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Déllcelct-Enrápu nepi es tánczaival, Prikkel ezt perhorrcskálja, a hajdutáncz azért

is idegen, mert a kalamajkához hasonló; Prikkel ar, egyhangúságat "szláv" jellem-
vonásnak állítja, szerintem :IZ egy réqi fejlődési fokozat, a mely a maqutirbo»
is mindenhol megvolt. Szcrinto a szláv tánczok csetlenek és a mellett féktelenek ;
szerintünk egyetlen egy nemzeti táncz vall, amely délczegségre, könnyedségre,
nemes tűzre a mi világszép táuczuukkul vetekszik és az is szláv termék: a lengyel

nagy inazur. Szerinte: minrlcn, mi sötét: szláv, minden, mi vílágos : magyar. Hát

niitől jó ez?
Ezer év óta vegyült és vegyűl a magyarság a szlávsággal; a hogy a nyel-

vében vannak szláv elemek, vannak lelki életében, zenéjében is közösségek. Az
Árpádkor magyar l'nekesétigricz-nek hívták, lehet, hogya "pakoesás" szó is szláv

(ámbár törökségét is vitatják). A "tánez" szó nyugoti kölcsönzés, ámbár rég'i
magyar szavunk is volt rá, a "lejtő" (a Schlíigli szójegyzékben : "jejte··). Hegös
énekeink motivumai ugyanazok, mint a tótoké (Kuha(~ téved, a midön a horváthoz
hasonlítja), nagyon sok ritmusképlet. dullamunk közös, kivált, miután a két
annyira különböző származású - nyelv hangsúlya is egyezik. Egész Kelet-Euró-

pában rokon a hangnem (az Ú. n. magyar hangsor) es igen sokban II ritmus is.
a táncz is. Hofmansegg gróf észreveszi a kozákkal való hasonlatosságot (17U4),
Köppen Péter, a..: orosz államtanácsos és Ilyelvész szinte (1822); Gáthy István

szerint (A kótából való klavirozás mestersóge. Buda, 1801.) "a kozák, a tót, az

oláh tánczra eljárhatod a magyal' tánczot" - persze csak a régit. Mi kövctkczik
mindebből ?

Az, hogy hazánk dallamflórája is - az elmult századokban - rokon volt
Kelet- és Délkelet-Európáéval, épp úgy a táncza is; hazánkban vegyült II Kelet ós

Nyugot, a hogy Budapest környékén találkozik ÖS8ze az alpesi flóra a Balkán
flórájával és a keleteurópai pusztaságéval. A hajdútánczet - vissza nem szár-

maztatjuk, miután az századokon által a mienk volt, még akkor se, ha idegen

származás volna is, a mint ki nem irt juk az gazda, asztal és szabadság szavakat,
hiába szláv ercdetílck. Szúz és egy néhány éve, hogy a magyar dalnak táncmáia

(ajtáji és a magyal' táncz erősebben kiváltak az addig érezhetően fennálló kelet-
európai közösségböl (a magyar búsonq» nóta már 400 éve}; hogy azóta páratlan

és eredeti szépségeket hozott létre, az II magyar gélliuszllak igazán diadala.

Dr. Frenkel Bertalan.

KISEBBKÖZLE~IÉNYEK.

Adatok hazai czigányaink történetéhez. A lllagyarol'szági czigányok
története még nlindig homályb» van burkolva; ;IZ eddig megjelent oklevél-publíká-
cziókban csak elvetve akadunk rájuk vonatkozó adatokra ; éppen ezért nem tartjuk
fölöslegesnek az alább olvasható három oklevél közlósét lJes városa levéltárából :
a szakférfiak fclhaszálhatják.
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1. Kolozsvár, 1 ;)57'. szeptember 30.
Izabella kirúlyné rendelete a inequei hatóságokhoz, hOf/Y a Dés uárosához tartozó

tis sátor czigányt senki rendes VII gy rendlcívüli fizetésre ne kényszerítse.

