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IDEGEN SZAVAK ÁTÍRÁSA
Az arab szavaknak arab karakterekkel történı írása helyett a dolgozatban a latin betős
átiratok szerepelnek, dılttel szedve. Egyéb idegen nyelvi szóalakokat szintén dılttel jelzek.
Az arab hangzókra a következı jelöléseket használom:
[ا

a‘

ض

ḍ

ب

b

_

ṭ

ت

t

ظ



ث

t

ع

c

ج

j

غ

ā

ح

ḥ

ف

f

خ

h

)ڨ( ق

q (g a dél-tunéziai dialektusban)

د

d

ك

k

ذ

d

ل

l

ر

r

م

m

ز

z

ن

n

س

s

u

h

ش

š

و

w, û

ص

ṣ

ي

y, î

A latin betős átiratokat a Philippe Marçais Esquisse grammaticale de l’arabe
maghrébin c. mővébıl vettem át, kivéve a következı hangzókét, amelyeknek a jelölését – a
Word karakterkészlet hiányosságai miatt – egyszerősítettem, illetve módosítottam:  خesetében
a h alatti félkörív helyett aláhúzást, a  ضés  ظhangzóknál az aláhúzás és pont helyett csak
pontot, a  ظesetében aláhúzott és pontozott d helyett a nemzetközi átiratban elfogadott másik
változatot1, az alul pontozott z jelölést választottam. A  عhangzót felsı indexő c-vel írtam át.
A  وés a  يesetében a hosszú magánhangzós jelölést is hozzáadtam.
Általában a kutatásom területén, Dzserba szigetén használt köznyelvi arab nyelvet
használom, azzal a kiejtési átírással, ahogyan hallottam. Berber szó esetén, vagy ha
hangsúlyozni kívánom, hogy dél-tunéziai dialektusbeli kifejezésrıl van szó, ezeket a
1

Lásd Mayer Krisztina: Arab nyelvkönyv és René R. Khawam: Initiation rapide à l’arabe classique c. mőveit.
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következıképpen jelölöm: b. = berber, d. = dialektus, mely jelöléseket a vonatkozó szó elé
írom. Szakirodalmi vagy szótári alakokat az általam választott átirati rendszerben igyekszem
megadni, például a hosszú magánhangzókat a hangzó feletti vízszintes vonalat (makrónt)
kúpos ékezetre változtatva, ugyanakkor a szakirodalomban a dialektusbeli kiejtéseket a
rendelkezésemre álló speciális jelöléseket tartalmazó karakterkészlet (Times Ext Roman)
erejéig megpróbálom hően visszaadni.
Az arab személynevek esetében két átírási módot követek: 1) a magyar nyelvben már
meghonosodott szavakat magyarosítva használom (például Ali), 2) az ettıl eltérı neveket
illetve a magyarban ugyan meghonosodott, de névegyüttesben található neveket az arab
hangzóknak a fenti táblázatban megadott specifikus jelölésével írom.
Arab szavak átírásánál 1) a magyarosított alakot használom a magyar köznyelvben
meghonosodott szavak esetében (például dzsinn, sejk, vezír), 2) ettıl eltérı esetekben, illetve
akkor, ha az elıbbiek kifejezésben szerepelnek, a specifikus arab hangzókat jelölöm és a
szavakat illetve kifejezéseket dılt betővel írom. Ez utóbbiakhoz a magyar toldalékokat
közvetlenül és formázás nélkül illesztem, például a többes számú alakoknál, amelyeknél az
arab egyes számot használom (például haddîmákat).
Földrajzi helynevek, településnevek esetében, ha létezik, a magyarosított alakot
használom. Az észak-afrikai város- és helyneveknél a francia közigazgatásban alkalmazott
elnevezéseket veszem át, a francia nyelv szabályainak megfelelı írásmóddal. Amennyiben
több átirat létezik, például a  جj-vel és dj-vel átirata, úgy az e dolgozatban választott alakot
használom (például Jebel Nefousa, Janet).
A berber szavak átírásánál Delheure Ağraw n yiwalen tumzabt t-tfransist,
Dictionnaire mozabite-français (Paris, SELAF, 1984) szótárát veszem alapul, amelyben a
kiejtés szerint harminc mássalhangzó szerepel (alif nélkül, viszont a w és y
félmagánhangzókkal együtt). Némely hangzó jelölése ugyan eltér az általam választott arab
átirattól, de mivel csak néhány esetben hivatkozom e szótár berber szavaira, így nem tőnt
célszerőnek megváltoztatni az átírási rendszerét. (A berberben az arabtól leginkább eltérı
mássalhangzó a magyar cs-vel azonos kiejtéső, amely az átiratokban č jelöléssel szerepel.)
Amennyiben egy arab szó latin betős átiratát idézem a szakirodalomból, a szerzı által
megadott alakot e dolgozat átírási rendszerébe illesztem, a már fent említett karakterkészlet
keretén belül.
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ELİSZÓ

Mi újat lehet még mondani az arab vagy berber esküvırıl, s egyáltalán, az esküvıi avagy
házassági rítusokról2? Talán egyes kutatók a jelenkor kérdésfeltevései közt egyrészt elavult,
egy adott kort izgató témának, tudománytörténeti álláspontok szerint pedig jócskán lerágott
csontnak tekintik. Raymond Jamous arabista antropológus azonban más véleményt fogalmaz
meg egy, a világ kultúrterületeit etnológiai szempontból bemutató mőben: „Az arab világra
vonatkozóan az állatáldozás témáján kívül az etnológiai megközelítéső rítuselemzés,
nevezetesen az életszakaszokhoz kötıdı rítusok vizsgálata korántsem tekinthetı mélyen
kiaknázott területnek.”3

1. Kutatási elızmények
Jómagam kutatásom elején távolról sem kívántam az esküvıi, avagy házassági rítusokkal
foglalkozni. Munkalehetıség4 folytán az 1980-as évek közepén és az 1990-es évek elején
módomban volt megismerkedni különbözı algériai közösségekkel, elsısorban a fıvárostól
körülbelül 600 km-re dél felé, a Mzab vidékén élı berber anyanyelvő és az iszlámon belül az
ibádita ághoz tartozó kisebbséggel. Az ehhez a közösséghez tartozókat a lakóhelyük nyomán
mozabitáknak nevezik. A hagyományos társadalmi rendszerükrıl és a vallási vezetésükrıl
folytatott kutatás eredményeit egyetemi szakdolgozatokban foglaltam össze.5 1993 nyaránıszén töltöttem közöttük az utolsó kutatási periódusomat, amelyet a továbbiakban nem
tudtam folytatni az országban kialakult, s gyakorlatilag máig tartó politikai helyzet miatt.
Mivel azonban mindenképpen ezzel, a már egy bizonyos szintig megismert közösséggel
szerettem volna folytatni a munkát, hasonlóképpen jellemezhetı, vagyis nyelvi és vallási
kisebbségi helyzetben levı közösségeket kerestem, de más földrajzi területen.
A szakirodalomból tudható, hogy ibádita közösségek Algérián kívül még három
helyen élnek: Tunéziában Dzserba szigetén – fıként a sziget déli részén fekvı Ajim,
Guellala, Oursighen, Sédouikech falvakban – és Líbiában a Jebel Nefousa hegységben,
2

Habár az esküvı szőkebben a házasságkötés szertartását jelöli, a dolgozatban az esküvıi, házassági rítusok
alatt a többnapos menyegzı vagy lakodalom eseményeit értem.
3
Jamous 2001:283.
4
1984-1985-ben 13 hónapig francia tolmácsként dolgoztam Ouarglában és Janetben, majd 1988 és 1992 között
magánszervezésben egy fotós munkatársaként több algériai utazáson vettem részt, összesen körülbelül fél évet
töltve a területen.
5
Lásd Földessy 1995, 1996b.
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ezekben az országokban mindkét közösség a mozabitákhoz hasonlóan egyben berber
anyanyelvő. Valamint a harmadik helyszín Omán, mely országnak a hivatalos vallása az
ibádita. A három lehetıség közül a legelérhetıbbnek és kutatási szempontból a
legmegfelelıbbnek Dzserba szigete mutatkozott. A Párizsban töltött egyetemi évek alatt a
francia fıvárosban a mozabita közösség vallási vezetıje révén megismerkedtem egy dzserbai
férfival, aki Guellala faluból származott, és így ebbe a faluközösségbe segített a rokonai
révén kapcsolatokat keresni és kialakítani.
Erre az új kutatási terepre elıször 1995-ben jutottam el, elızetes terepfelmérésre.
Eredeti tervem az volt, hogy Guellala faluban a közösség vallási identitásának kifejezıdését
fogom vizsgálni, annak hatását, befolyását a társadalmi életre, komparatív módszert
alkalmazva az algériai mozabita közösségnél a megelızı években folytatott kutatási
eredmények alapján.6 A terepfelméréseket követı tényleges kutatási szakasz alatt azonban
kiderült, hogy az ibádita vallási irányzat Dzserbán szinte teljesen feledésbe merült, és a
szóban forgó közösség tagjai a többségi társadalom által követett málikita doktrínát tették
magukévá. A közösség másik feltételezett „kisebbségi” jellegzetessége, a berber nyelv
használata szintén nagymértékben veszített jelentıségébıl, a falusiak többsége már nem
értette és nem beszélte ezt a nyelvet, identitásából ez a vonás kiveszett, illetve csak egyes
kerületekre korlátozódott. Mindezekhez hozzáadódott, hogy politikai okok miatt sem lett
volna szerencsés foglalkoznom a vallási kisebbség témájával.7
Így egy másik, a terepen talált, a terep által kínált téma iránt kezdtem érdeklıdni: a
„populáris” iszlám gyakorlatát, a szellemvilágban való hitet és annak reprezentációit,
valamint a mágia tárgykörét kutattam. Ennek a vizsgálatnak két nagyobb iránya alakult ki.
Egyrészt a szentként tisztelt helyszínek, a helyi szentek és a dzsinnek lakhelyeinek (helyi
elnevezés szerint macmûra) a felderítése és a róluk szóló orális hagyomány, valamint a
hozzájuk főzıdı rituális gyakorlatok és jelenkori képzetek összegyőjtése.8 A másik
témaegység az év egy bizonyos idıszakához, a tél és a tavasz fordulójához köthetı hétnapos
periódussal kapcsolatos hagyomány körvonalazása volt, amely idıszak alatt a dzserbaiaik

6

Lásd Földessy 1996a.
Az akkori, Ben Ali elnöksége alatt uralkodó kormánypolitika szerint az iszlám fundamentalisták irányzata
elítéltetett és korlátozások alá esett, s a vallási kisebbségek iránti érdeklıdés is ebbe a kényes kérdéskörbe
tartozott. A tunéziai „arab tavasz” fordulata óta a vallás terén is nagyobb nyitottságot lehet tapasztalni, ám
ennek hatásáról az ibadita doktrínára vagy vallásgyakorlatra nem volt módomban kutatást folytatni.
8
A dzsinnek lakhelyeirıl Dzserbán folytatott kutatás egyik eredménye 2001-ben düsseldorfi Kunstmuseumban
rendezett nagyszabású, a világ oltárait, szent helyeit bemutató kiállításon (Altäre) két iszlám szent hely
(macmûra) felépítése, s a katalógusban cikk publikálása (Földessy 2001b). A kiállításról lásd Földessy 2001c.
7
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hagyománya szerint törpedzsinnek (imbarken) jönnek a föld felszínére, és élik le életüket,
valamint végeznek különbözı, az emberekéhez hasonló rítusokat (körülmetélés, esküvı).9
Mivel 1996 óta a Néprajzi Múzeum kötelékében dolgoztam az Afrika-győjtemény
felelıs muzeológusaként, a doktori tézis témájaként a múzeumi érdekekkel jobban
összeegyeztethetı, tárgygyőjtéssel is összeköthetı témát tartottam végül is ideálisnak
választani. Ezt a törekvést 1998-tól kezdıdıen nagymértékben ösztönözte a 2001-ben
megrendezett Idıképek címő kiállítás, amelynek egyik témacsoportja az emberi életet
szakaszoló átmeneti rítusokat ölelte föl. Ennek a csoportnak a keretében a dzserbai
(pontosabban guellalai) esküvıi rítusok vizsgálatát és kiállításban történı megjelenítését
javasoltam.10
E téma nem volt teljesen ismeretlen, hiszen, mivel 1995 óta fıként nyaranként tértem
vissza a szigetre kutatni, s a nyár Dzserbán az esküvık idıszaka, már az újabb célirányos
kutatás megkezdése elıtt javarészt megismerkedtem a rítus fıbb elemeivel. Augusztus
hónapban szinte nincs olyan nap, hogy ne rendeznének a falu valamelyik kerületében
esküvıt, s az engem elszállásolók vagy ismerısök, barátok szívesen vittek magukkal a
rokonságuk körében vagy a kerületükben zajló esküvıkre. Így, mielıtt elkezdtem volna a
konkrét, irányított kutatást, már volt „tereptapasztalatom”, hisz nagy számú esküvın vettem
részt, és a helyiekkel való együttélésem folytán a dzserbai (guellalai) életmódba, szokásokba
is betekintést nyerhettem11.

2. Kutatási módszerek
1998-tól tehát intenzívebben kezdtem el foglalkozni az esküvık vizsgálatával, amelyet a
következı módszerekkel végeztem:
– a résztvevı megfigyelés antropológiai módszerét alkalmazva a lehetı legtöbb esküvın
vettem részt minden dzserbai tartózkodásom alkalmával, Guellala falu egy kerületén belül és
más kerületekben, valamint egy-egy alkalmat megragadva más falvakban, településeken
9

Errıl a témáról elıadást tartottam francia nyelven 2001-ben az Union Européenne des Arabisants et
Islamisants 20. kongresszusán Budapesten, Hassûm/imbarken: la période des petits djinns à Djerba (Tunisie)
címmel, valamint cikket írtam (Földessy 2003).
10
Lásd Földessy 2000; 2001a.
11
A terepmunkám alatt két családnál, két kerületben (El Ghoul, Ben Mimoun) kaptam szállást. Az egyik
családnál a férj tanító volt, a feleség pedig otthon maradt a három gyermekkel. A legkisebb gyermeket kivéve
mindnyájan beszéltek franciául, így velük ez a nyelv volt a fı kommunikációs eszköz. A másik családnál a
családfı Franciaországban dolgozott, míg felesége és két lánya, valamint fia Guellalában éltek, egy-egy fia
pedig Tuniszban, illetve szintén Franciaországban. Ebben a családban berberül beszéltek, az idısebb lány és a
fiútestvér franciául is. A velük való kommunikáció franciául, illetve a család berberül beszélı tagjaival
tolmácsolás útján, illetve arabul tudó tagjaival a dél-tunéziai nyelvjárást beszélve zajlott.
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(Ajim, Oursighen, Houmt-Souk). 1995 és 2000 között minden évben egy-két hónapot
töltöttem a szigeten. E kutatási módszer által lehetıség nyílt nemcsak a guellalai esküvı
alapstruktúrájának felvázolásához, hanem a családi illetve kerületbeli egyes változatok
felderítéséhez, s a változatok eredetének megismeréséhez (például egy múltbeli tragédia
megismétlıdésének kivédése miatt egyes rítusokat vagy rituális tárgyakat tudatosan
kiemeltek a nagyközösségi hagyományból, s ennek nyomán egy kisközösségi hagyomány jött
létre). Tervem szerint a kutatás egy következı fázisában Guellala falun kívül más szigetbeli,
vagyis az arab, a zsidó és a fekete-afrikai eredető közösségeknél végzendı megfigyelés egy
további összehasonlítást tett volna lehetıvé, s annak a kérdését világította volna meg, hogy a
vallási és kulturális téren magukat egymástól megkülönböztetı közösségek esküvıi milyen
mértékben és módon osztoznak egy rituális magon illetve elemeken; milyen hasonló vagy
különbözı képzeteik vannak, az adott közösség társadalmi, kulturális jellemzıi milyen
rituális elemek segítségével kerülnek kifejezésre. Azon kívül, hogy etnológiai vizsgálatokból
tudjuk, hogy a tanulmányozott közösség és a közösségi szemszög (fókusz) váltása milyen
nehézségekkel járhat, egy ilyen komparatív kutatáshoz sokkal több idıre lett volna szükség,
mint ami rendelkezésemre állt. Így errıl a vizsgálati nézıpontról végül is le kellett
mondanom. A rítusokban kifejezıdı identitáskérdést más módszerrel kellett tanulmányozni.
– A közvetlen megfigyelésen alapuló komparatív kutatási módszert tehát a szakirodalom
tanulmányozásával és interjúkészítés alkalmazásával váltottam fel, amely egyéb magrebi
népcsoportok, közösségek házassági rítusainak a vizsgálatát tette lehetıvé, természetesen a
szakirodalmi idıbeli, földrajzi területi és nézıpontbeli korlátok között.
Ennek eredményeként felvethetı az arab és berber megkülönböztetés kérdése,
valamint a territoriális közelségbıl adódó kulturális, nyelvi elemek egymástól való átvétele.
A tágabb összehasonlításban szerepet kapott egy másik ibádita közösség, a már említett
algériai mozabiták esküvıi rítusaival való összevetés, és annak felvetése, vajon kap-e
„ibádita színezetet” a két közösség házassági szertartássora a többi észak-afrikai, szunnita
közösséghez képest. Fontosnak tartottam az egyes csoportok önmagukról és más
népcsoportokról alkotott reprezentációjának vizsgálatát, és annak összevetését az „objektív”
módon történı megfigyeléssel.
– A módszerek között több szempontból fontos helyet kapott a kutatás során készített fotó- és
filmdokumentáció, amely a terep elhagyása után egyrészt az emlékezet hordozója volt és
tudományos ellenırzési anyagot szolgáltatott, valamint újabb kérdések felvetésére adott
módot. Azt a módszertani elképzelést, hogy a falubeliek által készített fotóalbumokat és
családi videófelvételeket felhasználhassam, csak töredékesen tudtam megvalósítani, hiszen
14

ezek nem álltak bıségesen rendelkezésre. Az ott jártamkor nem volt széles körben elterjedt
az ilyen jellegő képrögzítés, és több esküvın a hivatásos fotós szerepét én játszottam. Pedig
ezeknek a dokumentációknak a segítségével egyrészt kiegészíthetık lettek volna a résztvevı
megfigyeléssel szerzett, szükségszerően hiányos információk: 1) a rítusok gyors
egymásutánisága és bonyolultsága miatt lehetetlen volt minden apró részletet megfigyelni és
a tudatosság szintjére emelni, 2) a kutató nem juthatott be minden egyes „zártkörő” rítus
színhelyére, amit azonban a helybeliek maguknak dokumentálhattak. Másrészt, az
interjúkészítés technikáján túl a régi fotók a diakronikus elemzés segítıi lehettek volna:
vizuális megjelenítıi a változások egyes elemeinek (öltözet, házberendezés, tárgyhasználat),
leképezıi a társadalmi életben bekövetkezett változási folyamatoknak.
Ezen a ponton érdemes utalni Zempléni András megjegyzéseire, amelyeket egy
kiállításmegnyitó beszédében éppen a rítusok vizuális dokumentálásának kapcsán tett,
taglalva fontos kutatási szerepüket az antropológiai rítuselemzés szempontjából: „…a rítus
nem egy diszkurzív tevékenység, vagyis nem mond, hanem tesz, csinál valamit. Ember
legyen a talpán az az etnográfus, aki képes elsı látásra és kapásból lejegyezni mindazt, amit
lát és hall. A kollektív rítusok szinkrón leírása ugyanis szinte lehetetlen: a cselekvések
sokszor követhetetlenül gyorsak és összetettek, egyszerre játszódnak több színhelyen, több
szereplıvel, ezért nem lehet szimultán figyelni és jegyzetelni ıket. Egyébként, gyakran
hiányoznak a szavak is a nem mindennapi cselekvéssorozat azonnali megnevezésére.
Miközben a résztvevık mozognak, nekünk le kellene ülnünk a jegyzeteléshez és – szó ami
szó – sokszor nem is nagyon tudjuk, hogy az egyidejő események közül melyikre is
koncentráljunk. Valójában, megfigyeléseink javarészét a holtidıkben, az ismétlések alatt,
vagy a rítus lezajlása után, éjjel vagy másnap, már emlékezetbıl rögzítjük, mielıtt
visszatérnénk a szereplıkhöz a pontosításokért, a kimaradt momentumokért, a felvett
anyagok lefordításáért és értelmezéséért. Nem árulok el szakmai titkot, ha azt mondom, hogy
a legközvetlenebb rítusleírás sem tekinthetı pontos helyszíni közvetítésnek, hanem
rekonstitúciónak, sorozatos választások eredményének.”.12
Zempléni András kutatási területéhez, az elefántcsontparti szenufó beavatáshoz képest
a házassági szokások vizsgálata kutatási módszertani szempontból hálásabb terület, hiszen
gyakran ismétlıdı jelenségrıl van szó, nem pedig pár évenként csupán egyszer lezajló
eseményrıl.

12

Részlet Zempléni Andrásnak a Vargyas Gábor: „Istenek, ısök és sámánok. Egy vietnami hegyi törzs, a brúk
vallása” fotókiállításának 2011. június 2-án elhangzott, „A dél-vietnami brúk temetkezési rítusai” címő
megnyitó beszédébıl. A megnyitó szövegének leírt változatát Zempléni András bocsátotta a rendelkezésemre.
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– Az a tény, hogy a kutatás alatt egyszersmind egy kiállítás anyagát is össze kellett
győjtenem, egy további dimenziót szolgáltatott a kutatáshoz: a kiállítandó tárgyak győjtése,
történetük, használatuk, szimbolikus jelentésük, a rítusban és a hétköznapi életben betöltött
szerepük megismerése olyan területeket tárt fel elıttem, amelyek egyike-másika felett
elsiklott volna a figyelmem, ha csak a rítus cselekvési oldalának elemzésére összpontosítok.
– Fontosnak és igen gyümölcsözınek tartottam a közeli vagy hasonló terepen dolgozó más
kutatókkal13 való konzultációt, a tereptapasztalatok, a kutatási módszerek és eredmények
kicserélését. Ez a fajta kapcsolat nemcsak intellektuálisan hat a munkára, hiszen egymás
számára egyfajta „terepet” jelentünk, hanem lelkileg is kisegíti a kutatót „terepmagányából”.
– Nem elhallgatandó és nem is elhanyagolható tény, hogy a tézis megírása a szokásos
egyetemi ütemezéshez képest rendkívüli módon hosszúra nyúlt. Ez fıként abból adódott,
hogy a múzeumi feladatok (kiállítások rendezése, cikkírások, tervezetek kidolgozása stb.)
elvégzéséhez a szabadidım nagy részére is szükség volt. Mivel 2000 óta többféle ok miatt –
köztük az elıbbiekben említett helyzet miatt is – nem volt módomban visszatérni Dzserba
szigetére terepkutatásra. Ennek a hiányosságnak a kényszerő tudatában és a kiegészítés
érdekében végzendı jövıbeli kutatás reményében foglalom össze a jelen dolgozatban az
eddigi, egy adott idıszakra vonatkozó vizsgálataim eredményeit.

3. Van Gennep „átmeneti rítusok”-elmélete és rítuselemzés
A dolgozatban Arnold van Gennep holland nevő, ám francia nemzetiségőként számon tartott
etnológusnak14 az élet fordulópontjait kísérı, az úgynevezett átmeneti rítusokról megalkotott
elméletét veszem alapul. Ezt az elméletet a kutató az 1909-ben megjelent Les rites de
passage15 címő, Párizsban kiadott mővében foglalja össze, amely magyarul csaknem száz
évvel késıbb, 2007-ben jelent meg.

13

Véronique Pardo Párizsban élı egyetemista velem közel azonos idıben egy berber faluban végzett
kutatásokat a doktori téziséhez (Pardo 2003), míg Katia Boissevain nanterre-i egyetemista Tuniszban, Saida
Manoubiya kultuszáról (Boissevain 2006).
14
Van Gennep (1873–1957) rendhagyó egyetemi képzéső és pályát befutó, pozitivista és komparatista, elméleti
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Óriási etnológiai szakirodalomra támaszkodva van Gennep ennek a mővének az elsı
fejezetében azt vázolja fel, hogy a világ egyes népei körében megfigyelt és leírt, számtalan és
rendkívül szerteágazó jelenségekhez kötıdı rítusokat milyen fogalmi rendezıelvek alapján
lehet osztályokba sorolni.16 Ebben a fejezetben határozza meg azt a modellt vagy sémát is,
amelyet a mő további részében példákon keresztül tárgyal.
A rítusok rendszerezéséhez van Gennep abból indult ki, hogy ezek nemcsak
valamilyen idıponthoz kötıdnek, hanem számos rítusnak térbeli dimenziója is van.
Territoriális vagy materiális átmeneteket képeznek abban az értelemben, hogy az emberek
ténylegesen az egyik helyrıl a másikra mennek át, miközben „az átmenéssel” kapcsolatban
egy adott helyszínnél – határon, küszöbnél – „átmeneti” rítusokat végeznek. Ez a
helyváltoztatási fogalom és az azzal kapcsolatos terminológia az, amelyet a kutató az
átmeneti rítusok általános modelljéhez alapul felhasznált.17
Átmeneti rítusoknak van Gennep tehát azokat a rítusegyütteseket nevezi, amelyek
„valamilyen helyzetbıl egy másik helyzetbe, illetve a valamilyen (kozmikus vagy társadalmi)
világból egy másik világba történı átmenetet képezik”.18 Szemben a kollektív rítusok
ciklikus idıtartamával, amely rítusok „célja a társadalmi idıbeliségbe valamiféle
visszafordíthatóságot bevezetni”,19 ezek a rítusok éppen, hogy a visszafordíthatatlanság
fogalmát fejezik ki az egyén életére vetítve. E rítussorok, az ugyancsak az átmeneti rítusok
kategóriájába tartozó, biológiai eseményhez kötıdı, az élet két végpontját jelentı születés és
halál között, a lét folyamatosságát társadalmi és szimbolikus jellegő szinteken megszakítják,
illetve tagolják. Az „egyén biopszichológiai érésének folyamatát egységesítik, ugyanakkor
bizonyos linearitást jelentenek: egyik létbeli állapotból egy másikba való megmásíthatatlan
átlépést, ami gyakran az egyén új társadalmi és szimbolikus státusával jár együtt.”20 Ilyenek
(a teljesség igénye nélkül) a már említett születés és halál (temetés), a pubertáskori törzsi és
egyéb beavatási rítusok és a házasság. Fontos megjegyezni, hogy a két végpont közötti
szakaszokat, avagy szakaszolásokat „nem vagy nem feltétlenül a biológia jelöli ki […]
Mindaz, amit »korként«, »korosztályként«, »korral együtt járó státusként« természetesnek
tartunk, döntı többségében társadalmi vagy kulturális konstrukció.”21
Az átmeneti rítusok szerkezeti sémája mindegyik esetben egy egymást idıben követı,
fel nem cserélhetı rítusokból álló, hármas tagolást mutat:
16
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– az elválasztó rítusok (rites de séparation) az egyént az addigi helyzetébıl kiemelik,
és egy határhelyzetbe helyezik. Ezt a szakaszt a territoriális terminológia alapján
preliminális22 szakasznak is nevezik;
– a határhelyzeti rítusok (rites de marge) arra a „köztes létre”, határhelyzetre
jellemzıek, amely a két állapot között húzódik. Ez az a – már említett terminológiából vett –
liminális szakasz, amely van Gennepen kívül más antropológusok figyelmét is megragadta.23
– a befogadó rítusokkal (rites d’agrégation) az egyént a kezdeti állapotához,
helyzetéhez képest egy más állapotba/helyzetbe helyezik vissza. Posztliminális szakaszról
van szó, amelyre van Gennep is több elnevezést használ: visszafogadás, beépítés
(réintégration).24
E hármas tagolás változó jellemzıje, hogy a rítussorok jellegébıl adódóan az egyes
szakaszok különbözı hangsúlyt kapnak, ami népenként is változhat: „Az elválasztó rítusok a
temetési szertartásokban, a beépítı rítusok a mennyegzıi szertartásokban fejlettebbek; a
határhelyzeti rítusok jelentıs súllyal szerepelhetnek a terhességi, az eljegyzési, a beavatási
szertartásokban, illetve minimálisra csökkenhetnek az örökbefogadásnál, a második
szülésnél, a második házasságnál, a másodikból a harmadik korosztályba történı átlépésnél
stb.”25
Az osztályozás kereteit látszik feszegetni – van Gennep szerint a séma megkettızıdik
–, amikor egy-egy helyzet annyira fejlett, hogy önálló szakaszt képez. A kutató történetesen
ezt a határhelyzetre érti: „Így lesz az eljegyzés önálló határhelyzet a serdülıkor és a házasság
között; csakhogy a serdülıkorból a jegyességbe történı átmenet egy sor speciális elválasztó,
határhelyzeti és beépítı rítust tartalmaz (a határhelyzetbe); a jegyességbıl a házasságba
történı átmenet pedig egy sor (a határhelyzettıl való) elválasztó, határhelyzeti (és a
házasságba való) befogadó rítust tartalmaz.”26 Vagyis, egy-egy szakaszon belül is további
hármas osztatú rítussorozatokat lehet megfigyelni.
A rítussorokon belüli egyes rítusok jellemzıje, hogy az állapotváltozás kísérésén,
jelölésén kívül „valamennyinek megvan a maga külön célja is”: megtermékenyítés,
oltalmazás, jóslás, kiengesztelés, birtokbavétel, és még folytathatnánk. „Mindezek a speciális
22
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és aktuális céllal bíró rítusok hozzáadódnak az átmeneti rítusokhoz, néha pedig olyan
szorosan összeépülnek velük, hogy nem lehet tudni, vajon ez vagy az a rész-rítus – teszem
azt – oltalmazó vagy elválasztó célt szolgál-e.”27 – vallja maga a sémaalkotó az osztályozás
nehézségeirıl.
A dolgozatunk szempontjából releváns, az eljegyzésrıl és a házasságról szóló
rítusokat van Gennep a 7. fejezetben elemzi. Ebben a rítussorban a materiális átmenet, vagyis
a lakhelyváltozás, legalábbis az egyik fél számára fontos jelentıséggel bír, és ez
meghatározza az ezt kísérı (elválasztó) rítusok jellegét. Van Gennep a következı általános
megjegyzéseket teszi a házassági rítusokra vonatkozóan:
– az átmeneti rítusok sémája ennél a rítussornál sokkal bonyolultabb, mint más szertartások
esetében, mert az új környezetbe való végleges befogadó rítusok és „személyes egyesülési
rítusok” is fontos szerepet kapnak benne;
– a védelmezı és megtermékenyítı rítusok rendszertelenül épülnek be az átmeneti rítusok
közé;
– a rablásos vagy szöktetési rítus, amely több népnél, így az araboknál is megjelenik, nem
egy ısi intézmény továbbélése, hanem a jelen társadalmi kapcsolatokban beálló változással
szembeni ellenállás kifejezése a korosztályi, illetve részlegesen a nemi szolidaritás révén;
– a házasságnak gazdasági vonzata is van, és az ehhez kapcsolódó események (aktusok)
összekeverednek a valódi rítusokkal;
– a házasságnál az egyik fél elveszíti egyik (termelı) tagját, ami kompenzációt igényel a
másik féltıl. A „megvásárlás” fogalma fejezıdik ki egyes rítusokban, amelyek részben vagy
egészben elválasztó rítusokként értelmezhetık;
– az egyik tagját elvesztı közösség a veszteségének a szimbolikus kifejezésére,
hangsúlyozására az elválasztó rítusok keretében gazdaságilag vagy társadalmilag kisebb
értékő tagot ajánlhat fel a másik fél számára (személycserés rítusok);
– a befogadó rítusoknak külön csoportját alkotják az egyének szempontjából jelentıségteljes,
ıket összekötı rítusok (egyesülési rítusok);
– bizonyos rítusok egyszerre egyéniek és közösségiek, például az ajándékozási rítusok;
– a határhelyzeti szakasz kitolódhat mindaddig, amíg a házasság gazdasági feltételeit az adott
fél maradéktalanul nem teljesíti.
– a nemi aktus elválhat a társadalmi egyesüléstıl;
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Van Gennep az elméletét egyfajta megvilágosodásnak tekintette, és évtizedekkel
késıbb, az 1940-es években kiadott folklórsorozatának fıként a házasságról szóló köteteiben
már evidenciaként, változtatás nélkül használta (Segalen 1981).
Annak ellenére, hogy van Gennep elméletét és sémáját a mai napig alkalmazzák az
etnográfiai, ethnológiai kutatásokban és elemzésekben – és nemcsak a szerzı korára
jellemzı, hanem kortárs jelenségekre vonatkozóan is –, továbbgondolása kritikák
megfogalmazásához is vezetett.
Az Átmeneti rítusok magyar fordításának elıszavában Vargyas Gábor arra hívja fel a
figyelmet Max Gluckman angol szociálantropológus kritikájával28 egyetértve, hogy „van
Gennep jó meglátásai sokkal inkább a rítusok mechanizmusára vonatkoznak, mintsem arra,
hogy e rítusok milyen szerepet játszanak a társadalmi életben, a társadalmi kapcsolatok
megszervezésében vagy újrarendezésében.”29 Lucy Mair szintén angol kutató is kiemeli,
hogy ugyan van Gennep külön kategorizálja a helyváltoztatás rítusait, ám nem fordít kellı
figyelmet a régi és az új rokonsági kapcsolatok közötti feszültségre és ezek kifejezıdésére,
melyek éppenséggel a házassági szertartássorban fogalmazódnak meg, olykor dramatizált,
máskor éppen csak szimbolizált módon.30 Vagyis végeredményben van Gennep ugyanúgy
belecsúszni látszik korának azon tudományos irányvonalába, miszerint az elméleti kutatók
kontextusukból kiragadott, idıbeli és térbeli korlátok nélküli példák halmazára támaszkodva
alkották meg elméleteiket.31
Martine Segalen francia etnológus van Gennep osztályozó elméletérıl azt tartja, hogy
bár létrejöttének korában ösztönzıleg hatott a kutatásokra, késıbb azonban egyfajta mederbe
terelte ezeket. S ı is arra mutat rá, hogy a rítusokat e sémába illesztı elemzések nem terjedtek
ki azok társadalmi és gazdasági kontextusaira. „Ugyanis a házassággal kapcsolatos
folklórjelenségek nem képeznek szükségszerően valamilyen befogadó, elválasztó, vagy
határhelyzeti rítust. Mi több, a legtöbb rítus többjelentéső: kronológiai sorrendbe helyezésük
így nem meríti ki jelentésük teljes terjedelmét. Van Gennep, miközben megnyitotta az utat
egy mesteri szintézis felé, egyben korlátok közé is zárta azt.”32 Abból az elméleti csapdából,
hogy a házasságot az átmeneti rítus túl leegyszerősítı osztályozó eszközével elemezzék,
Segalen kiútként két, egymással összefüggı és a folklórjelenséget a kulturális kontextusába
visszahelyezı lehetıséget javasol:
28
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– bizonyos olyan tárgyak jelentésének a feltárásával, amelyek a házassági rítusokban
közvetítı szerepet játszanak, lehetıvé válik – e tárgyak visszacsatolásával – annak a rítusnak
is a megértése, amelyben megjelennek. (Segalen példaként a guzsalyt33 és a menyasszony
cipıjét34 hozza fel, amelyeket számos menyegzıi rítusban eszközként használnak.)
– Egy társadalmi csoporton belül a rítus mőködésének vizsgálatával felfejhetı annak
sajátos jelentése, és meghatározható a szóban forgó rítus lényeges jellemzıje, alkalmazkodó
képessége és a hagyomány dinamikus funkciója. A rítusok számos jelentésének és mély
értelmük megértésének érdekében elengedhetetlen a történelmi távlatba helyezés. Ez azonban
korántsem könnyő feladat, hiszen a rítusok különbözı rétegei egymásba folynak,
összekeverednek,
folyományaként.

folyamatosan

átváltoznak

a

hagyomány
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munkájának
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A van Gennep-i és a Segalen által egyrészt javasolt tárgyközpontú rítuselemzés
nyomán felvetıdik az a módszertani elv, hogy az egyes rítusokat és azok tárgyi kellékeit ne
csak egy szertartássoron belül vizsgáljuk, hanem terjesszük ki a kutatást az adott közösség
más ünnepeire (átmeneti rítusaira), szertartássorára is, összefüggéseket keresve köztük. Ekkor
mutatkozhatnak meg egy adott rítusnak, rituális gesztusnak, tárgynak olyan jelentései is,
amelyek a másik rítusban való megjelenést értelmezik, megerısítik, árnyalják, esetleg
többjelentésővé teszik. Ugyancsak fontos a rituális idın és kereten, vagyis a szakrális szférán
kívül mindezeknek a profán világban történı követése és a róluk szóló hétköznapi
interpretációk összegyőjtése.
A poliszémia nehezen felfejthetı kérdéskör, fıként, ha az ilyen jelenségek
magyarázatát keressük. Edward Westermarck, aki magrebi, elsısorban marokkói rítusok
kutatója volt a 19–20. század fordulóján, foglalkozik ezzel, amikor megállapítja, hogy a
„primitív” népeknél ugyanazt a cselekvést vagy tárgyat gyakran többféle jelentés kifejezésére
is használhatják. Ennek okát pedig abban látja, hogy ezeknél a népeknél a gondolatok
cselekvések általi kifejezésének módjai korlátozottak.36 Ugyan megfogalmazása módfelett
leegyszerősítınek tőnik, 20. századi eleji megfigyelései és feltételezései arról, hogy egy adott
közösség tagjai miként interpretálják a rítusokat, ma is érvényesek: „A helyiek által adott
magyarázatok olykor eltérnek egymástól. Ennek oka az lehet, hogy ugyanaz a szertartás
különbözı esetekben különbözı gyökerekre vezethetı vissza, vagy hogy céljai különbözıek,

33

Lásd Segalen 1981:138–142.
Lásd Segalen 1981:142–143.
35
Segalen 1981:138, 142.
36
Westermarck 1972:7.
34

21

illetve hogy valódi eredetüket már elfelejtették és újabb, az eredeti célt helyettesítı
interpretációval ruházták fel ıket.”37
Baklouti egy Gabès38 környéki termékenységrítus elemzésénél hasonlóképpen utal a
kutatás nehézségeire: „a rítust végzık semmiféle olyan magyarázatot nem adnak, amely
racionális lenne számunkra. Fennmaradása csak a hagyománynak köszönhetı, vagyis
mechanikus hagyományról van szó.”39 Ezt a jelenséget még több más kutatón kívül40 magam
is tapasztaltam, amikor a helyiek számára pontosan a „hagyomány” (taqalîd) szó, fogalma
fejezi ki azt a végsı magyarázatot, amelyet egy-egy jelenség jelentésére történı kérdezésnél
igyekeznek adni.
A kutató feladata éppen abban rejlik, hogy ezt az elveszített jelentést megpróbálja
rekonstruálni, amelyet ugyanaz az elıbb említett szerzı ekképpen fogalmaz meg: „Épp az
ellenkezıjét gondoljuk [mint a rítust végzık], mégpedig azt, hogy a szokások vagy akár a
leghétköznapibb gesztusok is mélyen szimbolikusak, és még ha egy rítusnak az eredete a
távoli múltban gyökerezik, és még ha az idık folyamán ki is veszett a tudatból a jelentése
(…),csak ennek az elsıdleges jelentésnek köszönhetıen képes továbbélni, immár a tudattalan
szintjén, vagy egy pótlólagos jelentés révén.41
Az európai kultúrák vizsgálatában több könyvtárnyi szakirodalom született a házasság
intézményérıl és a házassági szertartásokról, s az 1980-as évek második felében a szlovák
Kornélia Jakubíková és Emília Horváthová folytattak e területen kutatásokat.42 Rítuselemzési
módszertani és esettanulmányt bemutató, a hagyomány problematikájával elméleti szinten is
foglalkozó angolul megjelent cikkeik szemléletbeli megközelítési módot nyújtottak e
témához. Hasonlóképpen magyar párhuzamokra, illetve egyes szertartásbeli mozzanatok
egyetemességére mutattak rá egyes magyar szerzık is, az átmeneti rítusok elméleti
megközelítésével is.43
A rítusvizsgálatban – mint ahogy említettem – a résztvevı megfigyelésnek nagyobb
szerep jut, hiszen nem egy elképzelt modellre, hanem a látottakra kérdez rá a kutató.
Centlivres svájci kutató éppen ennek fontosságára hívja fel a figyelmet, amikor megállapítja
az Észak-Afganisztánban folytatott terepmunkája során, hogy a házassági rítusoknak az
interpretáció szintjén egy más – az adott közösség esetében egy, a tehetısebbek esküvıihez
37
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igazított, idealizált – modellje jelent meg ahhoz képest, mint ami a gyakorlat szintjén – a
hétköznapi emberek esküvıin – megfigyelhetı volt.44
Fogódzót nyújthat a szertartásoknak, rítusoknak a megfigyeléséhez, hogy ezt
bizonyos rituális tengelyek mentén végezzük. Ilyenek például – fontossági sorrend nélkül
felsorolva – a szent és a profán (természetfeletti és emberi); az irányok és elhelyezkedés
(jobb/bal, égtájak, qibla – a mekkai mecset, a muszlim ima iránya, fent/lent, elıl/hátul,
bent/kint,); számszimbolika (gesztusok ismétlésének száma, résztvevık, tárgyak száma); a
nemek (férfi/nı és az állatok, növények és tárgyak esetében hímnemő vagy nınemő); a
társadalmi státus (nıtlen/nıs, hajadon/férjezett, szegény/gazdag); biológiai idı (gyerek/idıs,
fogamzóképes/fogamzóképtelen); privát vagy publikus (egyéni, családi vagy közösségi, az
egyes rítusokba bevont, illetve abból kizárt bizonyos emberek, vagy emberek csoportja,
kategóriája); színszimbolika (színek és egymáshoz való viszonyuk); „állag- vagy
állapotszimbolika” (fıtt/nyers, folyékony/szilárd, hideg/meleg, új/régi, színe/fordítottja,
zárt/nyitott); hangszimbolika (csend/zaj, beszéd/hangszer).
A vizsgálatot megnehezíti, hogy mindezeket egyszerre szükséges megfigyelni, ami
majdhogynem lehetetlen vállalkozás, és itt utalok vissza a fényképezés és a filmezés
szerepére, amelynek jelentıségét Zempléni András szavaival idéztem a kutatási
módszereknél.
Mind ez idáig annak a vizsgálatáról volt szó, amit ténylegesen láthat a kutató, ami
pozitív adat. A jelentések egy csoportját alkotják azok, amelyek nem a rítusban való
szereplésükkel,

hanem

éppen

a

hiányukkal

hordoznak

jelentéstartalmat.

