baj4|iűzgárták meg a uusók, líó§ 

" 
ié'oo".

PSTa nójön.ÓAlsószentmartonún a náasyon}.Éi {noódhatniiotetezoút rcga6uunőánylépást
tenni a táncolókkal, mert különberr nem nőtt a kender. ,Hajde uaio, za i"#ÜÚ; (i;y"i]"ai *
r_:*:::í?;*T_oqdták nek! s bebúzták,a,kör§, k$-nna'uu ugnoi* t"lotit-t"i,Ői*"'Útqla4lrj e §é.! ) jáftak| de páIT táncot ( t anac, lub a\ic e ), §ót-hármast fat* 1 s.Á busókat mindenütt frissen sult fánkkal (kalatŰ), vomjat ottduonaí p;nol,felmelegító pálin_ká*l ftalcija), aszülói há?z.kílál, közeli rokonoknál Úég oi§á&ormsal is lrinalúÉ, hiszen "r.eú", 

unaPkhoz l'lgzzátartgzotl *..üry.pinél.is gazdagabb"errés_ivás, laxmaiozas.Á frÉ;ááüx*_
FodÓ§ legtöbbje, íg a busók is 'vórykgztató. 

§rreplésü}ért, é*küfért, táncukért 
"Őoááoyrutartottak igénYt. Alsószentmártonban minden családtól iery sl*&szakajtó Úuot, u*nneúli úüt.t,néhány tojá§t, egl darab szalonnát kapta1. A mintegt 1& nq #.Eg6üűi"kinúTő;"fi"lré8d

LlT.é.Y:lF_l'_T1l9érr9 tettek sz€rt,.'"pit a aoporttt Éweto néfiaiy bgény segrteti etvinni. iiuuoltuetlék lct a zenéveket és.a táncb_etyises Mrét,vaglnaturáüákhanuagyazétatíott élelmiverek árábót.De jutott az adományM! a _b_usók-vamr{ai,a is]amit a yoba terÉaoo;á iesrrtett el,hauÁmaga
:g:**J,.]esé_8e sütött fánkot. ,d busóÉ: ataXÓstoOO fehonum* ugru,ii* oérúná 

"bii-t 
e.t, i"5,azuÉa e$etÓl a tánemulaí:9s.résaesei le5l.enek" Márryp,lrúsbagrókeía oentenjától oire'nrrnúiáttá&y él^Y }o-r."qt§:& éjfélk9r.qegsőlaló F*ug iélbzte, hö§ ;ége;-ünáoo"a,i idószaúnak,**T"*'T_._PJ,| (Előtte, ai utolsó OráxUan mégearűér rnináenxíaszűlhoz ult, jótraúif ---*'

r945-1g az alsószentTÍ.ng$ busójárás.szerePOi-sainte kizárólag nagrlányokúóttat raÁangnan azilYetén, nemenként el§ülönült.wokáspakor|ás, szórakozás nem;olt ffirŰJebnség, Áe* úá?i.x.*
Pjq5":1k]erisztikusabb formában élÍla saayőxnal a nérrreteknér, r:ffinién a mas.roknál régóta
:P:i3§"Eok-nagtlányok |érfiakat kJzárő mulatozáe, az ásűnyfasang)" Én. *iágila-fu.úutan u§zont az al§Ó§zentmártoni busók közé a legények is &átrItak a rnasíx nem"úseletex, áerr}ees_

ónaÁnrporc 
I ászló 1gő3.m.
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2kéP.Amásiknemviseietébe,busónakfl:trl'iffi#§órtonilányokéslegény1958.ból

kének öltöztek Az elhalás fo§amatát azonban ók sem tudták me8állítani: a busók vonulása az 1960-as

évek etején megvakadt.

3. A ká§ádiak farsangia, alakmkodása több tekintetben eltért az alsószentmártoniakétól. VÍzke-
.es"ttor Qn balja) mirióen szombat e§tétól rasárnap reggeüg Mll tr!q"nk, amit délutántól hétfó

hajnaüg iotytatta't. a két ülágbábörú között híres sotic oúoasog.a heíybéli I"Y.M3!U9, az alsószent-
márton"iJozin Mito, a dráraÜ'eresztúri A,rdaiJozovagl a Birjánból érkezett Yid" játéká_ra táncolták
á ÚÚ, tuzacot, Áilorrt-t, laianje§éet, sercl<n kol"1 baéED koloj wrry a haryt.+ dudások helyét