Isabella Dei gratia regina Hungariae, Dalmatiac, Croatiae etc. Fldclibus
nostris egregiis et nobilibus, comitibus, vicecornitibus et indicibus nobilium quorum-
cnnquo comitatuum. itcm vajvodis Egiptiorum in regno nosíro Transylvaniae, COI1-
stitutis, salutem et gratiam. Ex litteris serenissimi priucipis dni Ferdinandi, Roma-

norum regis et etiam fidelis nostri spectabilis ac maguifici dni comitis Petri Petrowith
(Ic Suraklia, locurntcnentis nostri etc. intelleximus ; pharahonos decern tenteriorum
ab antiquo an carneram nostrarn Deesiensem pertinuisso et ex indulto diverum

quondam Hungariae regum ab omni solutione taxac, tam ordinarino, quam extra-
ordinariao exemptos fuisse, qui tam cn nunc per eos contra eorum libertates mole-
stantur, - suppliearunt nobis fideles nostri prudentcs et circumspectl iudex ct
iuruti cives oppidi nostri Dés, lit. ipsis phurahonibus antiquam eorum libertutern

observari f;lcere dignarcmus. Quorurn nos humill supplieationc clementer exaudita
et benigne udmissa, fidelituti Vrae et véstrum singulis cormnittimus ct mandamus

firmitcr, quatertus dictos pharnhones decern tenteriorum in antiquis libertatibns et
consvetudinibus eorum conservarc. neque eos, vel aliquem coruni ad solutionem
alicuius taxae ordinariae, vel extraordinariae contra ipsorum exemptionern cogere
et compellcre, aut eosdem proptet-ea in persenis rebusque et bonis suis quovis
modo impedirc, turbaro et Illolestarc debertis ct tencarnini. Secus nullo Illodo
fucturi, pr.rcscntibus perlcctis exhibenti restitufis. Datum Coloswarini ultimo die
S('ptoll1hl'i~ :111110 Dní J\Iillcsilllo quin rcntosimo quinqu.igesimo scptimo.

Tsabella. mp. (L. S.)

(Eredetije nyirntlan Iólív papir, pccséttcl.)

]\~ívül: Dc re chygunorum. 1001. --

1. Fcrdiuánrluak és Petrovich I'útoruek Izabella ezen okirntúban felemlítetr

biztositó levelei a küvetkozűk :

2. 15;}2. ú pril!« l O.

T. Ferdiuún.t II dÍ'sieklől Jlarlinnzzi állal elveti és SU(1)iQs/(jvárm kiilcsön,2iítt tíz
sátor uigányt nekik újra VíSSZi/fldja S a. közadótóI meatesiti.

Ferdinandus diviua fuvcnte clcmentia 1to IIIano rum , Hungariae, Bohemiae etc.
rex sempcr augustus. infans l í ispuuiarum. urchidux Austriae etc. Fidelibus nostris
spcctabili ae magniilt!o Audrc.ic do Hathor waiwudae nostró 'I'ransylvaniensi ac

c-omiti Siculorum, eiusque vicewaiworl.re, IWC non comitíbus, vicecomitibus quorum-
l:Unqlle comítatuum, itcm ci vitatu lll, oppidorum et villarum iudicihus, magistrisque

ei vi IIIII ot rectoribus ac vaivodis geiltiulll Egyptiacal'lIlIl, cunctis etiam aliis Hub-

CI tis nostris cuiuscnnque status ct conditionis hominibus modcrnis et futuris, prae-
seutes 110:lÜ';\S visuris salutem ct gratiam. Expositum est majestati nrae in pcrsouis
fi.lolium riostrorum prudentimu ct circurn-pectorum iudicis et iurutorurn ae univer-

~Ol"L1111 civium ae inhabitatorum oppidi nostri Dces, quemodo ipsi elves nostri
haberont decern teutoria pharahorum, qui semper ab antiquo servivissent ad

ennieram nostrarn Decsiensem et ex indulto ac conccssioue diverum quondam



374 KISEBB KÖZLE~lÉNYEK.

regum Hungariae nostrorum praedecessorum ubicunque et in quibuscnnque comi-
tatibus regni nostri Hungariae ambulassent, ab omni taxa ct solutione tam ordi-

naria, quam extraordmaria fuissent liberi et exempti, q uos reverendus quondam
Frater Georgius alias episcopus Waradiensis nimia exactione indebitisquc servitiis
vaIde oppressisset et a praedietc oppido nostro Dees elvibusque eiusdem alienatos
arci Ilywar applicasset, magno ipsorum expouentium, fodinarumque nostrarum