Kutatási

szempontból ezt a negatív adatot a legnehezebb feltárni. A nem ajánlott, a tilalom, a tabu az
objektíven megfigyelhetı jelenségbıl kiindulva egy ellentétes értelmő kérdésfeltevést
igényel: mit nem csinálnak, mikor nem csinálják, ki nem vehet részt valamilyen eseményen,
stb.? Álljon itt egy példa erre a negatív adatra az ételek körébıl! Egy rítushoz kötıdı ételtilalom (vagy preferencia) nem feltétlenül az étel alapanyagával van összefüggésben
(presztízs alapanyag lehet például a hús), vagy a színével (fehér vagy piros), vagy a
mennyiségével (sok apró darabból áll, mely a gazdagság, bıség fogalmát közvetíti), hanem
annak az elkészítési módjával. Dzserbán tilos kuszkuszt enni a halálesetet követı három
napon keresztül a halottas házban: az esemény és az étel rituális összeférhetetlensége a fızés
módjához kapcsolódó „lezárás” fogalmából ered. A kuszkuszt ugyanis egy kétrészes
edényben készítik, az alsó részben szószos húst, az alján lyukacsozott felsı részben pedig a
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tésztát, amelyet a szósz gızében fıznek puhára. A két edényrészt az érintkezésüknél
benedvesített szalaggal vagy anyagcsíkkal körbetekerik, hermetikusan lezárják, hogy a gız
oldalt ne illanhasson el. Az elhunyt házában három napon keresztül nem szabad semmilyen
nyílászárót bezárni, mert az a hiedelem, hogy lelke még ez idı alatt otthon tartózkodik, és
minden akadályt el kell gördíteni az útjából annak érdekében, hogy szabadon távozhasson. A
kuszkusz fızésekor alkalmazott gesztus pedig éppen hogy megfeleltethetı a gız (lélek)
visszatartásának, és ezért – a hasonlósági mágia alapján – esik tilalom alá a kuszkusz fızésén
keresztül annak fogyasztása.45 Ugyanilyen ok miatt az elhunyt testét a halotti lepelbe csak
csavarni lehet, amelyet tilos, varrni, megtőzni, összekötözni.

4. Tudománytörténeti elızmények
4.1. Szakirodalom a Magrebrıl
A francia gyarmatosítás óriási lendületet adott a gyarmatként illetve protektorátusként
hatalom alatt tartott országokban folytatott tudományos kutatásoknak, egyúttal annak kereteit
is kialakítva különbözı iskolák, tudományos intézetek és társaságok, múzeumok, folyóiratok
létesítésével. A kutatások kiterjedtek az arab és berber népszokásokra, amelyek – az utókor
tudományos kritikai visszatekintésében – a kor gyarmatosító szellemétıl áthatva
antagonisztikus ellentétként domborították ki a két népcsoport közötti különbségeket, és ily
módon hozzájárultak annak ideológiai újratermeléséhez is.46
Az egyik legelsı, és a marokkói házassági szokások klasszikus kutatója azonban
mégsem francia, hanem a finn származású, Angliába telepedett filozófus és szociológus
Edward Westermarck (1862–1939) volt. Westermarck volt azt, aki 1914-ben közreadott,
Marriage ceremonies in Morocco címő, több mint háromszáz oldalas munkájában, amelyet
francia nyelvre is lefordítottak, 15 arab, illetve berber közösség szokásait foglalta össze
komparatív módon három és féléves helyszíni kutatás eredményeként. Terepkutatásai és
precíz leírásai valamint egyes megállapításai – például a menyasszony mágikus erejérıl –
máig értékes forrásoknak, illetve elméleti referenciának számítanak.47 Westermarckot a
házasság kérdése különösen érdekelte, hiszen 1891-ben jelent meg nagyszabású mőve az
emberi házasság történetérıl.48
45

E tilalom hátterét Véronique Pardo etnológus társammal közösen sikerült feltárni Dzserbán és Tuniszban
győjtött információk alapján.
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A francia arabista és berberista nyelvészek, orientalista kutatók, folkloristák, tanárok
és keresztény missziókban tevékenykedık közül Joseph Desparmet (1863–1942), Emile
Laoust (1876–1952) algériai és marokkói házassági rítusokról adott leírásait használtam.
Roger Joseph és Terri Brint Joseph, amerikai antropológus-nyelvész szerzıpáros a
marokkói berberek (rif kabilok49) két közösségének házassági rítusait elemezte az 1960-as
években szemiotikai megközelítésbıl. Ez a mő inspirálóan hatott, csakúgy, mint Corinne
Fortier-nek a hasonló szellemi irányvonalba illı, mauritániai házassági szokásokról írt
munkája.
2001-ben az Awal címő folyóirat szentelt egy különszámot a házasság témájának az
észak-afrikai kultúrkörbıl. A szerkesztı, Tassadite Yacine szerint a „házasság kiváltságos
példának tőnik az észak-afrikai és szaharai társadalmak társadalmi és kulturális
átalakulásának a megragadására”.50 Úgyszintén az ı interpretációjában a házasság olyan
különleges esemény, amelyben több elem ötvözıdik: bizonyos rítusok, a mágiához főzıdı
kapcsolat hivatalos és publikus, valamint intimebb formában, bizonyos félelmek, kollektív és
egyéni elképzelések. A nemek közötti megoszlás globális szemlélésére, valamint a gazdasági
hierarchia kifejezésére is remek példának tartja, valamint arra, hogy az észak-afrikai
társadalmakban bekövetkezett változásokat, a migráns környezetbe való ágyazódás nyomán
kialakult módosulásokat szemléltesse egyrészt saját országon belül (vidékrıl a városba való
költözéskor), másrészt két ország, sıt földrész (Észak-Afrika és Európa) közötti mobilitás
esetén, felvetve még a többnejőség problémáját is. A házasság egyéni megítélését e
különbözı környezetekben a társadalmi szereplık kulturális hátterének függvényében szintén
vizsgálandó területnek tekinti.

4.2. Szakirodalom Tunéziáról
André Louis atya51 (1912–1978) leírásai a dél-tunéziai házassági szertartásokról alapul
szolgáltak a dzserbai szokásokkal való összehasonlításhoz. Míg 1972-es munkájában
részletes leírást ad két berber település (Douiret és Tamezredt) szokásairól, addig az 1976ban kiadott cikkében elemzı módon a rítusok jelentéstartalmát is megvilágítja, több kutatási
terepe52 és egyéb szakirodalmi források alapján. Kutatásait az 1960-as években végezte, és
49

A Rif-hegységben élı berberek elnevezése rif kabilok. A kabil megnevezés, amelyen elsısorban az algériai
Atlasz-hegységben élı berberek értendık, a ’törzs’ (qabîla) szóból ered.
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tagja, a tuniszi Institut des belles lettres Arabes (kutatóintézet és folyóirat) vezetıségének tagja volt.
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ennek módszerérıl Véronique Pardo francia doktorandusznak sikerült Douiretben
információkat győjtenie az atyára még emlékezı egyik idıs asszonytól. E szerint Louis atya
többször, váratlanul érkezett a helyszínre, pár napot töltött ott, és az információkat
beszélgetésekbıl (interjúk) szerezte.53 A hiányzó információkat más falvakban szerzett
adatokkal egészítette ki. Házassági szertartásokon – a résztvevı megfigyelés technikáját
alkalmazva

–

nem

volt

módja

részt

venni.

Így

adatai,

habár

mindenképpen

információhordozók, megfelelı távolságtartással kezelendık.
Pardo Douiretben győjtött adatai és antropológiai elemzései rendkívül hasznosnak
bizonyultak a szintén berber eredető guellalai közösség kutatásához, mivel Pardo egyéves
helyszíni terepmunkája eredményeként a házassági szertartások szimbolikáját nemcsak a
maguk keretében, hanem a közösség életében, a tágabb társadalmi kontextusukban
elhelyezve tudta szemlélni, ellentétbe Louis atyával.
A francia gyarmatosítás alól való felszabadulás és Tunézia esetében a francia
Protektorátus megszőnése (1956) után a Magreb országaiban a helyi közösségek
sajátosságainak a kutatása háttérbe szorult a nemzetépítésben a gazdasági és társadalmi
fejlesztést preferáló kutatási irányvonalban: a vidékfejlesztés, a munka, és a család
területeinek szociológiai kutatása került elıtérbe. Nehezítette e térségek viszonyát magához a
kulturális antropológiához a gyarmatosítás és annak öröksége, valamint a Nyugatnak az a
törekvése, hogy a „hagyományos társadalmakat” egyfajta fejlıdéstıl mentes zárványként írja
le.54 A másik oldalról is, az antropológiát, mint diszciplínát fenyegette az, hogy a nemzeti
egység megteremtése érdekében az állami politika támadta a törzsi identitások
hangsúlyozását. A mozgásban levı társadalomban a hagyományokat visszahúzó erıként
látták.55
Tunéziában az 1960-as évek vége hozott ebben változást, amikor Jean Duvignaud és
diákjai úttörı módon egy dél-tunéziai faluban, Chebikában végeznek mikro-kutatásokat,
jóllehet sok tekintetben – köztük az adatok győjtésének gondosságát és az elméletek ezekre
való alapozását illetıen – kritikákkal illették az eredményeiket.56 Mindenesetre, ez is hatással
volt arra, hogy következı évtizedben visszatérés volt tapasztalható a helyi közösségek és a
helyi kultúrák kutatása felé. 57
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Az 1990-es években jutottak el tunéziai kutatók ahhoz, hogy a saját társadalmukat,
kultúrájukat antropológiai módszerekkel (vagyis külsı szemmel) vizsgálják. Ennek a
kialakításában a Franciaországban tanult tunéziai antropológus-történészeknek, illetve
szociológusoknak is nagy szerepe volt.58 A hagyományos kultúra felértékelıdik, és az emberi
méltóság alternatíváját adja az egyre jobban beszennyezıdı (értsd értékeit vesztı) világgal,
és egy elembertelenedı kultúra fenyegetéseivel szemben. A kutatások a kisebbségek és a
marginalitásban élık sajátosságait is feltárni igyekeznek. Ennek nyomán alakul ki a nemzeti
örökség fogalma és intézményrendszere, az Institut National du Patrimoine-nel (1993).59 És
ennek jegyében születik meg 1990-ben az intézet lapjának egy, a házassági szertartásokkal is
foglalkozó száma.
A tunéziai antropológiai-szociológiai kutatásokra Claude Lévi-Strauss francia
etnológus strukturalizmusa volt döntı hatással, valamint Clifford Geertz amerikai
antropológus nyomán a szimbolikus antropológia elméletei, amelyek azért találtak olyan
termékeny táptalajra a tunéziai kutatók körében, mert az iszlámra vonatkoztatva születtek
meg.60

4.3. Szakirodalom Dzserbáról
A Dzserbáról szóló szakirodalomból olyan korai, 19. század végi írások egyes adataira
támaszkodhattam, mint amelyek a gyarmati tisztviselık jelentései. E korai forrásokat egyéb,
az adott korban született, a sziget történelmére visszatekintı leírásokkal együtt a tuniszi
Institut National d’Archéologie et d’Art adta ki 1982-ben.
1941-ben jelent meg a szigetrıl az elsı nagyobb lélegzető, összefoglaló leírás a
francia René Stablo munkájaként. Szinte ugyanabban az idıben, az 1940-es évek legelején –
majd aztán az 1960-as években, részben önmagát ismételve – Salah-Eddine Tlatli (1916–
2008) tunéziai geográfus-történész jelentet meg monográfiát Dzserba szigetérıl, amely
ugyancsak a sziget földrajzának, történelmének, gazdaságának, népességének és kultúrájának
bıvebb bemutatása.
A mesterségek kutatásának irányvonalába illıen Guellala a hagyományos fazekassága
miatt ragadta meg egyes kutatók figyelmét. Combès és Combès folytattak a helyszínen errıl
vizsgálatokat, és munkájukba a házassági szertartásokra vonatkozó utalásokat is
belefoglaltak.
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A helyi születéső kutatók közül Aziza Ben Tanfous munkái figyelemre méltóak, akit a
houmt-souki néprajzi múzeum vezetıjeként ismertem meg az 1990-es években, és aki a
tuniszi Bardo múzeum munkatársaként is dolgozott. Az 1970-es években több kutatást
végzett a szigeten. Maga is dzserbai lévén, hiszen Midounban született, behatóan tudta
vizsgálni a kutatási témáit, amelyek fıként a nık szokásaira és tárgyaira irányultak, nem
véletlenül, hiszen a múzeumi munkájával összefüggtek. A sziget étkezési szokásairól is írt
tanulmányt. Mőveibıl kitőnik, hogy fıként a sziget arab közösségének a jellegzetességeit írta
le, ı maga is ehhez a közösséghez tartozik. Megjegyzendı, hogy olykor nehezebb egy adott
közösségbıl származó helyi kutatónak a mozaikközösségen belül egy másik közösségben
kutatni, ami függ az egymással fenntartott viszony jellegétıl. Egy kívülrıl jövı, idegen
kutatónak nem kell a helyi társadalmi viszonyokkal megküzdenie, és elıfordul, hogy a
helyiek jobban megnyílnak neki.
A legfontosabb referencia-mővet, Zakia Mrabet-Robana, dzserbai származású, a New
York-i Alfred University-n (College of Libera Arts and Sciences) franciatanárnak a 2010-ben
megjelentetett, The Traditional Women of the Mediterranean Island of Djerba (North Africa)
címő könyve jelentette. Ebben a hagyományos dzserbai társadalmat nıi szemszögbıl írja le.
Kutatását tíz Midoun61 környéki, 75 és 96 év közötti idıs asszonnyal62 végezte, fıként
irányított interjúk formájában – könyvének alcímében is szerepelteti a mőfaji megnevezést: A
Narrative Anthropology. Mővében felöleli a mezıgazdasági és háztartási munkáktól kezdve a
hagyományos ételeket és az átmeneti rítusok egész sorát (szülés-születés, körülmetélés,
esküvı, gyász). Az asszonyok fıként az 1956 elıtti idıszakról megırzött emlékeiket
osztották meg a kutatónıvel, de a jelenkori élet eseményeit is beleolvasztották
elbeszéléseikbe.
Robert Myers írt elıszót a könyvhöz, amelyben Mrabet-Robanát az afrikai
kultúrákban a nık életérıl néprajzi megközelítéső beszámolót adó nıi szerzık sorában
méltatja, ötvözve az orális hagyományt győjtı és közzétevı szerzık említésével. A könyvhöz
egy CD-melléklet is tartozik, amelyen a midouni tárgykultúra színes fotókon és leírásokban
ismerhetı meg.
Mrabet-Robbana velem közel egy idıben végezte a kutatását – öt éven keresztül,
visszatérı módon – és közel azonos témában – már ami az házassági rítusokat illeti –, így
fontosnak tartom a két kutatás és értelmezési megközelítés közti különbségeket kiemelni:
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– Jóllehet Mrabet-Robana az átmeneti rítusok fogalmát ismeri, érdeklıdése nem terjed ki arra
– és célja sem az –, hogy a dzserbai rítusokat a van gennepi átmeneti rítusmodell hármas
szerkezete szerint elemezze.
– Lévén, hogy dzserbai származású és a dzserbai (arab-berber kevert) nyelvet (jerbî)
anyanyelvként beszéli, a tárgyak, rítusok megnevezéseinek, fogalmaknak, énekeknek,
szólásoknak, közmondásoknak az összegyőjtése, arabul és átiratban való lejegyzése, valamint
a kötet végén angol fordításban való közlése a források szempontjából egyedülállóan értékes.
Erre nekem ilyen mélységben a nyelvi akadályok miatt nem nyílt lehetıségem. Továbbá, a
résztvevı megfigyelés eredményeként például az esküvıi rítusok során sokkal kevesebb
éneklési szituációt rögzítettem, mint amennyirıl az adatközlık – az énekeket is egyúttal
felelevenítve – beszámoltak.
– Mrabet-Robanánál nem hiányzik a személyes hangvétel és megítélés, a gyökerekhez, a
gyermekkori élményekhez, az elhunyt édesanyához való kapcsolódás, az elszakadás és az
újraélés érzelmétıl átfőtve. Az émikus és étikus megközelítés keveredni látszik egymással,
bizonyos esetekben nem egyértelmően különíthetı el a saját magyarázata és értelmezése az
adatközlıktıl kapott információktól. Ezt az egyszerre kívülrıl és belülrıl látás problémáját
egyébként több helyen fölveti a kutatónı.
– A beszámoló az interjúk alapján a midouni szokásokra korlátozódik, és a kutatónı nem tesz
utalást magrebi vagy más arab párhuzamokra (irodalomjegyzék nem is szerepel a könyvben).
Referenciaként olykor a Koránban foglalt iszlám hagyományra hivatkozik.
– A rítusok leírásánál hiányzik egy-egy fogalomnak, jelenségnek, tárgynak, rítuselemnek a
mélyebb kibontása, valamint a tágabb kontextusba helyezése. Az elsıdleges információk az
adatközlık válogatását, szelekcióját tükrözik az emlék- és tudásanyagukból (és abból, hogy
mit kívántak megosztani a kutatónıvel).
– A kutatónı az interjúk felépítését látszik követni, többször elıfordul, hogy ismétlésekbe
bocsátkozik, szinte ugyanazokat a szavakat használva.
A jelenkori tunéziai antropológiai-szociológiai kutatásokat tekintve az látható, hogy a
házasság, mint rítus vizsgálata nem tartozik a kutatókat izgató tudományos problematika fı
csapásirányához. A klasszikus etnográfiai témák – köztük az átmeneti rítusok –
„újrakutatása” a modernizáció, a lokális és a globális vizsgálatának és a komparativizmusnak
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a jegyében, valamint amiatt, mert tárgyakban rendkívül jól megragadható, egyes európai
múzeumok fordultak a házasság területe felé, és állítottak össze győjteményeket.63

5. A dolgozat felépítése
E bevezetésben a tézishez történı kutatás elızményeit és a motivációkat ismertettem, továbbá
az elméleti keretet és különféle témákban a tágabb, valamint a szőkebb területre vonatkozó
szakirodalmi segítséget.
Az elsı fejezet Dzserba szigetének földrajzi, gazdasági és településszerkezeti
jellegzetességeirıl szól. Bıvebben ismertetem a sziget etnikai, vallási és kulturális
mozaiktársadalmát, a berber, a zsidó, a fekete afrikai származású, az európai lakosság és az
arab közösség történelmét és jellegzetességeit, valamint az egymáshoz való viszonyukat. A
berbereknél kitérek az iszlámon belüli kisebbségi hovatartozásukra, az ibádizmusra, annak
kialakulására és a Magrebben való elterjedésére, valamint e doktrína követésének jelenkori
lehetıségeire, helyzetére. A fejezetet Guellala falunak, a kutatás helyszínének a
bemutatásával zárom.
A második részben azt vizsgálom, hogy milyen párválasztási stratégiákat alkalmaznak
egymással szemben a sziget különbözı közösségei, és hogy hogyan érvényesül a
„preferenciális arab házassági” modell. Az endogámia-exogámia kérdését a nagyobb
egységekbıl, a közösségek szintjétıl indulva egészen Guellala falu családi és az egyéni
szintő mélységéig elemzem. Ezzel kapcsolatban érintem a fiatalok hagyományos és jelenkori
párválasztási intézményeit, szokásait és az ebben mőködı specialistákat, magrebi
kitekintéssel.

Ezután

a

házasság

megkötésének

elengedhetetlen

feltételét,

a

menyasszonyváltság fizetését inkább gyakorlati, mint ideológiai-vallási megközelítéssel
taglalom, mely részben a magrebi közösségek és a guellalai faluközösség szokásai mögött
húzódó értékítéletet igyekszem megragadni. Az esküvıi költségekre és az esküvın szokásos
vagyoni reprezentációkra is kitérek, s azok szabályozásának egyik példájaként az algériai
mozabiták gyakorlatát említem.
A harmadik fejezetben az esküvı idejének a kitőzése kapcsán azt veszem vizsgálat
alá, hogy milyen szempontok, hiedelmek húzódnak meg e mögött, és hogy azok a társadalom
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A 2013-ban nyílt új marseille-i múzeum, a MUCEM (Európai és földközi-tengeri civilizációk múzeuma)
tudományos koncepciójának megvalósításához az egyik győjteménygyarapító projekt volt a házassági rítusok
tárgyainak a győjtése több észak-afrikai országban, amit tudomásom szerint helyi szakemberek bevonásával,
segítségével végeztek. A drezdai néprajzi múzeum munkatársa, Silvia Dolz is folytatott hasonló győjtéseket a
dél-tunéziai Nefzaouában, 1994 és 1997 között.
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mely területeit hozzák „mozgásba” a kalendáriumi és a gazdasági ciklus, valamint az emberi
élet „idıszámításának” nézıpontjából akár negatív, akár pozitív módon. Egy, az esküvıi
idıszak tilalmára vonatkozó, saját kutatásaim alapján rekonstruált, a tél és tavasz
fordulójához kötıdı guellalai folklórhagyományt is részletesebben bemutatok ebben a
keretben. Az esküvı átmeneti rítusjellegét a van Gennep-i struktúrában a határhelyzeti
szakaszban szereplık terminológiájának a szimbolikája is kidomborítja, ennek lokális szintő
vizsgálatát is itt végzem, a Magrebre való kitekintéssel. A házassági szertartások tereinek a
kialakításáról tett megfigyeléseimet és a magrebi párhuzamokat is ebben a fejezetben
ismertetem.
A következı fejezet a házasulandóknak az esküvıre való felkészítésének a
bemutatásával kezdıdik, amely hangsúlyosabban a menyasszony testének az átalakítására
irányul. Ennek külön intézménye (ajba) alakult ki Dzserbán, amelyrıl itt teszek említést.
Ezután, a következı fejezetekben kronológiai sorrendben az esküvı bevezetı fázisairól és
elıkészületeirıl szólok, majd az elsı és második nap eseményeit, rítusait idézem fel, amelyek
külön-külön a menyasszony és a vılegény házában, valamint a két család között zajlanak.
Egy esküvıi rítus kapcsán itt térek ki a dzsinnek által lakott szent helyek, a macmûrák
részletesebb bemutatására, valamint a táncolásnak és az alakoskodásnak guellalai és
maghrebi hagyományaira.
A szertartások harmadik napja az átmeneti rítusban a materiális átmenetet, a a
menyasszonynak a vılegény házába történı átszállításával a „legliminálisabb” szakaszt
jelölvén az egyik legkiemelkedıbb rituális nap. Egy sor elválasztó és befogadó rítus zajlik
ekkor koncentrált módon a menyasszony és a vılegény házában, védekezı rítusok
kíséretében, amelyeket az ötödik fejezetben foglalok össze.
A következı részben a vılegény házában a negyedik napon folytatódó befogadó és
egyesülési rítusokat veszem sorba, amelyek elvezetik az ifjú párt a nászéjszakához. Egyes
befogadó rítusok, történetesen a menyasszony bemutatása ezen a napon elıször a
nyilvánosság bevonásával zajlik. A nászéjszakát övezı magrebi szokásokra külön kitérek
annak érdekében, hogy a guellalai sajátosság jobban érzékelhetı legyen.
A hetedik, zárófejezetben a négynapos házassági szertartások utáni, a vılegény
házában folytatódó, a menyasszonynak az új családjába való befogadásának különbözı
szakaszait vázolom fel. Végezetül pedig arra keresem a választ, hogy a guellalai esküvı
hogyan helyezhetı el az átmeneti rítusok sorában, és milyen nyelvi, tárgyi és
gesztuselemekkel, fogalmak mentén kapcsolódik más életfordulókhoz.
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A dolgozatban általános elvként tartom szem elıtt, hogy a hasonlóságok és eltérések
láttatása, valamint az értelmezések alátámasztása érdekében igyekszem egy tágabb, fıként
magrebi kontextust figyelembe venni. Mivel több szálon kötıdik a jelen kutatás tárgya az
algériai mozabitákhoz azáltal, hogy mindkét közösség a többi magrebi közösséghez képest
egy sajátos vonáson osztozik – kisebbségként eltérı vallási irányzatot követ –, valamint
azáltal is, hogy megelızıen kutatást volt módomban végezni az algériai közösségben is, ezért
a mozabitákat egyfajta „referencia-közösségnek” tekintem. Minden esetben, amikor
szakirodalmi vagy általam győjtött adatok állnak rendelkezésre, hivatkozni igyekszem rájuk.
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I. FEJEZET:
DZSERBA SZIGETE ÉS LAKOSSÁGA

Ebben a fejezetben a dolgozatban tárgyalandó téma tágabb keretét, a kutatás színhelyét,
Dzserba szigetét mutatom be; annak legfıbb földrajzi és gazdasági, valamint a népességre és
az életmódra vonatkozó jellemzıit. Ezeken az egységeken keresztül általánosan a sziget és az
egyes közösségek történelmének fıbb vonalaira és jellemzıire is kitérek, csakúgy, mint a
közösségek interetnikus kapcsolataira és egymás reprezentációira a vizsgált közösség, a
berberek szemszögébıl nézve. A fejezetet a sziget településszerkezetének, a sajátos
lakóhelynek, és Dzserba egyik berber falujának, Guellalának, kutatásom konkrét
helyszínének a rövid bemutatásával zárom.

1. Dzserba szigetének földrajza és gazdasága
Dzserba szigete Dél-Tunéziában található a Gabès-öbölben, alig néhány kilométerre válik el
a kontinenstıl. Alakja szabálytalan négyzetre hasonlít, déli részén, a Bou-Grara öböl két
szélén egy-egy nyúlvánnyal. Hossza és szélessége körülbelül 30 km, területe 514 km2,
felszíne majdnem tökéletesen sík, legkiemelkedıbb, a sziget déli részén található pontja
tengerszint felett 54 méter. Délnyugati részén a kontinensrıl 2 km-t átszelve komppal érhetı
el Ajim településnél, délkeleti részén pedig 6 km-es út köti össze a szárazfölddel. A sziget
északnyugati részén 1970-ben létesített repülıtér a nemzetközi vérkeringésbe kapcsolta be
Dzserbát. (Lásd 1. és 2. sz ábra.)
A szigeten nincs természetes vízforrás.64 Innen is ered antik elnevezése, Meninx65, a
pun ma-nays, ’vízhiány’ jelentéső szóból. Ennek következtében a sziget lakossága az ivóvizet
mindig is kutak ásásával66 illetve földbe ásott ciszternákba összegyőjtött esıvízzel
biztosította. Éghajlata mediterrán, a sziget belsejében kontinentálisabb mutatókkal. A
leghidegebb hónap január, 12 Celsius fok, az augusztus pedig a legmelegebb, 27,7 Celsius
fok középhımérséklettel. A nyári hıséget délutánonként a dagályt kísérı szellı enyhíti.
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Vízrajzát egyetlen vízfolyás alkotja, amely keletrıl nyugatra folyik, valamint az esızések idején létrejövı
néhány vízér.
65
Meninx egyben egy település elnevezése is volt a sziget délkeleti részén. A szó további elıfordulásáról és a
település lokalizációjáról lásd Brulard 1982:28, 34–36; Servonnet–Laffite 1982:86; Tissot 1982:17–24.
66
A hagyományosan fúrt kutak vize nagymértékben sós vagy egy idı után azzá válik, így ivásra tulajdonképpen
alkalmatlan. A francia gyarmatosítás alatt artézi kutat fúrtak Houmt-Soukban, amelyet olyan jelentıségőnek
tartottak, hogy képeslapot is kiadtak róla.
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Stablo a sziget elsı monográfiájában 60 ezer hektárnyi mezıgazdasági mőveléső
földterületet említ.67 Az évi 200 mm, a téli hónapokban, októbertıl februárig átlagosan 40
nap alatt hulló csapadék nem elegendı a földmőveléshez, amit nagyszámú kút fúrásával és
öntözırendszer (seguia) kialakításával tettek lehetıvé. A legfontosabb termények a búza, a
árpa, a lencse és a cirok. Az öntözést megnehezíti, hogy a kutak vize egy idı után sóssá válik,
és így sokkal jelentısebbek az öntözést nem igénylı faültetvények, amelyek miatt a sziget
szinte egész területe kertnek tekinthetı.68 Pálmafa található a legnagyobb számban, ám mivel
termése emberi fogyasztásra kevésbé alkalmas, állati takarmányként hasznosítják. Dzserba
igazi gazdagságát az olajfák adják.69 Számottevı még a gyümölcs- (alma, körte, füge, ısziés sárgabarack, narancs, gránátalma, mandula) és a szılıtermelés. A szigeten folyó
állattenyésztés a megfelelı legelık hiánya miatt elenyészı. A hajóval és hálóval való
halászaton kívül sajátos a rekesztıhalászat, az agyagedénnyel történı polipfogás és a
szivacsszedés. Az antik korban a sziget déli részén még a bíborcsiga szedése és az erre épülı
kelmefestés is jelentıs volt.70
Dzserba gazdasága évszázadokon keresztül négy pilléren állt, a mezıgazdaságon
kívül a szövés, fazekasság és az emigráció a hazavitt, illetve utalt keresetekbıl jelentettek
megélhetési forrást. A 19. század végén, a francia protektorátus alatt készült statisztikák
szerint az olívaolaj-termelésen kívül a szövıipar biztosította Dzserba másik legfontosabb
exportcikkét.71 Olyan régóta őzött mesterség a szigeten, hogy Plinius is megemlítette,
kiemelve elsırangú minıségét az egész afrikai kontinensen. A szövés ısi múltját és
mővelésének nagymértékő elterjedését idézik a hosszúkás, félig a földbe vájt, fehérre
meszelt, csúcsos háztetıs tipikus dzserbai mőhelyek.
A szigeten a gyapjú- és a selyemszövés volt jelentıs, a férfi szövımesterek termékei
„dzserbai” (jerbî) szövetként voltak ismertek.72 A textíliák eljutottak Tripolitánián túl
Egyiptomba, egészen Törökországig. Az 1880-as években az Egyiptomban a lábukat
megvetı angolok hasonló szöveteket kezdtek el gyártani ipari méretekben, és olcsóbb
termékeikkel kiszorították a kézmőipari, így óhatatlanul drágább dzserbai termékeket. A
szigeten a termelés a felére csökkent, sokan feladni kényszerültek a mesterségüket, ami
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Stablo 1941:65.
A leírásokban és turisztikai kiadványokban Dzserbát „kert-szigetként” (île jardin) említik.
69
Stablo statisztikája szerint az 1940-es évek elején 520 ezer pálmafa és 375 ezer olajfa volt a szigeten. Az
olajfák 6 millió kg olajbogyót és több mint 1 millió kg olajtermést adtak (Stablo 1941:69). 20. század végi
források 700 ezer olajfát és 500 ezer pálmafát említenek (Djerba 1995).
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Tlatli 1942:97; Prevost 2008a:338–339.
71
Brulard 1982:50; Servonnet–Laffite 1982:97.
72
A dzserbai szövık bizonyos minıségő termékekre specializálódtak, a legfinomabb gyapjúsálakat például a
magas rangúak viselték, a bej is (Valensi 1977:212).
68
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elszegényedéshez és általános rossz közhangulat kialakulásához vezetett.73 Ennek
következtében még többen kényszerültek emigrációra, ami nem volt új kelető jelenség,
hiszen a dzserbaiak évszázadokon keresztül a szigeten kívül is kerestek megélhetési forrást.
A 20. században ez a folyamat felgyorsult és nagyobb méreteket öltött. Az elvándorlók
elsısorban a kereskedelemben tevékenykedtek és élelmiszerboltokra specializálódtak. Az
emigrációjukra jellemzı, hogy a férfilakosságot érinti, idıszakos,74 és sokszor családi,
generációról generációra átadott vállalkozásokban dolgoznak, fıként a nagyvárosokban,
elsısorban Tuniszban.75 A 20. század derekán, a francia gazdasági fellendülés idıszakában
nagyszámú dzserbai keresett munkalehetıséget fıként Párizsban és környékén, aminek
paradox módon nagy lendületet adtak azok az 1960-as években bevezetett tunéziai reformok,
amelyek a kis- és nagykereskedelmet szövetkezeti rendszerbe szorították.76
Az 1960-as években a turizmus állami fejlesztésének egyik kiemelt projektjeként
Dzserba északkeleti partján 11 km hosszan szállodasort építettek, amely késıbb meg is
hosszabbodott, és a sziget belseje felé is terjeszkedett.77 Az állami érdekeken túl ezzel
tervezték megoldani a sziget gazdasági, foglalkoztatási gondjait is, s ebbe a helyi tıkét is
bevonni. Ám a dzserbai gazdasági hagyományok, illetve, a szigetlakók mentalitása – az
egyéni szabadság megırzésének igénye és az állami reformokkal szembeni ellenállás – miatt
ez tulajdonképpen kudarcot vallott.78 A turisztikai fejlesztés éppenséggel a kontinensen lakók
számára nyitott meg egy új gazdasági lehetıséget, ami – akár az idıszaki munkavállalásuk,
akár a szigeten való letelepedésük, akár kereskedelmi tevékenységek eredményeként –
Dzserba eredeti lakosságának és hagyományos kultúrájának átalakulását vonhatja maga
után.79
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Lásd Hardmayer 1982:64.
A szigeten kívül munkát vállalók idınként, általánosan nem hosszabb idıre, mint egy évre visszatérnek a
családjukhoz, de ünnepek alkalmával mindenképpen. (Marty 1948:166). A külföldön dolgozók ritkábban,
évente egyszer-kétszer ünnepek alkalmával, vagy szabadságra mennek haza, és sokan a nyugdíjazásuk után
telepednek vissza.
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Az etnikai specializálódást mutatja, hogy a „sarki főszerest” Tuniszban dzserbainak, Algéria nagyvárosaiban
mozabitának, Párizsban pedig arabnak nevezik. A francia fıvárosi üzletek nagy hányada szintén a dzserbaiak
kezén van. A döntıen Ajimból származó legszegényebbek a nagyvárosokban élı dzserbaiakat is kiszolgáló
gyorsétkezdékre, kisvendéglık mőködtetésére szakosodtak. Tunézia középsı részét a sfaxi kereskedık uralták,
akik nem szerettek a lakóhelyüktıl távolabb munkát vállalni. 1948-as adatok szerint a szigetet elhagyók
négyötöde főszeresboltot nyitott (Marty 1948:165, 167). A dzserbaiak emigrációjáról lásd még Regaya 1983.
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Az új szövetkezeti rendszerben a dzserbaiak elveszítették addigi gazdasági függetlenségüket, ami hátrányos
helyzetbe hozta ıket a tunéziai kereskedelmi szférában (lásd Freund 1970:264; Bernard 2002:9).
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A dél-tunéziai térség turisztikai fejlesztésének keretében a Dzserba-Zarzis területen 30 ezer ágyas
hotelberuházást terveztek. A turizmus fejlesztésével párhuzamosan a sziget turisztikai reprezentációjának a
kidolgozása, a sziget reklámozása is együtt járt, a berberség folklorizációjával és az Odüsszeiában szereplı
„lótuszevık szigetének” Dzserbával való azonosításával. Errıl lásd Földessy 2008.
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A témáról lásd Freund 1970.
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Lásd Tlatli 1985:177–178.
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2. Dzserba etnikai, vallási és kulturális mozaikközössége
Dzserba szigete a többféle kultúrák találkozóhelyeként aposztrofálható szigettípushoz
tartozik. Különbözı népek, vallások, illetve vallási irányzatok, nyelvek és kultúrák kerültek
kapcsolatba itt egymással, amelyek egymást követıen telepedtek meg a szigeten. A sziget két
világ, a Földközi-tenger és Afrika közötti stratégiai helyének köszönhetıen Dél-Európa
különbözı civilizációi és a „fekete kontinens” találkozási pontjaként mőködött, s mint ilyen,
a keresztény és muzulmán hatalmak érdeklıdését vonta magára. Errıl tanúskodik az a
számtalan múltbeli támadás és hódítási kísérlet, amely a sziget ellen irányult, s amelyek
gerincét alkotják történelmének: római, vandál, bizánci, arab, spanyol, szicíliai és török
támadások, illetve hosszabb-rövidebb megszállások követték egymást,80 jóllehet a sziget
általában nehezen adta meg magát, mivel az erıs árapály és a sekély tengerfenék, mely
megfenekléssel fenyegette a támadók hajóit, természetes védelmet is vont köré.

2.1. Berber lakosság
A sziget legrégebbi népességét az Észak-Afrikában ıshonosnak tekintett berberek adják.81
Murdock az afrikai népek osztályozásában ezen az afrikai területen 29 berber csoportot
különített el, melyek egyikeként a dzserbai berbereket jelöli meg. Az 1950-es évekbeli
adatokat mutató statisztikája szerint a szigeten 40 ezernyi letelepedett, gabona- és
gyümölcstermesztésbıl élı berber nyelvő lakossággal lehetett számolni.82
A különbözı berber csoportok meghatározásánál szokás Ibn Khaldúnnak A berberek
és az észak-afrikai muzulmán dinasztiák története címő mővében adott tudósításaihoz
visszanyúlni, aki a dzserbaiakat a ketama berber csoporthoz sorolja.
Tlatli a 20. század elsı felében az addig elérhetı irodalom és a francia fizikai
antropológusok (például Bertholon) kutatásainak eredményei nyomán a Sédouikech és
Sedghian településeken élıket sorolja a ketama csoporthoz, és további berber törzseket is
említ. A sziget északkeleti területeire, Midoun környékére helyezi a matmataiakkal
rokonságot mutató lématákat, valamint a médiunákat és a nefzákat.83 Ibn Khaldún mindezen
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Történelmi összefoglalókat lásd például Bossoutrot 1903, Delmas 1952, Jerba 1982, valamint Jomaa 1994 és
Djerba 1995.
81
A berberek eredetének és típusainak kutatása a gyarmatosítás ideje alatt – a kor rasszokat vizsgáló
tudományos irányvonalának megfelelıen – a francia antropológiai kutatások fókuszában állt, lásd például L. J.
Bertholon (1854–1914) ma már vitatott tanulmányait (Bertholon 1897, Bertholon–Chantre 1912–1913).
82
Murdock 1959:112–113.
83
Tlatli 1942:85.
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csoportokat a berberek ısének egyik nagy egységéhez, a botrokhoz84 sorolja. Bertholon az
európai eredető líbiaiakkal feltételez rokonságot.85
A sziget lakosságának antropológiai jegyei kapcsán Stablo az arab eredető lakosságot
hosszú fejőnek, íves orrúnak, finom csuklójúnak, bokájúnak írja le, a berbereket pedig rövid
fejőnek, kis termetőnek, széles arcúnak és orrúnak. Ugyanakkor egy megjegyzésében
elismeri, hogy az antropológiai mérések tulajdonképpen ugyanolyan értékeket mutatnak az
arabnak és a berbernek nevezett törzsek esetében.86
Nem tisztem a sziget múltbeli és mai berber lakosságának az eredetét tisztázni – mára
kiforrott, tudományosan elfogadott nézet hiányában ez nem is lehetséges –, inkább azt tartom
az ilyen irányú kutatásokból fontos elemként kiemelni, hogy a sziget lakossága meglehetısen
összetett volt: többféle eredető, kisebb-nagyobb csoportok különbözı idıszakokban érkeztek
erre a területre, eltérı szokásokkal, nyelvhasználattal87. Ez a belsı rétegzettség bizonyos
területeken a mai napig kimutatható, a mi témánkat is érintve, mint azt késıbb látni fogjuk.
Amennyiben a berberség legfıbb kritériumát, a nyelvhasználatot vesszük alapul,
akkor ennek a közösségnek a mérete mára meglehetısen összezsugorodott, s elsısorban a
sziget déli részére szorult. Megjegyzendı, hogy a magrebi országok közül Tunéziában a
legalacsonyabb a berber nyelvőek aránya, alig 1–2%, míg Marokkóra vonatkozóan 40–50%,
Algériára pedig 20–30% közötti becslések léteznek.88
A nyelvhasználatban tehát jelentıs arabizálódási folyamat zajlik, amely az identitás
meghatározásában is szinte egyik generációról a másikra változást – berberrıl arabra váltást –
eredményez. Ugyanekkor az önmeghatározásban az ıshonossággal, a régi gyökerekkel való
azonosulás kerül elıtérbe: a szigetre késıbb betelepülı közösségektıl való különbözés
hangsúlyozása. Ezzel párhuzamosan a faluban is kialakul a berber és arab nyelvhasználaton
alapuló csoportok bizonyos elkülönülése, amelynek egyik nyilvánvaló jele például a falubeli
kávéházak differenciált módon történı látogatása.89
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A két nagy berber csoport, a botr (nomád) és barânis (letelepedett) berberek közötti megkülönböztetés a
nomád arabok hódítása elıtt bírt nagy jelentıséggel (lásd Botr szócikk az Encyclopédie berbère-ben 10:1564–
1566, internetcím: http://encyclopedieberbere.revues.org/1789).
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Tlatli 1942:85.
86
Stablo 1941:14.
87
A jerbî alapját a berber zenet-csoport nyelve adja, nefousa-i és ghadamsi berber elemekkel, szórványosan
pedig kabil és tuareg átvétekkel. A dzserbai lakosság berber nyelvi rétegzettségérıl lásd Brugnatelli 2009.
88
Lásd http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_berb%C3%A8res#cite_note-clio-1.
89
Megjegyzendı, hogy a kávéházak eltérı látogatásában a különbözı generációknak is szerepe van.
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összekapcsolódását a nyelvnek magának az elnevezése jelzi: el-jerbî90. Érdekesség, hogy míg
a szigeten a nyelvhasználatban arabizálódási folyamat tapasztalható, addig a külföldön,
fıként Franciaországban munkát vállalók és az ott is élık körében az arab az európai
környezet miatt kiszorulhat a mindennapi beszélt nyelvek sorából. Értelemszerően
hangsúlyossá válik az otthon beszélt berber nyelvnek, valamint a környezettel való
kommunikáció nyelvének, vagyis a franciának az ismerete. Bizonyos esetekben az arab
harmadik, intézményi keretek között tanult nyelvvé válik, amelyet a külföldi munkavállalók
nyári szünidıre Dzserbára visszatérı gyermekei a számukra szervezett, és Korán-oktatással is
összekötött tanfolyam során sajátíthatnak el. De a Franciaországban élık az állami oktatási
rendszeren kívül különbözı intézményekbe járathatják a gyermekeiket, ahol szintén
elsajátítják az iszlám vallás tanulásához az irodalmi arab nyelvet is.
A dzserbai „berberség” ezen két – fizikai antropológiai és nyelvhasználati – jegyén
kívül egy harmadik, a iszlámon belül egy kisebbségi vallási hovatartozás, az ibádizmus
követése olyan jellemzı, amelyet a sziget berber lakossága kapcsán kiemelnek a történelmi
források és egyéb társadalomtudományi írások, vagy akár turisztikai beszámolók.