idóvel ioteg az'oldii esetenként áz ahószentrnártoni cigánybanda, néha a helYi tamburazenekar
fo$alta el""F"u-a, z-től,Gyerryaventelő Boldoga§zonytől (Sviénjicc) a mulatqls tjaPUJ_gndületet vett. A
muzsikások mindeí né'wegen sorra járti'k aháiakat,s velitk tartottak a fiatalok, főleg a lánYok, kik
zeneszóra táncoltak_ Farsaig utolsó három napja nagt ünnep számba ment-_,{ kocsmában vasárnaP

ebédtól vacsoráig, majd másiap reggelig tartoti á zene es a úire. }Iétfő estétól némi Pihenéssal azután

húshagyókeda eirengiotytatoo'ott,-ti'ory a megkonduló harang,_a böjt Wj} ve§§qn neki véget. _.
xoá6,en jeleniős Ó.gírautert Áetrdn a uufux ahkmkodása trozott. Résztvwói zörnében a 18-2S

enes, áinaÉét nemű na"talon köuül kertlltek ki" A bu$k a f1l9 közpon§ába9,s]r?rap$áb könnyékétl
grulé[ert*k, s az említett zenévek kíséretébcn innét indullaF ié$giárni a fatrr házait" A seokás

Észruevű Úbb c§oportú sorornatók_ .A n. világháború előtt folyamátman,azt követően pdigralám
igas_ig rc6éút áÜrt-ni az ije§ztő figurát aűtrtor*al a tipil&us öltözetet vették magukra. FelsŐ

Áa3



testükre vórével kifelé fordított bunűt, alut pedig fehér gatyájukat valmával tömték ki, zajkeltó -eredendóen tehát gonmzűző - eszktleÍll birkacsengőt (norc) ba§aúltak Fejüket is MrányMrrel
takarták le, de arcukst papír álatc (masl<a) fedte, amit kmszarrrak egésdtettek ki. A papír álarmt -mely valósdnűleg a Mr va6t textil anyag hetyére lépett - elnagoltan emberi formára alakították,
fe§tették, külön kiemelve rajta a fekete bajuvt, a sájnak és a szemeknek pedis nyílá§t vágtak"
Ismeretes, hory az emberi arcot formázó mavk más baranyai települ&ek busóinál is megielent, § ott
is állati (tehén, §zatva§, birka, km) varvak egévítették ki. A Duna mentén több faluban az állatszaru
mityensége adta meg az alak nevé}. A szarv, mint az álarc leggnkoribb attribútuma, itt is az erő, a
hatalom és termékenpég jelképe.'

Ilnyegében az ijesztő alakmkodók csoportjábüzlaftv§tt az a figura, aki cigány módra rongyokba
öltüzött, derekára kötelet kötött é§ z§ákjában lpmut vitt magáral. Fzel yágta hátba, ütötte meg
mindazokat, akik nem tartoztak a bu§ók kü7É. §zerepe köuelft a Mohácsról ismert janlcelekbez, a
rons/s hamuzsákoeokéltoz, kik a busóktól a 7avart kettőket, a glerekeket tartották távol. A hamu
mágikus és bűnfeloldozó funkciőjára ezúttal csak utalunk

A másik c§oprt gerincót a férfiruhába, ünnepi népviseletk,szÉp busónak öltözött lányok tették
ki, akik fóleg a IX. ülá8Mbonú elótt lakodalmas népet alakítottak - pappal (pp), zászlótart&lal,
menya§§zoílnyal. KéSbb az tr9@.cs &ek végétól a lakdalrni jelleg elhatványult, maradt pusztán a
másik nem viseletéb€ öltözöttek §oprtja. A kiaMlró, fenyegetó, kárt okozó, §zemtelenkedó, rende_
zetlenül, csapongva járkáló ijesztó busókkal szemben ók tisztes menetben, énekelve vonultek. ,{
kellemes szórakozási hozó ki§ közö§séget mindenütt szívesen fogadták, fánkkalés borral kínálták" Az
u&aron e§árt tánc után ajándékot (szalonnát, kolMvt, tojást) adtak nekik, de ilyet rendszerint a többi
alakoskodó is kapott.

Az 1950-es évekig a szép busókat ünnepi viseletű lorras legények (lultari) kí§érték, kiknek sáma
34 kör{ll mozgott. Az 1920-as években még kilétuket papírálarccal titkolták, kezükben, oldalukon
kardot (súlja), nraguk elótt páncélt (§tit) tartottak, Németykor üaskodtak (,bru se husari") is. A
lorasok íigurája rnajd minden baranyai sokác faluból isrnent. Nérne$ he$en hármas sorokban
vonultak, sokszor átvágtattak a szomszéd faluba is.,d sokácok egébként is kedvelték, sokra tartották
a vép formájú, futó§ lcnrakat és szeretteklorragolni" Viaskodásukvalószínűleg a hajdani férfrvá avatás
emlókét órizte. A lrasználatm kard sokfelé eszköze a farmngi szokásoknak, sót némelyik faluban az
ijesató busó is ütt magával fakardot.