damno. Supplicatum itaque est majestati nostrae per eosdem exponeutes humilitcr,
ut cum praedicti pharahones decern tcntoriorum rursus ad bona et territoria
antedicti oppidi nostri Dees sediré vellent, dignaremur eis superinde gratioso pro-
videre et eos in suis libertatibus facere observari. Quorum nos humili supplicationc

exaudita volentes pro commodo et utilitatc audietcrum exponentium, consequenterque
fedinarum nostrarum Dcesiensium, dietos pharalionea ruraus ad eosderu cxponentes,
a quibus allenati fuerint. sedire et uostris servitiis ineumberc, fidelitati vestrue et

vestrum singulis harurn scrie finniter committimus et mandamus, quatenus, rebus
ut praefertur. stautibus et se habentibus, a modo in pesterum memoratos pliarahones
decem tenteriorum in suis antiquis libertutibus et r-ousvetudinibus conservare
debeatis, neque eos, vel aliquem eorum in suis antiquis libertutibus ct consvetudinibus

conservare debeatis, neque eos, vel aliquem eorum ad solutionem alicuius taxae
sive ordinariae, sive cxtraordinariae, quovis modo compellere, vel eos pl'OptCl'ea

in personis, rebusque ct bonis ipsorum impedire, turhare, molcstare, seu danini-
ficare pracsumatis, nec sitis ausi modo aliquali, praesentibus perlectis cxhibcnti
restitutie. Datuni Viennae, decima mensis Aprilis, anno Dui Millesimo quingcntesinio
quinquagesimo secunda.

Ferdinandus mp. (L. S.) Nicolaus Olahus Eppus Agricnsis mp.

(Eredetije nyíratlan ívre irva s pecséttel ellátva.)

3. 1556. uuiju« 26.
Petrorieli Péter hell/tartó nyU/ parancsa, hogy a dési soaknákho.: tarteni tíz sátor

czigLÍnyt senki tuláfisetésr« ne kénuszeritse,

Tartalma részben Izabella, részben I. Ferdinánd okiratával egyező, azért
csak regestáját adtuk.

(Eredetije papírra irva s gylirűs pecséttel ellátva.)

Kiii\li: DJ'. Lul;iwich Imre.
'"

Egy népszokást eltiltó oklevél. Alldieweilcn L'usere Wohl-Erwurdígc
Herrn Seelsorger Jacob us Gcvay illi Jahre 17 -bO,:\Iiehacl Kraus 1750, Autonius
Neander 17G9 und Alexander Rusbaczsei, in diesem J 77 -J. Jahre den ncuerw.thlton
Richter und Rath dasz Nothwendig crfordcrliche Jurament VOI' dem Altar Gottesz
nicht wollten abl egen lasszcn, esz scyc den. dusz wil' musz niclit IIl1l' christlich
uritcr UI1SCl'cn Dorff lllsigill sondern, glcich wie zu andern unseren Schuldig-
kelten unteror Jurament verbunden (alsz woleliesz unsz aueh gewisszenhaft oblicgct,
da sz Böse abzustrafen und nach möglíchkcít zu vcrhiudcrn) dasz wil' in Uuserem
Löblichen Mittel das eingcschlichcno mit Höchst iirgedichen uusgang durell Langr-
jahr über Haudt genohmner Freuqehen und Niirhtliches Beisasnmenschlafcn unserer
Uncerluuiratheten Jugelldt r;iinzlich auszurotien, UllSZ Belleiszen werden. Dcrowegen
macben wir Kundt Bahr jedcrmann, dass wil' unsz durch'sz Jutament verbunden.
all mögliche Mittel zu brauchen. um diese Gott Losigkeit abzuschaftcn : und
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insonderheit Bestellen wil' Gott'sz führtíge ~Iilnner die genauer und Waehtsamme
alasieht über diesesz Tragen sollen, und wofern hiel' in falsz einige übertratter
solten Befiinden werden. sie solehe alsogleich ohne aller Rücksicbt auf freundt
oder bekandtscbaft unserem Wohl Ehrwürd.gen Herrn Seolsorger angeben sollen,
und zu wasz immer einer straffe der gleiehen Verbrecher von unserem Wohl Wohl
Ehrwürdígen Herrn Seolsorger werden vcrurtheilt werd en, wil' Richter und Rath
ihme darzu die schuldige Hilf und Asístcnz Beystehen werden. auf dasz dies es
übel giintzlich möge ausgerottot werden. DatuIll in 'I'eutschlitta den ti-ten Abril
unter ens ere gcwöbnliehen Teutschliitner Sigill 1774 derzeit Neu Regierender
Richter Michael Bölbeber. .'\ltestCl· Geschworner Jacobus Jasebko. Reehner Michall
Roob Joannos Kubiseh. Martinus Schmidt, Martinus Puskailer. Georgius Roob etc.
Sam bt vorreder Laurentic Windisch. (L. 8.)