2.1.a. Az ibádizmus története
Az ibádizmus kialakulásáról és doktrínájáról a nyugati világ felé (és nyelvén) számos kutató
tudósított, mint a francia E. Masqueray (1878), G.-H. Bousquet (1942, 1951), A. de C.
Motylinsky (1885), P. Cuperly (1971a, 1971b, 1984, 1987), L. Gardet (1977), valamint
lengyel orientalisták, Z. Smogorzewski (1919–24, 1928) és T. Lewicki (1957, 1985), az
utóbbi évtizedben pedig Virginie Prevost fiatal belga történész-iszlámkutató érdeklıdése
fordult az ibádizmus és a tant követı közösségek történelme felé.91
A mai ibádita közösségek által vallott vallási irányzat története az iszlám korai
idıszakába nyúlik vissza. Oszmánt, a harmadik kalifát 656-ban megyilkolták, s egyik rokona,
Moávija bosszút akart állni Alin, a negyedik kalifán, akit az a vád ért, hogy köze volt az
Oszmán ellen elkövetett bőntetthez. Ali és Moávija csapatai Sziffinnél ütköztek meg 657ben. Ez a csata döntı fordulatot hozott az addig egységesnek mondható vallásban:
megkezdıdött az iszlám irányzatokra való szakadása.
90

A berber nyelvnek az általános elnevezése berberül tamaziāt (az amaziā szabad embert jelent), az egyes
vidékeken beszélt berber nyelvek a népcsoport vagy a földrajzi hely elnevezésére utalnak (pl. a marokkói slöhök
(fr. chleuh) nyelve a tašelhit, az algériai mozabitáké a tumzabt).
91
Lásd Prevost 2008a, 2008b, 2009, 2010, 2012.

38

A kiváltó ok az volt, hogy midın Ali csapata már-már felülkerekedni látszott,
Moávija egyezkedést ajánlott a felek között, amit Ali el is fogadott. Ali csapatának egy része
azonban elutasította a csata ilyetén lezárását, azt hangoztatván, hogy az egyedüli döntıbíró
csak Isten lehet (lâ ukma illâ li-llâh92), az emberek közötti egyezkedés ellentétes a
Koránban foglaltakkal. Ezek az ellenzık elhagyták Ali seregét, innen a rájuk ragasztott név:
kháridzsita, a haraja (kivonul) igébıl képezve. Ali követıi lettek a síiták, a Moávija mellé
állók pedig késıbb a szunniták.
A kháridzsita irányzat a következı alapelvekre épült: Isten könyvének pontos
betartására; arra, hogy kalifa vagy imám bárki lehet, akit megválaszt a közösség, akármilyen
családból, törzsbıl vagy népbıl is való (innen a demokratikus jelzıjük); hogy a súlyos bőnt
elkövetı kalifa elveszti a jogot tisztségének betöltésére, egyúttal pedig, mint minden nagy
bőnbe esı ember, megfosztatik hívı és muzulmán voltától. A muzulmán vallás a kháridzsiták
számára a szív, a nyelv és a cselekedetek tanúságtételének egységébıl áll.
A kháridzsiták központja a mai Irak területén fekvı Bászrában volt. Az irányzat
megalakulása után alig több mint húsz évvel, a 680-as évek körül megkezdıdött az
alszektákra történı szakadás, amelyeket a szellemi vezetıik után neveztek el. A Bászrát
elsıként elhagyó, a hitetlenek megítélésében szélsıséges nézeteket képviselı azrakiták93
mérsékelt ellenlábasaként jött létre az ibádizmus. Az irányzatot alapító cAbd Allâh ibn
Ibâdtól fennmaradt két levélben már egy egységes tan bontakozik ki, amelyben a vezetı az
ibáditák két fontos elvét is megfogalmazza: az örök kárhozatban való hitet, és azon nézetet,
mely szerint a vallásos hit a megfelelı cselekedetek nélkül nem elégséges.94 Az ibáditák
további tételei szerint a Korán szó szerint betartandó, Allah még a Paradicsomban sem
látható, az újításoknak nincs helye, és tilos mindenféle fényőzés, kicsapongás, zene, tánc,
játék, hivalkodó öltözet.
Nem soroljuk itt fel azt a húszegynéhány ágat, melyekre a továbbiakban a
kháridzsizmus szakadt95, csupán azt érdemes itt megjegyezni, hogy az ibáditáknak a többi
kháridzsita ágtól ma már nem kell megkülönböztetni magukat, mivel egyedül ez az ág maradt
fenn napjainkig, az elnevezésük azonban ütközıpont maradt a többi iszlám irányzat, doktrína
képviselıivel.
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Korán 6:57. Innen származik legelsı elnevezésük: muakkima.
Ezen irányzat képviselıi nem riadtak vissza vallási gyilkosságot (isticrâd) elkövetni nıkkel és gyermekekkel
szemben sem.
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Cuperly 1984.
95
A különbözı kháridzsita irányzatokról lásd Lewicki 1971.
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Az Ali táborát elhagyók magukat nem kháridzsitáknak nevezték. Ma élı
leszármazottaik is visszautasítják ezt a megjelölést, mely az elsı idıkben a táborból való
kivonulás puszta tényére utalt, a késıbbiekben viszont pejoratív értelmővé vált: az iszlámból
való kilépést, az egyenes, igaz útról való letérést jelentette. Hasonlóképpen a kívülállásukra
utaló megnevezés a hamsi (ötödik irányzat), amellyel a szunniták (málikiták) jelölték ıket.96
S ugyancsak ezt jelezte a feléjük emelt kéz, az öt(ödik) ujjat mutatván.
Az ibáditák magukra az ahl al-aqq (’igazság emberei’), ahl ad-dawâ (’küldetés
emberei’) vagy az ahl al-madhab (’doktrína emberei’) kifejezéseket használták, míg a
szunnitákat a muhâlifûna vagy az ahl al-hilâf (’ellenszegülık’) jelzıkkel illették.97 Ezek a
kifejezések pontosan utalnak arra a helyre, melyet az iszlám vallásban maguknak és a többi
irányzatnak jelöltek ki: kisebbségi létüket helyezik a középpontba a többséggel szemben.
A gazdag és nagy létszámú ibádita közösségnek otthont adó Bászrából az akkori
egész muzulmán világra kívánták kiterjeszteni az alakuló tant98, és egy univerzális ibádita
imamátust szándékoztak létrehozni az Omajjád kalifátus romjain. Nem Bászra elhagyásával,
hanem ott egy képzési központ kialakításával: a különbözı provinciákból érkezı
tanítványokat (amalat al-cilm) titokban készítették fel missziós feladatra, hogy aztán
csapatokban induljanak a kalifátus provinciái felé híveket toborozni, és majdan megteremteni
az ibádizmus uhûr (’dicsıség’) állapotát.99
Abû

c

Ubayda100 nevéhez főzıdik az elsı tanítványok küldése az ibádizmus

terjesztésére a Magrebre, Zanzibárra, Hadramautba (Jemen), Ománba és Horászánba (Irán).
Az Omajjád kalifátus bukását megelızı zőrzavaros helyzetben az ibádita felbujtás elérte
célját: felkelések rengették meg a kalifaságot a Magreben, Hadramautban és Ománban. Az
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Az elnevezés onnan is ered, hogy a kháridzsiták elfogadják a muszlimok négy szent könyvén kívül az Alihoz
kapcsolható ötödiket (Servonnet–Laffite 1982:94).
97
Smogorzewski 1919–24:268.
98
Jâbir Ibn Zaydnak (639-693) tulajdonítják a tan véglegesítését, innen az elnevezése is: al al-madhab (‘a tan
megteremtıje’).
99
Az ibáditák négy utat vagy állapotot jelölnek meg a vallás gyakorlására és a hozzá kapcsolódó
államszervezetre: 1. uhûr, melyben az ibádita imám szabadon alkalmazhatja az isteni törvényeket; 2. širâ’
(’feláldozás’), melyben a hívek az ügyükért és a közösségért folytatott csatában vesznek el; 3. difâca
(’védekezés’), amikor elnyomás alatt élve a közösség átmenetileg nem tudja önmagát érvényesíteni, azonban
rendelkezik imámmal, aki az emír címet viseli, és küldetése pusztán katonai és idıszakos jellegő; 4. kitmân
(’illegalitás’), a hit eltitkolásának útja. A közösség élén csak emír áll, aki akkor válik imámmá, ha az isteni
törvények alkalmazására akadálytalanul nyílik lehetısége (Cuperly 1984).
100 c
Ubayda Muslim Ibn Abî Karîma al-Tamîmî Kurîn, Ibn Ibâd utáni harmadik bászrai imám. Az ı titkos
körben (alqa) való hitoktató tevékenységére vezethetı vissza az ibáditák késıbb kialakult vallási vezetésének,
a alqat al-cazzâba intézményének az elnevezése. A alqáról lásd a 11-12. századfordulóján élt elsı ibádita
krónikaíró, Abû Zakariyyâ (al-Warglâni) tudósítását (Grossmann 1976).
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elsı ibádita imamátusok az Arab-félszigeten, Hadramautban101 jöttek létre, valamint KeletAfrikában Zanzibáron.
Ománban 750-ben alakult ibádita imamátus a bászrai küldöttek által szított felkelés
nyomán, amelyet ugyan elsöpört egy abbászida hadjárat 751-ben, ám újabb bászrai missziós
csapattól megerısítve az ománi ibáditák 793-ban ismét létrehozták az imamátust. Omán ma
az egyetlen ország, amelynek államvallása az ibádizmus.
A Magreben az elsı ibádita hittérítık102 a 8. század elején kezdték el
tevékenységüket. İk alakították ki azt az ibádita magot, mely késıbb Tripolitánia nagy részét
meghódította. (Lásd 3. sz. ábra.) Az ibádizmus hívei különbözı berber törzsek (hawwara,
zenet, nafûsi) voltak. Az irányzat sikeres térhódításának kapcsán történészek gyakran
megemlítik, hogy az igát nem tőrı berber léleknek jobban megfelelt az ibádizmus
puritanizmust és egalitarizmust hirdetı, demokratikus elve, mint az arab hódítók leigázó, ıket
másodrangúként kezelı magatartása.
A hittérítık céljának megfelelıen több berber személyiség jutott el Bászrába, hogy
Abû cUbayda tanítványaként késıbb visszatérjen szülıföldjére az ibádita tant hirdetni s
megalapítani az imamátust.103 Az ı tevékenyégük nyomán alakult meg az elsı észak-afrikai
ibádita állam Tripolitániában a 8. század elsı harmadában, amely hatást gyakorolt egészen a
mai Marokkó területén levı, 757-ben alapított Sijilmassáig és a dél-líbiai Fezzánig.104 Egyes
források szerint az ibádita tan akkor terjedt el Dzserbán is, amikor a tripolitániai ibáditák által
imámként megválasztott Ismâcîl ibn Ziyâd al-Nafûsî, törzse támogatásával 749–750-ben
bevette Gabès városát,105 amely Dzserbával közel egy szélességi fokon, a tengerparton
fekszik. 761-ben az abbászidák keletrıl jövı támadásai azonban megdöntötték az imamátust.
Az ibáditák történelmének következı fázisa Ibn Rustum kairouani kormányzó
nevéhez főzıdik, aki a támadások elıl nyugat felé menekült híveivel, és egy, már elızıleg is
lakott, vízben gazdag vidéken 761-ben megalapította Tâhart városát106, a mai algériai
várostól, Tiarettıl 8 km-re. 776-ban választották imámmá, és lett alapítója a nevérıl
elnevezett jövendı rusztumida államnak, mely virágkorát a 8. század vége felé érte el.
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745–746-tól a 11. századig.
Salama ibn Sacid és Ikrima, egy szintén mérsékelt kháridzsita irányzatú, szofrita térítı.
103
A Bászrából visszatérı Abu l-Hattâb imám Tripoliba helyezte székhelyét 758-ban. A késıbbiekben elfoglalt
Kairouan városának élére pedig a perzsa származású cAbd ar-Rahmân Ibn Rustum került kormányzóként, aki
szintén tagja volt az Abû cUbayda által küldött amalat al-cilmnek.
104
Sigilmâsában szofrita, Fezzanban ibádita vezetés jött létre.
105
Prevost 2008a:60.
106
Tâhart berberül nıstény oroszlánt jelent. Nevét egy legenda szerint úgy kapta, hogy miután két kiküldött
„honkeresı” jelentése alapján az ibáditák döntöttek a leendı város helyérıl, és Ibn Rustum is a helyszínre
érkezett, egy nıstény oroszlán jelent meg a városalapítók elıtt (Mercier 1932).
102
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Kiterjedt területen húzódott, keleten a mai algériai Tlemcen városától nyugaton Kirenaikáig
(Líbia), délen pedig egészen Fezzanig (Dél-Líbia). (Lásd 4. sz. ábra.) Több mint bizonyos,
hogy Dzserba is ehhez az államhoz tartozott.107 A továbbiakban pedig akármilyen
kormányzás alatt is állt – hiszen lázadások, szakadások jellemezték ezt a korai idıszakot –,
hő maradt ehhez a vallási irányzathoz.
Tâhart közel másfél évszázadon keresztül az ibáditák vallási, politikai, és
adminisztratív központja volt. A rusztumida imám kormányzói révén innen irányította a
provinciákat (Jebel Nefousa, Ifrîqiya108 déli területe). Tekintélye a Magreben is túlterjedt: az
ibáditák Bászrában és az egész Keleten elfogadták imámjukként.
Tâhart kedvezı földrajzi fekvése és a vidék termékenysége, forrásainak gazdagsága
miatt a karavánok egyik keresztezıdési pontjává vált. Az ibáditák ekkorra már szinte
monopolizálták egyes cikkek, elsısorban a rabszolgák és az arany transzszaharai
kereskedelmét.109
A Tâhart életére sokáig pezsdítıen hatott a sokszínő lakosság, a különféle vallási és
politikai irányzatok azonban belsı szétforgácsolódáshoz is vezettek, aminek következtében a
rusztumida állam nem volt képes sikeresen szembeszállni a fátimida támadásokkal. A 10.
század elsı évtizedében, Tâhart eleste után, az utolsó rusztumida imám, Abû Yacqûb Yûsuf
családjával és ibádita tudósokkal, neves személyiségekkel együtt a néhai rusztumida állam
déli határvidékére menekült.110
A sivatagos vidéken a 60 méter mélyen húzódó hatalmas artézi vízréteget kiaknázva,
kutak építésével az ibáditáknak itt is sikerült az élet alapjait megvetniük, s egy gazdaságilag
és kulturálisan virágzó várost, Sedrâtát111 megalapítaniuk, mely a karavánok újabb
állomásaként a transzszaharai kereskedelembe, híres tudósai révén pedig a kor szellemi
életébe is bekapcsolódott.112 Feltételezések szerint éppen ez a jólét és gazdagság113 lehetett
újfent a veszte a közép-magrebi ibáditák székhelyének, amelyet a Beni Hammádok
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rombolhattak le a 11. század második felében.114 Ugyanakkor a források az ibádizmuson
belüli irányzatok, az ibáditák-wahabiták115 és nukkáriták versengésérıl is beszámolnak.116
Az ibáditák újra menekülni kényszerültek, és egy újabb hon keresésekor jutottak el
arra a Sedrâtától 200 km-re északnyugatra fekvı, természetes vízforrással nem rendelkezı,
kısivatagos vidékre, a Mzáb vádi völgyébe, ahol hét várost117 alapító leszármazottaik ma is
Észak-Afrika legnagyobb ibádita közösségét alkotják.118
A fátimidák hatalomra kerülésével a ketama (kutama) berberek két csoportja, a Banû
Sadwîkaš és a Banû Ṣadāîyan telepszik be a szigetre. A 9. század második felében a halafita
kháridzsita irányzatú zawwâja berberek, és más nukkárita, wahabita és halafita hívık
menekülnek a szigetre a fátimidák támadásai elıl.119
A rusztumida állam széthullásával egyidıben Dzserbán megerısödik a vallási
hatalom a wahabita Abû Miswâr120 sejk vezetése alatt. A sejk Jebel Nefousában folytatott
tanulmányokat, és szoros kapcsolatban állt a kor leghíresebb tudósaival. Miután 896-ban az
aglabidák legyızték a jebel nefousaiakat a mânûi csatában, Abû Miswâr tudós könyveit
Dzserbára szállította, ami jelentısen hozzájárult az ottani szellemi élet felpezsdüléséhez. Abû
Miswâr békítı szerepet játszott a szigeten egymással versengı kháridzsita irányzatok között,
a halafitákat áttérítette a wahabizmusra. İ kezdte el építtetni a Jemaca al-Kebîrt
(Nagymecset) a sziget észak-nyugati részén, Mellita közelében, amely aztán az egyik
legjelentısebb ibádita központtá vált a Magreben. Továbbá segítette a szegényeket, és vallási
iskolát alapított. Sírja Guellala falu egyik kerületében található.121
A 10. század közepe felé Abû Yazîd, a „szamaras ember” lázadást szított és vezetett a
fátimidák ellen, és lévén, hogy nukkárita volt, ezen irányzat – erıszakos terjesztésének
eredményeként – Dzserba szigetén is megerısödött.122 Abû Yazîd halálával azonban
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meghiúsul egy nukkárita imamátus létrehozásának az álma is, és ez az irányzat is
visszaszorul az ibádizmuson belül.123
Dzserba a 13. századtól a 19. század közepéig jelentıs intellektuális központként
mőködött a rusztumida állam maradványaként a Mzábon és a líbiai Jebel Nefousában124
fennmaradt ibádita közösségek számára, elsısorban – de nem kizárólag – vallási téren.125
Dzserbai származású az a vallástudós is, cAmmi Sacîd, akirıl elnevezték a hét mozabita város
legfelsıbb vezetését (majlis cAmmi Sacîd126). A tudós a 15. században látogatott a Mzábra, és
ott is töltötte élete hátralevı részét. Emlékének megırzésére sírjánál mecset épült a ghardaiai
temetıben, ahol aztán a legfelsıbb vezetés az üléseit is tartotta, és az idegenek védelmezı
szentjeként is tisztelték.127
A mozabita település- és városszerkezettıl merıben eltérı, ám hasonló vallási
vezetéssel (alqat al-cazzâba) rendelkezı Dzserbán ennek az intézménynek nem volt állandó
székhelye, hanem mecsetrıl mecsetre jártak tanácskozni. Míg a Mzábon élık egységes tant
vallottak, addig Dzserbán két ibádita irányzat uralkodott: ibádita-wahabita128 és nukkárita. Az
elıbbi a sziget északnyugati részét, az utóbbi a délkeleti részt uralta.129 A mecseteknél a
minaret130 tájolása jelezte a hovatartozást: az ibádita-wahabitáké a qiblától északkeletre, a
nukkáritáké északnyugatra helyezkedett el. Hatalmi versengésük – amely a berberek duális
politikai rendszerét tükrözte a offok intézményében131 – több évszázadon keresztül rányomta
bélyegét a sziget történelmére, s végül a wahabiták felülkerekedéséhez vezetett.132 Stablo a
20. század elsı felébıl a málikitákkal szemben már csak (ibádita) wahabitákat említ, akik egy
1936-os adat szerinti 24 000 lélekszámmal a sziget lakosságának 51 százalékát tették ki.133
Ám az, hogy a 18. század kezdetétıl a málikita doktrína tért kezd hódítani a szigeten azáltal
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is, hogy az ibáditák egy része áttért a követésére,134 újabb ellentétet, belsı viszályokat szült,
amelyeknek – a felszínen – a francia gyarmatosítók hatalomátvétele vetett véget 1881-ben,
amikor is helyırséget vezényeltek a szigetre.135

2.1.b. Az ibádizmus a jelenkorban
Dzserbán a vallási és nyelvi hovatartozás egysége – az ibádizmus és a berber nyelvhasználat
– felbomlott azáltal, hogy a berber wahabiták egy része áttért a malekizmusra. A
központosított vallási vezetés (alqat al-cazzâba) megszőnésével az ibádizmus gyakorlata is
visszaszorult.

A

tudás

intézményes

átörökítése

megszakadt,

e

vallási

irányzat

hagyományainak és tanainak átadása jobbára a családi körre korlátozódik. Történt ez azért is,
mert az ibádizmust (wahabizmust) nem ismerték el állami szinten, és így imámmá sem volt
kinevezhetı olyan ember, aki ehhez az irányzathoz tartozott.136 Algériában más volt a
helyzet, ott a vallásügyi minisztériumban az ibádita mozabiták képviselettel is rendelkeztek.
Ibádita vallási iskolába vágyó dzserbai fiatalok csak a szigeten, sıt az országhatáron
túl tanulhatnak, mégpedig Algériában, az egyik mozabita városban, Guerrarában 1925-ban
létesített Al-Hayat középiskolában, mely intézmény az ibáditán kívül a négy szunnita
doktrínát is oktatja, és minden muzulmán elıtt nyitott.137
Tunéziában Ben Ali elnöksége alatt vallási toleranciát hirdettek, azonban az iszlám
fundamentalisták ellen kemény kézzel felléptek. A Keletrıl terjedı „Hit és gyakorlat”
mozgalom138 Dzserbára is eljutott, amely nem kedvezett a szigeten az ibádita hagyományokat
továbbörökíteni vágyók politikai megítélésének. Guellalában az 1990-es évek elıtt egy
csoport jött létre azzal a céllal, hogy társadalmi és kulturális téren felélesszék a
hagyományokat. Esküvık és más ünnepek alkalmával győltek össze, hogy megvitassák és
oktassák az ibádita tanokat. Az iszlamista mozgalom elleni küzdelem azonban egyúttal ennek
az ibádita kezdeményezésnek is véget vetett, mivel összemosták a két irányzatot.
Saját kutatásaim alapján az 1990-es évek végén úgy tőnt, hogy az ibádizmus csaknem
teljesen kiveszett az emberek ismereteibıl és gyakorlatából. Sokan nem is hallották ezt a
szót, és fogalmuk sem volt, hogy mit fed, még kevésbé tudták, hogy egyes szakirodalomi

134

Stablo 1941:20. Stablo által a felekezeti megoszlást mutató térkép szerint málikita többség volt Houmt-Souk
környékén, a sziget keleti csúcsánál és középrészén (Stablo 1941:57)..
135
Tlatli 1942:125–129.
136
Stablo 1941:25.
137
Az intézményrıl lásd Bendrissou 1994.
138
E mozgalom követıit olyan külsı jegyekrıl, mint a szakállviselet és az eltérı öltözködés lehetett azonosítani.

45

források ıket ennek az irányzatnak egyik utolsó képviselıiként jelölik. A legtöbben
muzulmánoknak tartották magukat, az arab többségtıl való vallási elkülönülés nélkül.
Az ibádizmusból gyakran nem maradt fenn más, mint egyes külsıdleges, formai
vonások: az ibáditák az imánál nem emelik fel a karjukat az ég felé139 és nem mondják az
ima végi formulát (âmîn). A faluban még vannak olyan idısebb emberek, férfiak és
asszonyok egyaránt, akik imádkozáshoz leveszik alsónemőjüket. E tan makulátlan tisztaságot
(ahâra) követel ugyanis az imához, és e ruhadarab levételével (vagy a testrész
megmosásával) ennek a tételnek az érvényesülését biztosítják. Az ibádita mecseteket is úgy
építették, hogy a müezzin a mosakodó helyiségen keresztül, vagyis csak a rituális
megtisztulása után mehessen föl a minarethez vezetı lépcsın. A mosdóvizet fedett
medencékben ırizték, védve a külsı szennyezıdéstıl.140
A szakirodalomban az arabok (málikiták) és a berberek (ibáditák) közötti
különbségként hozzák még fel az utóbbiaknak az elıbbiekéhez képest puritán életvitelét,
amely a szórakozás, mulatozás módjában is megnyilvánul: az ibáditák ünnepeit nem kíséri
hangszeres zene vagy ének – legalábbis errıl tudósítanak a 20. század elsı felébıl.141 A
vallási elıírások szigorú betartásából eredı puritánság olyan vonás, amely általában jellemzı
az

ibádita

közösségekre,

és

amely

a

mentalitásban,

a

viselkedésmódban,

az

önreprezentációban és a kultúrában, a mővészetekben, köztük az építészetben is
megnyilvánul.
A tunéziai „arab tavaszként” ismert politikai változások után azonban az elızı
politikai rendszer homogenizáló nyomása alatt hallgatásba és a privát szférába visszavonuló,
avagy oda szorított kisebbségi etnikai és vallási identitástudat a felszínre törni és egyre
aktivizálódni látszik a berberek, zsidók és fekete-afrikai származásúak körében.142 Az 1994ben Franciaországban megalapított Association Djerbienne en France civilszervezet nyújtja
erre az egyik keretet a vallási vonatkozású programjaival, valamint a kapcsolattartás a
franciaországi mozabita szervezettel. A Kadhafi-uralma alól felszabadult Líbiában is hasonló
folyamat indult meg a Jebel Nefousa-i ibáditák körében.143
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2.2. Zsidó közösség
A sziget etnikai-vallási összetételét színesítı népek sorában a második legrégebbi népként a
zsidókat (yehûd) kell említenünk. A sziget vallástudósai szerint elsı képviselıik az i. e. 6.
században érkeztek a területre, a jeruzsálemi templom elsı lerombolása után.144 Az ı
esetükben menedékszigetként145 említhetı Dzserba, hiszen Észak-Afrikába kényszerőségbıl,
új hazát keresve jutottak el. Ám ez az eredet csak egyike annak a három feltételezésnek,
amely a zsidók Dzserbára telepedésének okaira keres magyarázatot. Történészek azt is
elképzelhetınek tartják, hogy az újjáépített jeruzsálemi templom lerombolása (tehát a
második lerombolás) után, vagyis i. sz. 70 után a Római Birodalom területén rabszolgának
eladott zsidó hadifoglyok146 alapították e közösséget. Felmerülhet még egy csaknem fél
évszázaddal késıbb megtörtént esemény, a rómaiak ellen kitört kirenaikai zsidó lázadás
leverése a Kitosz háborúban (i. sz. 115–117), amely után a zsidók a Szaharától északra élı
berber lakosság körében kerestek menedéket. Lucette Valensi tuniszi zsidó származású
történész-antropológus kutató szerint, aki behatóbban foglalkozott a dzserbai zsidó közösség
történetével is, annak eredetére vonatkozóan nincsen egyetlen elfogadott nézet.147 Akármikor
is telepedtek meg a szigeten, a róluk szóló legelsı említés a 12. század elsı felébıl
származik.148
A zsidó közösség két településen összpontosul, amelyek a sziget egyik legelsı, 16.
században készült térképén is szerepelnek: Hara Kbirában, mely Houmt-Souk egyik kerülete,
valamint Er Riadh faluban, régebbi ismert nevén Hara Sghirában. Ennek közelében található
a híres al-Ghriba (’idegen nı’149) zsinagóga, mely az elnevezését egy legendában szereplı
szent asszonyról kapta. Ebben a zsinagógában két Jeruzsálembıl hozott emléket ıriznek, egy
Tórát, valamint egy követ vagy ajtót, amelyet beépítettek.150 A zsinagóga zarándokhely is,
minden év áprilisában több ezer zsidó keresi fel. A helyszín a 2002-ben a zarándokokat sújtó
véres merénylet miatt lett közismert a világsajtóban, amelyet az Al Kaida (al-Qaida) csoport
egy öngyilkos merénylı tagja követett el.
A zsidók Észak-Afrikában a városokban hagyományosan az arab lakosságtól fallal
elkülönített, vagyis fallal körülvett városrészekben éltek, az úgynevezett mellaokban. Az
144
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ibádita berberek által lakott Ghardaiában lakóhelyük a városfalon belül volt, ám külön kapu
vezetett a negyedükbe, amelyet éjjelre bezártak. Dzserbán a falak hiányoznak, de koncentrált
településmodelljük különbözik a sziget többi részén tapasztalható lakóhelytípustól, amelyre
hagyományosan a laza szerkezetben, elszórtan épült, erıdszerő lakóházak a jellemzık.
Mint az összes többi tunéziai zsidó, a dzserbaiak is bizonyos tevékenységekre
szakosodtak: árusok, ószeresek, viszonteladók, (patkoló)kovácsok, élelmiszerboltosok,
kelmefestık.151 Az itt leginkább gyakorolt mesterségük az ékszerkészítés, amelyet hosszú
idın keresztül egyedül ık tartottak a kezükben a szigeten. Az 1990-es években jelent meg
Guellala faluban az elsı falubeli ékszerész, aki a mesterséget a Houmt-Soukban oktató zsidó
mesterektıl tanulta, átvéve tılük az általuk gyártott ékszertípusokat, -formákat, illetve
stílusokat. A zsidók Magreb-szerte ismert ékszerkészítık, ami a többségi társadalom által
nekik engedélyezett birtokolható vagyontárgyak korlátozottságából fakad. Az iszlámban
tilalom alá esı pénzügyleteket (uzsorát) is zsidók bonyolították az arab közösség számára, ez
a szerep több száz éves hagyományra tekint vissza.152
Ez a közösség, amely két irányzatra szakadt, két zsinagógával rendelkezett, és eltérı
tuniszi izraelita konzisztóriumhoz tartozott.153 Leginkább magába zártan élt, létrehozva a
saját intézményeit, iskolát154 és héber kiadót, amely 1911 óta mőködött. Az egészségügyi
feltételek javulása demográfiai növekedést vont maga után, ami pedig a túlnépesedés miatt
elvándorláshoz vezetett: a dzserbai zsidók új közösségeket alapítottak több dél-tunéziai
városban. Izrael állam megalakulása újabb kivándorlási hullámot indított el, tíz éven belül a 4
300 fıt számláló közösség csaknem a felére zsugorodott. 1975-ben pedig már csak ezer fıt
számlált.155 A megüresedett házakba arabok költöztek be, számuk a két zsidó településen már
meghaladja az ıslakosokét.

2.3. Fekete lakosság
Az ibáditák évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a Nyugat- és Észak-Afrikát
összekötı transzszaharai kereskedelemben, amelynek keretében rabszolga-kereskedelmet is
folytattak. Habár 1846-ban betiltották a kereskedelmet, a rabszolgaság bizonyos formái
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továbbra is fennmaradtak Tunéziában, ami 1890-ben egy újabb tiltó rendelkezést tett
szükségessé.156 De részben ezt is túlélte a rabszolgaság gyakorlata, fıként a déli területeken,
egyes források szerint egészen a 20. század elejéig létezett a mezıgazdasági szektorban és a
házi szolgaság intézménye keretében. Egész Tunéziára vetítve 1700 és 1880 között százezer
rabszolga behozatala valószínősíthetı.157
Dzserba volt a Fezzantól Szenegálig futó, Ghaton és Ghadamesen keresztül vezetı,
Szudánból induló rabszolga-kereskedelem egyik végállomása. A szárazföldrıl jövı
karavánok tevéi apálykor lábon át tudtak kelni a tengeren a sziget délkeleti részénél a
„Teveútnak” (Trîk el-Jemel) nevezett, még a rómaiak által épített út158 vonalán. (Ennek a
nyomvonalán építették 1950-ben a kontinenssel összekötı utat.) A sziget e szerepére,
gazdagságára irigyen tekintve a tripoli pasák több sikertelen kísérletet tettek arra, hogy a
karavánokat a saját székhelyükre vezessék. A franciák a 19. század végén szintén dédelgettek
olyan tervet, hogy szaharai kereskedelmi ügynökséghálózatot hoznak létre a Szudán–Dzserba
útvonalon, amely hasonló szolgálatokat tehetett volna Franciaországnak, mint amit a KeletIndiai társaság az angoloknak. A gyarmat határainál zajlott incidensek (expedíciók és
missziók megsemmisítése) miatt azonban kútba esett a Dzserbának kiemelkedı szerepet
szánó nagyszabású terv.159
A szigetre a déli területek számos pontjáról érkeztek afrikai kereskedık és rabszolgák,
ma élı leszármazottaik is vegyes származásra tekinthetnek vissza. Dzserba keleti részén,
Midounban találhatók a legnagyobb számban.160
A minket érdeklı interetnikus kapcsolatokról, a különbözı közösségek közti
munkamegosztásról és szimbolikus cserékrıl, egymás megítélésérıl és reprezentációjáról,
vagyis azokról a gazdasági-társadalmi-kulturális niche161-ekrıl, amelyeket a többségi
társadalom a saját korlátai, hiányosságai miatt, ugyanakkor pedig szükségleteinek
kielégítésére természetes módon felkínál a kisebbségeknek, kevés forrás számol be. S ami
kevés létezik, az is a többségi társadalom szempontját tükrözi, hiszen elenyészı számú
kutatás folyt a szubszaharai származású észak-afrikai közösségek körében.162 A jelen kutatók

156

Larguèche 1993, 1995.
Ezzel a számmal Tunézia a 4. helyen szerepel Észak-Afrikában, Egyiptom (800 ezer rabszolga), Marokkó
(515 ezer), Líbia (400 ezer) után. A legkevesebb, 65 ezer rabszolgát Algériába szállították.
158
Az utat pons Zithának hívták, az átjárót pedig El-Kantarának (Tissot 1982:16).
159
Servonnet–Laffite 1982:90–91.
160
Le Djerbien honlap adata. Internetcím: http://djerba.net.free.fr/midoun.htm.
161
A szó eredetileg ökológiai szakszó.
162
A dzserbai fekete közösségrıl Marianne Catzaras, egy dzserbai tunéziai-görög származású antropológusszociológus-fotográfus készített fotóalbumot, amely Jerba, ton autre visage. La communauté noir címmel 2005ben jelent meg.
157

49

velük kapcsolatban néhány kiemelt témára, szembeszökı jelenségre összpontosítottak,
úgymint az afrikai (etiópiai és egyéb) eredető, gyógyítási célú megszállottsági kultuszokra,
rítusokra és az ezeket gyakorló társaságokra: ilyen a zâr a Masrek országaiban, valamint a
stambali legismertebben Tunéziában és a gnawa Marokkóban. Ezek a társaságok tudatosan
afrikai rabszolga ıseik animista gyakorlatait elevenítik fel, ugyanakkor pedig egyértelmően
és kétségbevonhatatlanul muzulmánnak tartják magukat.163 Ezekkel a társaságokkal,
kultuszokkal

elválaszthatatlanul

összekapcsolódik

a

terápiás

funkciójú,

jellegzetes

hangszerekkel elıadott zene, amely szintén preferált kutatási tématerület. Megjegyzendı,
hogy a zenészek fıként afrikai származású férfiak, a hívık viszont elsısorban nık, s
származásukat tekintve szélesebb körbıl kerülnek ki. A megszállottsági kultuszokat gyakorló
társaságok mőködése arra mutat, hogy a többségi társadalom a szellemvilággal való
szorosabb kapcsolatokat, hatékonyabb kommunikációt feltételez a fekete bırő lakosság
körében, s ezért hozzájuk fordul speciális bajainak orvoslása érdekében.
Guellala faluban is úgy tartják, hogy a feketék által készített amulettek hatásosabbak,
mint a mások által készítettek. Az afrikai származású embereket ısi mélységek, titkok
birtokosainak tekintik, akiket – a szentség ismérveinek megfelelıen – félelemmel, egyúttal
tisztelettel öveznek. A feketék ilyen megítélése azonban nem univerzális jellegő, és mindig
az egymás mellett élı csoportok egymáshoz való viszonyától függ: Kolumbiában például az
afrikai

eredető

fekete

lakosság

a

természethez

közelebb

élı,

„vadaknak”,

civilizálatlanabbaknak tartott indiánokat ruházza fel azzal a hatékonyabb mágikus szereppel,
amelyet az arab világban a többségi társadalom éppenséggel nekik tulajdonít.164
A nagyobb hatékonyságot egyes testi képességeikhez is kapcsolják. Az afrikai
származású dadáról például a dzserbaiaiknak az az elképzelése, hogy a legjobb – vitaminban
és ásványi anyagokban a leggazdagabb – anyatejjel rendelkezik.165 Máshol gyógyító erıt
tulajdonítanak a fekete asszony tejének, azt tartják, hogy lányok szemérıl a hályogot képes
eltüntetni.166
A feketék a házban és ház körül szolgai, segítı és ırzı feladatokat láttak el, és
közülük egyesek bizalmas kapcsolatba kerültek a ház asszonyával, szinte leánytestvéri rangra
jutva, vagy gyermekeinek második anyjaként szerepelve.167 Szíva-oázisbeli férfi háziszolgák
olykor szélsıséges példáját is mutatták a gazdájukkal kialakított bensıséges viszonynak,
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akikkel társi, baráti (cašir) kapcsolatban álltak: gazdáik homoszexuális vágyait elégítették ki,
és nem pusztán passzív módon.168 Egyebekben a férfiak a mészáros, az öntözıcsatornatisztító, a nık pedig a bába szerepét is betöltötték.
Egy

közösség

a

saját

kultúrájában,

társadalmában

szabályozott

területek

kompenzálásában fordulhat a másik csoporthoz, s úgy tőnik, hogy a testtel kapcsolatos
tevékenységek és a szexualitás az arabok (és berberek) számára ilyen terület. Mivel egyes
ünnepek idején éppen ezek kerülnek elıtérbe, így a feketéknek engedik át a velük
kapcsolatos szerepeket: hagyományosan ık töltötték be a körülmetélést is végzı férfi borbély
(ajjâm169) szerepét, és szimmetrikusan a fekete asszonyok fodrásznıi feladatot láttak el
Dzserbán, de hasonlóképpen más közösségeknél is.170
Az esküvık alkalmával a menyasszony testét felkészítı rituális segítı funkciójában,
illetve a nászéjszaka alatt esetlegesen felmerülı gondokban segédkezı szerepében
találkozhatunk fekete asszonnyal. A rituális funkción kívül azonban a nehéz vagy nehezebb
munkát végzı, szolgai mivolt is felmerül, például a nagyobb fizikai erınlétet és kitartást
igénylı ünnepi ételek171 elkészítését feketékre bízhatják.
A fekete borbély szerepe Dzserbán kikopni látszik a gyakorlatból egy olyan állami
rendelkezés következtében, amely a körülmetélést csak diplomás orvosoknak engedélyezi.
Fekete esküvıi rituális segédkezıvel találkozni még, de ez a szerep nem kötelezı jellegő, és
az egyes családok döntésétıl valamint anyagi helyzetétıl függ, hogy saját közösségükbıl,
szőkebb családjuk körébıl, vagy pedig fizetség ellenében a fekete közösséghez tartozó, erre a
funkcióra specializálódott asszonyt választanak.
A saját közösségen belüli (intraetnikus) mágikus agresszió kivédésére a másik
közösséget pajzsként használhatja az egyik közösség. Erre nyújt példát az algériai
mozabitáknál egy gyermek szimbolikus eladása a fekete közösségnek, ami nıi és férfi
vonalon, ennek megfelelıen egyénien és egy egész csoportot mozgósítva egyaránt történhet.
A nık révén úgy, hogy egy gyermeket egy fekete asszony által megszoptatnak, s így
tejrokonságot létesítenek vele. A férfiakkal pedig úgy, hogy a veszélyben képzelt gyermek
házába fekete zenészeket hívnak, akik meghatározott zenét játszanak neki, s így fogadják
gyermekükké. Az ezután a „négerek gyermeke” megnevezést viselı, többnyire fiúgyermeket
a fekete zenészek csoportja évente egyszeri zenéléssel végigkíséri élete legnagyobb
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fordulópontjáig, vagyis az esküvıjéig, amikor is utoljára játszanak a számára, hiszen a
mágikus támadás veszélyével szemben ettıl fogva már védettnek tekinthetı.172
Az afrikaiakhoz akkor is fordulhatnak, mikor a közösség valamilyen ok miatt kiveti
magából egyik tagját, és a vele kapcsolatos kötelezıen elvégzendı teendıket a „másikra”
hárítja. Szintén a mozabitáktól hozok példát a 20. század elsı felébıl, akiknél, ha a vallási
specialista, egyben halottmosdató asszonyok az elhunytnál valamilyen rendellenességet,
bőnös cselekedetre utaló jelet találtak, nem helyezték a testét a halotti lepelbe. Ezt a feladatot
ilyen esetekben arab nık vagy fekete szolgálók végezték el.173
Szudáni eredetőnek, a rabszolgák által elterjesztettnek feltételeznek néhány
hagyományossá vált ételt Tunéziában. A fıtt cirokból készült ételt (drô’) afrikai asszonyok
árulják Tunisz utcáin a böjthónap alatt.174 Dzserbán is ismert, olajjal elkeverve.
Az afrikai közösséget Dzserbán az aswâd (tsz. sûd) szóval jelölik, amely a közösség
földrajzi származási helyének elnevezésére, Szudánra utal. Ez azonban nem a ma ismert
északkelet-afrikai államra értendı, hanem az arabok által bilâd es-sûdânnak elnevezett
hatalmas területre, amely a Szahara alatti és a tengerpartig tartó régiót jelöli Afrika teljes
szélességében.175 A „szudáni” elnevezés alatt így általában a feketéket értették. Chebel
pontosítása szerint, aki a rabszolgák elnevezésérıl jegyzéket állított össze, a szudáni (fekete)
eunuchokat nevezték így.176 Az egyes embereket a šûšân, šûšâna, illetve a wusif, wusifa177,
avagy még a szolgát jelölı cabîd elnevezéssel illetik. Ez utóbbit, mely eredetileg rabszolgát
jelent, Tunéziában általánosan használják a feketékre.178 Az arabban még elterjedten a
feketékre használatos zanûj megnevezéssel a szigeten nem találkoztam. Viszont
szinonimaként elıfordul, hogy a fekete szemfestékre használt khFol hivatkozó megnevezéssel
illetik ıket, illetve a kávét jelentı qahwával. Tapasztalatom szerint mindkettı a gunyoros,
viccelıdı beszédben fordul elı. A Guellalában a berber nyelvet kutató olasz nyelvész,
Vermondo Brugnatelli a „még meg nem gyújtott fekete szén” jelentéső tarjit szóról is azt
győjtötte, hogy pejoratív kifejezésként használják a fekete bırőekre.179
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Afrikai származásra föltehetıen egyes dzserbai toponímiák is utalnak, így például
Sédouikech és Cedghian települések elnevezése – egyik etimológiai föltételezésként – egy
afrikai testvérpár nevébıl, illetve a vízvezetı csatornákat elválasztó gát elnevezésébıl alakult
ki.180
A feketék a gazdájuk házának közelében laktak, akik otthonában, illetve földjein
végeztek munkát.181 Személyük oly szorosan összekötıdött egy-egy házzal vagy családdal,
hogy a helyi szentek, illetve természetfeletti lények (dzsinnek) között is számos afrikai
származásút találni. Errıl bıvebben a lokális szent helyek, az úgynevezett macmûrák kapcsán
szólok.