Több legény leányoak va§/ n€vetteíő, konrikus, k&zelebbról meg}ratározlratatlan alaknak öltözött.
Ez utóbbiak fantáziájukat telje§sn saabadjára engedté§ lcginkább més§ kifordították ruhájukat,
ócskaságokatvettek fel, areukat bekornroztá§ kenderból bajat raktak, szakállt, bajuvt raga§ztottak.
Ezen kfirül eryéniségUktő§, filgg&n vettek magukra az ernbari öltüzethez tartozó é§ attó! idegerr
tárgnkat. trgr mentek a busók után és a farsangi ál€lánm saabadosság jeryében tréfálkoztak,
bolondoztak, ijesztgették a gterekeket" Az életm& változáMva! összefüggésben a busók környezeté-
tlő! egtes alakok eltűntek, illetve újabbak jelentek m9E.Az 1950-es évektól nem lehetett látni a lcnras
legényeket. Viszont a köz#gkli asztalm, Jagdics Aűrn az 1940-es években fából faragott maszk,
lécek, pokrÓ€ segítségével maga je|enítette meg a ló és lorras figuráját. A busókat követve főleg a
nézóket ijesztgette" Valószúrű, hogr alakja más, esetleg ma§nr népszokásMl került át.

Kásádon az 1ffi-as évek elején ugmncsak me8szakadt szokást 1975-ben egr alkalomra felújítot_
ták. .A lányok nói népviseletben, a legények napjaink öltöu§tében, mintesl húvan, járták vé$g a falut
@nzérl, mr.lzsikáló cigánpenészek kíséretében. Este a művelódési lrázban Mlt tartottak, m-ely már
lényegewn különMzött ő§€ik rnulatságátó!" Nem hangzott fel a farsangot, 8 üdámságot es{kor
btlcsúztató,rÁró sokác ének sem:

Öísta sridq
Dorcla mi jida,
Tri maratnc,
Sve su pderatu!

(Hamrazószerda,
Bánatot hozott nekem,
Hárorn kendót,
}{ind vakadt!)

4" A Dráva menti sokácok busójárásában az ósi termékenpégvarázslás az alakmkodó szokások
közé9kori és Újabb eredetű elemeivel ötvüzódött. Az eredetiieg balkáni szláv szokás az újbazábxln
lytMgvalóan változásokon ment keresztül, s ígl alakult ki sz4zadunkban ismert formája. A liulonoozó
korokMl és térségekMl srármazó elemek eredeti értelme a vokásgnkorlás utolsó idószakára
rés.lben elbomátymult, mána pedis a váltcző viszonyok nyomán az ahEoskodás teljes egésaében a
nnúlté lett.

7 saRosÁc Z Györg-BENc_Bo§KovIÓ, I&tica t97 4. 18.
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.BUSO, MUMMERS AMoNG Tt{E§oIác, LrvING ALoNG THE DR.ÁVA RtvER

In Alsósz€ntmárton and Iűsád _ twoüllag€s §lonqilg to the Catholic, Croatian-sPeaking. s_ok{c*who,Iive

along the Dráva _, i'd;*i., ár a na*Jfia*oó at'ui.ai gras lived on mntinuouslv until the llXos. The

participans in the f"li;;*d;;n be diviÖ ffi;;;i;ffifi,;"';h; irigt t"ning anó pleasin gbttsós.(busó:

mummer or masked i*Jl", t"ú"g pan in tn" Ú*"lted ;urrsÓ" parade or Mardi gras Pryc€§_qion), and other

diverting figu.o. rt 
" 
dg;;"iliil; fiá"ti"" Őittrl cútom nt orgaiicálly into the Sokác folk tradition of BaranYa

county.

BU§E KOD PODRAVSKIH HRVATA

U dva sela katoliökih podrarnkih Hrvata-§okaca .u. mjestima Semartinu i IQ§ad} je do 196o-tih godina

po§tojao obiöaj p.n"álü*[lx-ifr fiiiiá S"dio-rrici o,oga. narodnoga obiöaja dijele se na vi§e gntPa-: ntzne

i tijepe bu§e te zabavne figure. Figure t*. i;;-;bÜjóilrníx se uklafr u narcánebbiöaje baranjskih Solraca,