(Magyal' forditása : Mi jelenlevők, főtisztelendő lelkipásztorunk Gévay Jakab
17-l0-ik évben, Kraus 'Iillály 17 ilO-ben, Neander Antal 17ű\)-ben és Rusbaczsci
Sándol' ebben az 1774. évben az újonnan megválasztott birót és tanácsot Isten
oltára előtt nem engedték meg a sürgősen sxü kséges megesküdni, legyen tehát,
hugy Illi nemesuk jó keresztényhez illően, községi pecsétiink alatt, hanem más
kötelességeinkhez mérten esk ii alatt kötelezzük magunkat (rnely lelkiismeretileg is
kötelez bennünket, a gunoszat megbüntetni és lehetőleg meg i~ akadályozni). bogy
érdemes községüukbc holopódzott, bosszantóan vég;t,ődő, hosszú éveken itt. elhara-
pódzott kicsapongást ('S hajadon ifjúságunknak éjjel egyiitt való elhálasát teljesen
kiirtani igyekezni fogunk. Ennélfogva adjuk tudtul mindenkinck, hogy eskü alatt
kötelczzük magunkat. mindeu gondolható eszközzel odahatni. hogy ezen istentelen-
séget kiirtsuk ; különösen istenfélő férfiakat bízunk meg azzal, bogy e felett pon-
tosabban és éberebben őrködjenek és ha netalán valaki ezt áthágná és rajtakapnák,
azokat rögtön, a barátságra vagy rokonsúgra való tekintet nélkül főtisztelendő lelki-
pásztorunknak jelentsék fel és ha ezen gonos7.tevőket főtisztelendő lelkipásztorunk
bármily büntetésre itélné is, mi, biró és tanács, neki kellő segítséget és assisten-
eziát szolgilltatunk ahhoz, hogy e baj tökéletesen kiirtassék. Kelt Teutschiitlán
(Kaprouczav; april b-án közönséges kapronczai pccsétünk alatt 177-1. A jelenleg újon-
nan választott (uralkodó) biró: Bilböbeu Mihály. Legidősebb esküdt Jaschko Jucobus.
Számvevő Roob Mihály. Kubisch Júnos, Schmidt ~rártoll, Puskailer Mártou. Roob
György etc. Windiseli Lőrincz szószólóval együtt. P. H.)

Jellemző, hogy ez az üldözött ••zokús a felvidéki nemet és tút nép közt
szórványosan még ma is divatban \':JIl. Megjegyzem továbbá, hogy az itt közült
oklevél eredetijét a Magyal' Nemzeti Múzeum néprajxi osztúlyának bocsátottam
rendelkezésére. Közli: Hajnl/l I!/nácz.

______ o .--~--_ ••• _-- ---'-----_--_- •• --~-- ~==_-__c=_O__~

1 ROD A LOM.

Perfid kritika.
(Válasz egy névtelen birúlónak.)

Az "Irodalomtörténeti Közlcmények c, az utóbbi időben megtisztdt azzal, hogy
koronként megjelenö kötetcimet figyelemre méltatta.1 Xoha minden egyes esetben
nyilvánvaló volt, hogy II vállalkozó a felölelt tárgygyal kellő tájékozottság nélkül,

csak ad hoc foglalkozik, elismerései nek es kifogás:Jinak többé-kevésbbé jelentékeny
tévedéseit szó nélkül hagytam. JIiS7.CI/ a ki könyveimet ismeri, az ilyen bukdá-

1 "Regös-énekek" és "A rcgöt<ök" C7..kötcteimet az In03. évi folyam 378-38:!.!.,
"A magyar honfoglalás mondúi" 1. kötetét a f. évi folyam 123-126. 1. ismertette.