2.4. Európai lakosság
A szigetet az i.e. 1. évezredtıl az i. sz. 7. századig egymást váltva a föníciaiak, rómaiak,
vandálok és bizánciak uralták, ám a lakosság összetételén nem hagytak maradandó nyomot.
Azonban több római kori település romjai láthatók még ma is, fıként a sziget déli részén, és a
sziget elnevezése is egy ókori település, Girba nevébıl ered, amely az észak-nyugati parton, a
mai Houmt-Souk közelében volt. Elıször i. sz. 4. századi források tettek róla említést.182
A keresztesháborúk idején, majd a Földközi tenger feletti hatalom megszerzéséért a
keresztények és muzulmánok által vívott küzdelemben az egyik stratégiai pont egészen a 16.
századig Dzserba volt, amikor végleg ez utóbbiak vették ellenırzésük alá. Az európai,
szicíliai és spanyol hódítások, büntetıexpedíciók183 inkább a szigetlakók számának a
megcsappanását, több ezer ember fogolyként való elhurcolását vonta maga után, mintsem
európai betelepedést. Véres csatározások után 1135-ben pár évtizedre II. Roger szicíliai
király hatalma alá kerül a sziget, a 13. század közepén a spanyolok próbálkoztak elıször a
megszerzésével. 1308–1315 közötti idıszak jelenti a sziget legsötétebb idıszakát, amikor a
lakosok 75 százalékát a spanyolok elhurcolták. Múltbeli hatalmi jelenlétükre a szigeten
elszórva kisebb erıdök romjai emlékeztetnek. A vesztükre pedig egy emlékoszlop és két
metszeten fennmaradt torony (borj el-ra’s) képe, amelyet a Dzserbát kalózfészeknek
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használó török Dragut kalóz184 emeltetett annak a hatezer spanyol katonának a koponyájából
és csontjaiból, akiket 1560-ban a Houmt-Souk közelében, a tengerparton a Ruggiero di
Lauria185 által a 13. század végén emelt erıd186 elfoglalásakor lemészároltatott. A dzserbai
keresztények kérelmének eleget téve 1848-ban a tuniszi bej kegyeletbıl megparancsolta a
torony elbontását és a csontok eltemetését a település keresztény temetıjében.
A 19. század végén egy négyszáz fıs, a keresztény vallást erısen tartó, a saját nyelvén
és arabul is beszélı máltai közösség élt a szigeten, tudósítások szerint igen szegény
körülmények között, halászattal tartva fenn magát. A francia gyarmati tisztségviselıkkel és
családtagjaikkal, valamint néhány európai, fıként izraelita nagykereskedıvel együtt az
európaiak száma csaknem elérte a félezret.187 Egyéb Földközi-tengeri népek – olaszok,
görögök – szintén megjelentek munkavállalóként, halászokként a területen, de képviselıik a
máltaiakkal együtt ugyancsak eltőntek a francia protektorátus alól való felszabadulás után.188
A dzserbaiaik az európaiak megnevezésére általában a rûmî szót használják,
amelyben a ’rómaira’ való utalást sejthetjük. Jelentése azonban történelmileg ’bizánci’,
’keresztény’, de megjelenik ’fehér’ vagy ’hitetlen’ értelemben is.189 A Szlavóniából származó
rabszolgákat ugyancsak így nevezték,190 akiket a rómaiak hurcoltak el, majd kereskedelmüket
a muzulmánok folytatták a középkorban Spanyolország és Észak-Afrika irányában.
Az európai-keresztény múltra még egy Szent Józsefnek szentelt templom emlékeztet
Houmt-Soukban, amelyet 1848-ban a máltai lovagrend emelt, és amely több mint négy
évtizedes bezárás után 2006-ban nyitotta meg újra kapuit a hívık elıtt, és tartanak benne
misét hétvégén franciául, németül és olaszul. A sziget egyes helyein pedig keresztény szent
emberek sírhelyét jelzı, vagy nekik szentelt szakrális építményeket (macmûra) lehet találni,
olyan elnevezéssel, mint például msî (’keresztény’).
A jelenkori európai elemet a hotelsávot tömegesen látogató turisták jelentik, akiknek
kiszolgálása és a velük való kapcsolat kétségkívül hatást gyakorol a helyiekre, és bizonyos
területeken európaizálódáshoz vezet. Az európai elem paradox módon a dzserbaiakon
keresztül is éreztetheti hatását, hiszen a nagyszámú emigrációban élı, fıként férfi
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munkavállalók helyébe a családi migrációs modell kezd lépni, annak minden hozadékával
együtt: változások a mentalitásban, a vallásgyakorlatban, a szokásokban, az öltözködésben, a
párválasztásban, modernizáció a lakóházépítésben stb. Az európaiakkal, elsısorban nıkkel
kötött vegyesházasságok, amelynek arányáról nem ismerek felmérést, szintén óhatatlanul
hatást gyakorolnak a kultúrára, jóllehet fıként a befogadó országban lakó felet érintve.

2.5. Arab közösség
Az arabok Mucâwiya ibn Ḥudayğ, Moávija kalifa kegyelmet nem ismerı vezérének a
vezetésével, 654-tıl kezdıdıen háromszor törtek be Ifrîqiya területére. A Tripoli
kormányzójává kinevezett Ruwayfa ibn Tâbit al-Anṣârî az, aki 667-ben elfoglalta Dzserba
szigetét, nagyszámú foglyot ejtve, és jelentıs zsákmányra szert téve.191 A sziget ezután a
kontinensen alakult különbözı államok részeként és dinasztiák uralma alatt megtartotta
berber kultúráját, nyelvét, valamint a 8. század közepén felvett, az iszlámon belüli kisebbségi
vallási irányzatait. A területnek a Banû Hilâl törzsek betörését követı jelentıs elarabosodása
a szigetet alapvetıen nem érintette, jóllehet az Ouled Mehabeul192 képviselıi Ajimon
keresztül beszivárogtak a területére. A kontinensbeli nomádok és közvetlen szomszédok több
ízben megtámadták Dzserbát, történelmi források fosztogatásról beszélnek, de jelentıs
betelepülésekre nem utalnak. A sziget a 16. század közepétıl a törökök kezébe kerül, és hol
Tripolihoz, hol Tuniszhoz csatolják, súlyos sarcot fizettetve vele, mígnem a 17. század
közepén végleg utóbbi fennhatósága alá kerül.193 A hatalmat helyi családokból örökletesen
kikerülı sejkek gyakorolták, ami számtalan belsı viszályhoz is vezetett.
A túlélés érdekében Dzserba a kontinenssel szerteágazó politikai, gazdasági és
kulturális kapcsolatokat tartott fenn. A dzserbaiak földterületeket birtokoltak a kontinensen,
és idénymunkára is „átjártak”, hasonlóképp a kontinensbeli arabok. Úgy tőnik, hogy
történelmi források jelentısebb arab betelepülésrıl nem szólnak. A szigeten a közösségek
közötti munkamegosztásban hagyományosan az arabok azok, akik állattartással foglalkoztak,
a fonáshoz, szövéshez szükséges gyapjút is biztosítva, jóllehet a természeti adottságok miatt
nagyobb nyájakat nem lehetett tartani.
Jelentısebb mértékő arab betelepülést eredményezett azonban a sziget északkeleti
részén az 1960-as évektıl az üdülıövezet kialakítása. A 11 km-es tengerparti sávon megépült
elsı szállodasor új munkahelyeket teremtett, ám ezeket nem a szigetlakók használták ki. A
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dzserbai emberek individualizmusra hajló mentalitásának tudják azt be, hogy helyiek csak kis
mértékben jelentkeztek alkalmazottnak. Inkább megtartották családi vagy egyéni
kisvállalkozásaikat, vagy külföldi (fıként franciaországi) munkahelyeiket. A helyi
kézmővesek, elsısorban fazekasok ugyan kaptak megrendeléseket egyes szállodák
dekorációinak – például áttört lámpabúráknak vagy kerti vázáknak, edényeknek – az
elkészítésére, de – amint a guellalaiak mesélték – ezek a megrendelések a bizonytalan fizetési
kötelezettségvállalás miatt nem bizonyultak gyümölcsözınek.
Az új tengerparti turistaparadicsomban adódó munkalehetıségeket így sokkal inkább
a kontinensrıl érkezık ragadták meg. Az ı megjelenésük a szigeten korántsem korlátozódott
azonban a szállodasorra, amely késıbb már egy második, majd további sávokkal egészült ki a
közvetlen tengerpartra épültekhez képest. Hanem kezdték átvenni a sziget belsı településein
mőködı kereskedelemi üzleteket, piaci boltokat is. Így például Guellalában a helyi árusokat
szinte teljesen kiszorították a piacról a máshonnan érkezık, ami a turistáknak kínált
árukészlet megváltozását is maga után vonta: a helyi termékek mindinkább eltőntek a piaci
kínálatból, helyüket a kontinensrıl, például kerámiák esetében a Nabeulbıl „importált” áruk
vették át.
A kontinensrıl érkezı arab munkavállalók nyilvánvalóan a dzserbai lakóhelyeket is
átalakították, és megváltoztatták a lakosság hagyományos összetételét. Mindezek a
jelenségek ahhoz vezettek, hogy a szigetlakók gyanakvással és rosszallással tekintettek az
akárcsak ideiglenesen, a turistaidényre betelepült munkavállalókra.
A

kontinensrıl

érkezıket

a

szigetlakók

általában

’kívülrıl

jövıknek’

(szárazföldieknek) nevezik (nâs min al-barra). A berberek berberül az abliyyat fınevet
használják arra az arabra, aki arabul beszél, és nem beszéli (már) a berber nyelvet, vagy
ugyan beszéli, de arab származású.194 Az arab (carabî) megnevezéshez melléknévként
egyértelmően negatív jelentést főznek, a „civilizálatlan”, „durva”, „primitív” szinonimájaként
használják. A líbiaiakat hasonlóképpen ítélik meg. A málikita arabok körében pedig a jerbi
szó jelentett szinte sértést, akik a kontinensen is elterjesztették a szigetlakók rossz hírét.195

2.6. A mozaikközösség együttélése: hasonlóságok és különbségek
A rituális tisztaság fogalmáról és gyakorlatáról már ejtettem szót az ibáditákkal kapcsolatban,
akik ezt jellemzıen rendkívül szigorúan betartották. Ez a fogalom a vallás gyakorlatán kívül
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más területen is fontos rendezıelv volt a közösségek közti kapcsolattartásban. A II. Roger
szicíliai király udvarában élt muszlim földrajztudós, térképész, egyiptológus Al-Idriszi, akit
késıbbi források ismételnek, arról számolt be a 12. századból, hogy az ibáditák összetörték
azokat az edényeket, amelyekbıl az asztaluknál vendégül látott málikiták étkeztek, mert azt
saját közösségbeli már nem használhatta. A zsidók ugyanígy tettek a keresztények és a
muzulmánok által használt edényekkel.196 Szintén ebbıl a korból hoztak fel olyan
szélsıséges példát is, hogy elüldözték azt az idegent, aki egy dzserbai kútjából vizet húzott, s
annak vizét, mivel szennyezetté vált, ezután kiszárították.197 A 19. század végérıl francia
tudósítók a korabeli zsidó közösségrıl úgy számolnak be, mint amely a legvisszataszítóbb,
legmocskosabb lakóhellyel rendelkezik, a legtudatlanabb, legfanatikusabb, és másokkal
szemben a legkevésbé elfogadó.198
Eltérés tapasztalható a rítusokban, azok idejének a megválasztásában, az ünneplés
világi vagy inkább a vallási jellegében, a temetési szokásokban, a halottnak a házban való
tartásával vagy onnan eltávolításában, a gyászöltözet színében.199
A vallás gyakorlatában az figyelhetı meg, hogy az úgynevezett zâwiyákba, az iszlám
iskolákba, szúfi közösségi központokba, amelyek kupolás melléképületeikkel építészetileg is
elkülönülnek a pusztán imára szolgáló mecsetektıl, és egy-egy szentnek az „égisze” alatt
mőködnek, fıként a málikiták járnak, ezektıl az ibáditák távoltartják magukat. És a málikiták
azok, akiknek a házaiban ugyanezen építészeti elem, a kupola megjelenik.200
A vallási elıírások terén a különbözı közösségek idırendje eltér egymástól,
értelemszerően a heti pihenınapok tekintetében is. Ez a különbözı közösségeket érintı
reprezentációban is megjelenik. A vallási pihenınap nem csupán az emberek társadalmában
játszik szerepet, hanem a dzsinnekében is. Ugyanis azok olyan természetfeletti lények,
amelyek a három világvallás bármelyikéhez tartozhatnak, és annak „heti beosztása” szerint
tevékenykednek – jóllehet vannak hitetlen (qâfir) dzsinnek is. Ez egy Guellalában mesélt
történettel illusztrálható, amely arról szól, hogy egy szomszéd falubeli férfi a franciák elleni
harcban számos partizánakciót hajtott végre dzsinnjeinek a segítségével. Egyik rokona
azonban pénzért elárulta, azt is felfedve az ellenségnek, mikor lehet ıt ártalmatlanná tenni:
pénteken, amikor muzulmán dzsinnjei nem aktívak.201 A történet szerint a franciák ezután
már könnyőszerrel végeztek a férfival. A dzsinneken kívül más kategóriába tartozó
196
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természetfeletti lények „etnicizálása”, avagy vallás szerinti osztályozása is megfigyelhetı,
így az álmokban megjelenı, egy még meg nem született gyermek vagy csecsemı halálát
okozó, szörny mérető, nınemő tâbaca is lehet arab, európai vagy zsidó.202
Az egyes közösségek térszemlélete is eltérhet egymástól, például ami a közösségük
területének a határait illeti: utazás esetén a málikiták a lakhelyüktıl számított 82 km-en túl
függeszthetik fel a böjtöt, míg az ibáditáknál ez a lehetıség Dzserba kövonalán kívül, vagyis
a sziget elhagyásánál lép érvénybe.203
Dzserbán a közösségek szemmel látható elkülönülése az öltözetben többféle módon
nyilvánul meg, fıként a nıi viseletben. A szigeten emblematikus öltözeti darab a fehér
alapon narancssárga csíkos kimenı (felsı) lepelruha (d. zuizîya, b. tazwizit204), amelyet
berber és arab nık egyaránt viselnek. Lepelruhákat szintúgy, ám annak rögzítési módja már
eltérı: míg az arabok két fibulával a válluknál tőzik meg a ruhát,205 addig a berberek a
mellnél középre hajtogatott anyagot egyetlen nagyobb tővel. A nık hovatartozását még a
szalmakalapjuk formája árulja el: a berber nık keskeny, az arabok szélesebb karimájú
csúcsos kalapot viselnek.206 A fejkendık anyaga szintén eltérı, a berbereknél, legalábbis a
guellalaiaknál a csipkés anyag a jellemzı, az araboknál egyéb textilfajták.
A férfiak öltözetében nincs különbség, amit Stablo azzal magyaráz, hogy a málikiták
átvették a berberektıl a helyi viseletet: ugyanazt a kapucnis, rövid ujjú öltözetet hordják. A
20. század elsı felében a Tunéziában szokásos piros posztó fez helyett fehér vászon šešiyát
viseltek, s a köré turbánt (kašta) csavartak. Ezt mindkét irányzat férfijai az esküvıjük
alkalmával kapták, de a wahabiták e rítuson kívül, a továbbiakban is viselték. Stablo arról is
beszámol, hogy utóbbiak szokása volt szakállat növeszteni.207
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3. Dzserba településszerkezete és tipikus épületei
A településszerkezet a sziget földrajzi-mezıgazdasági adottságához, vízellátásához, illetve
leginkább ez utóbbi hiányához igazodott. Egy-egy kút fúrásával ugyanis csak ideiglenesen
állt rendelkezésre ivó- vagy locsolóvíz, mert annak vize egy idı után sóssá vált, és így
lakhelyváltozásra kényszerítette az ott lakókat. A dzserbai életfeltételek kialakításához
tartozik, hogy a lakhely szerves része a földbe ásott ciszterna egy kisebb-nagyobb
esıvízbefogó felülettel, amellyel felfogják és a ciszternába vezetik a vizet. Ez a tér a
gyülekezés, egyes munkák, valamint rítusok tereként is szolgál.
A vízhiányon kívül Dzserba szigetének viharos történelme, az állandó támadások,
fenyegetések is hozzájárultak ahhoz, hogy a sziget belsejében lazán elszórt településszerkezet
jött létre. (Lásd 5. sz. ábra.) Emiatt lehet az is, hogy a szigetlakók reprezentációjában a
tengerpart nem feltétlen pozitív módon jelenik meg, s úgy tőnik, a sziget „élhetı” területének
határait a part vonalától beljebb húzzák meg.
A szigeten 288 mecset található, ami miatt Dzserbát a „mecsetek szigetének” is
szokás nevezni. Közülük Stablo az 1940-es években 166 mecsetet wahabita mecsetként, 122
mecsetet pedig málikitaként határozott meg.208 A wahabita mecsetek a legrégebbiek, egyesek
a 9. század végén már álltak, jóllehet a málikitákéinak nagy része is régi épületek
átalakításával, vagy azok formáját utánozva épült.209 Az eredetileg egyetlen hanefita mecset
(a „török mecset”) Houmt-Soukban található, s ma a málikiták használják.
Kétféle típusuk különböztethetı meg. A közvetlenül a parton épült, és a szigetet
körbevevı, robusztus szakrális épületek a sziget ırzı-védelmi rendszeréhez is hozzátartoztak,
errıl tanúskodnak olyan építészeti elemeik, mint a lırések és támfalak, s gyakran a minaret
hiánya.210 A sziget belsejében található nagyszámú mecset is, hasonlóan, mint az emberek
lakhelyei, elszórtan helyezkedik el, de más közösségektıl eltérıen nem telepedtek köréjük.
Támadások esetén ezek is védelmet nyújtottak a lakosoknak. (Lásd 6–7. sz ábra.) Az ibáditawahabita és a málikita mecseteket a minaretrıl lehet azonosítani, míg az elıbbi – az északafrikai típust mintázva – kisebb, négyzetes torony, áttört felsı résszel,211 de sokszor épphogy
jelzésszerő, magasabb vagy lapos kúpos, addig az utóbbi inkább magasba törı.212 Egy-egy
mecset „áttérését” jelzi, ha a régi ibádita minareten kívül egy négyzetes keresztmetszető,
hasáb alakú, magasabb minaretet is építenek hozzá. A díszítés teljes hiánya vagy nagyon
208
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egyszerő kivitelezése is a dzserbai ibádita mecsetek sajátossága, az ibádizmus puritán
szemléletébıl adódóan, szemben a málikita építészettel. A szigeten néhány föld alatti, kis
mérető imateremmel rendelkezı mecset is található, amelyek föltehetıen a legrégebbiek, és
az iszlám elıtti berber hagyományokat örökítik tovább.213
A dzserbai lakóterület alapegysége a menzel214. Olyan apaági nagycsaládi élettér,
amely a lakóhelyet, a körülötte levı mezıgazdasági területeket és gazdasági épületeket is
magában foglalja: szılıskertet, szántóföldet, szövımőhelyt, magtárat, kutat, víztárolót,
sírokat vagy temetıt, szakrális helyszíneket. Egy-egy ilyen egységen belül több lakóépület is
található, az úgynevezett ûš (b. eluš), egy négyszögletes udvar köré épített
lakóegységekbıl álló ház. (Lásd 8–9. sz. ábra.) Észak-Afrikában elterjedt háztípus, amely
feltételezhetıen a római háztípusra vezethetı vissza.215 Etimológiája szerint, a ’visszatart’,
’megtart’ jelentéső WŠ tıbıl képezve egy ’ház udvara’, ’elkerített rész’, ’tanya’216
jelentéskört kap.
A ûš egy nagycsaládnak (szülık és házas fiaik) ad otthont. Mindegyik elemi család
egy úgynevezett dârban lakik, amely a házon belül a legkisebb lakóhelyegység,
értelemszerően a szögletes (négyzet vagy téglalap alakú) udvar egyik oldalán helyezkedik el.
(A ûšnak magának egy vagy két bejárata van, elöl és hátul.) A dâr pedig hagyományosan
egy hosszúkás fogadószobából (was ed-dâr) áll, amelybe közvetlenül nyílik az ajtó, és ahová
a látogató is beléphet, az egyik végén egy csupán elfüggönyözött vagy fallal is elválasztott
hálófülkébıl, a másikon pedig egy illem- és mosakodó helyiségbıl, újabban akár modernizált
fürdıszobából. Általában e fölött van a kívülrıl toronynak látszó helyiség (āurfa), amely a
nyári hálószoba funkcióját tölti be. E nagycsaládi lakhely jellegzetessége, hogy saroktornyai
erıdszerő kinézetet kölcsönöznek neki. Azokban az idıkben, amikor a szigetet intenzív
támadások érték, ténylegesen védelmi célt szolgálhatott. A több lakóházas menzel úgy alakul
ki, ha a fiak elhagyják a szülıi otthont, és saját ház építését határozzák el a közelben. A
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Prevost 2009.
A NZL tövő arab szó a ’megállás’, az ’idıszakos megszállás’ gondolatát foglalja magában. Az iszlám
különbözı idıszakaiban és területein ezzel a kifejezéssel illették a nomádok, karavánok táborhelyeit, valamint a
nem hátasállatokkal közlekedı és árucikkeket nem szállító utasok számára kínált szálláshelyeket. A jelenkorban
vált a menzel a lakóhely, a ház, sıt a lakás kifejezıjévé. (Encyclopédie de l’Islam, új kiadás, 1988.) Több szerzı
használja ezt a kifejezést kizárólag a dzserbai hagyományos házakra, ám a dzserbaiak szóhasználata nem
támasztja alá a jelentés ilyen jellegő szőkítését.
215
Combès 1959.
216
Hinds–Badawi 1986:232; Brugnatelli 2014:28. Lane Egyiptomról adott 1860-as leírásában a kairói házak
belsı, nyitott és kövezetlen udvarát nevezik így, amely intim tér volt, lévén, hogy az utcáról egy megtört vonalú
folyosón keresztül lehetett bejutni oda, amely azt elzárta a külsı szemlélık elıl (Lane 1973:9). Líbiában
mindenféle házat jelent, és az otthon szinonimájaként használják.
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hagyományos ûšt azonban manapság döntıen a belsı udvar nélküli, akár többemeletes
villák váltják föl.
Az elszórt lakhelyet és egyéb építményeket különbözı szintő utak, ösvények kötik
össze. Dzserbai jellegzetesség, hogy az egyes territoriális egységeket magasított, földbıl
kialakított sáncszerő kerítések (abica) választják el egymástól, amelyek tetejére védelmi
célból agavét, fügekaktuszt ültetnek.
Strukturálisan több menzel alkot egy kerületet (ûma), amely az apaági nagycsaládok
kibıvítéseként így rendszerint egy-egy apaági leszármazási ágazat lakhelye, és annak a nevét
is viseli.217 A kerületnek általában megvan a maga központja egy kis mecsettel, üzlettel,
piaccal, iskolával, különbözı adminisztratív szolgáltatások helyeivel. A társadalmi
rétegzıdés ideológiája ezen a szinten érvényesül az egyes csoportok interakciójában.218 Több
ilyen kerület egymásba érésével alakulhatnak ki a laza szerkezetet továbbra is megırzı, de
már falvaknak nevezhetı települések.
Egy-egy család, ágazat földterület-birtoklásának jelzésére szolgálhattak a sírok. Az
ısök nem mindig az általában a településen kívül elhelyezkedı mecset közelében levı
temetıben vannak eltemetve, hanem a családi földterület egyik szegletében. Így az egyszer s
mindenkorra a család tulajdonát képezi, a rokonsági csoportnak az adott földhöz való jogát
ilyen módon is alátámasztják, biztosítják. A betelepültek földhöz kötıdését is
megalapozhatja, ha a területükön temetkeznek.219 Általában a föld ugyanis eladható, de az
oda temetett ısök, és az általuk szentté vált föld nem.220

4. Guellala falu, a kutatás helyszíne
Guellala a sziget déli részének közepe felé található, a Bou-Grara öböllel szemben, 18 km-re
Dzserba fıvárosától, Houmt-Souktól. (Lásd 10. sz. ábra.) A szigeten e település létrejötte
sajátos abból a szempontból, hogy egy természeti adottságra épülı mesterségnek, a
fazekasságnak a központja volt már az antik idıkben. Római kori elnevezése Haribus221,
amely a pun heres, ’agyagváza’ szó latin változata. A falu mai elnevezése a többes számú
berber iqellalen szóból ered, amely ’fazekasokat’ jelent.
217

Egy ûma több ûmát is magában foglalhat, amely településszintre ugyancsak a ûma megnevezést
használják.
218
Wilder 1980.
219
Példa erre egy arab család, amelyik az El Ghoul ûma mellett vett földterületet, épített házat, és halottaikat a
már meglévı temetı ellenére a telkükön temették el.
220
Vö. Marty 1948:171.
221
Girba településen kívül Haribus is szerepel a Peutinger táblán, valamint az Ajimmal azonosított Tipasa, és
északkeleten Uchium, amelyet Meninx elnevezéssel párosítanak (Tissot 1982:23).

61

A falu közelében levı dombok222 gyomrában található agyagrétegeket a mai napig is
az évezredes kitermelési módon, kézi erıvel aknázzák ki, és kosárban hozzák a felszínre.223
Az edényeket – szintén ısi szokást követve – máig félig a földbe vájt mőhelyekben,
korongon formázzák, és fatüzeléső kemencékben égetik ki. Hagyományosan kétféle edény
került ki a guellalai fazekasok keze közül: a) kisebb és közepes méretőek elsısorban házi
használatra, a sziget és a közelebbi vidékek ellátására; b) nagymérető tárolóedények224,
amelyet egyedül itt készítettek (és készítenek manapság is) a régióban. Ez utóbbiakat Tunézia
egész területére, ezen túl Algériába, valamint Tripolitániába szállítják hajóval, olyan
közvetítı állomásokon keresztül, mint Sousse és Tunisz.

225

Olykor a dél-európai (olasz)

keresletet is a guellalai fazekasok termékeivel elégítik ki.226 S a fazekasság fontosságát, a falu
identitásában játszó szerepét mutatja, hogy a 2002–2003-ban a világ legnagyobb, 6 méter
magas agyagedényét elkészítve Guellala bekerült a Guiness rekordok könyvébe.227
Ugyanakkor míg 1950-ben 500 fazekast tartottak számon, addig manapság alig negyvenen
őzik ezt a szakmát, elszórtan, a falu közepén, illetve szélén levı mőhelyekben. Egyes
fazekasok egyéni innovációi és stílusa révén a turistákra koncentráló, „mővészi kerámia”
kategóriába tartozó alkotások is egyre inkább tért hódítanak, mintegy kísérleti
ellenpontjaként az észak-tunéziai fazekasközpontból, Nabeulbıl származó színes mázas
kerámiáknak, amelyek elözönlik a piacokat, kiszorítva a helyi termékeket.228 A fazekasság a
turistalátványosság szintjére is emelkedett, a falu minden évben fazekasfesztivált is rendez,
valamint egy-egy élelmes guellalai férfi („berber Ali”) a nagyobb edényekbe való bebújás
mutatványát adja elı. A „berberséget” mint a sziget egyik egzotikus töltető, turisztikai
hívószavát a faluban tehát különféle módokon használják fel turistacsalogatásra.
A falu tulajdonképpen három kisebb település összeolvadásával jött létre, és
lakosságára egyes 2004-es statisztikák 7 300, mások 10 400 fıt adnak meg.229 Vallási
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Ezek között található a sziget legmagasabb, tengerszint feletti 54 m-es pontja is, melynek elnevezése Âdloun.
A hagyományos módhoz hozzátartozik az a technika, hogy amikor lemennek a bányába vezetı lépcsıkön,
akkor az egyik szemüket nyitják csak ki, s amikor feljönnek, akkor a másikat. Így hidalják át a nagy fénysötétség kontrasztot.
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Ezeket a nagymérető edényeket nemcsak gabona és egyéb élelem (pl. datolya) tárolására használták, hanem
régebben a gyapjúszöveteket is ebbe tették, mivel úgy tartották, hogy ezekbe nem megy bele a moly.
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Balfet 1981:277.
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A szigeten a poliphalászathoz használt, aljuknál lyukkal ellátott edényeket azonban a kontinensen dolgozó
fazekasoktól veszik, mert az ott található agyag minısége jobban megfelel a tengeri használathoz.
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Az eseményrıl lásd Guellala honlapját: http://www.guellala.com/guellala/pages/Poterie/Jarre.php
228
Hagyományosan Guellalában is készítettek zöld és sárga mázas edényeket, ám a Tunéziai Országos
Kézmőipari Hivatal (Office national de l’artisanat tunisien) regionális stílusok kialakítását célzó döntése alapján
a mázas cserepek gyártására Nabeult jelölték ki, míg a többi fazekasközponthoz a rusztikus, díszítetlen edények
készítését rendelték. A mázazás hagyománya és tudása Guellalában szinte elveszett, ott jártamkor egyetlen idıs
fazekas készített csak olykor ilyen cserepeket, aki azóta meghalt.
229
Az alacsonyabb lakossági létszámot Guellala honlapja közli.
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megoszlásáról nincs friss adat, és Stablónak az 1941-es monográfiájában közölt felmérésbıl
csak az vonható le, hogy az akkori 3 600-hoz képest a lakosság megduplázódott, és hogy a
95%-os wahabita arány mára bizonyára egészen más képet mutatna (jelentısen csökkenne),
csakúgy, mint a kizárólag arabul beszélık aránya (jelentısen növekedne).230 A 20. század
elsı felében megjelent néprajzi leírások szerint és a mai turisztikai kiadványok bemutatóiban
Guellala repetitív módon berberként szerepel, holott a nyelv használata nem terjed ki az
egész falura, hanem annak csak egy kerületére (El Fehmine231), illetve máshol elszórtan élı
családokra korlátozódik.
Guellala öt nagyobb kerületbıl (ûma) áll, amelyek megnevezése égtájakat, vagy az
ott lakó egyik család nevét jelöli. Ezek a kerületek további, az ott élı egyes ágazatok, szintén
ûmának nevezett kerületeire oszlanak, amelyek elnevezését a családnevek adják. Egy-egy
kerületet 5–7 ágazat alkot, a legtöbb ágazat (21) a központi (Gasbine) kerületben van.
Afrikai származású családok két kerületben élnek egy-egy tömbben, az egyikben a
családnevük a „fekete” hivatkozó elnevezés: šušân. Kisebb málikita családok lakóhelyei
szintén a berberek ûmáiban találhatók, fıként a falu közepe felé, valamint egyikük egy
faluszéli kerületben.
A települést T-alakban szelik át aszfaltozott utak,232 amelyek találkozásánál alakult ki
a központ, árkádos boltokkal körülvett négyzetes piactérrel, az El-Guaraniya233 elnevezéső
mecsettel, a polgármesteri hivatal (baladiya), a rendırség, a bank, a posta helyiségeivel és
kávéházakkal. A rövidebb szárat jelentı út oldalán pedig fıként kerámiát, szuvenírt áruló
boltok, amelyek a bizonyos napszakban buszokkal érkezı turisták igényeinek kielégítésére
specializálódtak. Habár a guellalai nık nem takarják el arcukat, bárki láthatja ıket, ezt a
központi részt azonban mellékutcákon való közlekedéssel elkerülik. A mecsetbe sem járnak
imádkozni, holott van számukra kialakított nıi tér, és a piaci bevásárlást is családjuk
valamelyik férfitagjára bízzák. A faluban kialakult viselkedési normát tartják ezzel be,
ugyanakkor a houmt-souki bazárt és cukrászdákat látogatják – ami megfelel annak a sok
helyütt tapasztalható jelenségnek, hogy a saját közösségbıl kikerülve az emberek eltérı
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1936-os statisztika szerint Guellala 3 600 lakosa közül 3 400 volt wahabita és 200 málikita, a wahabiták
közül négyszázan beszéltek csak arabul, míg ez az összes málikitára érvényes volt. A wahabiták közül csak
berberül 900-an, mind a két nyelven pedig 2 100-an beszéltek. A málikiták közül senki nem beszélt berberül
(Stablo 1941:130).
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A milánói sémi-hámi kutatóintézet (Centro Studi Camito-Semitici di Milano) vezetıje, Vermondo
Brugnatelli e kerület lakói segítségével végzett berber nyelvészeti kutatást az 1990-es évek második felétıl
kezdıdıen.
232
A kerületekbe vezetı utak az 1990-es években mind földutak voltak.
233
Az elnevezés ’idegen nıt’ jelent, és utal arra a jelenségre, hogy Dzserbán számos szent máshonnan
származik.
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módon viselkednek, illetve viselkedhetnek, és más, esetenként akár szabatosabb szokásokat
követnek, követhetnek.
Guellala faluban két család fogadott be, a kutatás elején egy helyi tanító arabul
beszélı családja (felesége és három gyermeke) a központban levı El Ghoul kerületben. A
második szakaszban pedig a falu déli részén, a Ben Mimoun kerület külsı határán egy olyan
családnál laktam, ahol a családfı és két idısebb fia Párizsban, illetve Tuniszban dolgozott,
Dzserbán maradt a felesége és két hajadon lánya, valamint nıtlen fia. Ebben a családban
berberül beszéltek, az asszony nem is tudott arabul, idısebb lánya és fia fordították a
beszédét, akik arabul és franciául is tudtak.
Az elızıekben nagy vonalakban adott történelmi kitekintéssel felvázoltam azt a földrajzi és
társadalmi keretet, amelyben a házassági rítusokat fogom elemezni, a preferenciális
párválasztási szokásokat fogom tárgyalni, kezdve az emberöltıhöz viszonyított ideális
házasodási kortól, a sziget különbözı közösségei közti és a kutatott közösségen belül húzott
határokig. Ezután azt vizsgálom, hogy az iszlám jogban milyen feltételeket szabnak a
házasodáshoz, milyen kötelezettségeket írnak elı, és azok hogyan teljesülnek a gyakorlatban.
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II. FEJEZET:
HÁZASODÁSI SZOKÁSOK ÉS A HÁZASSÁG FELTÉTELEI

A házasságra vonatkozó szabályok, elıírások és tiltások, valamint lehetséges, megengedett
gyakorlatok a Koránban foglaltakra, valamint a szunnára és Mohamed próféta cselekedeteit
és mondásait az utókorra hagyományozó írások (hadíszok) győjteményére vezethetık vissza.
A Korán a házasság kötelezı mivoltáról rendelkezik az utódnemzés és sokasodás érdekében,
ám a házassági szertartások lebonyolítási módjáról nem tesz említést. Al-Gazáli fımővében,
A vallástudományok újjáélesztésében (iyâ culûm al-dîn) a Korán utalásait és a prófétai
hagyományokat összegyőjtve fejezetet szentel a házasságnak, amelyben mint intézményt és
annak a prófétára visszavezethetı hagyományait mutatja be,234 de az esküvırıl, a lakodalmi
szokásokról nem találni eligazítást ebben a mőben sem.
A házassági szertartásokat minden egyes közösség az iszlám elıtti hagyományait is
követve saját maga alakította ki. Nem ritka, hogy ezek, vagy egyes elemeik óhatatlanul nem
felelnek meg az iszlám elıírásainak, s így kikoptak a gyakorlatból. A mai napig is léteznek
azonban

olyanok,

amelyek

ugyan

ellentmondanak

a

vallási

szabályoknak,

ám

hagyományerejük erısebb azoknál. Elöljáróban annyi elmondható, hogy ezek a hagyomány
és a vallási elıírások közötti ütközések leginkább a nıi oldalon jelentkeznek: itt a
szertartások számosak és sokkal színesebbek, aprólékosabbak, mint a férfi oldalon, és ami
még fontos, kevésbé zajlanak a vallás égisze alatt.
A következıkben a házasodási szokások rendszerét tekintem át, a múltra és más
közösségekre való kitekintéssel.

1. Házasodási szokások: endogámia - exogámia
1.1. A házasulandók kora
Minden közösségnek megvan a maga szokása arra vonatkozóan, hogy mit tart a házasodás
ideális korának a lányok és a fiúk esetében. A 20. század politikai, társadalmi és gazdasági
változásai e téren is módosulásokat eredményeztek. A gyarmatosítás után alakult független
államokban törvénnyel szabályozták a házassági korhatárt és az ez alól való kivételek eseteit.
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Ghazâli 1953.
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Az 1950-es években Tunéziában a muszlim házasságról író Montety arról tudósított,
hogy a serdülıkort el sem érı, vagy azt éppen csak átlépı lányokat már férjhez adták, s a
férjek között is akadt még „rövidnadrágos” fiú.235 Jellemzıbb volt azonban az, hogy míg a
férj már érettebb kort élt meg, addig a leánynál a nemi érettségre még esetleg éveket kellett
várni. Az iszlámban Mohamed Áisával kötött házassága ennek az elıképe, aki a
férjhezmenetelekor hat, a házasság elhálásakor pedig kilenc éves volt.
Algériában 1963 óta a házasság alsó korhatárát a 16. életév betöltéséhez kötik, aminek
következtében szinte teljesen eltőnt a lányok korai férjhez adásának addig elterjedt
szokása.236 Kivételek azonban máig vannak, ezt látszik példázni a saját tapasztalatom 1993ból, amikor egy hármas esküvın237 vettem részt Bounourában: a legfiatalabb menyasszony
13 és fél éves volt, a többiek is 14–15 évesek. Az esküvıjükre úgy kerülhetett mégis sor,
hogy a törvény alól felmentést kaptak a házasságra való érettségüket bizonyító orvosi
tanúsítvánnyal – ezt az okmányt pedig a szóban forgó család által ismert, szintén mozabita
orvos adta ki, a lányok vizsgálata nélkül.
Általános tendencia azonban, hogy a házasodás kora mindkét nemnél kitolódik. A
lányoknál ez a 16 és 20 éves kor közötti idıszakra tehetı, míg a fiúknál akár a 30 felé is
közeledik. A férfiak késıbbi házasodásának már a megelızı idıkben is gazdasági okai
voltak, ugyanis ilyen idıs korukra érték el azt, hogy képesek legyenek eltartani egy
családot.238 De az is befolyással volt a házasság idıpontjára, hogy adott esetben szerepet
kellett vállalniuk a menyasszonyváltság és a házassági ünneplés költségeinek az
elıteremtésében. A házasodást a kötelezı katonai szolgálat szintúgy befolyásolhatta: a
fiatalok inkább e kötelezettség teljesítése után gondoltak esküvıre.239
A lányoknál a nagyobb mértékő iskolázottság, vagyis a középiskolai tanulmányok
elvégzésének általánosabbá válása eredményezte a férjhezmenetel korának a késıbbre
tolódását. Ugyanakkor ennek ellenkezıje is megfigyelhetı: Dzserbán240 elıfordul, hogy a
lányokat 16 éves korukban kiveszik a középiskolából, hogy az otthoni munkákban
segítsenek, és hogy férjhez adhassák ıket. (E vonatkozásban megjegyzendı, hogy a tanulás
terén elıbbre tartó férfiak nem szívesen vesznek feleségül tanulatlan lányokat.)
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Montety 1958:59.
Chikh 1979:172.
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Az esküvın két fiútestvér és egyik unokatestvérük voltak a vılegények.
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Montety 1958:59-60.
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Chikh 1979:172.
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Nyilvánvalóan máshol is megfigyelhetı jelenségrıl van szó, de ezekrıl nincsenek közvetlen információim.
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1.2. Közösségek közötti házasságok
A Dzserba szigetén élı közösségek között többé-kevésbé szigorú házassági szabályok
alakultak ki, elsısorban a bır színe és a vallási hovatartozás alapján, de további kritériumok
is meghatározzák az affinális kapcsolatok létrehozását vagy elutasítását.
A dzserbai mozaikközösségek körében az endogámia-exogámia és az egymással
házasodás kérdése a következıképpen alakul: a bırszíne alapján a Szubszaharai Afrikából
származó közösséggel a többi közösség nem házasodik, hiába az egyazon vallási irányzat
követése és a szoros együttélés az ibáditákkal. Az efféle frigy az elképzelhetetlen
kategóriájába tartozik mindkét közösség részérıl. A guellalaiak egyetlen ilyen esetet
említettek, amikor egy vegyesházasságban élı értelmiségi (tanító-) család, afrikai férfi és
arab felesége telepedett le a szigeten, ám a közösségi elıítéletek és bánásmód miatt
hamarosan elhagyni kényszerültek azt.
A zsidó közösség esetében a vallási különbözıség húz szigorú határvonalat e
közösség köré, és kizárja a többi csoport számára a házastárs választásának lehetıségei közül,
ami természetesen fordítva is igaz. Tehát e közösség esetében is teljes endogámiáról van szó.
Az arabok és berberek kulturálisan, nyelvileg és vallási irányzat tekintetében rétegzett
társadalmában már nem olyan szigorúak a szabályok, és e két közösség között némi
átjárhatóság tapasztalható. A párválasztásban a saját faluközösségtıl való eltávolodás
mértékében születik meg a közösség értékítélete: a falun kívüli, de még Dzserbán belüli, a
szigeten kívüli (dzserbai és tunéziai), tunéziai és francia kapcsolatok hierarchizált rendszere
figyelhetı meg. E megítélések eltérıek a nemek tekintetében, mint ahogyan a párválasztási
szabályok is különböznek a Koránban foglaltak szerint. Az iszlám vallás ugyanis
megengedıbb a férfiakkal, mint a nıkkel szemben: a férfiak házasodhatnak más vallású,
történetesen keresztény vagy zsidó nıvel (kitâbiyyât), míg a lányokat nem adják máshoz,
csak muzulmán férfihoz.241
A dzserbai közösségek házasodási szokásrendszerét vizsgálta az 1970-es években az
arab és a berber közösségben E. Roulston amerikai kutatónı, aki genealógiák
összegyőjtésével és elemzésével támasztotta alá az egyébként a saját közösségen belüli
házasság preferenciájáról (endogámiáról) szóló általános diskurzust. Ugyanakkor általánosan
a berber közösség bomlásának kezdetét is kimutatta az emigráció és a málikita arab közösség
felé való nyitás hatásaként.242

241
242

Korán 5:5.
Roulston 1993.
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A sziget különbözı közösségeinek endogám házasodási rendszerét az alábbi
statisztika is igazolja, amelyet az Association pour la sauvegarde de l’île de Djerba (Dzserba
szigetét védı egyesület) a honlapján közöl, ezen adatokkal is illusztrálva az ezt követı
magyarázó szöveges információkat243:

Házasságok száma
Megnevezés

Berber Arab Afrikai Tunéziai
(nem dzserbai)

Zsidó Európai Összesen
nı

Berber

63

3

0

0

1

66

Nem dzserbai

4

41

0

6*

0

0

51

Afrikai

0

5

141

0

0

2

148

Külföldi

0

0

0

0

1

0

1

Zsidó

0

0

0

6

64

1

71

Összesen

67

49

141

12

65

4
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A honlapon külön kiemelik, hogy az afrikai származású nık kizárólag a bırszínen
alapuló közösségükön belül házasodnak, még ha a szigeten kívül élık közül is választanak
maguknak párt. A fekete férfiak esetében azonban elıfordul, hogy „fehér”244 nıkkel lépnek
frigyre.
Az arab–berber vegyesházasságok esetében pedig az tapasztalható, hogy inkább a
berber nık házasodnak arab férfiakkal, mint a berber férfiak arab nıkkel. Ennek a
jelenségnek az egyik magyarázatát abban az általános modellben lelhetjük meg, hogy ha egy
közösségen belül egy leány valamilyen ok miatt nem kel el – az ok lehet testi fogyatékosság,
becsületen esett csorba, a szokásos házasodási korhoz képest kitolódott életkor (kabîra,245
vagyis idısebb lány, amelyen Guellalában történetesen a huszonnégy év felettiek értendık) –,
akkor a saját közösségen kívül igyekeznek neki férjet találni. Egy ilyen konkrét eset246 is arra
243

Forrás: http://djerba.net.free.fr/mariage.htm. A statisztika a párizsi Musée de l’Homme és a tuniszi
Tudománykar együttmőködésével készült, dátuma és a vizsgálatban szereplı mintavétel nem jelzett. A
csillaggal jelzett számadat az eredeti táblázatban helytelenül egy sorral feljebb szerepelt.
244
A fehér megnevezésen jelen esetben a berber és az arab közösséget kell érteni.
245
Egy mozabita adatközlım szerint Algériában ugyanazt a kifejezést használják az idısebb hajadonokra, mint
amit a lejárt szavatosságú árura.
246
L. B. guellalai férfi húga, amikor tizenéves kora végéhez ért, vagyis eladósorba került, évekig betegeskedett.
Emiatt nem kérték meg a kezét, és kicsúszott a házasodási korból. A kerületi esküvık mind arra voltak
alkalmak, hogy reménytelen helyzetével szembesítsék, és sokszor távol maradt, vagy ha részt vett, olykor sírva
tért haza. Sorsát a bátyja rendezte el úgy, hogy egy, a faluban dolgozó és rendes embernek tartott arab férfit kért
meg a házasságra. A kiszemelt férfi nem volt tehetıs, a házassághoz az anyagiakat is a báty biztosította. Húga a
patrilokális házasodási rendszer szerint a férjéhez költözött, vagyis elhagyta a szülıfaluját, és ma már (2014)
egy kisfiú édesanyja.
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világít rá, hogy a saját közösségnek a másik közösséggel szemben kialakított kollektív
távolságtartását (az endogámia meghúzott határát) olykor az egyéni boldogulás
megoldásaként figyelmen kívül hagyhatják.
A Mzábon van egy olyan családcsoport, amely az arabokhoz hasonló viseletet hord,
velük a többi ibádita nem házasodik. Dzserbán a Jebel Nefousából származó ibáditák alkottak
endogám csoportot, lévén, hogy az ıslakosok nem léptek velük házassági kapcsolatba. Egy
dzserbai értelmiségi férfi, aki az említett Jebel Nefousa-i származású csoporthoz tartozik,
arról számolt be, hogy amikor egy, az ı csoportjához tartozó család lányát vette el egy
„ıslakos”, akkor ez olyan mértékő felháborodást keltett a többi ıslakosban, hogy egy idıre
kiközösítették a szóban forgó családot, és az addig nem is talált házastársat a közösségben,
csak a szoros családi környezetében. Az ilyen incidensek azonban múltbeliek, ma a két
csoport közötti határok kinyíltak.

1.3. Közösségen belüli házasságok
Habár Guellala faluban a házassági szokások a falu határait figyelembe véve endogámiát
mutatnak, a falun belül is kialakultak preferenciális párválasztások, ami egy-egy közösségre
vonatkoztatva általánosan is tapasztalható.
A Korán az iszlám közösségen belül nem ad meg kivételezett házassági
kapcsolatokat, hanem a házasodási szabályokat a vér- és tejrokonság, valamint az affinális
rokonság tekintetében tilalmak formájában fogalmazza meg, alapvetıen a férfi ego
szempontjából:

„Tilalmas

nektek

[házasságot

kötni]

anyáitokkal,

leányaitokkal,

nıvéreitekkel, apai és anyai nagynénjeitekkel, fivéretek leányaival, nıvéretek leányaival,
[nevelı]anyáitokkal, akik szoptattak benneteket és tejtestvéreitekkel, anyósaitokkal, a ti
gyámságaitok alatt álló mostohalányaitokkal – azoktól az asszonyaitoktól, akikkel már együtt
háltatok; ha még nem háltatok volna velük, akkor [ez] nem róható föl vétketekül; [tilalmas
továbbá]: saját ágyékotokból [sarjadt] fiaitok feleségeivel s az, hogy két nıvért együtt
vegyetek feleségül – kivéve azt, ami már a múltban megtörtént, […]”247

1.3.a. Nagycsaládon, ágazaton belüli házasság
Az arab világban gyakorolt házasodási rendszer a rokonságkutatásban az úgynevezett „arab
házasság” intézményeként ismert. Ez az egyetlen kivétel, amely nem illeszthetı be azokba a
247

Korán 4:23.
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házassági rendszerekbe, amelyeket Claude Lévi-Strauss A rokonság elemi struktúrái (Les
structures élémentaires de la parenté) címő mővében határozott meg 1949-ben, a
rendszereket az incesztus tilalmán alapuló, csoportok közötti nıcserének a törvényére
alapozva. Eszerint az arab világban az elsıfokú apaági (patrilineáris) párhuzamos
unokatestvérek között létrejövı frigy a preferenciális (pozitív) házasság.248 Egyes kutatók
szerint

e mögött

az

a stratégia húzódik, hogy a földtulajdont

megvédjék

a

szétforgácsolódástól, és az apai ágazatban tartsák. Különösen hangsúlyos ez egy olyan
gazdag apa esetében, akinek csak leányutódai születtek. Egy tunéziai közmondás képletesen
éppen arról szól, hogy jobb a leendı házastársat a családban keresni a családi vagyon
megırzése érdekében: zîtnâ fi dqîqnâ (’olajunk lisztünkkel keveredjék’).249
Mások szerint ez a modell inkább a legkisebb ágazati csoportot erısíti a
csoportszakadással szemben. Az ágazaton belüli házasodás egy olyan nagyobb csoportba
való illeszkedést szolgálja, amelynél a közös ıstıl való származás adja a mögöttes értéket,
vagyis amelyben a kapcsolat vertikálisan mőködik, míg az ágazatok közötti házasodás a
horizontális csoportok szolidaritását célozza.250 Ez a kérdés továbbra is foglalkoztatja a
kutatókat az arab világra és azon kívülre vonatkoztatva, különbözı megközelítésekbıl: a
tulajdon öröklésének, a közösség mőködésében játszott strukturális szerepének, az ökológiai,
gazdasági, politikai problémákra való megoldás, vagy a szimbolikus reprezentáció
szempontjából.251
Az elıbbiek fényében a nagycsaládon belül a preferenciális házasságok sora férfi
ego252 számára a következı: elsıdleges az apai nagybáty lánya (bint el-camm). Bizonyos
közösségekben a vele való házassághoz elıjoga is van, s ha valami miatt mégsem ez a
házasság jön létre, akkor a házassági szertartások idején kifejezheti a lánnyal való
házasodásának a jogát. De erre majd a vonatkozó szertartásnál utalok. Az algériai
berbereknél Kabíliában a két fiútestvér gyermekei közötti házasságnak külön elnevezése is
van: zawaj bwatmaten, vagyis a ’fiútestvérek házassága’, berberül tiririt, az err, ’visszaadni’,
’visszaszolgáltani’ igébıl képezve, azt jelezve, hogy a leányt visszaadják a családjának,
vagyis nem hagyja el azt. Az ilyen házasságok esetén a szokásos esküvıi szertartások sokkal

248

Errıl az intézményrıl általában lásd Bonte et al. 1991; Bonte, dir. 1994; Bonte 2000, Tunéziában pedig
Ferchiou, dir. 1992.
249
Dornier–Louis 1954:255
250
Rosenfeld 1986:191. Az apaági ágazat vérségi köteléken alapuló szolidaritásának az elnevezése caabiyya(t),
a házasságon alapuló szövetségé a qisma.
251
Ezekrıl a kutatási irányokról és elméletrıl lásd Fernea–Malarkey 1975:188–191.
252
A rokonságkutatásokban az ego az a személy, akihez a többi rokon helyzetét viszonyítják, és a rokonsági
terminusokat megadják.
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visszafogottabban és kevesebb külsıséggel zajlanak, és menyasszonyváltságot sem kell
fizetni vagy annak összege alacsony. 253
A sorban a következı választási lehetıség az apai nagynéni lánya (bint el-camma), s
ha az apaági oldalon már nincs több lehetıség, akkor következnek az anyaági keresztunokatestvérek: az anyai nagybáty lánya (bint el-hâl) és az anyai nagynéni lánya (bint elhâla). Az ezen a rokoni körön kívül, vagyis más ágazatból, szomszédos vagy még távolabbi
faluból való házasodás esetén a menyasszonyt idegennek tekintik, elnevezése is ezt mutatja
(berrâniya).254 Mindamellett az egy-egy kerületben szúrópróbaszerően vett adatok azt
mutatják, hogy ugyanannyi elsıfokú unokatestvérek között köttetett házasság jön létre, mint
amennyi az apai ágazaton kívül, tehát az elıbb említett mindkét – csoportszolidaritást
(vertikális) és csoportok közötti szövetséget (horizontális) célzó – stratégia érvényesül.
Mint a legtöbb társadalomban, Dzserbán is az a szokásrend az elemi családban, hogy
elıször a legidısebb nıvér keljen el, aztán mehetnek férjhez a fiatalabbak. Ám azzal, hogy
manapság már a fiatalok maguk kívánják megválasztani jövendıbelijüket, ez a rend olykor
felborul. Guellala-szerte ismert az a történet, amikor egy ifjú egy húgot kívánt nıül venni egy
olyan családban, amelyben az idısebb nıvér még pártában volt. Megkötötték az eljegyzést,
minden rendben haladt, ám az ifjú a nászéjszakán a leány nıvérével találta magát szemben a
hitvesi ágyon. A történet úgy végzıdik, hogy az ifjú – a guellalaiak szerint ugyan mi mást
tehetett volna – belenyugodott a leánycserébe. Hogy ilyen leánycserék a valóságban hogyan
történhettek volna meg, az ilyenformán nehezen elképzelhetı, hiszen – mint látni fogjuk –, a
nászéjszaka elıtt mindkét család nıi rokonainak nyilvánosan bemutatják a menyasszonyt,
tehát elıre felismerhetı lett volna. De ez a történet arra mindenképp rávilágít, hogy a
közösségi megítélésben az egyéni törekvéseket szabályok alá vetik.
Guellalában egy közmondással fejezik ki a preferenciális, vagyis a családon belül
kötendı házasságot: allâ candû al-bagra ma baciš taban. (Akinek tehene van, nem ad el
szénát.)
Míg az „arab házasság” intézményében általánosan az apaági csoportkohézió elve
érvényesül, azzal az igénnyel párosulva, hogy a vagyon, a gazdasági érdekek a családban
koncentrálódjanak, addig egyes magrebi közösségeknél éppenhogy ennek fordítottja
tapasztalható, a diskurzus és a gyakorlat szintjén is: a mozabitáknál éppenséggel kerülendı a
túl közeli családból való feleségválasztás, mert a házaspár viszálya vagy a válás a család
egységét sodorhatja veszélybe. Az egyén és a közösség viszonyának, a közösségi
253
254

Virolle 1997:142–143.
Louis 1976:157.
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szempontok és az egyes személyek érdekei közötti hierarchiának a kifejezıdését láthatjuk
ebben a párválasztási stratégiában. A bint camm-mal kötendı házasságnál ugyanis a
családcsoport komoly nyomást gyakorolhat a házaspárra a viszályok megoldása érdekében,
alárendelve az egyéni szempontokat a nagycsaládi érdekeknek. A mozabitáknál viszont úgy
ırzik meg ugyanezt, hogy az egyéni érdekeknek engednek szabad utat. Náluk tehát a
preferenciális házasság az ágazaton kívüli. Ugyanakkor az endogám csoport határát a városi
közösségnél húzzák meg: ritka, hogy egy másik mozabita városbelivel házasodjanak.
Nem végeztem ugyan szisztematikus felmérést a guellalai házasságok gyakorlatáról,
de a meglévı adataimból az látszik kitőnni, hogy a közeli körbıl – nagycsalád, ágazat –
ugyanolyan gyakori a párválasztás, mint azon kívülrıl. Mélyebb vizsgálatoknál föltehetıen
kitőnne, hogy a „kívülre” házasodást a két család között már egy elıbbi affinális kapcsolat
megelızte, ami azután az azonos, és még inkább a következı generációban újabbakat szül.
Európai szemmel talán különös, de logikus, hogy a párválasztási preferenciák között
sorolható fel az anyós megléte is: az egyik mozabita városban, Bounourában például 1993ban nehéz szívvel egyeztek bele a lányos szülık egy olyan fiúval kötendı házasságba, akinek
meghalt az édesanyja. Nem tartották ugyanis megfelelınek és biztonságosnak nıi felügyelet
nélkül hagyni új családjában a még serdülıkorú, 16 éves menyasszonyt. Az anyós szerepe
rendkívül fontos abból a szempontból is, hogy a családba került ifjú asszonyt a fia számára
megszokott környezetbe, szokásokba beavassa. Ha a leány ezt tiszteli és továbbviszi, ez
biztosítja a férj családi hagyományainak továbbélését, egyúttal a komfortérzetet a férfi
számára.
A guellalai fiataloknál a párválasztást motiválhatja az a tény is, hogy a kiválasztott
külföldön – fıként Franciaországban – él. Sok fiatal álma valósul meg azáltal, ha
Franciaországban „papírokkal rendelkezı”, vagyis legálisan ott tartózkodó házastársat
találhat magának, mert akkor lehetségessé válik a kiutazása.255 A külföldön élık vonzereje
ezért nagyobb lehet a faluban élı potenciális jelölteknél.

1.3.b. Családok közötti házasodási szabályok
Egyes családoknál gyakoribb a mindkét oldali elsıfokú unokatestvérek közötti házasság,
mint másoknál. Ezeknél ezt a preferenciális házasságot a családtagok között meglevı,
szorosabb gazdasági érdekek és kialakult függıségek ösztönzik. Ilyen például Guellalában a
255

A francia beutazási vízum kiadását erısen korlátozzák, egy független fiatal gyakorlatilag csak úgy utazhat
Franciaországba, és akkor is csak nehezen, ha családi kötelékei vannak ott.
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Borji kerületben egy család, amely a hentes szakmára szakosodott, vágóüzeme és
hentesüzlete van, és a hoteleknek szállít húst. E család tagjait a robusztus alkatukról lehet
megismerni, elnevezésük a faluban a magasságukról ismert tuaregek után targui. A
túlságosan belterjes házasodás egyúttal azonban azt is eredményezi, hogy az ilyen
családokban a falubeli átlagnál több fogyatékos gyermek születik – vélik a guellalaiak, akik
nem tekintik helyesnek a közeli rokonok közötti ennyire tendenciózus házasodást. Ezeknél a
családoknál a vagyont közösen is kezelhetik.
Guellalában az a hiedelem, hogy ha egy fiú- és leánytestvér házasodik egymással
mindkét oldalról (vegyes nemő testvérpár cseréje), akkor az egyik pár házassága
szerencsétlenül fog végzıdni. Ugyanakkor azon házasságokat, amikor két fiútestvér vesz
feleségül két leánytestvért, egyáltalán nem tartják baljósnak. Annak ellenére sem, hogy a
gyakorlatban ellenpéldákat is tapasztalhattak.

1.3.c. Házassági akadályok: a normától való eltérés
A párválasztásban a külsı testi jelek között szerepet játszanak egyesek, míg mások kevésbé
fontosak, s ezek megoszlanak a nemek között. Valamilyen testi fogyatékosság – vakság, ill.
félvakság, mozgáskorlátozottság, albínóság256 – majdnem teljesen elzárja a házasodás
lehetıségét a lányok elıl, míg a fiúk esetében nem feltétlen jelent akadályt.
A párválasztásban igen nagy szerepet kap a fiatalok erkölcsi megítélése. A lányok
tekintetében a férfiakkal szembeni feddhetetlen viselkedés, a szüzesség, illetve az, hogy
ehhez kétség sem férhet, jelenti az egyik legfontosabb kritériumot. A férfiakkal könnyen
„leálló”, az apai házból egy férfi miatt megszököttrıl mondják: armat min ad-dâr. Idısebb
férfi adatközlım szerint pedig olyan, már nem szőz lányról mondják ezt, aki „az ablakon
keresztül hagyta el a házat az összes holmijával, és akit az ajtón keresztül adtak vissza”.
Az ilyen esetekben is köttethet házasság, sıt, lényegében a család érdeke, hogy
megszabaduljon a hírnevét beszennyezı tagjától. Egy ilyen történetet hallottam Guellalában,
amelyet nık meséltek: egy nagyon szép, fiatal lány megszökött hazulról, akit aztán egy
nálánál jóval, több tíz évvel idısebb, nem a faluból származó aggastyánhoz adtak hozzá. A
patrilokális házasodási szokás értelmében a leány így elkerült otthonról. A nıi szolidaritást

256

Guellala egy kerületében az 1990-es években,két, közel azonos korú albínó gyermek volt, egy kislány és egy
kisfiú s a közvélemény a kislány kapcsán már kora tizenéves korában azon sajnálkozott, hogy nem fog férjhez
menni, míg a kisfiú esetében, akin egyébként jobban látszottak az albínóságból fakadó külsı sérülések – Nap
okozta sebek –, ez az aggodalom nem merült föl. A kislány születését isteni büntetésnek vélték, mivel annak
édesanyja gúnyolódott a kisfiún, vagy rosszalló megjegyzést tett rá, s végül neki is albínó gyermeke született.

73

mutatja azonban, hogy az esküvı szomorúan zajlott, a nık siratták a leányt, amiért
büntetésbıl egy korban ennyire eltérı férjhez kényszerítettek.
Guellalában bizonyos családok, akiknek rossz hírük van, kiesnek a falun belüli
házassági cserébıl. Nem éppen hízelgı megítélésüket egy könnyő erkölcső, vagy házasságon
kívül gyermeket világra hozó257, vagy akár incestust elkövetı asszony szégyenteljes
viselkedésére lehet visszavezetni. Az ilyen család elnevezése: câ’ila mûš naîfa (’nem tiszta
család’). Ezek a családok egymás között, vagy a falun kívüli egyéb csoportokkal házasodnak.
Ha egyszer egy családnak rossz híre kelt, nehéz ezt a megítélést eloszlatnia – ismerik el a
guellalaiak. Olyan család is megbélyegezetté válhat, amelytıl valamely rossz hírő családhoz
ment férjhez egy lány. Férfi adatközlı elmondásából tudni, hogy a külföldi munkavállalás
miatt hosszú hónapokig távolmaradó férjek pótlását a nık kezdeményezı módon, fiatalabb
férfiaknál próbálkozva igyekeznek megoldani. Az asszonyoknak a szexualitáshoz való
viszonya és joga tabutéma, míg a külföldi munkavállaló férjek kapcsolatai, „másodfeleségei”
beszédtémát jelentenek.

2. Fiatalok ismerkedési lehetıségei, a pártalálás elısegítése
2.1. Az ismerkedés intézményei
Szakirodalmi források arról számolnak be, hogy egyes észak-afrikai közösségek körében a
házasodásra alkalmas korba belépı fiatalokat bizonyos rítusok alkalmával nyilvánítják
házasságra érettnek, és mutatják be a közösségnek, illetve egymásnak.
Dzserbán nem hallottam olyan szokásról, amely ennek a funkciónak a betöltését
célozta volna, jóllehet J-L. Combès és A. Louis egy 1967-es munkájukban258 leírást adnak
egy, kifejezetten az ibáditák körében végzett rítusról. Erre A. Louis egy késıbbi cikkében is
hivatkozik259, megjegyezve azonban, hogy a rítust ritkán végzik. Mrabet-Robana a dzserbai
nıkrıl írt könyvében nem tesz említést hasonló, a fiatalokat egymásnak, illetve a
közösségnek bemutató szokásról, jóllehet egészen idıs asszonyokkal is folytatta a kutatást,
akik legalább hallomásból ismerhették volna a szokást.260
A szóban forgó, tehát pusztán leírásból ismert rítus, amelyet „a házasságra való
érettség menetének” (franciául: procession de la nubilité) neveznek, számos olyan elemet
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tartalmaz, amely egy, az esküvı alkalmával mind a menyasszonnyal, mind a vılegénnyel
elvégezendı olajfa-látogatási rítussorhoz hasonlít. A szerzık a rítust a következıképpen
mutatják be: „Amikor egy leány eléri a házasodási kort, a rokonsági és a szomszédjai körébıl
csak azok az asszonyok, akiknek fiúgyermekük van, összegyőlnek egy adott, a holdhónapi
idıszámítás szerint meghatározott idıben. Menetet alkotva, mindegyikük kezében egy
olajággal vonulnak a környék egyik ritka gumifájához (kaucsukfüge, mézgafa). Mindezt
naplemente után kell tenni. Világításként a fiatal lány a fejére tesz egy csırös és hét öblös
résszel rendelkezı agyaglámpást, amelyet kizárólag erre a célra használnak.
Vonulás közben berberül olyan dalokat énekelnek, amelyeket a férfiak nem értenek.
A gumifa közelében egy kakast áldoznak; lámpásban (majemra) mézgát, egy bogáncsfélét261
és magvakat, valamint illatos növényeket égetnek, és italáldozatot mutatnak be annak
érdekében, hogy a fiatal lányt megóvják az ártó hatásoktól.”262
Máshol, például a dél-tunéziai berber nyelvő Douiret faluban, szintén Louis
beszámolója szerint a fiatal lányok bemutatása egy esküvı keretébe illeszkedik: legények
táncolnak a lányok elıtt, miközben egy zenész-kikiáltó az érdemeiket ecseteli fennhangon.
Egy másik dél-tunéziai faluban, Tamezredtben a pálmatörzseken ülı, lepellel letakart lányok
sora elıtt vonulnak a falu fiataljai, kerületük szerinti csoportokba verıdve. Louis harmadik
példaként említi ugyancsak Dél-Tunéziából, a Szahara kapujában élı ṣabriyyáktól a
„hajtáncot”, amikor a térdeplı, kibontott hajú lányok a megszállottságkor szokásos körkörös
fejrázással hajukat lengetik a velük szemben elhelyezkedı fiúknak (és anyjuknak).263
Kifejezetten egyéni és a fiatal férfiak részérıl a kiszemelt leány személyes
megszólításának volt tekinthetı az a szokás, amelyet úgyszintén Louis leírása nyomán
ismerünk. A szerzı valóságos „udvarlásról” beszél, amikor a fiúk egyenként, szultánszerően
kiöltözve léptek be az esküvıi térbe, és adtak pénzbeli ajándékot a zenész-táncosoknak,
amelyet azonban egy leány számára ajánlottak fel. Nagylelkőségüket egy kikiáltó hozta az
egybegyőltek tudomására, és méltatta fennhangon, kötött szövegformában, jóllehet a méltatás
vége a legény kérésére személyes elemeket is tartalmazhatott. Louis szerint, a cikk
megjelenésének idején ez utóbbi elem már kiveszett a szokásból.264
Louis, tovább folytatva annak felsorolását, hogy egy-egy esküvı keretében a legények
hogyan mutatkoznak meg a nıi közönség elıtt, a mafel intézményét említi. Dzserbán,
Guellalában részt vettem egyszer egy mafelen, amelyen hivatásos zenészek léptek fel, ám a
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nıi közönség teljesen távol tartotta magát ettıl. Mi több, nem is nézték jó szemmel, mert
féltek a garatra felöntött férfiak kicsapongásától és az esemény eldurvulásától.
Mindezekbıl a leírásokból egy olyan modell rajzolódik ki, amely a legény-leány
ismerkedési vagy bemutatási rítusban aszimmetriát mutat: az egyik fél passzívan, a másik
aktívan vesz részt benne, az egyik fél látható, a másik nem, az egyiket dicsérve bemutatják,
illetve számot kell adnia valamilyen képességérıl, míg a másik részrıl nincs e téren
kölcsönösség. (Ezek a jellemzık közösségektıl függıen hol a házasulandó férfiakra, hol a
leányokra vonatkoznak.)
A Mzábon az 1990-es években különlegességszámba ment, hogy egy ifjú fényképet
kaphatott menyasszonyáról, és hogy telefonon beszélhetett vele. Guellalában, ahol a
Mzábhoz képest sokkal nyitottabb a társadalom, és a férfi-nıi mozgásterek nincsenek olyan
mértékben elkülönülve egymástól, a fiataloknak több találkozási és ismerkedési lehetıségük
akad. Az 1990-es évek közepén bevezetett guellalai fazekasfesztivál (Festival de la poterie
de Guellala) – amelynek keretében az egyik faluközponti általános iskolának épületében és
udvarán kiállításokat és kerámiavásárt, valamint különféle egyéb programokat, a
hagyományos mesterségeket bemutató felvonulást és esküvıi menetet rendeznek –olyan
alkalom, amelyet a fiatalok nagy számban látogatnak. Ennek következtében érezhetıen
növekedett az ısszel tartott eljegyzések száma.
Tudni azonban olyan közösségekrıl is, s régebbrıl, ahol a fiatalok szabadon
választhattak párt, ellentétben más közösségekkel. Ennek kereteire elfogadottan a
mindennapi élet eseményei adtak módot. A jellemzıen nıi tevékenységeknél és azok
helyszíneinél megjelenhettek fiatalemberek ismerkedési célból. Menouillard írta a 20. század
eleji dél tunéziai Zarzisról, Dzserba legközelebbi kontinensbeli szomszédjáról, hogy a kútnál
és az arra felé vezetı úton szólíthatták meg kiválasztottjukat a fiatalemberek, elegyedhettek
beszédbe vele, és egy idı után kérhették meg közvetlenül a kezét. Hasonlóképpen az
ismerkedésre elfogadott módot nyújtott a vízhordáson kívül a lányok másik munkája, a
fagyőjtés. Ekkor az olajfaültetvényekre vezetı ösvényen csapódhattak a férfiak a lányokhoz.
Ennek az ismerkedési formának e közösségnél külön elnevezése is volt. A zell265 igével
jelölték azt, amikor a fiatalemberek a lányok elıtt mentek az úton, vagy udvaroltak nekik.
Egyébként a ZLL szótı a „megbotlik”, „megcsúszik”, „hibát ejt” jelentést takarja.
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2.2. A pártalálás specialistái: a házasságközvetítık
A házasságközvetítıi szerepkör és hivatás régóta jegyzett jelenség, jóllehet nem minden
közösségben megtalálható intézmény, e tekintetben eltérés mutatkozik a városi és falusi
közösségek között. A közvetítınek bizonyos, a közösség által meghatározott jellemzıkkel
kellett rendelkeznie, melyek szerepére alkalmassá tették. A tuniszi városi társadalomban a
házasságközvetítık a muszlimok körében is általában zsidó asszonyok voltak,266 ami azt
mutatja, hogy a muszlim társadalom ezt a kényesebb feladatot inkább a saját körén kívül, egy
idegen félre ruházta át.267
Leírások szerint ezek a közvetítık a lányok érdemeit ecsetelték, és igyekeztek kérıt
találni nekik. A kiszemelt lányt a fiús anya aztán megkérte a fia számára, amikor is alkalmat
talált arra, hogy tüzetesebben maga is megszemlélje leendı menyét: nevetésre késztette, hogy
láthassa fogát, valamit fölszedetett vele, hogy megvizsgálja, mennyire hajlékony, stb. Miután
ezeket a lépéseket megtette, az apa volt az, aki hivatalosan megkérte a lány kezét annak
apjától.268
Ez a modell a mai társadalomban is hasonlóképpen mőködik: elıször az anyák azok,
akik feltérképezik a szóba jöhetı lányok körét, vagy ık azok, akik a fiúk kérésére
puhatolóznak a lány felıl, és amikor már a két anya hallgatólagosan megegyezett, akkor
lépnek a színre a férfiak (apák), akik a házasságot annak rendje és módja szerint a hivatalos
mederbe terelik. A nıi elıkészületek és informális megegyezés nélkül a fiús apa tekintélye
forogna kockán, ha elutasítást kapna a lányos apától.
Még mindig a tuniszi városi társadalomban maradva, ezután került sor az eljegyzésre,
amelyet a nık és a férfiak külön ünnepeltek: a nık ünnepe a malak (vagy mlek), a férfiaké a
adaq.

2.3. A pártalálás mágikus (módon történı) elısegítése
Minden kultúrában a házassági szertartássorban vannak olyan rítusok, amelyek azt célozzák,
hogy a menyasszony, illetve a vılegény átmeneti státusát az átviteli mágia segítségével a még
pártában levı lányok, illetve fiúk, nıtlen fiatalemberek számára elırevetítsék. Az európai
kultúrában ilyen például a menyasszonyi csokor hátradobása, amely a hátrahagyott lányok
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státusát is mutatja az egy szakasszal elıbbre levı menyasszonyhoz képest. De ezekrıl majd
késıbb, az adott rítusok leírásánál szólok.
Dzserbán egyénileg mágikus módon próbálják a lányok a férjhezmenetelüket
elısegíteni, egy szent épület, mecset vagy szentként tisztelt, régi romok közelében végzett
mosakodással és ruhacserével. Ez utóbbi helyszínek közé tartozik a Sédouikech és El May
között a Dâr el-Āûla269 (Emberevı szörnyasszony háza), egy hatalmas kövekbıl rakott, talán
ókori eredető, a tájban egyedül álló romos épületmaradvány. (Lásd 11. sz. ábra.) A róla szóló
történetben az mesélik, hogy az egyik guellalai családból származó Slîma nevő lány, aki
āûlává vált, ennél a romnál talált lakhelyet magának. A köveken látható lyukakat a történet
szerint játékból a körmeivel vájta. Itt csak elırevetítem, hogy e múltbeli történet miatt a
szóban forgó Ben Mahmoud család házassági és egyéb szokásai némiképp eltérnek a
guellalai szokásoktól.
Az épületmaradvány a guellalaiak értelmezésében élet és halál kérdésében való
döntések helyszíne. Ha egy beteget ide hoznak, akkor vagy még az éjjel meghal, vagy
másnaptól állapota jobbra fordul. A helyszín szembetegségek gyógyításáról is ismert.
Állatáldozat bemutatásakor a hús felét a āûlának kell hagyni.
Azok a képzetek, amelyek szerint a vízzel való külsı érintkezéssel, mosakodással,
fürdéssel valamilyen pozitív hatást lehet kiváltani, más közösségekbıl is ismertek. Az
egyiptomi Szíva-oázisban például egy bizonyos (Ahmad nevő) kúthoz járnak a maguknak
férjet kívánó lányok, vagy gyermekáldásra áhítozó asszonyok, hogy annak vizében
megfürödve fordítsanak a sorsukon.270
A szentekhez való folyamodás, szent helyek látogatása a pártalálás elısegítése,
elırevetítése érdekében elterjedt szokás, és ebben szintén lehetnek „specialisták”: Tuniszban
Sayyda Mannûbiyya, szent asszony szentélyébe látogatnak el a maguknak férjet találni, vagy
a túl hosszúra nyúlt jegyességet házasságra váltani vágyó lányok.271
Guellalában a fiúk számára egy, a vallási ünnepekhez kapcsolódó szokással vetítik
elıre a házasságot. cÂšûra idején a gyerekek házról-házra járnak, és ott, ahol a házasodás
korában levı, de még nıtlen fiatalember van, a következı berber szavakkal kívánják neki,
hogy találjon magának feleséget: salimân teslit, amely az in ša’ teslit megváltoztatott alakja.
Ugyanekkor kívánhatják fiúgyermek születését (b. salimân suwa afruh) és esı hullását (b.
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salimân suwanzâr). És mint látni fogjuk, a házassági szertartásoknak is vannak olyan elemei,
amelyek ezt a célt szolgálják.

3. Menyasszonyváltság és az esküvı költségei
A házasság elengedhetetlen feltétele a menyasszonyváltság, amelyet a vılegény, illetve
családja fizet a menyasszony családjának. A házassági szerzıdésnek tartalmaznia kell ennek
összegét, ami közösségektıl függıen lehet a) a közösség által szabályozott, kikötött, a
közösség minden tagjára érvényes összeg; b) a felek közötti megegyezett összeg; c)
szimbolikus összeg.
A menyasszonyváltság elnevezése vidékenként eltérı lehet, és létezik a muszlim
vallási elöljárók és a köznép által használt arab vagy berber változat. Az iszlám elıtti
társadalmakban a kérı a menyasszony apjának pénzben vagy terményekben fizetett egy
összeget, amelynek az elnevezése mahr. Ezen felül nem kötelezı módon ajándékokat is
átnyújthatott, ezt a részt nevezték daqnak. Az elıbbi részt a leány családja kapta, a második
pedig a menyasszony tulajdonát képezte.272
Az arab világról egyes tudósításokban és a köznyelvi beszédben elterjedten a leány
eladását látták ebben. Kétségtelen, hogy az összeg kifizetésével a férj jogokat szerzett a
felesége felett, a leány apja pedig az addigi eltartás, a leánynak, mint a család utódokkal való
gyarapítójának és mint munkaerınek az elvesztéséért egyfajta ellentételezést kapott. Az
iszlám ezt annyiban változtatta meg, hogy a házasság létrejöttéhez kötelezıvé tette a
menyasszony beleegyezését is, valamint a menyasszonyváltságot magának a leánynak a
számára biztosította. Ettıl fogva a két fogalom (mahr és daq) összemosódott egymással.273
Leírásokból tudható azonban, hogy ezeknek az iszlám elıírásoknak a betartása nem volt
maradéktalan sem a múltban, sem a jelenkorban. A lánya házasságához kapott
menyasszonyváltság összegét egy apa például a fiának a kiházasításához használhatta föl, de
egy fiútestvér is a saját menyasszonyának a kifizetésére fordíthatta a leánytestvérének a
vılegényétıl kapott menyasszonyváltságát.274
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A váltságot vidékenként változóan az elıbb említett daq (adâq), vagy a mahr szóval
jelölik. Tunéziában elterjedtebb a šart szó használata,275 és a guellalai gyakorlat276 is ezt
mutatja. A šar pénzbeli fizetségre (naqd) és egy öltözetet, szépségápolási és ékszereket
magában foglaló részre (keswa) oszlik. További része lehet még természetbeni juttatás, az
élelmezés olyan alapanyagai, mint gabonafélék, hús és olaj.277
A menyasszonyváltság egy részét a házasságkötéskor kell kifizetni, a fennmaradó
részt egy késıbbi idıpontban. Stablo a 20. század elsı felérıl Dzserbán a közösségek eltérı
szokásai között említi, hogy míg a málikitáknál a két rész egyenlı nagyságú volt, addig az
ibáditáknál az elsı részt csökkentették a második rész javára.278

3.1. A menyasszonyváltság összegének meghatározása
Leírásokból tudható, hogy a menyasszonyváltságot (adâq), ha azt a felek közötti tárgyalások
során alakítják ki, többféle kritérium figyelembe vételével határozzák meg: számít a két
család vagyoni helyzete és rangja, a menyasszony szépsége, valamilyen mesterségben való
jártassága. Ez utóbbi az adott közösségben és a nemek szerinti munkamegosztásban
gyakorolt mesterségektıl függ, de általában a szövésrıl és a hímzés tudományáról van szó279.
Általánosságban a beduin társadalmakban inkább az egyéni tulajdonságok játszanak
nagyobb szerepet, amely az iszlám elıtti társadalmaknak a „forgalmi értéken” alapuló rendjét
látszik tükrözni, míg a városi közösségekben a társadalmi rang az, amely a tárgyalások
alapját képezi.280 A pénzösszeg meghatározásában a rokonsági fokozatokat is figyelembe
veszik. Westermarck hozza fel példának a 20. század elejérıl, hogy egy, az apai rokonsághoz
tartozó lány unokatestvérért (apai nagybáty lányáért), vagyis a preferenciális házastárs
esetében a szokásosnál alacsonyabb összeget kötöttek ki.281
A váltság összegérıl a két családfı a közösség egy vagy több rangos tagjának a
jelenlétében alkudozik. A menyasszony apja tesz elıször ajánlatot, általában egy magasabb
értéket mondva, amelyet aztán a vılegény oldaláról igyekeznek csökkenteni.282 A tárgyalás
275
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egyfajta íratlan illemkódex szerint zajlik: a leány apjának ügyelnie kell arra, hogy ne tőnjön
túlságosan kapzsinak e téren, ugyanis rá nézve szégyen, ha mohósága miatt leányai túllépik a
férjhezmenetel ideális korhatárát.283 Ugyanakkor, a kialkudott összeg „a két család
[társadalmi] megbecsülésének a mutatója is. Aszerint, hogy magas vagy alacsony az összeg,
módot nyújt a vılegény vagy a menyasszony családjának, hogy felsıbbrendőségét
bizonyítsa.”284
Elvált asszony esetében a pénzösszeg általában kisebb, mint az elsı alkalommal
férjhez menı lányért fizetendı, ami egyértelmően a szüzesség értékét mutatja financiálisan is
kifejezve. Guellalában a menyasszonyváltságnak pontosan a felét kell fizetni egy elvált
asszonnyal kötendı házasságkor. Westermarck is hasonlóról számol be marokkói kutatásai
alapján, sıt, tovább folytatja azzal, hogy egyes közösségeknél a második házasságon túl levı
nıért már csak a váltság negyedét kellett fizetni, és így tovább. Vagyis, minden egyes
házassággal az asszony „értéke” (az elızıhöz képest) a felére csökkent. Ugyanakkor, olyan
törzseket is említ, amelyekben ugyanazt a váltságot fizették szőz leány, elvált vagy
özvegyasszony esetében.285
Tunéziában azelıtt, hogy 1956-ban a felszabadulás után megalkotott elsı polgári
törvénykönyvben eltörölték a többnejőséget, gyakoriak voltak a válások, jóllehet ez
szégyenteljes a feleség családjára nézve. Válni könnyebb is volt, hiszen a házasságkötések a
vallási vezetı elıtt zajlottak, és nem jártak pénzügyi kötelezettséggel a váló férj számára. Az
egynejőség bevezetése változást hozott a válások számát illetıen: radikális csökkenést. A
válásokat nehezítette, hogy az 1970-es években bevezették a válási váltságot (suknâ),
amelyet a férjnek biztosítania kellett a feleségének.
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menyasszonyváltság Guellalában „szabad árfolyamos” volt, tehát a két fél szabadon
egyezkedhetett a fizetendı összegrıl. 1950-tıl kezdıdıen született közösségi döntés arról,
hogy milyen mértékő legyen a menyasszonyváltság. A guellalaiak ennek módjára úgy
emlékeznek, hogy az imám és a családok (cašîra) vezetıi a pénteki imára összegyőltek a
mecsetben, a Fâtiḥát recitálták, és közösen döntöttek az összegrıl. Szóbeli megegyezés volt
(yaqra’û al-fata), amelyet aztán a közösségben érvényesítettek. 1998-óta Guellalában 1 200

rabszolgák) mennyiségét, számát. A csökkentés azonban alig érintette a menyasszonynak szánt személyes
öltözeti darabokat és ékszereket (Chelhod 1989:7). Alkudozási párbeszédet lásd még Virolle 1997:145.
283
Centlivres-Demont 1981:123.
284
Jamous 1981:240.
285
Westermarck 1972:67–68.

81

tunéziai dinárban286 maximalizálták a menyasszonyváltság összegét. Ez a falu azon
igyekezetének jele, hogy a túlzott költekezéseket megfékezzék, és a mértéket egységesítsék.
Az összeget annak figyelembevételével számolták ki, hogy az fedezze a megvásárolandó
kelengye költségét.287 Ugyanakkor a házassági szerzıdésben csupán egy szimbolikus összeg,
1 dinár szerepel.
Dzserbán más falvakban is született közösségi döntés a menyasszonyváltság
összegérıl, amely településenként – akár jelentıs mértékben is – eltérı volt. Ez a helyzet
módot adott vagy adhatott arra, hogy egy adott közösség szegényebb tagjai abból a
közösségbıl válasszanak párt maguknak, amelyben a váltság összege alacsonyabb volt. Míg
Guellalában – a már említett – 1 200 dinárt kellett fizetnie a vılegény családjának a
menyasszonyért, addig a pár kilométerrel távolabb levı településen ennek a huszad- vagy
tizedrészét. Egyfajta verbális rivalizálás is létrejöhet ennek alapján, és mondják is
Guellalában, hogy a guellalai lányok „drágák”.
Elmondható, hogy egyfajta menyasszonyváltság-endogámia jött létre, amely több
faluközösségre terjedt ki: Guellala és a tıle nyugatabbra fekvı nagyobb település, Ajim
azonos „árfolyamon” számolt (1 200 DT), míg a tıle keletebbre, egészen közel fekvı
Oursighenben, valamint az attól még keletebbre levı Sédouikech-ben más összegő
menyasszonyváltság volt érvényben (körülbelül 120 DT). A felsorolt falvak berber falvaknak
számítanak, jóllehet Ajim lakossága már meglehetısen kevert. Egyéb településekrıl hasonló
adatok sajnos nem állnak rendelkezésemre – kivéve a zsidó közösség által lakott Haráról,
ahol 1 800 dinárra rúg a menyasszonyváltság összege –, de mindenképpen érdekes volna
megvizsgálni, hogy vajon milyen határok és értékek mentén rajzolódik ki a szigetnek a
menyasszonyváltság mértékét avagy arányait mutató térképe.
Ugyan létezik az a diskurzus Guellalában, hogy más településrıl olcsóbb
menyasszonyt lehet kapni, azonban a gyakorlatban ez mégsem így látszik mőködni: ha két,
eltérı „árfolyamú” közösségbıl kerülnek ki a házasulandók, a vılegénynek, még ha szegény
is, a magasabb menyasszonyváltságot kell megfizetnie. Ez az íratlan szabály is abba a
rivalizálási mezıbe illik bele, hogy ne kaphassa meg „olcsón” az endogám faluközösségen,
illetve faluközösség-csoporton belül levı leányt az a kívülrıl jövı kérı, akinek a
közösségében amúgy a váltság összegét magasabban határozzák meg, vagyis szimbolikusan a
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leányt értékesebbnek tartják. Marokkóban egyetlen törzs különbözı ágazatai más és más
összegeket tőzhettek ki menyasszonyváltságként, de arról a közöttük a 20. század elején
kutató Westermarck nem tudósít, hogy az egymás között, valószínőleg ritkán elıforduló
házasságok esetén hogyan alakították az összeget.288

3.2. A menyasszonyváltság felhasználása
A menyasszonyváltság összegébıl vásárolják meg az ifjú pár lakásának, lakrészének
berendezési tárgyait, és a menyasszony személyes tárgyait.289 Nem kívánok részletes listát
közölni a guellalai kelengyében kötelezıen szereplı tételekrıl, csupán azok fajtáját említem:
– Az új, közös otthon egyik legfontosabb berendezési tárgya a hitvesi ágy. A kötelezıen
vásárlandó tárgyak között szerepel egy dupla és egy szimpla matrac az ifjú pár részére.
Ugyanakkor, a vılegény (apai) házának általános megújhodását jelzi, és szimbolikusan az
apaági leszármazásra utal, hogy a vılegény apjának is vesznek ilyenkor egy dupla
matracot.290 A vılegény édesanyja egy szimpla matracot kap ajándékba.291 Vagyis a
gyermeknemzéssel kapcsolatos elsıdleges tárggyal így kapcsolják össze a felmenıi vonalat a
leszármazotti vonallal, a szülı-fiúgyermek-születendı gyermek kontinuitást kifejezve.
– a bútorok közül még a ruhásszekrény szerepel a megvásárolandó tételek között (régebben
legalábbis kötelezı darab volt, és a vılegénynek nem kellett külön hozzájárulnia a
beszerzéséhez);
– a lakástextíliák közül a függönyöket említették még hangsúlyosan, okkal, hiszen a
beszerzési árukat tekintve tekintélyes arányban szerepeltek a kiadási oldalon (700 dinár).
Ennek a textíliának fontos és egyben szimbolikus jelentése is van, amelyrıl késıbb szólok. A
jelenkorban sokkal inkább a dekorációs szerepe került elıtérbe.
– öltözetek a menyasszony számára;
– ékszerek (nem kötelezı módon).
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3.3. A menyasszonyváltság átadása
A šart kiegyenlítése és a házasságkötés (mlek) általában szétválik egymástól, a šartot a mlek
elıtt kell megfizetni. Sokan azonban a mlek alkalmával nyújtják át e pénzbeli
kötelezettségüket. Ha ez utóbbi mellett döntenek, akkor ezt szerény, étkezéssel is kísért
családi ünnepség keretében teszik, amelyet általában egy mecsetben rendeznek,
megállapodás szerint a hét kedvezı napjainak egyikén, csütörtök vagy hétfı este (ciša’ után)
Ezen az eseményen kizárólag férfiak vesznek részt, és régen az összegyőltek nyilvánossága
elıtt számolták meg az összeget.
A menyasszonyváltság átadásának közösségenként eltérı módja lehet, de a
nyilvánosság bevonása közös jellemzı. A jemeni Šibâmban a menyasszonyos házban
győlnek össze a két család férfitagjai és a közösség egyes, magas társadalmi-vallási rangot
betöltı személyiségei. A pénzösszeget (qibâ292) illatosított, drága kelmébe csomagolják, azt
pedig egy erre a célra készült, bevésett mintás dobozkába helyezik. Nyitott állapotban
mindenkinek meg kell mutatni a tartalmát, és a jelenlevıknek, amikor beletekintenek a
dobozkába, a házasságra vonatkozó jókívánságot kell mondaniuk: „Ez az üdvösség
váltsága!” (Qibâ al-câfiyya.) Ha egyesek mégsem látták a saját szemükkel a
menyasszonyváltságot, annak ellenére sem vehetnek részt az esküvın, hogy meghívták ıket.
Ugyanis az a hiedelem, hogy az esküvı fıszereplıi gyanakvással viseltetnek irányukban, és
nem kedvelik a jelenlétüket. 293
Guellalában szabály, hogy soha nem a vılegény apja adja át a pénzt a menyasszony
apjának, hanem vagy annak az apja, vagy egyik fiútestvére (vagyis a vılegény apai nagyapja
vagy nagybátyja). S ugyanúgy, a strukturális szimmetriának megfelelıen a másik oldalon
sem a menyasszony apja veszi át az összeget, hanem hasonlóképpen valamely férfirokona
játssza a közvetítı szerepét. Ebben a – közvetlen érintkezés elkerülését célzó – gesztusban a
férfitekintély-elvő társadalom azon rituális „megoldását” érzékelhetjük, amely által a két
családfınek a gyermekeik házassága nyomán kialakult pozícióbeli különbségét – ti. az egyik
család elveszti egy tagját, míg a másik gazdagszik általa –, ha nem is kiegyenlítik, de
mérséklik. Ugyancsak betartandó szokás, hogy viszontajándék gyanánt, a kézhez kapott
nagyobb összegbıl egy kisebb részt – 1 200 dinár esetén 50 vagy 100 dinárt – a menyasszony
apja visszaszolgáltat a vılegény apjának (rajaca min šar).
A pénzköteget Guellalában a vılegény édesanyjának a szokásosan kínai gyártmányú,
Franciaországból származó, színes, és általában a zarándoklat szent helyeit ábrázoló
292
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mőselyem kendıjébe csomagolják, szimbolikus kísérıtárgyakkal egyetemben. A pénz mellé
tett hennalevelek az isteni áldást (baraka) hivatottak közvetíteni, a nyolc nyers tojás a
termékenységet, az egy-két doboz kockacukor és a levelek közé szórt mazsolaszemek a
leendı házastársi kapcsolat édességét (alû) vetítik elı. (Lásd 12. sz. ábra.) A kendı
sarkainál összefogott, megcsomózott batyut egy új fonott kosárba helyezik, és ebben adják át
a vılegény családját képviselı férfinak. A pénzösszegbıl visszajuttatott részhez kísérıként
visszaadják a cukor felét, valamennyit a hennalevelekbıl, és a kapott tojások számának
dupláját.

3.4. Közösségi szolidaritás
A vılegény apjától a menyasszony apjának átadott összeg tulajdonképpen arra szolgál, hogy
a házaspár új otthonát berendezzék. A férj családja fedezi a házaspár számára kijelölt házrész
felújítását (festés, mázolás), míg a menyasszony a bútorokat és az összes berendezési tárgyat,
díszítést hozza. Jóllehet a patrilokális házasodási rendszer értelmében a férj családjának a
házába költözik – ritka az, hogy a férj önálló házzal rendelkezik –, ám a saját ízlésének
megfelelı belsıt tud ennek az idegen buroknak kölcsönözni. Az újdonság (és idegenség) így
mindkét fél számára adott: a feleség számára a tágabb környezet (váz), míg a férj számára a
szobaberendezés (tartalom).
A régi idıkben a szegényebbeknek nem voltak olyan lehetıségei a pénzszerzésre,
mint a jelenben, hogy ti. kölcsönözzenek vagy hitelt vegyenek föl az esküvıi költségekre. Ha
egy szegényebb szeretett volna házasodni, akkor a közösségi szolidaritás egyes formáihoz
folyamodhatott. A házasság annál is inkább közösségi ügy, mivel az iszlámban úgy tartják,
hogy a nı a vallás fele (el-mra’ nif ed-dîn). A falu segítségnyújtására példaként említették
Guellalában a következı esetet, hozzátéve, hogy a házasság egy olyan terület, amelynek
elısegítésére még mőködik a közösségi résztvállalás294: egy házasulandó, ám ehhez a
megfelelı anyagiakkal nem rendelkezı fiatalember egyik férfirokona (apja vagy apai
nagybátyja) adakozásra (adaqa) kérte fel a közösséget. A kérés vallási jócselekedeti jellegét
mutatja, hogy erre a mecsetben került sor. A hírt szájról szájra terjedt, és nemcsak a
fiatalember családjában győjtöttek a megsegítésére, hanem más kerületekben is. Az egyik
kerületet (El Fehmine-t) külön kiemelték, hogy ott annyira jó a fiatalok erkölcse, hogy még a
Franciaországban élık is hozzájárultak a pénz összeadásához. Ugyanakkor maga a konkrét
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pénzátadás mindig privát módon történt, mivel a falubeli morális szabályok szerint nem
helyes a segítségnyújtás gesztusát nyilvánossá tenni.
Ám olyan esetek is elıfordulnak, amikor az ajándékozó személye ismertté válik.
Szintén konkrét példa, hogy egy férfi teljes egészében fedezte egy fiatalember esküvıi
költségeit a bankban elhelyezett pénze után kapott kamatokból. Tudvalevı, hogy a kamat (és
uzsora) az iszlám vallás szerint tiltott, és a férfi ezzel a jócselekedettel „konvertálta” át, avagy
legalizálta „jogtalan” módon szerzett többletvagyonát. A szegények egyébként hivatalosan
segítséget kaphatnak az ünnepek megtartására – a ramadán böjthónap idıszakára és ünnepi
áldozati állat vásárlására a két cîdra –, valamint iskolakezdésre.
A menyasszonyváltság témájában a másik végletbıl az az eset említhetı, amikor egy
Franciaországban szállodát mőködtetı férfi fia házasságakor – az összeg túl magas mértékét
helytelenítve – visszautasította annak megfizetését. Inkább vállalta, hogy maga finanszírozza
a fia lakrészének a berendezését. Mivel ugyanakkor házasította ki a leányát is, a két eset
összekapcsolódott

oly

módon,

hogy

a

kerületbeli

vılegény

sem

fizetett

menyasszonyváltságot a leányért. A házassági szabályok ilyen egyéni kezelése (megsértése)
megosztotta a faluközösséget, egyesek elítélték, míg mások elfogadták.

3.5. A &enna kabîra és tartalma
A menyasszonyváltság az egyik tétel a házassági költségek között. A vılegénynek ezen felül
a enna kebîra295 elnevezéső ajándéktárgyakat is meg kell vásárolnia arája számára. Ebbe
többé-kevésbé kötött számú hagyományos öltözetek (rda’ - lepelruha), egyéb viseleti
darabok (pulóver, blúz, alsónemő), ékszerek (karperecek párosával, győrők, bokaperec),
cipık, szandálok tartoznak. Nıi holmikról lévén szó, általában a vılegény anyja az, aki
ezeket megvásárolja.
A enna kabîrának van egy nagyon fontos, elengedhetetlen darabja, amelynek a
különleges szerepét azzal is jelzik, hogy a enna kabîra tételeinek a felsorolásánál
hangsúlyozzák, hogy ezt kell elıször megvásárolni. Egy olyan hagyományos lepelruháról van
szó, amely magának a házasságnak, az asszonyi státusnak a jelképe.

295

Így nevezik magának az ajándéknak az átadását kísérı eseménysort is, és gyakran annak az esküvıi napnak
is ez az elnevezése, amelyen zajlik.
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A fûa296 amra (b. el-fûet tazuggaāt297), habár az elnevezése pirosat jelent,
tulajdonképpen egy sötétebb bordó, 3,5–4 m hosszú, 1,3 m széles pamut- vagy selyemanyagú
hagyományos, ünnepi felsıruha, amely általában anyagában vékony fehér négyzethálós
mintás. A két végén keresztben széles sávban csillogó aranyszállal és különféle geometrikus
motívumokkal, szélesebb-vékonyabb csíkokban gazdagon díszített. Mint a többi hasonló
lepelruhát, úgy veszik fel a nık, hogy elıl maguk elé teszik az anyagot, a két végét hátul
keresztbe vetik, és az anyag felsı két csücskét a vállukon átvetve maguk elé fogják (vagyis a
ruhafelvételnél a szájukba fogják). Ezután az elıttük levı bı anyagnak a felsı részét a
magasságukhoz igazítva belülrıl behajtják (az anyagnak körülbelül a bokáig kell érnie), majd
az anyagot elkezdik egy oldalra redıkbe hajtani mindaddig, amíg a hónaljuk magasságában a
ruha a testük kerületéhez nem igazodik. Ekkor az eddig a szájban fogott két csücsköt
egymáshoz fogják, és a meglehetısen vastag hajtogatott részre illesztik, majd egy extra
mérető, erre a célra gyártott biztosítótővel az egészet alulról felfelé átbökik, így rögzítve
magukra az öltözetet. Az a biztosítótő szolgált régebben zseb gyanánt, hiszen erre akasztották
rá az amulettet, cumit, ebbe dugták bele az összehajtogatott zsebkendıt. Míg a fejre tett
csipkeanyagú kendı (a. marma, b. tamaramt) sarkába-szélébe kötötték a pénzdarabokat.
Ez alá a lepelruha alá díszes bı ujjú blúzt, és szoknyát vesznek az asszonyok.
A fûa amra az egyik eleme azoknak a tárgyaknak, amelyek az esküvıi
színszimbolikában meghatározó jelentésőek, amirıl késıbb lesz szó. Elöljáróban az
megjegyzendı róla, hogy egy nı mindig a férjétıl kap ajándékba ilyen öltözetet, elıször,
kötelezı módon az esküvıje alkalmából, késıbb pedig már férje megbecsülésének jeleként.
Annál is inkább alkalmas a fûa amra – presztízstárgyként – e megbecsülés kinyilvánítására,
mert ára az anyagától és a díszítés mértékétıl, minıségétıl függıen 80–500 DT298 között
mozog.

3.6. Az esküvı egyéb költségei
Az esküvı egy olyan fontos esemény mind az egyének, mind a közösség szempontjából,
amelyet a résztvevı felek mindenképpen emlékezetessé kívánnak tenni. Ennek szokásos
módja – a világ sok más kultúrájához hasonlóan –, hogy óriási anyagi áldozatokat hozva
296

Mrabet-Robana a midouni öltözetek között a fûát egyedülálló, dolgozó vagy özvegyasszonyok sötét színő
köpenyeként írja le (Mrabet-Robana 2014:323).
297
A fûa szó berber megfelelıje nem található Brugnatelli berber-francia szótárában, átirata bizonytalan. Lásd
http://www.guellala.com/guellala/pages/Traditions/Habits.php.
298
2000-ben győjtött információ, körülbelül ugyanennyi dollárnak megfelelı összeg. Azóta ennek az öltözetnek
az ára nyilvánvalóan még tovább növekedhetett.
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rendezik az ünneplést, ami egyben a családok presztízsének a kimutatására is alkalmat nyújt.
Ez a jelenség szinte önmőködıen és kényszerően belevisz szegényt és gazdagot egyaránt
abba a folyamatba, hogy egymással versengve, egymásra rálicitálva teremtsék meg az ünnep
materiális külsıségeit.

3.6.a. A megvendégelés és viszonzás
Ugyancsak széles körben elterjedt a világon, hogy a lakodalom alkalmával a vendégeket
megvendégelik, és hogy a lakoma minısége a házigazdák presztízsének fokmérıje. Egy
egyenlıségelvőségre törekvı társadalomban azonban ezen a téren is igyekeznek a nagy
szélsıségeket kiküszöbölni. Guellalában is az étkezés terén egységmenürıl lehet beszélni, a
szokásosan kínált ételek a kuszkusz, amelyet nagyobb tálban szolgálnak fel, és többen
telepednek köré, valamint a pörköltszerő marga299, egy darab kenyérrel (bagett300) és erıs
paprikával. Teával, szénsavas üdítıitallal (gazûz301) többször körbekínálják a vendégeket.302
Az esküvıi étkek kötött rendjén belül úgy lehet kitőnni, és egyben a gazdagságot fitogtatni,
hogy a kenyér mellé hasábburgonyát is föltálalnak, amit nagyon kedvelnek a guellalaiak. Ez
természetesen nagyobb költséget és munkát jelent a megvendégelı családnak, hiszen már
reggel elkezdik sütni a krumplit, hogy elkészüljenek a kiszámolt mennyiséggel, este pedig
csak megmelegítik. A teába tett mogyoró vagy fenyımag is a házigazdák pénztárcáját és
igyekezetét mutatja, hogy jól tartsák a vendégeket, akiknek pár szem cukorkából, édességbıl
álló kis ajándékcsomagokat is összeállítanak.303
Az 1990-es évek végén Guellalában a házassági kiadások a férj oldaláról
5 000–8 000 dinárra rúgtak, míg a menyasszony családjának körülbelül 3 000 dinár összeget
kellett az esküvıre szánnia.
A házasság és egyéb átmeneti rítusok (körülmetélés) mind alkalmak arra, hogy a
közösség tagjai között a Marcel Mauss-i értelemben vett cserekapcsolatok, az ajándék és
viszontajándék révén egy hálózati mintában függıségi helyzet alakuljon ki, és kölcsönösségi
alapon praktikusan és szimbolikusan mőködjön. Ennek a kölcsönösségi vetülete, a modellbıl
299

Észak-Tunéziában q-val, Dél-Tunéziában g-vel ejtett szó.
A francia gyarmatosítás óta Tunéziában, mint más maghrebi országokban a „francia kenyér” (baguette)
terjedt el, a guellalaiak is a péktıl vásárolva többnyire ezt fogyasztják.
301
A francia boisson gazeuse-bıl átvett és általánosan használt kifejezés.
302
A guellalai teaivás szokása, hogy különbözı erısségő fekete- vagy zöldteával háromszor kínálják meg a
vendéget, akinek a harmadik pohár után illik távoznia.
303
A vendégek megajándékozása elterjedt szokás, nagyobb városokban egész üzletek is specializálódhatnak
erre, az esküvıi kellékeken kívül. A Guellalában szokásos sztaniolpapírba történı csomagoláson túl
költségesebb megoldások is léteznek, Egyiptomban például imitált Fabergé-tojás.
300
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adódóan a viszonzás kötelezettsége olyannyira fontos, hogy egyes társadalmakban egy
intézményt „találtak ki” annak ellensúlyozására, hogy ha valaki a helyzeténél fogva,
„természetes módon” nem tud alkalmat teremteni az általa nyújtott ajándékok viszonzására.
Hadj Milani a nyugat-algériai városi kultúrából hoz példát arra, hogy a gyermektelen
asszonyok egy úgynevezett hamis házassági, illetve körülmetélési szertartást rendeznek,
amelynek keretében ajándékozóból ajándékozottá válhatnak, és így egyenjogú státussal
beilleszkedhetnek a nıi szolidaritási hálózatba.304

3.6.b. A lakodalom a vendégek oldaláról
A lakodalom nemcsak a szorosan résztvevı felek számára alkalom presztízsük
reprezentálására, hanem a vendégeknek is lehetıség arra, hogy öltözetükkel és ajándékaikkal
kitőnhessenek a többiek közül.
Guellalában az esküvıkre az asszonyok új ruháikban jelennek meg, ami a többiek
számára különféle jelzések leolvasását teszi lehetıvé, még akkor is, ha nem ismerik az illetıt.
A szemfestés és a kéz, láb festése hennával, valamint a bıséges ékszerviselés azt jelzi, hogy
az asszony férje a szigeten, vagyis otthon tartózkodik. Ellenkezı esetben – legtöbbnyire ez a
gazdasági elfoglaltságból, vagyis a Tunézián belüli, de még inkább a külföldi, elsısorban
franciaországi munkavállalásból ered –, az asszony nem viselheti ezeket a szépség- és
vagyoni státusra utaló jeleket. E mögött pedig az a vallási elıírás rejlik, hogy kizárólag a
férje számára öltözhet fel csinosan vagy szépítheti az arcát, testét. Máskülönben szerényen,
minden külsı hivalkodás nélkül kell mutatkoznia. Az asszonyok, akik a houmt-souki
bazárból, üzletekbıl pontosan ismerik a szigetbeli hagyományos textilek és öltözetek
(lepelruhák, csipkekendı-anyagok) árait, egy szempillantás alatt meg tudják állapítani, hogy
ki milyen értékő viseletet hord. És mivel az esküvık meglehetısen koncentráltan egyetlen
periódusra esnek, amikor akár egy-egy kerületben is gyakran tartanak esküvıt, azt is fel
tudják mérni, hogy egy-egy asszony hány alkalommal jelenik meg teljesen új öltözetben. Az
új ruhákat ugyanis elıször esküvıkön viselik, pár alkalommal, amikor még fényes, ropogós
az anyaga, még látszanak rajta a bolti hajtások.305

304

Miliani 1999. A szerzı megjegyzi, hogy ilyen szertartásoknál a szórakozás dominál, és az igazi házasság és
körülmetélés esetén a vılegény, menyasszony, illetve a kisfiú személye helyett a szertartást rendezı asszony
kerül a középpontba, elıtérbe helyezve a társadalmi énjének „tovább már nem szőkíthetı dimenzióját”, vagyis
az egyéniségét (Miliani 1999:42–43).
305
A hagyomány erejét mutatja, hogy rosszallóan tekintenek azokra a lányokra, akik közeli családtagjuk
esküvıjén a lepelruha helyett európai öltözetet viselnek.
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Ha némi képzeleteliramodást engedünk meg magunknak, azt mondhatjuk, hogy a
guellalai nık a lokálist és a globálist egyesítik az öltözetükben. Minden évben több lepelruhaés csipkekendımodell lát napvilágot, s ezeknek sajátos és egyedi elnevezéseik vannak. A
Dzserbán készült lepelruhák anyagait, amelyekbıl a szegélyrész különbözı díszcsíkjainak a
variálásával évente csaknem egy tucat új modellt készítenek, valamilyen helyi eseményre
emlékezve nevezik el: a videólejátszó bevezetésének, elterjedésének az évében a „video”
(ejtsd vigyeó) nevő anyag aratott sikert, s minden évben az éppen aktuális szappanoperák nıi
fıszereplıinek a keresztnevét is megtalálni az anyagok nevei között. A távol-keleti
gyártmányú kendıket a szokásos virág- vagy egyéb növényi mintákon kívül a világot lázba
hozó eseményekre utaló motívumokkal is gyártják. Így jött létre például a kis hajókat
ábrázoló Titanic elnevezéső anyag a film világsikerének az évében, míg a futballvilágbajnokságot idézı csipkén nemzeti lobogók „lengedeztek” – tegyük hozzá, hogy ezt az
anyagot nem kifejezetten kedvelték az asszonyok. Összefoglalóan elmondható, hogy ha egy
guellalai asszony divatos szeretne lenni, akkor a fején csipkeminta formájában valamely friss
világesemény, a testén pedig az éppen aktuális helyi történések lenyomatát viselheti. A
szakértı szemmel vizsgálódó nıi társadalom tagjai mindezeket a jegyeket azonnal felismerik.
Az emigráció jelensége úgy is összekapcsolódik az esküvıi ruhatárral, hogy a
többnyire Franciaországból érkezı apa, férj, ha teheti, elsı útja a reptérrıl a houmt-souki
piacra vezet. Ott vásárolja meg a családja nıtagjai számára a hagyományos lepelruhákat, s
ilyen ajándékokkal is felszerelkezve érkezik a faluba.306 A férjek vagyonát és a feleségük
iránti megbecsülését olvashatják ki az esküvıi nıi vendégek egymás öltözetébıl és
ékszerkészletébıl. Férfiak esetében ez a fajta „mustra” nem játszik szerepet, ık a
presztízstárgyaikat magasabb értékszinten fejezik ki: ingatlanban és személygépkocsiban.
Mindkettı esetében megvannak a „menı márkák”. A házépítésnél a villa, amelyre a
franciából átvett villa megnevezést használják, s amely szerkezetében és kinézetében
merıben eltér a hagyományos ûštól: nem foglal magában was el-ûšt (was ed-dâr), vagyis
nem egymástól elkülönített, avagy függetleníthetı házegységekbıl (dâr) áll, amelyek
körbefognak egy közös udvart. Az autók esetében pedig arról a férfiról tartják, hogy a
legtöbbre vitte, akinek Mercedese van – még ha használt autóról is van szó.
Az, hogy egy-egy közösségben milyen mértékben harapódzik el az egyéni javaknak a
fitogtatása, a közösségi normák meglététıl és betartásától, illetve betartatásától függ.
Dzserbán, ahol források szerint az ibádita közösséget ugyanolyan vallási vezetés irányította,

306

Több adatközlım is beszámolt errıl a gyakorlatról.
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mint a Mzábon, feltételezhetıen ennek a megszőnése is hozzájárult ahhoz, hogy a közösségi
normákat elıtérbe helyezı értékrendet követı helyett egy sokkal inkább individualista
társadalom alakult ki. A mozabiták nyújtanak még manapság példát arra, hogy ez az
értékrend milyen módokon érvényesülhetett valaha Dzserbán is a gyakorlatban.

3.7. Kitekintés egy vallási közösség, a mozabiták házassági szabályaira
Az egyenlıség elvébıl és a közösségi szolidaritásukból (walâya) eredıen a mozabiták a mai
napig nagyon érzékenyen figyelnek arra, hogy a közösség tagjai közötti vagyoni különbségek
ne mutatkozzanak meg nyíltan. Ennek hátterében az is húzódik, hogy a vallási vezetés
(alqat al-cazzâba) az osztályokra bomlás veszélyét érzékelte abban, hogy az emberek között
versengés alakult ki a tekintetben, hogy ki milyen összegeket áldoz a házasság költségeire.
Ez olyan következményekhez vezetett, hogy a szegényebbek, akik lépést akartak tartani a
tehetısebbek esküvıi kiadásaival, hosszú évekre eladósodtak, vagy kénytelenek voltak
késıbbre halasztani a házasodást, vagy éppenséggel kihasználva a menyasszonyváltság eltérı
(alacsonyabb) összegét, megtörve az endogámia szabályát, a közösségen kívül kerestek
maguknak házastársat. A szerényebb családból származó lányok pedig jobbára elvált vagy
özvegy férjekben reménykedhettek. Ennél fogva határozottan megnıtt a „pártában” maradt
lányok száma is, ami az egyének szintjén pszichológiai problémákat okozott, a közösség
szintjén pedig az erkölcsök romlásával fenyegetett.307
Ezeknek a gazdasági-társadalmi problémáknak a megoldására a vallási vezetés
különféle rendeletekben szabályozta és szabályozza jelenleg is a házasodás körülményeit,
feltételeit, amelyek kötelezıek a közösség tagjai számára. Az egyik ilyen volt régebben, hogy
még a férfi vendégek öltözetét is meghatározták annak érdekében, hogy a szegények és
tehetısebbek ruházata ne térjen el egymástól. Ez az öltözet volt a gandûra, egy színes csíkos
és jelképes motívumokkal308 díszített, T-szabású gyapjú felsıruha, amely egyébként a kisfiúk
rituális viselete volt körülmetéléskor, innen emelıdött át a házassági rítusba. Ez a viseleti
szabályozás azonban nem hagyományozódott tovább a közösségben, ellentétben az esküvıi
kiadások szabályozásával, amely a gazdasági változások309 következtében folyamatos
felülbírálást és aktualizálást igényel.
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Chikh 1979:173.
Ezek a geometrikus motívumok a mozabita nıknek a szınyegekbe szövött, a természet elemeire, a faunára és
a flórára, valamint a társadalmi élet különbözı eseményeire (pl. házasságra) utaló jelképeivel megegyeznek.
309
E változásokról lásd Chikh 1979:169–171.
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Ilyen rendeletekbe enged betekintést például Masqueray a 17. század végérıl,310 és az
utóbbi idıkbıl Slimane Chikh, aki a vonatkozó arab forrást francia nyelven és a kontextusba
helyezett értelmezéssel adta közre már a szabályzat meghozatalának az évében, 1979-ben.311
Ezt Beni Isguen vallási vezetése hozta, mely a hét mozabita város közül a leginkább
konzervatívnak, hagyományırzınek tartott „szent város”. Mint ilyen, a legintenzívebben is
foglalkozik közösségi szinten a különféle újítások bevezetésének kérdésével, és azoknak
várható, a társadalomra nézve – feltételezetten romboló – hatásaival, illetve azok
kivédésével.312 A szóban forgó rendeletet a túlzott költségek miatt számos panaszlevél
indíttatására és a házasságra vonatkozó ibádita törvénykezéssel összhangban, valamint a
megfelelı vallási és világi, férfi és nıi szervezetekkel való egyeztetést követıen hozták
meg.313 A tiltások egyrészt a rítusok jellegét, alkalmait és idıtartamát érintik: csökkentették
az elıkészületekhez főzıdı ünneplések számát, az esküvı idıtartamát (hétrıl három
napra314), a kötelezı megvendégelések alkalmait, és még azt is limitálták, hogy hány fı
látogathatja meg a menyasszonyt a házassági szertartások harmadik napján. A nagyon drága
ételeket is számőzték az esküvıi menübıl. A szabályozás másrészt pedig a családok közötti
ajándékcserét érintette. Ennek keretében megtiltották a túl költséges és sok nehézséggel
beszerezhetı importáruk ajándékozását, beszüntették a hagyományból már amúgy is
kikopófélben levı ékszereket (szarvból készült karperec), limitálták az egyéb ékszerek
mennyiségét, kihúztak a listáról viseleti darabokat, valamint a nászszoba egyes tárgyait
(színes üveggömbök, ajtóra vetett, tipikus beni-isgueni szınyeg), és megtiltották a szokásos
berendezés késıbbi megváltoztatását is, nehogy ilyen bújtatott módszerrel hágják át a
szabályokat. Beszüntették a felek közötti, óriási összegekre rúgó „ajándék-viszontajándék”
cserét is oly módon, hogy szőkítették azt a rokonsági kört, amelynek tagjai pénzbeli
ajándékot adhatnak a menyasszonynak, sıt ennek legnagyobb összegét is meghatározták.315
Ugyancsak az esküvıi költségek lefaragását célozza a mozabitáknál a közös esküvık
rendezése. Az elsı ilyen esküvıt azok a Tuniszban rekedt ifjú mozabiták tartották, akik az
algériai függetlenségi háború után egyszerre tértek vissza szülıföldjükre 1963-ban. Azóta ez
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Melika mozabita városban például 1697-ben megtiltották a menyasszony lovon vagy szamáron történı
szállítását, és a férje házába való gyalogolást írták számára elı (Masqueray 1886:62–63).
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Chikh 1979.
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Bármiféle újítás (bidca) bevezetését – régebben a szappan használattól a közelmúltbeli gépkocsi, televízió és
a parabolaantennáig – a vallási vezetési megvitatta és engedélyezte vagy korlátozta, illetve megtiltotta.
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Chikh 1979:173–174.
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A férfiaknál az ünneplést ténylegesen három napra csökkentették, a nıknél megmaradt a hét nap, de a
harmadik naptól kezdve csak a szők családi és baráti kört lehet megvendégelni.
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Chikh 1979:175–176.
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intézményesült formává vált két városban, Berriane-ban és Guerrarában, ahol évente kétszer
rendeznek ilyen alkalmat. Egy-egy esküvın akár több mint húsz pár is részt vehet.
A kisközösségi vagy családi szolidaritást mutatja az is, hogy a költségkímélés, illetve
-megosztás jegyében egy családban egyszerre tarthatják két házasulandó esküvıjét. Ez
egyben arra is módot nyújt egy gazdagabb embernek, hogy felajánlja egy szegényebb
rokonnak gyermekeik közös ünneplését, melynek költségeit maga viseli. Jóllehet létezı
jelenségrıl van szó, azonban nem folyamodnak hozzá gyakran egyik mozabita városban sem,
ami azt mutatja, hogy az esküvıknek mégis inkább igyekeznek megtartani az egyedi jellegét.
Mindazonáltal az említett korlátozó rendelet következtében, amely a felére
csökkentette az addig szokásos esküvıi kiadásokat, a házasságkötések száma a kétszeresére
emelkedett.
A mozabiták közösségi felelısségvállalását mutatja még a házasság körül az, amirıl
az 1990-es évek elején tudósítottak, történetesen Melika városában: egyes cašîrákban a tagok
számítógépes adatbázisban való nyilvántartását arra is felhasználják, hogy kiszőrjék azokat,
akik túllépték a házasodás megszokott korát, de még nem kötöttek házasságot. Ilyenkor
felkeresik az illetıt, megérdeklıdik a halogatás okát, és ha az a költségekkel összefüggı,
gazdasági-financiális természető, akkor igyekeznek megoldást találni rá. Ha pedig más –
például lelki – természető problémáról van szó, akkor szintén hatni próbálnak a fiatalra, hogy
tegyen eleget az iszlám által elıírt kötelezettségének. Mint oly sok más kultúrában, a
közösség teljes jogú tagjának azt tekintik, aki megházasodott, és a közösség fenntartására
utódokkal is rendelkezik.
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III. FEJEZET:
A LAKODALOM IDİBELI ÉS TÉRBELI KERETEI ÉS RITUÁLIS
SZEREPLİI

1. A rítus ideje
A rítusok idejének megválasztását minden társadalomban több tényezı (vallási, társadalmi,
gazdasági, kulturális) befolyásolja, és ezek a tényezık szabályozhatnak pozitív (mikor kell,
lehet a rítust elvégezni) vagy negatív módon (mikor nem szabad, nem ajánlott). Többféle
idıszemléleti koordináta mentén, illetve azok metszéspontjában alakul tehát ki a rítus ideje.
Ez a metszéspont lehet állandó, ciklikusan visszatérı vagy változó az alkalmazott
idıkoordináták egymáshoz való hierarchikus viszonyának függvényében.316

1.1. Kalendáriumi idıszámítás
Mivel Guellala multikulturális és többnyelvő faluközössége (berberek, arabok, afrikai
rabszolgák leszármazottai) az iszlám vallást követi, értelemszerően az idıképzeteket is a
muzulmán idıszámítás alakítja.317 A muzulmán idıszámítás a Hold állásának megfigyelésén
alapszik: a holdhónap az újholddal, egy nap pedig a Hold megjelenésével kezdıdik. A
kereszténytıl eltérı idıszámítás kezdete annak az akkortájt Mekkában használatos pre-iszlám
idıszámítás szerint számított évnek az újév-napjára (Muḥarram 1 = 622. július 15) esik,
amelyben a vallásalapító Mohamed Mekkából Medinába kivándorolt (hijra; Rabîc al-Awwal
12 = 622. szeptember 24).318 A holdév tizenkét hónapból áll, és az egyes hónapok
huszonkilenc vagy harmincnaposak. A nap járásán alapuló idıszámítási rendszerekhez képest
a muzulmán hónapok mozognak, és minden évben tizenegy nappal korábban kezdıdnek. A
muzulmán vallási ünnepek dátuma is eszerint változik évrıl évre.
Az iszlámban vannak a házasságkötésre ajánlott és nem ajánlott hónapok. A savvál
(šawwâl) hónapot azért tartják ajánlatosnak (sunna mustaabba), mert a Próféta ebben a
316

A rítusok idejérıl összefoglalóan és a magyar paraszti társadalomban lásd Pócs 2002.
A pontosság kedvéért itt is megemlítendı, hogy a faluközösség az iszlám két ágához (ibádita, málikita)
tartozik, s a két irányzat idıkezelésében mutatkozott a múltban különbség, például hogy az ibáditák a
„hivatalos” málikita állásponttal szemben csak akkor kezdték el, illetve fejezték be a böjthónapot, amikor a saját
szemükkel látták meg a Holdat. Így a két közösség ünnepének kezdete és vége elválhatott egymástól (Stablo
1941:24).
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Gardet 1975.
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hónapban kötött házasságot Áisával. A Ramadán böjthónap szent mivolta és böjti gyakorlata
kizárja, hogy esküvıket tartsanak ez alatt. Azonban e hónap 27., legszentebbnek tartott
napján, az „Elrendelés éjszakáján” (Laylat al-Qadr), amikor a Korán lebocsáttatott a
Prófétának, a házassági szerzıdést megköthetik – csakúgy, ahogyan áldásosnak tartják e
napon tartani a körülmetélési ünnepet is.
A mekkai zarándoklat (ajj) hónapjában csak akkor nincs házassági ünnep –
legalábbis Guellalában –, ha egy családtag éppen ennek a vallási kötelezettségének tesz
eleget. Ha idıközben haláleset történik a családban, a gyászidıben sem tartanak esküvıt. Bár
ez alól – más közösségekben – lehet intézményes kibúvó, az úgynevezett „csendes
lakodalom”, amely ünnepi külsıségek nélkül zajlik.319 Egyes közösségekben a muzulmán év
elsı hónapjában (muarram) sem ildomos esküvıt tartani.320
Az évszakok a környezeti viszonyokkal együtt – a vallási események évrıl-évre
mozgó idıpontjához képest – állandó keretet nyújtanak az idı érzékelésére. A muzulmán
közösségekben a lunárissal párhuzamosan mőködik egy, az évszakokhoz jobban igazítható,
Nap szerinti idıszámítás is.

1.1.a. )asûm/imbarken
Létezik az évnek egy olyan hétnapos periódusa, amikor Guellalában nem ajánlatos esküvıt
tartani.321 Ez az idıszak a tél és a tavasz fordulójára, a Julián-naptár szerinti február és
március hónapok határára esik.
A Magreb országaiban a helyi folklórhagyományoktól és hiedelmektıl függıen ezt a
fordulót vagy január vagy február végére helyezik. Az emberi szándék és a hónapok által
megszemélyesített természeti erı összetőzése fogalmazódik meg az idıszakhoz főzıdı
folklórhagyományban. A különféle variációkban ismert, sokszor töredékes történet magját az
adja, hogy egy öregasszony, aki egész télen gondosan ırizte egyetlen jószágát (általában
kecskét) vagy a nyáját, túl hamar megörvendve a tél végének, kivitte azt legelni a szabadba.
Felbıszülve az asszony tiszteletlenségén, Január egy napot kölcsönkért februártól és olyan
fagyos szelet, vagy irdatlan vihart kavart, amelyben a vénasszony és jószága (nyája)
elpusztult, illetve más verzióban sokat szenvedett. Ez a történet ad magyarázatot egyben
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Az egyiptomi berber Szíva-oázisból tudósít errıl El-Adly (1983:144), ahol akkor tartanak ilyen esküvıt,
amikor túl hosszúra nyúlik az idıpont halogatása.
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Westermarck 1914.
321
A kutatást Guellala faluban végeztem, így a hiedelmet erre a falura vonatkoztatom, arról nincs információm,
hogy más dzserbai közösségekben is hasonló képzet főzıdne ehhez az idıszakhoz.
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február napjainak a megkurtítására: e hónap ugyanis januárnak – vagy más hagyományok
szerint márciusnak – kölcsönadott pár napot, amelyet aztán soha vissza nem kapott.322
A szóban forgó idıszak Guellalában ha nem is ítéletidıként, de rendkívül szeszélyes
idıjárásáról ismert: az összes évszak jellegzetességei megfigyelhetık e pár nap alatt, hideg és
meleg gyors egymásutánban válthatják egymást, hirtelen erıs szél kerekedhet. Ezt a
szokatlan idıjárást a guellalaiak képzeletükben – a Magreben elterjedt hiedelmektıl eltérıen
– azzal kötik össze, hogy ilyenkor az egyébként ismeretlen, föld alatti vagy égi lakóhelyükrıl
szellemlények jelennek meg a föld felszínén. Habár általános megjelölésükre olykor a dzsinn
(tsz. junûn) szót is használják, speciális megnevezésük által azonban határozottan elkülönítik
tılük: nevük arabul asûm323, berberül pedig imbarken, amely a baraka (isteni áldás) szóból
képzett többes számú alak.324 Egy további, lemlayka (angyal) megnevezésükkel szintén a
„megszokott” dzsinnektıl való elkülönítést fejezik ki.325
Ezek a szellemlények a guellalaiak hiedelme szerint emberi kinézetőek, az összes
korosztályhoz tartozó nık és férfiak külsı jegyeit viselhetik. Sajátosságuk, hogy aprók, a
felnıttek magassága mintegy 20 cm, a gyermekeké ennek a fele, 10 cm. Ruházatuk és
rítusaik megfelelnek a falubeli hagyományoknak.
Teljes életüket hét nap alatt élik le, de ez az a két hónap határa közti hét nap, amikor
az évben tartózkodási helyszínt változtatnak. Az életük naponkénti szakaszolását illetıen
bizonytalan a hagyomány, egyesek úgy tartják, hogy a napok az élet bizonyos eseményeinek,
illetve periódusainak felelnek meg: születés, körülmetélés, fiatalkor, házasság, apaság,
élemedett kor, halál. E szakaszolásban a törpedzsinnek maszkulinizációját lehet észlelni, ami
nem pusztán – az adatközlı nemébıl adódóan – személyes interpretációra vezethetı vissza,
hanem megfogalmazódni látszik benne a muzulmán társadalomnak a nemekhez főzıdı
értékrendje is, amely a férfi nemhez köt bizonyos jogokat és gyakorlatokat: apaági
leszármazás, patrilokális házasodási rendszer, férfi autoritás.
Akármilyen szakaszokra is tagolódik a törpedzsinnek hétnapos élete, a guellalaiak
számára a legfontosabb, hogy házassági és körülmetélési rítusokat végeznek. Egyesek szerint
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Basset 1890; Brill 1960; Destaing 1905; 1906; Galand-Pernet 1958.
Az arabban a SM tıbıl származó elnevezésben a ’levág’, ’megkurtít’ jelentés jut kifejezésre. A asûm az
irodalmi arabban usûm alakban „baljós, rossz napokat” jelent, olyan napokat, amelyek „le- illetve elvágják a
boldogulást, szerencsét”. Az al-ayyâmu l-usûm megnevezésben a folyamatosság domborodik ki, amely olyan
egymást követı napokat jelent, amelyek egyfolytában baljósak, szerencsétlenek (Lane 1968:569–570).
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A szakirodalomban egyéb elnevezésük is található: a kifordított parafrázisként használt el-mbârkîn (’áldott
napok’), vagy l’mebroukât (lásd Combès– Combès–Louis 1946:59). Az algériai Ouargla oázisban az adott
periódustól függetlenül, a pálmásban lakó áldott (jó) szellemeket nevezik imbarkennek (Delheure 1987:31).
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Brugnatelli még publikálatlan guellalai berber–francia szótárából (Brugnatelli 2014).
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földi megjelenésük célja is éppen e rítusok elvégzése, a hangsúlyt elsısorban a házasságra
téve.
Ebben az idıszakban mintha megfordulna a világ: az emberek átadják életterüket az
apró szellemlényeknek, s mindenféle ünneplést beszüntetnek. Régebben a munkától is
tartózkodtak, naplemente után bezárkóztak házaikba, és különféle mágikus védekezı
eljárásokat alkalmaztak az apró lényekkel való érintkezés káros hatásának kivédésére.
A szellemlények létezése a falubeliek számára azáltal nyer igazolást, s onnan ismerik
kinézetüket, hogy egyesek olykor látják ıket, mégpedig rendszerint az esküvıi rítusok egyik
csúcspontját, jellegzetes eseményét jelentı menyasszonyt vivı menet (jafa) alkalmával.
Ekkor hallják a mennyasszony szállításakor szokásos cserépdobokkal (derbûka) és sípokkal
(mezwad) elıadott zenét, s innen észlelik a szellemlények ünnepét. Az is elterjedt hiedelem,
hogy az állatok, például szamarak megérzik a természetfölötti lényeket, és ha az úton minden
látható ok nélkül hirtelen megtorpannak és földbe gyökerezik a lábuk, akkor bizonyosan az
apró szellemlények esküvıi menetébe botlottak.326 Ilyen esetekben – ahogy a guellalaiak
mesélik – tanácsos a földre lefeküdni, és úgy várni, hogy a menet elhaladjon. Ellenkezı
esetben, a szellemlények megtorolhatják az ünnepük megzavarását, váratlan balszerencsével
sújtva az illetıt. A törpedzsinnek büntetésének tulajdonítják, ha valaki az ırültség vagy lelki
zavar jeleit mutatja, illetve viselkedése hirtelen megváltozik. Az emberre mért csapások ezen
fajtái hasonlóak a többi természetfeletti lény okozta bajokéval.
Minden olyan cselekedet, amely az emberi élet vagy a természet megújhodását
célozza,327 hatástalan lesz vagy éppenséggel szerencsétlenségbe fordul, ha ez alatt a hét nap
alatt kerül rá sor. Így általános hiedelem ma is, hogy ha az emberek mégis esküvıt tartanak e
napokon, akkor a frigy rossz véget ér.328

1.2. Gazdasági tényezık
1.2.a. Földmővelési ciklus
A lakóterület domborzata, klímája, víznyerési lehetıségei meghatározzák a területen
folytatható gazdálkodást. Dzserba szigete sík terület, ahol a termıföld szegény, nincs
természetes vízforrás, és a csapadék évi mennyisége igen alacsony (200 mm). Évezredek óta
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Vö. Bálám szamara.
Például különféle magok elvetése nem tanácsos ebben az idıszakban.
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E periódus magrebi és dzserbai (guellalai) hagyományáról szakirodalmi kutatás és saját terepgyőjtés alapján
bıvebben lásd Földessy 2003.
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a gazdaság alapját az adott viszonyokhoz legjobban alkalmazkodó olajfa és a datolyapálma
biztosítják. A faültetvények termésének szüretelése az októberi-novemberi elsı esıktıl
december elejéig tart.329 Az olajpréselés a decemberi és januári idıszakra esik. Ezek az ıszi
és kora téli hónapok tehát a mezıgazdasági munkákkal telnek, de az ekkorra koncentrálódó
esı, a hideg és a korai sötétedés miatt amúgy sem kedvezıek szabad térben tartandó
ünneplésre, így nem szokás esküvıt tartani ebben az idıszakban Guellalában.
Hagyományosan a házassági szertartások megtartásának elıfeltétele volt, hogy a
családok rendelkezzenek megfelelı mennyiségő élelmiszerrel az ünnepséggel járó
vendégfogadáshoz. Ehhez a betakarítás utáni idıszak volt a legmegfelelıbb, ami vidékenként
változik, aszerint, hogy az adott terület milyen mezıgazdasági termények termesztésére ad
módot. Így például a marokkói Rif-hegység berber közösségeinél, ahol számos haszonnövény
közül a legfontosabb, az árpa adja az élelmezés alapját, az augusztusi aratás után veszi
kezdetét az esküvıi idıszak, egészen az októberi esık megérkezéséig. Az árpa
termesztésében mindkét nem részt vesz, és ez a növény elsıdleges szimbolikus jelentést
hordoz a rítusokban is.330
A betakarítás utáni idıszak több szempontból ideális az ünneplésre. Ekkor
mérséklıdnek a mezıgazdasági munkák, és ekkor halmozzák fel a legtöbb terményt, aminek
eladása révén pénzhez juthatnak a kelengye, valamint a vendéglátáshoz szükséges
élelmiszerek megvásárlásához. Ráadásul ez az idıszak, amikor megfelelıen kellemes a
hımérséklet ahhoz, hogy a tekintélyes vendégsereget szabadtéri ünneplésen fogadják.331
A Magas-Atlaszban élı berbereknél akkor kezdıdik egy ünnepi idıszak, amikor a
másodvetés már lábon áll, és a betakarítás elkezdıdött, valamint amikor a hegyekben
idénymunkát végzı emberek visszatérnek a völgyekbe, a vendégmunkások pedig hazatérnek
szabadságra. Ennek az idıszaknak van egy pontos dátumra esı, kezdı ünnepe (tazz’unt),
július 31-e,332 és egy befejezı ünnepe (lâamt).333 E két, a közösség által finanszírozott ünnep
között tartják az esküvıket és a körülmetélési szertartásokat, amelyek már egyéni (családi)
befektetésbıl valósulnak meg.334
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Az európai naptár szerint augusztus 12-e.
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A mussemhez hasonló közös ünneplés, de nem kötıdik hozzá piac vagy folklóresemény. Mindkét ünnepen
természetbeni tıkét győjtenek össze, amelyet aztán (hitelbe is) elárvereznek a közösség tagjai között. Ez az
intézmény a kapcsolatokat erısíti meg, a javak újraelosztását és pénzhitelt biztosít a közösség egy
meghatározott csoportja, apaági rokonságba tartozó tagjai számára.
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Jouad–Lortat-Jacob 1978.
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1.2.b. Emigrációs ciklus
A helyi gazdasági források és munkalehetıségek szőkössége miatt nagyfokú – országon
belüli, de fıleg franciaországi – emigráció jellemzı Dzserbára, amely még ma is – az arab
gazdasági emigráció egyik általános vonásának megfelelıen – döntıen a férfilakosságot
érinti. Az esküvık idejének megválasztásában így a férfiak (vılegény, családfı)
munkabeosztása is fontos tényezıvé vált: az egyik lehetıség a hosszabb nyári szabadságra
való hazatérés, a másik egy-egy vallási ünnep (Ramadán hónap és az cîd el-kebîr) alkalmából
kivett szabadság, amely ünnep után egy füst alatt a családban esedékes esküvıt is meg lehet
tartani. Az egyre nagyobb mértékő családos emigráció következtében a franciaországi iskolai
szünetek is befolyásolhatják az esküvı idejét.
Dzserba szigetén nyáron, fıleg július és augusztus hónapokban tartják az esküvıket,
amikor a közösségi létszám – a szigeten és az országon kívül dolgozók, élık hazatérésével –
a maximumot éri el. A nyári esküvıi „szezon” körülbelül augusztus 20-ig tart, amikor is
megkezdıdik a ziyârák, vagyis közös mecset- vagy egyéb szent helyek látogatásának
idıszaka.

1.3. A hét napjainak jelentısége a házassági szertartássor idejében
Az évre alkalmazott pozitív és negatív idıkoordinátákon kívül az idı kisebb szeleteihez, a hét
napjaihoz kapcsolódó társadalmi, vallási megítélések illetve mágikus képzetek is behatárolják
az esküvıi rítus idıben történı elhelyezését. Heti pihenınapként az iszlám vallás a pénteket
jelöli ki, amely napon a hívıknek közös imára kell összegyőlniük a mecsetekben. Egyes
iszlám országok azonban, köztük Tunézia, a modernitás nevében a keresztény nyugati
világban elterjedt pihenınapot vezették be, a szabad vagy félig szabad szombattal együtt.
Habár az állami szférában ez kötelezı, a privátszférában ki-ki maga döntheti el, vajon az
állam vagy a vallás által meghatározott pihenınapot tartja meg.
Az iszlám vallásban áldott napként meghatározott péntek olyan viszonyítási pont,
amelyhez az esküvıi rítus napjainak heti elrendezése igazodik: az esküvı csúcspontja – a
menyasszony átszállítása a férj házába és a nászéjszaka, amelyet az általános
nyelvhasználatban tulajdonképpen magával az esküvı szóval jelölnek –, hagyományosan erre
a napra kell, hogy essen. Vagyis, az elızı nap estéjére, hiszen a muzulmán idıszámítás
szerint a pénteki nap csütörtök estével kezdıdik és pénteken este ér véget. Már feljebb
említettük, hogy ebben az idıszámításban a nap napnyugtától napnyugtáig tart. A
szakirodalomban általában a csütörtöki nap szerepel, az elnevezése ’ötödik’ (el-hamîs).
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Ehhez a számhoz egyszerre kapcsolódik negatív és pozitív jelentés: Bouazza észak-tunéziai
ismeretei szerint a beszélt nyelvben inkább a kéz ujjait használják helyette (például ’annyi,
amennyi ujj van a kézen’), ugyanakkor pedig „Fátima keze” a szemmelverés elleni
védelmezı jel.335 A csütörtök-pénteken kívül egyes közösségekben, ahol nagyarányú a
lakóhelyen kívüli munkavállalás, szombat-vasárnapra is tolódhat az esküvıtartás.
Guellalában mindkét gyakorlat megfigyelhetı.336
Míg a pénteki nap megítélése és az esküvıi rítusba való beillesztése egységesnek
mondható a muzulmán világban337, addig a hét egyéb napjaihoz különféle mágikus képzetek
kapcsolódhatnak, amelyek közösségenként változnak: Guellalában például vasárnap, kedden,
szerdán és szombaton – bizonyos megoszlásban – olyan tilalmak vannak vagy voltak
érvényben, mint a körülmetélés, nıknek betegek vagy újszülöttek látogatása, gabonaırlés,
mosdás és fésülködés338, fülkifúrás, egyes munkák elvégzése (például a fazekas kemence
begyújtása vagy az agyagkitermelés). A felsorolt napok közül a Korán szerint egyedül a
szerda szerencsétlen nap.
Lévén a hét elsı napja a vasárnap, már önmagában is, valaminek a kezdetét jelölve
alkalmasnak bizonyult a házasélet elkezdésére.339 S példázza azt, hogy a napokhoz főzıdı
képzetek által ez az idıegység fordulópontként egy nagyobb idıtartamra (év, életöltı) nyit
távlatot. A népi idıjóslásban amilyen napra esett az év kezdete, ahhoz a naphoz kapcsolt
jellegzetességek jegyében kellett elteljen az egész év. Az esküvı esetében – természetesen
sok más tényezı mellett – a nap kiválasztása hasonlóképp meghatározta a házasság
kimenetelét.
Gabès környékérıl számol be arról Champault, hogy ott a kedden kívül még azok a
napok is szerencsétlennek számítottak, amelyeknek a neve megegyezett a vılegény
családjában levı fiúgyermekek számával – emlékezzünk, hogy a napokat vasárnaptól
kezdıdıen számokkal jelölik az arabban. Így, ha a vılegénynek három fiútestvére van, akkor
kizárt, hogy szerdán (al-yawm al-arbca) tartsák az esküvıt, minthogy összesen négy fiú van a
családban.340
Régen, a villany bevezetése elıtt, teliholdkor tartották a rítusokat, hogy minél tovább
335
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Bouazza 1989:225. Az iszlámban az ötös számhoz kapcsolódó jelentéseket lásd ugyanott.
A mozabitáknál szintén a csütörtök este preferált a nászéjszakára, de az eshet péntek vagy szombat éjszakára

is.
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Elvétve akad olyan közösség, ahol a péntek szent mivolta éppen, hogy gátolja egyes esküvıi rítusok
elvégzését, történetesen a menyasszony átszállítását a vılegény házába (Westermarck 1972:87).
338
Létezik egy olyan hiedelem a szerdai nappal kapcsolatban, hogy ha valaki ezen a napon fésülködik, akkor
kitépheti az „élet hajszálát”.
339
Westermarck 1972:87.
340
Champault 1990:58, 69.
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tarthassák az ünneplést, és az éjjeli fényben a tolvajoktól jobban védve legyenek.341
Guellalában is emlékeznek arra, hogy a menyasszony átszállítását a vılegény házába ebben
az idıszakban tartották ideálisnak, így a holdciklust is számon tartották az idıpont
rögzítésénél.
Az esküvı idejének megválasztásakor egy olyan tényezıt is figyelembe vesznek,
amelyrıl nyíltan nem esik szó: nem szerencsés, ha a menyasszony havi vérzése éppen a
rítussorozatra esik. Nem csak a nászéjszaka miatt, hanem mert ez idıszak alatt a nık nem
festhetik magukat hennával, se más festékkel (arkûs), és aranyat sem viselhetnek, ami pedig
elengedhetetlen része az esküvınek.

1.4. A lakodalom idıtartama
A szorosan vett házassági rítusokat a Magreb közösségeiben szakirodalmi források szerint
hét napig tartottak. Ez az idıszak azonban jócskán megnyúlt az ünnepi elıkészületekkel és a
rítussorozat végén, az új státusba való beillesztés és az új családba való befogadás, inkább
már a szőkebb családi körben végzett rítusaival. Ezek eltartottak egészen addig, amíg a
párnak meg nem született az elsı gyermeke.
A házassági rítusok hétnapos idıtartama nagyon sok közösségben már csak az
emlékezetben él. A hagyományos életmód átalakulása, és fıként a gazdasági kényszerhelyzet
erre az ünneplésre is rányomta bélyegét.
A mozabitáknál különösen hosszan, huszonkét napig tartottak a házassági
szertartások, amelyek a jelenkorban szintén pár napra zsugorodtak. Ugyanakkor, megtartották
egyes napok elnevezéseit: régen a 22. napon tartották a nászéjszakát, ami manapság már a
harmadik napon megtörténik, ám e napot a régi mintájára továbbra is tinîn cašrînnak
nevezik.342
A menyegzı idıtartamáról a guellalaiak is azt mesélik, hogy régen a rítussorozat hét
napig tartott, és ezt az idıt a „Paradicsom hét napjának” nevezték. Manapság azonban négy
napra csökkent, jóllehet egyes családoknál még ennél is kevesebb ideig tartják. 1998-ban
tanúja voltam egy idıtartam-csökkentı újításnak, amikor egy családnál a harmadik és a
negyedik nap cselekvéssorozatait összevonták: a férj házában egyazon napon tartották a
meghívottak étellel való megvendégelését és a menyasszony bemutatását, amit a nászéjszaka
követett. Az étkezés alatt, egy átlagos nyári napon, amikor a rekkenı hıségben áll a levegı,
341
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Westermarck 1972:88.
Salah Bendrissou mozabita férfi szóbeli információja.
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hirtelen óriási szél kerekedett, teleszórva homokkal az étellel megrakott tányérokat, és arra
kényszerítve a ház körül levıket, hogy futva a védettebb belsı udvarba meneküljenek. A
szokatlan jelenségre a nıi vendégsereg magyarázata perceken belül megszületett: azért
támadt fel a szél, mert a vendéglátók nem tartották be „a” hagyományt (taqalîd).
Az esküvı idıkeretei mind a kezdı-, mind a végpontnál a korábbihoz képest
fellazultak, vagyis összeszőkültek. Az emlékezetben még él, hogy régen a nászéjszakától
számított hetedik napon tért vissza a menyasszony az apai házba, és egy hónap elteltével
készített elıször ételt új otthonában. Ma mindkét esemény általában egy héten belül lezajlik.
Az esküvıi rítusok délután, a harmadik ima után kezdıdnek. A muzulmánok napi
ötszöri kötelezı imájának idıpontja a Nap különbözı állásához igazodik, és a harmadik imát
követıen – nyáron 16 óra után –, a tikkasztó hıség már kezd alábbhagyni. A fennmaradó két
ima alkalom lehet arra, legalábbis a guellalai nıknek, hogy otthonukba visszatérve egyúttal
ruhát váltsanak, s új öltözetben jelenjenek meg ismét a menyasszony vagy a vılegény
házában folyó ünneplés folytatására, amely késı éjjelig, de akár napfelkeltéig is eltarthat. A
jelenkori szokások jelentıségét mutatja, hogy a napi esküvıi rítusok ma már a televíziós
sorozatok idıpontjához is igazodnak, és a nık a délutáni, kora esti film után mennek az
ünneplésre.

2. A házassági szertartások terei
Az esküvı fokozatos átmenetekkel kezdıdik, ami a szereplık és a terek átváltoztatására
irányul. Dzserbán a házassági rítusok a vılegény és a menyasszony szüleinek a házában
zajlanak. Nem minden közösségben van így, hiszen például a mozabitáknál egy-egy város
tulajdonában levı házban, térben, az úgynevezett ajbában tartják a házassági
szertartásokat is, fıként a vılegény számára. Adott esetben az apaági családcsoport
(cašîra) közös tulajdonában levı,343 vagy valaki által jótékony gesztusként ünneplési célra
felajánlott külön házban is folyhatnak ünneplések, ez utóbbit akár a nászéjszakára is
igénybe vehetik.
Mivel Dzserbán nincsenek efféle közösségi házak, az otthonok szolgálnak a
rítusok helyszínéül. A vılegény és a menyasszony házát jelentı esküvıi tér nıi térré
változik azáltal, hogy mindkét oldalról a család férfitagjai elhagyják a házat és a
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Ha az cašîrának két, jól elkülöníthetı térrel rendelkezı háza van, vagy két házzal is rendelkezik, akkor a
vılegény és a menyasszony szertartásait is ezekben rendezhetik. Arra is van példa, hogy az egyik házasulandó
fél számára egy adott cašîra egy másiktól kér kölcsön házat.
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szomszédságban vagy a rokonoknál alszanak. Helyesebben szólva a nıi társadalom terévé
változik a ház, hiszen a mindennapi használatban is elsısorban a nıi privát szférát jelenti.
A ház belsı udvarán vagy ha az nem elég nagy, akkor közvetlenül a ház elıtt
tartózkodnak a nıi vendégek, míg a férfivendégek a külsı udvaron, vagy akár egy másik
házban, annak udvarán kapnak helyet. Az iszlám hagyományokat erısen követı
közösségekben a két tér élesen elkülönül egymástól, ami a két nem láthatási tilalmának a
következménye.344 Ez a mozabita közösségben szigorúan követendı szabály, míg
Guellalában már a régmúlté a férfiak és a nık ilyen jellegő szeparációja.345 Igaz, az
esküvın külön tereket foglalnak el, de láthatják egymást és kommunikálhatnak
egymással.346
Mindkét házban átalakításokat végeznek, a menyasszonynál a vendégek fogadására,
a vılegény szülıi házában pedig ezen túl az ifjú pár elhelyezésére. Az arab és berber
társadalomra jellemzı a patrilokális lakóhelyválasztási modell, miszerint a menyasszony a
vılegény szüleinek a házába költözik. Ez szorosan összefügg e társadalmak patrilineáris
leszármazási rendszerével, és ennek nyomán az apaági rokonságnak a territoriális
leképezésével, vagyis azzal, hogy apaági rokoni csoportok foglalnak el egy-egy területet.
Dzserbán ez a kerületek (ûma) rendszerében követhetı nyomon, amelyet az ott lakó
patrilineáris ágazat (család)nevérıl neveztek el (például ûma Ben Mimûn, ûma
Sakkal).347
Az esküvıi tereket úgy készítik fel, hogy kitakarítják a házat és környékét. A ház
ünnepre való felkészítése a család tekintélyének a tükre, az esküvırendezés alkalmával való
megmutatkozás egyik eleme. Ugyanakkor, összefügg a régi (hagyomány) és az új
(modernizáció) fogalmával, az adott családnak az ezekhez az értékekhez főzıdı
viszonyával, valamint, nagyon fontos háttérként a szenny és a tisztaság fogalmával. Egy
dél-tunéziai berber településen, Douiretben például, ahol van egy domboldali felsı és egy
völgybeli alsó ház, vagyis a régi és a modernizált lakóhely, a régit annak idején
344

A láthatási tilalom a nıkre vonatkozik: a férfiak nem láthatják olyan nı arcát, akivel a házasodásuk a
Koránban elıírtak szerint lehetséges.
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Más közösségekben, például Észak-Tunéziában a lakodalom idejére ponyvát húzhatnak a belsı udvar fölé,
ami egyrészt az idıjárási viszontagságok elleni védelmet szolgálja, másrészt pedig az indiszkrét pillantások elıl
takarja el az ünneplıket (Bouazza 1989:228).
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Arra viszont idegen férfiak jelenlétében a guellalai nık a mai napig vigyáznak, hogy nem hagyják szabadon
hajukat, hanem kendıvel bekötik. Az idısebbek közül egyesek a férfiakkal való beszélgetéskor szájukat is
eltakarják.
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Annak ellenére, hogy a patrilineáris rokonság egy városon vagy falun belül szétszórtan él, territoriális
egységet képezhet a temetıkben. Ez látható például a mozabitáknál: városaikban, ha volt is valaha, mára
megszőnt az apaági rokonok csoportosulása, míg azonban a temetıkben egy meghatározott részen vannak
eltemetve az egyes patrilineáris csoportok. Az affinális, vagyis a patrilineáris csoporton kívüli nıket a saját
apaági csoportjuk sírterületén temetik el (Földessy 1995).
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kimeszelték, az újat kívül-belül kifestik, a ház udvarának falait is újrameszelik. A döngölt
földet, amelyet amúgy naponta takarítottak és a lehetı legtisztábban tartottak, az esküvıre
betonaljzattal váltották föl. A hétköznapi és az ünnepi közötti választóvonalat húzták meg ily
módon. Mint ahogyan Pardo e településen vizsgált házassági rítusok kapcsán megjegyzi,
„egy különleges esemény, amely a család tekintélyét viszi színre, a lakóhely szintjén is
kifejezést kell, hogy nyerjen azáltal, hogy a helyszínt teljesen felújítják”.348 A megújhodás –
ami nem csak a házfalak és a talaj „kicserélését” jelenti, hanem olyan berendezési tárgyakét
is, mint szınyegek, gyékények, öltözetek és konyhai felszerelések –, azaz a fehér és az új
fogalma, lévén, hogy az új a tisztaság fogalmával társul, az isteni áldást, a barakát vonzza
maga után. A felújításra szánt költségek a család presztízsérıl tanúskodnak, és egyazon
jelenség két dimenziója, a baraka „kérése”, valamint a presztízs, avagy a tekintély kimutatása
nem zárják ki egymást,349 hanem a világi és a szent síkján fogalmazódnak meg.
Guellalában a vılegény házában a fiatal párt fogadó lakrészt (dâr) kiürítik, kifestik
a falakat, újra mázolják a nyílászárókat. A hagyományos dzserbai házban, a ûšban, ahol
az ablakok és ajtók a belsı udvarra néznek és csak onnan kapnak fényt, különbözı
tájolású és ehhez kapcsolódóan eltérı „értékő” lakrészek találhatók.
Az, hogy melyik lakrészt bocsátják az ifjú pár rendelkezésére, több tényezıtıl
függ: a ház nagyságától, attól, hogy mely lakrészek állnak rendelkezésre történetesen egy
második vagy harmadik fiú házasodásakor. Ha a családban elıször házasodik fiúgyermek,
akkor az apa jóindulatán múlik a lakhelyek újraosztása, ami kifejezi, hogy milyen
kapcsolat főzi a házasságra készülı fiához.
Guellalában úgy tartják a lakrészek hımérsékletét véve alapul, hogy a legjobb dâr
az esküvıre a gebliyîn, amelynek az ajtaja dél, vagyis a qibla felé tájolt. A lakrészek
hierarchiájában az értékelésüket önmaguk felszorzott egységével fejezik ki. Így a
gebliyînrıl azt mondják, hogy két dârt ér, a keletre tájolt šarqa másfelet, a bara (vagy
bari) egyet. A legkevésbé kedvelt a āarba lakrész, ahol soha nincs árnyék, és amely a
legforróbb (d. dâr āarbîya imâr). Egy apa szeretetét fejezi ki a fia iránt azáltal, ha a
gebliyînt bocsátja a rendelkezésére, ı pedig átköltözik egy másik lakrészbe.
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Lakrészek (dâr) tájolása egy hagyományos dzserbai házban (ûš)
Szakirodalomból tudható, hogy egyes vidékeken már messzirıl látható módon
megjelölik a házassági rítusok helyszíneit, mégpedig a rítusokban markánsan megjelenı
színszimbolikai jelzéssel, a kezdı és a végpontot, a menyasszony testi átalakulását, lányból
asszonnyá válását kifejezve: a rif kabiloknál ennek jegyében a menyasszonyos házra fehér, a
vılegényes ház tetejére pedig piros zászlót tőznek.350 Régen a városokban a lakodalom
jelzéseként két három nappal az ünnep megkezdése elıtt a vılegényes ház egész utcáját, sıt a
kerületet is kivilágíthatták áttört lámpásokkal, gyertyákkal, és feldíszíthették szintén
szimbolikus színő, zöld és piros selyemzászlókkal – errıl számol be Lane a 19. század elsı
felétıl Kairóból.351
Egyes közösségekben a szertartások bizonyos tereit, így például legfıképpen azt a
teret, ahol az ifjú pár a nászéjszakát (és utána meghatározott ideig, általában hét napig, az azt
követı napokat) tölti, megalkotják, ugyanis külön sátrat emelnek erre a célra.352 Bouazza
errıl számol be észak-tunéziai hegyvidékeken, míg a síksági nagyobb településeken épített
modern városrészekben ezzel a szokással az 1960-as években már felhagytak. A sátor helyét
elıször mágikus módon megtisztították a dzsinnek és az emberek rossz hatásától úgy, hogy
tömjént (bhûr) égettek a négy cölöpnek fúrt lyukban. A menyasszony anyja hennával bekente
a cölöpöket és a bejárat keretét. A küszöb alatt egy szárított kaméleont földeltek el, és
különbözı helyekre a helyi szent leszármazottjával vagy egy tudós emberrel íratott
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amuletteket (kteb) is elrejtettek.353 Olykor két sátrat is emeltek, egyet a nıi vendégeknek és a
menyasszonynak, egy másikat pedig, az utolsó pillanatban, az ifjú párnak a nászéjszakára. A
szerzı két hipotézist vet fel ezzel kapcsolatban, az egyik szerint a menyasszonyhoz mint
idegenhez kapcsolódó veszélyforrásnak a kivédése a cél, a másik épp az ellenkezıjérıl
szólna, miszerint a mágikus támadások terén a szülıi háznál biztonságosabb, semleges
helyszínnel az ifjú pár szexuális egyesülésének védelmét kívánják biztosítani.
Guellalába ugyan még nem győrőzött be, de a nagyobb városokban ma már évtizedek
óta szokássá vált, hogy a nászéjszakát a szülıi házon kívül, hotelben tölti az ifjú pár, és a
lakodalmi vendégeskedés is erre a célra bérbe adott helyiségekben zajlik. Ezen a ponton
érdemes felidézni Michel Foucault-nak azt a „más terekrıl”, a heterotópiákról mint
univerzalitásról szóló elméletét, amelyben az elıbb említett más téralkotás és térhasználat a
heterotópiák két csoportja közül az úgynevezett „válság-heterotópiák”354 közé sorolható.
Ezek a „primitív” társadalmakban mőködtek, mára Foucault szerint már csak olyan
foszlányuk maradt meg, mint például a szexualitással kapcsolatos intézmények. „A
lányoknak ott volt egészen a huszadik század közepéig, a »nászút« hagyománya, ez az ısi
jelenség. A fiatal lány deflorálásának »sehol« sem volt szabad megtörténnie, így a vonat, a
nászutas szálloda képviselték a »sehol« helyét, ezt a földrajzi hellyel nem rendelkezı
heterotópiát.”355 Ebben az értelemben a nászsátor is egy hasonló „nem-térként” fogható fel,
amelyet a használat után elbontottak, és olyan féltékenyen ıriztek, hogy még a legközelebbi
barátoknak sem szívesen adták kölcsön – ahogyan Bouazza beszámol a sátor további
sorsáról.356 A mozabita ágazati (cašîra) közösségi házak is egy más formában, de
funkciójukat tekintve a nászhotelekhez hasonlíthatók. Bouazza a sátrat a régi pásztorkultúra
továbbéléseként értelmezi. Az idıtálló anyagokból épített lakhelyekkel rendelkezı, letelepült
környezetben a sátor használatát Baklouti szintén a nomadizmussal hozza kapcsolatba,
meghatározva annak jellegét is: „A házasság elhálása a sátorban egy kivételes lehetıség egy
letőnt múlt (a nomadizmus) képzeletbeli újraélésére, amely múlt mitikussá és így valamilyen
fokon szentté vált, és amelyre nosztalgiával emlékeznek. A szentség és a szexualitás ily
módon szorosan összefonódnak abban a hatalmas isteni vállalkozásban, amely maga a
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teremtés.357 Mindkét szerzı a sátor jelentıségét valamilyen módon a szent és a mágikus
védelemben látja, míg, ha a foucault-i heterotopikus tér-elméletet vesszük, akkor abban
inkább az „átmenetiséget” vélhetjük kidomborodni: a sátor kétségtelenül egy mobil
lakhelynek

tekinthetı,

és

az

elsı

szexuális

élmény

megszerzése

egy

olyan

rítusszekvenciaként fogható fel, amely önmagában leképezi az átmeneti rítusok hármas
szerkezetét: eltávolodás az addigi közegbıl – átalakulás a liminális állapotban –
behelyezkedés az új státusba. A liminalitásban levı személy pedig egyszerre szent és
veszélyt hordozó a környezetre vagy a közösségre nézve, a szexualitás pedig még a szenny
fogalmát is magában foglalja – ezen a ponton, de másféle indíttatásból kapcsolódhatna ez a
megközelítés az elıbb említettekhez. Ha ez az alapvetés általános lenne, akkor azt
kérdezhetnénk, hogy miért nem a szülıi házon kívül kerül sor a legtöbb nászéjszakára. Erre
az elızetes válaszom az, hogy egyrészt egy fontos momentum (a szüzesség bizonyítása)
felülírja ezt az alapvetést, másrészt pedig az a tény éppenséggel bizonyítani látszik, hogy a
szülıi házban lakók összetétele ilyenkor meg is változhat. Vagyis nem a nászt helyezik a
szokásos lakhelyhez képest térben kívülre, hanem a bent lakók egy része engedi át
szimbolikusan a teret a házasságot elháló fiataloknak azáltal, hogy idıszakosan máshova
költözik.
A sátorral kapcsolatban még az is figyelembe veendı elem, hogy a nıiség, a nıi
entitás szimbolikus megtestesítıje lehet, mivel az egyébként nınemő szóval jelölt sátor
(heyma) a nomád kultúrákban a nı tulajdona, ı készíti, ı hozza a házasságba, ı állítja fel, és
az ı terének számít. A tuaregeknél például válás esetén a férfi (sátor)fedél nélkül marad.

3. A rituális szereplık – a liminalitás terminusai
Az átmeneti rítusban, a liminalitás szakaszában a vılegény és a menyasszony mellett
különbözı funkciókat betöltı egyének segédkeznek. İk végzik velük a rítusokat, vagy
kísérik ıket a rítusokon, ügyelnek rájuk, védelmezik ıket, tanácsokat adnak, és különféle
szolgálatokat tesznek. Ezek a tisztségviselık lehetnek az adott tisztségre szakosodott,
professzionális és ad hoc módon választott „amatır” személyek. Egyik jellemzıjük, hogy
míg az elıbbiek lehetnek az adott közösségen kívülrıl jövık is, addig az „amatırök” csak a
közösség tagjaiból kerülhetnek ki. A házassági szertartásokban részt vevı személyekre
alkalmazott rituális terminológia részben egy általános arab vagy magrebi terminológiára
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utal, részben sajátos lokális megnevezéseket takar. A terminológia a kapcsolatot is definiálja
a funkciókat viselık között.

3.1. A vılegény és a menyasszony elnevezései
Az egymással házasságra lépık elnevezése megváltozik a rítussor idejére, amikor is a
különleges státusuknak megfelelıen – mint ahogyan számos nyelvben, így a magyarban is is
– a menyasszony és vılegény elnevezéssel illetik ıket. Az arabban a házasság (cars, curs)
szóból képzik a vılegényt jelölı szót: carûs vagy carîs, ahogyan – ez utóbbi változatban –
Dzserbán is ejtik a szót. A kétféle változat a Magreb különbözı vidékein elterjedt. A
menyasszony elnevezése szintén ebbıl a szóból ered, a vılegényt jelölı szó nınembe tett
változata: carûsa. A menyasszony megnevezésénél nem létezik az û helyetti î magánhangzós
változat, mint ahogyan azt Westermarck Marokkóban győjtött terminusai is igazolják.
Viszont egyes közösségekben az carûs szót használják a mennyasszonyra.358
A berber nyelvben már eltér a menyegzı és az abban részt vevı fiatalok elnevezése: a
rítust az MĀR gyökbıl képzett nınemő szó valamely kiejtési változatával jelölik (például
tâmāra), míg a vılegény az isli, a menyasszony pedig ennek nıneme szerint tislit az SL
gyökbıl.359 (A berber nyelvben a nınemő szavakat a szó eleji és szóvégi t-bető jelöli.)
Dzserbán az elterjedt kiejtés esli és teslit. Megjegyzendı, hogy a mozabitáknál az esli/teslit
megnevezés a határhelyzet hosszabb idıtartamára szól, a házassági ígérettıl egészen a
menyegzı utáni napokig.360 Ugyancsak túlnyúlik az elnevezés a házassági rítusok idején más
közösségekben is, példaként említhetı a szintén berber dél-tunéziai Nahal (Chenini, Gabès
közelében Dél-Tunéziában), ahol egészen addig nevezik így a menyasszonyt, amíg „vissza
nem veszi az övét”, vagyis nem kezdi el újra a mindennapi feladatokat. Sıt, kedveskedı
megszólításként ezt a szót használják vele szemben az elsı gyermekének a megszületéséig.361
Dzserbáról nincs arról információm, hogy pontosan milyen idıszakban használják, vagy
használhatók ezek a terminusok.
Szakirodalomból tudható, hogy a vılegény és menyasszony fenti, a mindennapi
életben is szokásos, hivatkozó megnevezésén kívül létezik egy olyan elnevezés, amelyet a
házassági szertartások idején használnak rituális terminusként. Ez is a határhelyzetet mutatja,
szimbolikusan áthelyezve az eseményt egy magasabb társadalmi szintő környezetbe. A
358

Champault 1990:59.
Változatokat lásd Westermarck 1972: 85–86.
360
Delheure 1984:187.
361
Champault 1990:69.
359

108

megnevezéssel uralkodói rangot „adományoznak” a házasulandóknak és egyes rituális
segítıknek. A vılegényt a szultán (sulân), a menyasszonyt a szultán felesége (sulâna)
névvel illetik.362 Dzserbán is ismert az elnevezés, de nem tapasztaltam, hogy használata akár
hivatkozó, akár megszólító kifejezésként elterjedt lett volna. Úgy tőnik, hogy ez más
közösségekre is igaz, Douiretben ismerik ugyan az elnevezést, de használata nem jellemzı,
míg a közelében levı Cheniniben már inkább elterjedtebb. Sıt, egy olykor színes
pomponokkal díszített, faragott jogar is kifejezi a vılegénynek ezt a státusát, amelyet a
menyasszonnyal való elsı találkozásakor visz magával.363
A marokkói rif kabiloknál a vılegény szokásos megnevezése a szultánra használt
mûlây szó,364 vagy összetételben a mûlây es-sulân, ’a mi urunk, a szultán’ kifejezés365.
Ugyancsak magas és uralkodói státusra utal más közösségekben a király (mlek) és királynı
(mleka) elnevezés,366 valamint az emír367. Centlivres-Demont Afganisztánból hoz példát, ahol
pedig sahnak (šâh) nevezik a vılegényt.368 A politikai hatalmat kezükben tartókra való
idıszakos névutalásokkal, a tekintélyük kifejezésével a házasság rituális jelentıségét
hangsúlyozzák a társadalmi rend fenntartása szempontjából – jegyzi meg Véronique Pardo a
douireti berber közösség kapcsán. És így folytatja: „A vılegény idıszakosan egy olyan
felsıbb pozícióba helyezkedik, amely lehetıvé teszi számára, hogy hatást gyakoroljon a saját
társadalmára azáltal, hogy a házasságával megújítja azt.”369 Jamous pedig a marokkói
terminológia kapcsán azt feltételezi, hogy annak használata révén az ifjú pár szimbolikusan a
szultánt övezı szentség oltalma alá helyezkedik, a szultáni barakában részesül.370

3.2. A házassági rituális tisztségviselık elnevezései
3.2.a. A vılegény segédei
Az uralkodói udvar egyes tisztségviselıinek terminusait használják a házasulandók körüli
rituális funkciókat végzı személyekre is. A vılegény legfıbb „segédjére” leginkább
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elterjedtnek látszik, vagyis a legtöbb szakirodalomban szereplı elnevezés a vezír (wezîr)
szó.371 Guellalában egy, de más magrebi közösségeknél két vezír kíséri a vılegényt.372
A szó a WZR, a ’terhet viselni, vinni’ értelmő gyökbıl származik, és az ebbıl képzett
wezîr tisztség betöltıje a fölötte levı méltóságot segíti a terhek cipelésében, illetve támogatja,
helyettesíti ıt.
A vezír szerepköre nem hasonlítható össze azzal a funkcióval, amelyet a magyar
néphagyományok szerint egy fogadott, hivatásos vıfély töltött be. Ez utóbbi tiszte ugyanis
mintegy ceremóniamesterként levezényelni a lakodalmat.373 Fı feladatai közé tartozott, hogy
a szüleitıl kikérje a menyasszonyt a vılegény számára, hogy elbúcsúztassa, hogy
tájékoztassa és szórakoztassa a vendégsereget. S mindezt bevett, olykor pedig általa az adott
helyzethez rögtönzött rigmusokkal, énekekkel kísérve. A vıfélyi funkció vizuális jelei voltak
a kalap és a vıfélybot.
A guellalai házassági rítusokban nem találkoztam olyan rituális szerepkörrel, amely
az emberek tájékoztatását vagy mozgatását célozta volna. Sıt, minden úgy tőnt, mintha a
dolgok maguktól „mennének”. Az egyes rítusoknak nem voltak nagyon szorosan kötött
idıpontjai, és ha a napszak adott volt is, abból ki lehetett csúszni. Ha olyan rítusról volt szó,
amelynél a menyasszonyi és a vılegényes ház is érintett volt, például ajándékok küldése és
fogadása esetén, akkor – verbális információ szerint – a felek telefonon egyeztettek
egymással.374
A vezírt a vılegény apaági rokonságából választják, a fiatalabb nagybátyjai (camm),
vagy unokatestvérei (wuld camm) közül. Ezeknek híján, ritkábban egy barát vagy szomszéd is
betöltheti ezt a funkciót. Akárkit is válasszanak, az mindenképpen kritérium, hogy az
illetınek nıs embernek kell lennie. Azonban a túl közeli rokonsági fok és a tekintélyelv
szabályai szerint a vezír soha nem lehet a vılegény nıs fiútestvére.
A vezír a házassági szertartások alatt a legintimebb segítı, és mint ilyen, összekötı
kapocs is a vılegény és az édesanyja között olyan problémák esetén is, amelyek esetlegesen a
nászéjszaka alatt felmerülhetnek. A vezírnek védenie kell a vılegényt minden mágikus
támadással szemben, jöjjön az dzsinnektıl vagy egy rosszakaratú embertıl.
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A vezír nem olyan szerep, amelyet mindegyik felkért segítı „kívülrıl fúj”. Még ha
olyan férfiról van is szó, aki nem elıször tölti be ezt a tisztet, megfigyelésem szerint a
vılegény közeli nırokonai azok, akik folyamatosan „súgnak” neki, hogy mikor milyen rítust,
milyen tárgyakkal és hogyan végezzen. Elıfordul, hogy vita is alakul ki köztük a
módozatokat illetıen, és ott a helyszínen találják és alakítják ki az általuk ismert vagy
ismerni vélt hagyományelemekbıl, hogy végül is milyen módon végezzenek el egy adott
rítust. Az sem kizárt, hogy éppenséggel elhagyják.
Kitekintésként egy vallási közösség gyakorlatára nyújtanak példát a mozabiták,
akiknél a vılegény egyik rituális kísérıje a vallási vezetıi csoport375 tagjai közül kerül ki. Az
irûk376 azok, akik abban a családcsoportban, cašîrában377, amelybe tartoznak, egyéb
funkcióikon – például a végrendeletek szövegezésén – kívül az esküvıi szertartáson a
vılegényt öltöztetik, ismertetik vele a szertartások menetét és az ilyenkor illendı viselkedést,
valamint kísérik végig a szertartás menetén. Az a feladat is rájuk hárul, hogy ismertessék az
ifjú férjjel a házaséletben betartandó szabályokat, valamint az ifjú feleséggel szembeni
viselkedésre vonatkozóan tanácsokkal lássák el. A vallási legfelsıbb vezetés tagjai, az
c

azzâbák listába foglalják azoknak a személyeknek a nevét, akik a vılegény mellett rituális

funkciókat láthatnak el: az irû (b. tsz. irwân) a vallási oldalt, a világit a wazîr (b. tsz.
wazrên).378 Megjegyzendı, hogy a világi segítı elnevezése régebben a vılegényt jelölı
berber szó (esli) egyik képzett alakja volt (b. tsz. isla), amelyet aztán felcseréltek a vezír
megnevezéssel.379 Ez utóbbit nyilvánvalóan az arabból vették át. A többesszámú berber isla
szóból egyrészt arra lehet következtetni, hogy több ilyen funkciót betöltı személy is volt a
vılegény mellett, másrészt pedig szemantikailag szorosabban kötıdött a vılegény státusához.
Az sem kizárt, hogy ezzel az elnevezéssel a szimpatetikus (vagyis az érintkezéses) szómágia
egy esetével van dolgunk, aminek a bizonyítása az adott közösségben további kutatásokat
igényelne az isla/vezírek rokoni és társadalmi státusbeli viszonyáról a vılegényhez képest,
valamint pontos szerepükrıl a házassági szertartások során.
Úgy tőnik, hogy máshol, a marokkói rif kabiloknál is, akiknél a vılegény kísérıit,
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A mozabitáknál a vallásiak csoportján belül három kategória különül el: imsurda, irwân375 és cazzâbî. A két
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1996b).
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„támogatóit” szintén vezírnek (iwziren) hívják, nem egy kijelölt személyrıl, hanem
csoportról van szó. Joseph–Joseph nem tesz említést arról, hogy milyen korú, rokoni fokú
és státusú férfiak ennek a tagjai. Annyi azonban a leírásaiból kivehetı, hogy bizonyos
rítusoknál a vılegényes ház férfi oldalát képviselik, csoportosan, miközben a menyasszony
oldalát pedig a menyasszony fiútestvére, egyedül.
Ennek a pár nyelvi példának az alapján is azt az általános feltevést lehet tenni, hogy
a Magreb különbözı arab és berber közösségeiben a vılegény oldalán a rituális
tisztségviselık sorában a vezír elnevezés eltérı funkciókat takarhat.
A vezíren kívül Guellalában a vılegény mellé a közeli rokonságból négy vagy öthat nıtlen fiút választanak még segítınek.380 Az esküvıi terminológiában carrâsáknak
nevezik ıket, mely a házasodni igébıl képzett szó (intenzív képzéső nomen agentis). Az a
feladatuk, hogy a vılegényt szolgálják, kísérjék a rítusoknál, és hogy azokon kívül is
állandóan vele maradjanak az esküvı végéig. Tulajdonképpen társaságot nyújtanak a
számára, szórakoztatják, és ha bármi kérése van, azt teljesítik, kapcsolatot tartanak fenn
közte és a szülei háza között. Cserébe a vılegénynek viszont jól kell tartania ıket, és még
olyan élvezeti cikkeket is vásárolnia kell nekik, mint a cigaretta és az alkohol. Az carrâsai
funkció ezért kívánatos, és – ahogyan a guellalai férfiak mesélik – a fiatalok tolonganak is
azért, hogy kiválasszák ıket.
A vezír mellett van még egy nıi tisztségviselı személy, a haddîma.381 Ez a
terminus nı- és hímnemő alakjában eredetileg rabszolgát, házi szolgát jelentett, és
kizárólag a fekete szolgákra és – értelemszerően csak hímnemő, haddîm alakjában – az
eunuchokra használták.382 Státusát tekintve, a vezírhez hasonlóan ezt a tisztet is csak
házasember, vagyis ez esetben férjes asszony töltheti be. Ám vele ellentétben, a haddîma
szerepkörére kifejezetten a legközelebbi oldalági rokont, a vılegény leánytestvérét
választják, ezt a rokonsági fokot részesítik elınyben. Ha nincs leánytestvér vagy nem
rendelkezik a kívánt kritériumokkal, vagyis hajadon, akkor egy nagybáty feleségét (mra’t
c

amm) kérik fel. Nem tanácsos azonban haddîmának választani nagynénit, akivel a

vılegénynek a rokonokkal való viselkedési szabályok szerint udvariassági viszonyt kell
fenntartania. Az e funkciót betöltı asszonynál nem kritérium, hogy sikeres legyen a
380

Egy adatközlı elbeszélése szerint, aki az 1960-as években nısült, az carrâsák mindenképpen a közeli
rokonok közül kell kikerülnie. Abban az idıben kevés megfelelı korú és státusú fiatal állt rendelkezésre, és
ezért neki csak egyetlen carrâsája volt. Fel sem merült, hogy a baráti körbıl válasszanak carrâsákat, ellenben
manapság, legalábbis a diskurzus szintjén, barátok is betölthetik ezt a funkciót.
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házassága, vagyis elvált asszony is lehet, ám elvárt, hogy gyerekei legyenek.
A haddîma a vılegénnyel végzett rítusoknál segédkezik, valamint azoknál a
rítusoknál, amelyeknél a vılegény és a menyasszony érintkezik egymással, s ahová a vezír
már nem kísérheti el a vılegényt.

3.2.b. A menyasszony segédei
A menyasszony mellé is választanak haddîmát, aki a preferencia-sorrend szerint a következı
lehet: férjezett leánytestvér, sógornı, férjezett apai nagynéni (camt) és férjezett anyai
nagynéni (hâlt). Ezen az oldalon is inkább a sógornıt részesítik elınyben a nagynénikkel
szemben, akivel általában nyiltabb, közvetlenebb vagy akár baráti viszonyt tart fenn a
menyasszony ahhoz képest, amilyen tekintélyelvő kapcsolatot a rokonsági fokból adódóan a
szülei testvéreivel ápol.
A mozabitáknál két kijelölt személy végzi azt a feladatot – a menyasszonynak a
rítusokon való végigkísérését –, amelyet Dzserbán egy személyben a haddîma teljesít.
Elnevezésük a vezír nınemő változata, wezîrat, berberül pedig siut ušla. A kifejezés azokra a
személyekre utal, akik valakivel együtt töltik a napot.383 Öltözetük színével is kifejezik
rituális tisztüket, amely naponként változik: az elsı napon rószaszín, a másodikon piros, a
harmadikon zöld színő ruhát viselnek. Férjes asszonyoknak kell lenniük, preferáltan a
menyasszony leánytestvérének vagy unokatestvérének. A nagynéniket ebben a közösségben
sem választják erre a tisztségre.
Az carrâsák funkciójának nincs megfelelıje a menyasszonyi oldalon. Mivel a
menyasszony a saját házában tartózkodik, nincs szüksége se „kijelölt” társaságra, se
üzenetközvetítésre, hiszen a saját családjának tagjai veszik körül. Ugyanakkor csak a
legbensıbb nıi rokonai és barátnıi látogathatják, láthatják ilyenkor; ez annál mindenképp
szőkebb kör, amilyen kapcsolatokkal otthonában rendelkezhet. Ám ahogyan az carrâsák
(nıtlen) státusához is kötıdik mágikus megítélés, úgy bizonyos rítusoknál a menyasszonyt is
hajadon lányok kísérik, de ıket a helyszínen, az éppen jelenlevık közül választják ki. Külön
elnevezésükrıl Guellalában nem hallottam, Dél-Tunéziában máshol, például Gabèsben
jannâdáknak, a berber Tamezredtben pedig mhaiyáknak384 nevezik a hajadon kísérıket.385
Biarnay a marokkói szultáni udvarból hoz olyan példát, hogy a menyasszony oldalára négy
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Salah Bendrissou mozabita férfi szóbeli közlése.
Louis–Sironval 1972:97. A szerzık többes számra a mh’adhiyât átiratot adják meg, jelentésként pedig ’olyan
személyeket, aki közel vannak a menyasszonyhoz’.
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„udvarhölgyet” jelöltek ki, akiknek az elnevezése a vezír megnevezéshez kapcsolódóan
wazârât.386
A „menyasszony-alkotás” egyes munkálataihoz, és egyes rítusokhoz szakavatott
asszonyt hívnak. Ez a személy lehet egy fizetett és akár a közösségen kívüli specialista. A
haddîmán vagy haddâmán kívül elıforduló más megnevezései a ennâna,387 ami
egyértelmően a hennával való esküvıi testfestésre utal.388 Gyakran a bábaasszony az, aki a
menyasszonynak segédkezik, végzi a mosdatását, hennával festését, és számos, a védelmi
mágiába sorolható rítust. Elnevezése az ’átvenni’, ’el/fogadni’ jelentéső QBL tıbıl eredıen a
klasszikus arabban qâbila, a különbözı nyelvjárásokban lqibla, qabla, qâbla. 389
Algériában, a kabiloknál „a lqibla alapvetı szerepet játszik a menyasszony
felkészítésében. Funkciója máig megmaradt, még ha helyettesítették is, mivel a bába
személye és funkciója gyakorlatilag eltőnt a faluból, s még inkább a városból.”390 Más
közösségekben is tapasztalható, hogy egyetlen személy ötvözi magában a bába és a
menyasszonyt segítı funkcióját.391
Közösségenként változó, hogy a hagyományok szerint kötelezı-e az alkalmazása,
vagy hogy igénybe vehetı-e a közösségen belül az adott feladathoz egy szakértı személy
szolgálata is. Guellalában az általam meglátogatott esküvık számához képest elenyészı volt
azoknak a száma, amelyeknél külsı segítséget hívtak volna a menyasszony körüli teendık
elvégzésére.
Az, hogy rituális specialista szolgálataihoz folyamodnak, a hagyomány ápolásán kívül
a család prezstízsének a kimutatását is célozhatja, lehet a vagyonfitogtatás része, de a család
helyzetéhez kapcsolódó társadalmi elvárásnak való megfelelés is.
A hagyomány betartása többféle tartalmat takarhat. Egyrészt valóban szükséges
szakértıhöz fordulni, mert az adott családban vagy a környezetében ilyen személy nem
található. A felfogadott specialista egyben bizonyos feladatok alól tehermentesíti az ünnepség
idején amúgy is túlterhelt családtagokat. Másrészt pedig ott, ahol a specialista egy másik
közösségbıl való, mint ahol a házasságot tartják, ez alkalom arra, hogy a két közösség
megerısítse a köztük fennálló viszonyt. Ez a „másik” közösség lehet egy elkülönült csoport
is egy adott közösségen belül, ilyen például a feketék csoportja, akik a közösségek közti
szimbolikus cserében – más funkciókon kívül – a menyasszonnyal kapcsolatos egyes
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feladatokat, rítusokat is elvégzik. Guellalában tett megfigyelésem szerint ebben az esetben a
rítusokban való jártasságot, szakértelmet felülírhatja ennek a szimbolikus kapcsolattartásnak
a fontossága. Hogy ezt egy példával megvilágítsam, konkrét esetet idézek: egy guellalai
családban a menyasszonyhoz felfogadtak egy fekete asszonyt, akirıl kiderült, hogy sokkal
kevésbé ismeri a szokásokat, mint maguk a családtagok. Jelenlétét mégis szükségesnek
ítélték. Dzserba közösségeinél már szóltam arról, hogy a természetfelettivel való
kommunikáció és a mágia terén az afrikai származásúaknak nagyobb hatékonyságot
tulajdonítanak, így ez az asszony is ezt képviselte, amellyel a „fehérek” a közösségét
felruházták. Mint ahogyan etnikailag egymástól különbözı más közösségek esetében is
megfigyelhetı, a rítus egy olyan, két közösség határának metszéspontjában levı társadalmi
tér, amelyben „sajátos társadalmi tranzakciók zajlanak az egymást részben átfedı, illetve az
egymástúl függı etnikai másságok között”392.
Mint minden közösségek közötti cserében, ezeket egyes emberek végzik, akik között
személyes kötıdés, avagy családi hagyomány is kialakulhat. A külsı rituális segítıt olykor
ennek jegyében kérik fel.
A Magreb országaiból még jó pár példát lehet hozni az afrikai közösségek bevonására
a házassági rítusokba, amelyek néhány területtel – a (menyasszonyi) testtel, az étkezéssel és a
zenével –, tágabban pedig a szexualitással és a mágiával kapcsolatosak.
A mennyasszonnyal végzendı feladatok a következık: mosdatás, szırtelenítés,
bırápolás, hennával való testfestés, ideiglenes tetoválás, frizurakészítés, öltöztetés, mágikus
rítusok, a menyasszony nyilvános bemutatása. Az esküvıi ételek fızésében segédkezhetnek
még afrikaiak, speciális ételek készítését bízhatják rájuk. „Referencia-közösségünknél”, a
mozabitáknál egy fekete asszony (tayya, vagyis ’néger nı’, ’nıi szolgáló’393) az, aki
utolsóként a menyasszonnyal marad a nászszobában, mindaddig, amíg a vılegény meg nem
érkezik. Általános megfigyelés, hogy mint ahogyan a mozabitáknál a „fekete asszony”
megnevezést használják a rituális segítıre, utalva bırszínére és státusára, úgy a guellalaiaknál
is a šûšâna az elterjedt. Vagyis egyik esetben sincs a hétköznapi elnevezéstıl eltérı, rituális
terminus, valamint mindkét esetben az elnevezések a hajdani rabszolga mivoltra utalnak.
Az afrikai férfiak szerepe korlátozottabb, ám nyíltabb az esküvıkön, ugyanis az ı
területük elsısorban a nagyobb nyilvánosság elıtti zenélés. Egyes közösségekben a
menyasszony szállításában is segédkezhetnek, mint például a mauritánai móroknál, akiknél
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az adott család volt rabszolgáira hárul ez a szerep.394 Fekete asszonyok szintén játszhatják ezt
a szerepet, Biarnay egyfajta nıi hírnökként említi Tangerbıl a neggâfát395, aki a hátára
csimpaszkodó menyasszonyt a fürdıbe vitte a lakodalom elsı napjának estéjén.396
Míg a dzserbai afrikai közösség egy külön entitás a falutársadalmon belül, addig más
közösségekben egy szakmai specializáció révén alakulhatnak ki elkülönülı csoportok.
Afrikában ilyen a többségi társadalom által alacsonyabb rangúnak tekintett, ám félve tisztelt
kovácsok „kasztja”, amely sokszor endogámiára kényszerül. Ugyanakkor, a társadalmi
közegében nagyon fontos rituális szerepet tölt be, éppen e státusa, és a hozzá főzött képzetek
miatt. Corinne Fortier a mauritániai házassági rítusok kapcsán említi a kovácsok feleségét,
aki a menyasszony testét készíti fel, ugyanúgy, mint a fentebb említett fekete asszonyok.
Illetve, a kovácsok által használt mintakincsbıl merítve készíti el a menyasszonyok speciális
arcfestését a házassági szertartások hét napjának mindegyikére.397
A Guellalához legközelebb fekvı faluban, Oursighenben ajjâmának nevezik a
menyasszony mellett segédkezıt, amely elnevezés ’fodrásznıt’ jelent. Ugyan nincsen pontos
adatom róla, de feltételezem, hogy ez esetben annak a borbélynak a feleségérıl van szó, aki
hagyományosan afrikai származású férfi (és így a feketék szigorú endogámiája miatt a
házastársa hasonló származású), és akire a berber közösségen belül a körülmetélés feladata is
hárul. A távolabb levı, és inkább arab lakosságú Midounban zayyâna az elnevezése a
menyasszony frizuráját elkészítı asszonynak,398 a ’díszíteni’ jelentéső ZYN tıbıl képezve.
Jemenben is a hasonló elnevezéső fodrász (mûzayn) felesége az, aki a menyasszony hajával
foglalatoskodik. Észak-tunéziai példa az ugyanezt a funkciót betöltı meša, akit az MŠ
’fésülködni’ tıbıl eredıen neveznek így.399
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Városi jelenség, hogy például Marokkóban gyakran a házassági szertartások terén
magasan képzett – azaz 7–10 éves tapasztalatot szerzett – specialistát fogadnak, a
menyasszonyvivés kapcsán már idézett, és Marokkóban elterjedt megnevezéső neggâfát.400
Westermarck a 20. század elejérıl említi az elnevezést, több változatban. Ez alatt az akkori
viszonylatban olyan „szabad néger asszony értendı, akinek az a dolga, hogy ünnepi
alkalmakkor az asszonyok mellett segédkezzen”, és akár menyasszonyi ruhát vigyen, és abba
öltöztesse fel a vılegényt egy menyasszonyt megjelenítı rítushoz.401
A mai kor kommunikációs lehetıségeit kihasználva az ugyanezzel a névvel illetett
menyasszonyt öltöztetı „szakasszonyok” saját website-on hirdetik magukat, és még a
youtube-on is találni neggâfa-hirdetést. Ezek a specialisták a menyasszony-öltöztetést
összekapcsolják a ruha- és egyéb esküvıi kellékek kölcsönzésével. Míg vidéken, kisebb
közösségekben, így Guellalában is, a rokonság és a szomszédság adta és adja össze a
szertartásokhoz szükséges felszerelést, addig a városokban ez jobbára átcsúszott a
specialisták kezébe, és fizetett szakma lett belıle. (Ez a jelenség a nyugati világban is
természetesen megfigyelhetı, lásd esküvıi ruhakölcsönzık.) A neggâfák egyben az ıket
felfogadó család presztízsének a jelzıi, és a házassági szertartások tökéletes lezajlásának a
zálogai is, így kiválasztásuk a piaci kínálatból az esküvıre készülés egyik jelentıs döntése.

asszonyokkal való beszélgetésekbıl az is kiderült, hogy egyeseknek a nászéjszaka eseményeirıl fogalmuk sem
volt.
400
Stack 1993:30.
401
Westermarck 1972:25.
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IV. FEJEZET:
AZ ESKÜVİ ELİKÉSZÜLETEI ÉS AZ ELSİ KÉT NAP ESEMÉNYEI

Ebben a fejezetben azt tekintem át, hogy milyen folyamatok és események elızik meg, illetve
vezetik be a házassági szertartásokat, milyen rítusokat végeznek a menyasszonnyal és a
vılegénnyel, és hogyan lépnek be a szorosan vett házassági szertartások liminális idejébe.
Majd az elsı nap eseményeit ismertetem mind a menyasszony, mind pedig a vılegény
oldaláról, kronológiai sorrendben. Hasonló bemutatási módot követek a következı
fejezetekben is.

1. A házasság bevezetı fázisai
1.1. Az eljegyzés
Miután a felek megegyeztek a menyasszonyváltság összegében, következhet az eljegyzés
(lafiya, biyâna, hoba402), amelynek a formáját az iszlámban nem köti szabály. A vidéki is
városi gyakorlatok nagy eltéréseket mutathatnak, ami nem csak a hagyományok ırzésének a
fokától, hanem az egyes társadalmi és gazdasági rétegeknél kialakult szokásoktól is függ.
Vidéken hagyományosan egyszerőbb formát öltve az eljegyzés a leányos családnál rendezett
közös étkezést jelenti, ajándékok átadásával a vılegény családjának a részérıl.403 Az
ajándékoknak nincsen kötött tartalma – ez derül ki egy 1980-as évekbeli kutatásból négy
Gabès körüli faluban. Általánosan azonban a vılegény ruhadarabokat, édességeket vagy
egyéb élelmiszereket ajándékoz a menyasszonynak, esetenként a jövendıbelije szüleinek. Ha
az ajándék ékszereket is tartalmaz, akkor ezt a menyasszonyváltság kelengye részébıl
(keswa) levonhatják.
Az európai mintát követıknél az eljegyzés nagyobb jelentıséget kap, és pazarlóan
pompázatos módon is rendezhetik. Azokban a városokban, amelyekben nem szokás keswát
adni, ez az esemény ugyancsak nagyobb, akár az esküvı méretével vetekedı ünnepség lehet.
404
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A biyâna kifejezés a BYN tı bayyana ’kijelent’, ’bejelent’ alakjából származik (Gargouri-Sethom 1990:78).
A lafiya a ’kifejezni’, ’kimondani’ jelentéső LFO tıbıl, a hoba pedig a szintén a beszéddel kapcsolatos,
’beszédet mondani’ jelentéső HB gyökbıl ered.
403
Az ajándékok fajtájáról és mennyiségérıl lásd Gargouri-Sethom 1990:78.
404
Gargouri-Sethom 1990:78–79.
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Az eljegyzés és a házasságkötés közötti idıszak egy-két héttıl pár évig is elhúzódhat.
A híradások szerint régebben elıfordult, hogy ez sokkal rövidebb volt, még egy hétig sem
tartott. Ha mégis hosszabbra nyúlt, a hosszabb idıszakot az indokolta, hogy az új otthont
mind tökéletesebben felszereljék, fıként ha a vılegény a közösségen kívül vállalt munkát.
Elterjedt, hogy ez idı alatt a két család kisebb, szimbolikus ajándékokat cserél az egyes
ünnepek alkalmával, hogy fenntartsák az egymással szembeni elkötelezıdést. Az
közösségenként változó, és az adott közösségen belül a férfi és nı egymás láthatási
szokásának függvénye, hogy a fiatalok találkozhatnak-e az esküvıjükig, vagy éppenséggel
ennek tilalma lép életbe. A találkozásokra, ha megengedett volt, akkor rendszerint a lányos
házban került sor, egy-egy nırokon jelenlétében. Az 1980-as években a levélváltás vagy a
telefonon való beszélgetés lehetett még új és nyitottabb formája a kapcsolattartásnak.405
Guellalában csak kevés információt sikerült győjtenem az eljegyzésekrıl, amelyekrıl
egyes adatközlıim azt mondták, hogy titokban zajlanak. Ez talán összecsengeni látszik a
fentiekben említett kutatásnál tapasztaltakkal, vagyis a részletesebb információk hiányával.
Régebbrıl inkább több éves (3–5 éves) jegyességrıl számoltak be az adatközlık, de
találkoztam olyan párral is, ahol a leánykérés utáni második héten már megtartották az
esküvıt. Az eljegyzéssel kapcsolatos mágikus eljárásokról szóló elbeszélésekbıl azonban
kiderült, hogy nem szabad fekete színt használni, mert az rossz elıjelő lehet, míg az esküvın
ennek a színnek egészen más jelentése van.

1.2. A házasulandók testi felkészítése
Minden társadalom kialakította a maga számára a vizuálisan is megragadható szépség,
valamint a „jó asszony” fogalmát, amely a társadalom számára fontos, különbözı
értékekkel függ össze, és egyben azok kifejezıje.406 Ezek elsısorban a termékenységhez, a
gazdagsághoz, a munkabíráshoz kapcsolhatók. Így a nık esetében például a széles csípı, a
„jó húsban” levés főzıdik az elsıkhöz. A második illusztrálására az algériai kabilokat
említem, akiknél a vastag boka lehet a mutatója annak, hogy az illetı megfelelı
adottságokkal rendelkezik és jó munkabírású lesz a hegyvidéki teraszos földmőveléssel
foglalkozó közösségben.407 A lányokat sok helyütt már gyermekkoruktól kezdve
405

Champault 1990:57.
Gazáli A vallástudományok újjáélesztése c. munkájának a házasságról írt részében az asszony azon nyolc
erényét sorolja fel, amely a boldog és hosszú házassághoz szükséges: vallásosság, jó jellem, szépség, alacsony
menyasszonyváltság, termékenység, szüzesség, jó származás és a (férjjel való) közeli rokonság hiánya (Ghazâli
1953).
407
M. Baraka kabil adatközlıtıl származó információ.
406
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igyekeznek ilyen módon „megalkotni”. Egyes országokban a hagyomány diktálta szépség
kritériumairól írásos útmutatókat is megjelentettek.408

1.2.a. A Majba: a nıi szépségjelek kialakítása
Az esküvıre való felkészülésnél intenzívebben foglalkoznak a közösség által elfogadott nıi
szépségideál egyes jegyeinek a kialakításával. Erre Dzserbán hagyományosan egy intézmény
is született, a ajba. A szó az ’elzárkózást’, ’elrejtızést’, ’kendıvel/fátyollal eltakarást’
jelentı tıbıl ered. Errıl az intézményrıl az 1970-es években François Laplantine és az 1980as években Kamel Gana409, valamint Jenina Akkari410 kutattak. A zsidó közösségben elterjedt
szokásról pedig Hagar Salamon és Esther Juhasz 2006–2007-ben korabeli fényképek,
útleírások és Izraelbe kivándorolt dzserbai zsidókkal folytatott interjúk alapján.411
A szépségjegyekhez tartozott a fehér bır, ezért a bır kifehérítése érdekében az esküvı
elıtt régen hónapokig, de legalább négy-öt hétig,412 a zsidóknál pedig negyven napig a
házban tartották a menyasszonyt, méghozzá hővös, kis ablakos szobában, ahová csak kevés
fény hatolhatott be.413 A naptól való védelmen kívül mézzel, tojássárgájával, búza- vagy
csicseriborsó-ırleménnyel, agyaggal, rózsaszirommal meghatározott sorrendben különbözı
kezeléseket is alkalmaztak a bırén.414 Minél világosabb a bır árnyalata, annál szebbnek és
becsesebbnek értékelik az egész Magrebben,415 míg a sötétebb árnyalatot negatívan ítélik
meg, egészen az afrikai eredető lakosságtól való teljes elhatárolódásig – legalábbis ami a
házassági cserét illeti, mint ahogyan arról már volt szó. A bır szépségét a csillogása is adta,
aminek az eléréséhez szintén különféle praktikákat őztek az étrenddel és bırpakolásokkal. Az
arcon kívül különösen a kar és a kéz kezelésére helyeztek nagy hangsúlyt, hiszen leginkább
ezeket mutatták meg nyilvánosan.416 A másik szépségjegy a kipárnázottság, amit hizlaló
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Ben Tanfous idézi Abû cAbdallâh Muḥammad al-Tîjânî Egyiptomban kiadott Tufat-el-carûs címő mővét
(1977:37).
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Akkari-Weriemmi 1987.
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Salamon–Juhasz 2011.
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A ajbát egy csütörtök éjjel, a „ajba éjjelén” kezdték meg, azzal a bevezetı rítussal, hogy körbejártak hét
vagy három szent helyet, melyeknél a menyasszonynak különbözı rituális gesztusokat kellett tennie (Laplantine
1981:105, 108–109).
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Laplantine 1981:106; Salamon–Juhasz 2011:8.
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Laplantine 1981:107–108.
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A Szubszaharai Afrikában is felsıbbrendőnek tekintik a világos bırt, és különféle, még az egészségükre is
káros hatású praktikákkal igyekeznek „kifehéríteni” magukat férfiak és nık egyaránt (lásd Bilé 2010). A bırszín
esztétikájáról általánosan lásd Bonniol 1995.
416
Salamon–Juhasz 2011:11–12.
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ételkúrával (tasmîn),417 továbbá a leány mozgásának korlátozásával és sok alvással értek
el.418 Ez az intézmény mutatójává vált a társadalmat mozgató olyan értékeknek, mint a
megbecsülés és a szégyen: míg egy apa a lányának biztosított kelengyén keresztül vívhatta ki
mások tiszteletét, addig az anya becsülete attól függött, hogy mennyire sikerült
kigömbölyíteni a lányát.419
A hagyományos nıi öltözet, az elöl középen megtőzött lepelruha tökéletesen illik
mindenféle alakra, mivel szélessége és a hossza is „állítható”, és hízás vagy terhesség esetén
is ugyanaz a ruhadarab hordható. Ennek a lepelnek az elnevezése rda’ (b. rdi), amely
megegyezik az állatok gyomrát körbefogó zsírrétegre utaló szóalakkal, s amely
szimbolikusan, mint öltözeti darab és szépségjel, az asszonyt is körbeöleli.
Manapság a fehér bırszín megítélése mit sem változott, de – fıleg a tizenéves lányok
körében – a nyugati divat szerinti öltözködés elterjedése és valószínőleg a szappanoperák
által közvetített szépségkritériumok miatt a jó húsban levés egyre inkább kritika tárgya.420
Tegyük hozzá, hogy a férfiak – úgy tőnik – kitartanak a hagyományos értékrend mellett.
A menyasszony széppé varázsolására létrehozott ajba intézményével a kutatásom
idején, vagyis az 1990-es évek második felében Guellalában sem a gyakorlatban, sem a
diskurzus szintjén nem találkoztam. Houmt-Soukban egy arab esküvın volt módom részt
venni, ahol a menyasszony két hónapon keresztül volt ajbában, ez idı alatt munkájával is
felhagyva. (Lásd 13. sz. ábra.)
A menyasszony liminális tere az apai ház, és azon belül is egy olyan szoba, lakrész,
amelyhez a bejutást erre az idıszakra korlátozzák, csak a legközelebbi rokonok vagy
barátnık látogathatják. A menyasszony testének beburkolása, arcának lefedése is az
elzárkózást és szinte a személytelenné válást, mozdulatlansága, szótlansága a „halált” idézi.
Leány-státusának az eltemetése fogalmazódik meg ekképpen.
Laplantine egy másik értelmezést is ad ennek az intézménynek, az anya-lánya
ambivalens kapcsolat felıl közelítve. Ahogyan a szerzı megjegyzi az anyáról, az apa
döntésének „végrehajtójaként, a család más felnıtt nıtagjaival együtt ı az, aki táplálja,
szépíti és felügyeli gyermekét. Meglehetısen birtokló és olykor még túlzó módon játszott
szerepe, valós hatalma ebben a helyzetben a feleség-státusból eredı frusztrációjának az
ellensúlyozásaként is felfogható, és ezen a ponton rátapinthatunk nem csak a dzserbai vagy
417

A hízlaláshoz nem csak ténylegesen súlygyarapodást elıidézı ételekkel „tömték” a menyasszonyt, álmából is
felkeltve, hanem étvágygerjesztı étkekkel is etették (Salamon-Juhasz 2011:8). A tasmîn szó az SMN gyökbıl
képezve ’hízlalást’, ’megtömést’ jelent.
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tunéziai társadalom, hanem az apajogú társadalom rejtett hátterére. […] Anélkül, hogy
túlságosan közelednénk a pszichoanalitikai interpretáció felé, mindamellett kidomborítható,
hogy a hízlalt és felügyelet alatt tartott fiatal lánnyal való kapcsolat egy meghosszabbított
vagy pontosabban egy újra élesztett méhen belüli [anya-gyermek] viszonyra emlékeztet. A
lánynak a családjától, és legfıképpen egy mindenható anyától való megnövekedett
függısége, valamint az, hogy az apjától jobban eltávolodik ahhoz képest, amilyen
kapcsolatban álltak a kúrát megelızıen, (nevezetesen) egy pszichoaffektív visszaesést
eredményeznek, aminek a beszédben való rögzítése nyilvánvaló.”421 Így, a ajbához
kapcsolható halál fogalma egy újbóli megszületés érdekében tehát az anyaméhbe való
visszatéréssel látszik modulálódni. Annak kapcsán, ahogyan a menyasszonnyal bánnak,
pépes ételekkel etetik és kézen fogva vezetik, egyes szerzık azt az értelmezést adják, mintha
gyermeki létbe tért volna vissza.422

1.2.b. A tökéletes nıvé válás: szırtelenítés
Guellalában közvetlenül az esküvı elıtti napokban a testtel kapcsolatos felkészülés, mely
mindkét nemet érinti, a szırzetre vonatkozik. A Magreb más közösségeiben és Keleten is,
fıként városokban hagyomány volt és ma is az, hogy a teljes epilálást a nyilvános
gızfürdıkben, specialista segítségével és ünnepség keretében végzik.423 Guellalában nem
tapasztaltam, hogy ez az esemény nagyobb nyilvánosságot vagy jelentıséget kapott volna.
Volt ugyan olyan menyasszony, aki pár nırokoni, barátnıi kísérıvel a houmt-souk-i fürdıbe
ment, de ott sem feltétlenül a többszörös díjfizetéssel járó, díszes kellékekkel (például
papucs)

kísért,

menyasszonyi

szolgáltatást

vették

igénybe,

hanem

egy

átlagos

fürdılátogatásra fizettek be.424 Elterjedtebben azonban otthon végezték a szırtelenítést,
aminek általános gyakorlata, hogy citromlével összekevert, forró olvasztott cukrot
(karamellt) kennek a bırre, mintha gyanta lenne. Meglehetısen fájdalmasnak tőnik, és olykor
égési sebeket is ejthet a menyasszonyon.
Úgy tőnik tehát, hogy a guellalai menyasszony esetében ez az esemény inkább a
privát, intim szférába tartozik és családi körben végzik, míg más közösségekben azzal adnak
neki hangsúlyt, hogy ha otthon is, de specialistával végeztetik. Ahogyan El-Adly az 1980-as
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Az étkezésrıl lásd Mahfoudh 1992:219.
423
Westermarck 1972.
424
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évekbeli Szíva-oázisról tudósít, ott az egyben a bába szerepét is betöltı fekete asszony volt
az, aki a menyasszony szeméremszırzetét szappanhabbal és borotvával eltávolította.425
A higiéniai okokra visszavezethetı szemérem- és hónaljszırzet eltávolításon kívül a
láb és a kar, valamint adott esetben az arcon levı szırzettıl is „megszabadítják” a
menyasszonyt.426 Ez utóbbiakat, lévén, hogy nincsen egészségügyi szerepük, szépség- és
„nıalkotásként” lehet értelmezni. A szırzettıl, eme férfias jegytıl immár teljesen
megfosztott test így válhat a férfi ellenpólusaként asszonnyá.427 A szırtelenítés tehát a
státusváltás fontos kritériuma, és ez a jelenség beleilleszkedik abba a tágabb mezıbe, hogy
általában a testszırzet kezelése a világon mindenhol a nemek és státusok társadalmi
megkonstruálásának az egyik módja.

1.2.c. A férfi Majba
A vılegény oldaláról a liminalitás állapotába való átmenet a menyasszonyéval ellentétben
éppen az apai háztól való eltávolodás. Guellalában a vılegény általában egy lakatlan és nem
ritkán minden komforttól mentes épületbe (romos ház, garázs, lakatlan épület fedett terasza)
költözik, és ott tartózkodik az

c

arrâsák és barátai társaságában. Más dél-tunéziai

közösségekben, például Douiretben, leginkább a kertekben vagy egy erıdítményszerő magtár
tetején tölti el az idıt, vagy a régi, barlanglakásos, hegyoldalra épült faluban, de ott sem egy
házba húzódik, hanem a szabad ég alatt marad.428 Ugyancsak Dél-Tunéziában olajpréselınél
való tartózkodást is említenek.429 Marokkóból hozható példa, hogy a rif kabiloknál szintén
magtárba vonul el a vılegény. A 20. század elsı felébıl idézhetı pedig az, hogy az algériai
Blidában az esküvıt megelızı napokban (t’arûîs), a vılegény a hasonló korú társaival
patakmedernél vagy víz közelében tanyázott.430
Ez a mozzanat az afrikai törzsi beavatások térhasználatát idézi, amikor a férfivá
avatandó fiatalokat a falujukon kívül esı szent ligetbe viszik a rítusok idejére. A kultúra és a
természet dichotómiájában a lakott, civilizált tértıl távolodik el egy lakatlan, a természet által
uralt térbe, amely egyben a vadon, a vadság képzetét is idézi, de mindenképpen kilépést az
425
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addig megszokott rendbıl. Ez az idı a vılegény számára a mulatás, a szórakozás, a játék
ideje, esetlegesen alkoholfogyasztással egybekötve. Ha európai példát szeretnénk hozni,
akkor talán a vılegénybúcsú intézményét, a nıtlen státus „eltemetését“ említhetjük, amely
még egy utolsó „legényes” kicsapongást enged az esküvı elıtt.

Guellalában nem főztek

ehhez az elvonuláshoz különösebb megjegyzést. Mint arról már volt szó, a férfi domináns
helyzetben van a párválasztásban, és még valamely testi hibája sem zárja ki ıt a házasság
lehetıségétıl – a lányok esetében ugyanez már komoly problémát okozhat. A társadalom
olyannak fogadja el a férfit, mint amilyen, testének – a menyasszonyhoz hasonló –
átalakítása, a hétköznapitól eltérı szépítése nem tartozik az esküvıi elıkészületek közé.
Egyes magrebi közösségeknél, mint például az algériai mozabitáknál, a vılegénynek azonban
az esküvıre szakállat kell növesztenie. Vallási ok húzódik meg e mögött: mivel Mohamed is
szakállat viselt, a muzulmán férfiról alkotott külsı képnek is ehhez kell igazodnia.432 Ez még
akkor is kötelezı, ha egy vılegény arcához történetesen kifejezetten elınytelen.
Mindenesetre, a szunna és a férfiasnak tekintett karakter kapcsolódik össze a
szakállviseletben.
Miután eltávolodott a háztól, a vılegény számára külön fıznek, hiszen a vendégeknek
a házon kívül, nyílt tőzön készített ételbe valaki könnyőszerrel belecsempészhet olyan szert,
mely a férfiúi képességét megköti. A vılegény az eltávolodás ideje alatt már csak rítusok
végzésére és rituális funkciókat betöltı szereplık kíséretében tér vissza a házba.

1.3. Esküvıi elıkészületek
1.3.a. Vendégfogadásra készülés
Az esküvıi elıkészületekhez tartozik a nagyszámú vendég fogadásához és ellátásához
szükséges élelem beszerzése, illetve elkészítése és a kellékek összegyőjtése. A kisközösségi
szolidaritás fokától függ, hogy ez utóbbiak esetében milyen mértékben kell támaszkodnia egy
családnak a rokonságára, illetve társadalmi hálózatára, vagy használhatja az esetlegesen erre
a célra létrehozott közösségi vagyont. Egy-egy kerület döntést hozhat valamilyen kerületi
építkezés433 vagy közös vagyon létrehozásáról, amelyet a lakók – lehetıségeikhez mérten
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Desparmet írja, hogy a vılegény a szülıi házba lefedett fejjel léphetett be (Desparmet 1939:165–166).
Az iszlám fundamentalisták egyik attribútuma éppen a szakáll. Tunéziában a fundamentalizmussal szembeni
igen erıteljes fellépés eredménye, hogy a férfiak manapság tartózkodnak a szakállnövesztéstıl, nehogy a vallási
fanatizmus vádja érje ıket. A mozabitáknál a szakállat a nyírt, az úgynevezett „szunna-szakáll” jelenti, aminek a
viselete egyes városokban elvárt a vılegénytıl, legalább is a házassági szertartások idején.
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Például temetıt körülvevı fal építése.
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történı – egyéni befizetéseibıl valósítanak meg.434 Ezek közé tartoznak az ünnepléshez
szükséges kellékek, kondérok, asztalok és tányérok beszerzése.
A készülıdés szakaszában sok helyütt kerül sor közösségi munkákra, így például
fagyőjtésre,435 amely ma már a modernizációval egyre kiveszıben van, és általánosabban, a
nık

oldalán,

az

ételalapanyagok

közös

elkészítésére,

amely

szórakozással

is

összekapcsolódik. Ez olyan esemény, amely a közösség szolidaritását mutatja, és amely a
tagok közötti szolgálatok cseréjének a rendszerébe illik. Egyes közösségekben élelmiszerrel
is segítik az esküvıre készülı családot, amelyet hasonló eseménykor viszonozni kell.436
Guellalában körülbelül egy héttel az esküvı elıtt győlnek össze az asszonyok közös
munkára mindkét házasulandónál. A nagy mennyiségő ünnepi zummitához437 szükséges
magvakat tisztítják és pörkölik. Csütörtök este gyülekeznek, és egész éjszaka táncolnak,
mulatnak. A munkát a kora hajnali órákban kezdik, és napfelkeltéig befejezik. Egyes
kerületekben nem csak a készülıdéshez tartozó, hanem a lakodalom utáni takarítási
munkákat is közösen végzik.

1.3.b. Esküvıi meghívás
Az esküvıre meghívás mindenhol kodifikált formában történik. Desparmet a 20. század
elejei blidai (Algéria) szokások kapcsán írja, hogy külön hívták meg a nıket és a férfiakat. A
férfiakat a vılegény apja, oldalán két befolyásos emberrel, az utcán, kávéházakba betérve
invitálta az esküvıre, ritkábban levélben értesítette a barátait. A nık oldalán a házasulandó
édesanyja felfogadott négy (két idısebb és két középkorú) jó beszédkészséggel megáldott és
köztiszteletben álló családból származó asszonyt, akiket megadott címekre elküldött. Mielıtt
elindultak volna, cukrot adott nekik, hogy a beszédük is hasonlóképpen édes legyen. A
házaknál általában megkínálták az asszonyokat, de ilyen alkalomkor soha nem kávéval, mert
a fekete színe miatt azt baljós elıjelőnek tartották a házasságra nézve. 438
Guellalában hagyományosan a mecsetben, a délutáni ima (alât al-caar) után hozták
nyilvánosságra a házasság tényét, és hívták meg a vendégeket, ugyanúgy, ahogyan ezt
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Az ilyen jellegő döntéseket Guellalában a férfiak hozzák a cîd le-kebîr alkalmával rendezett győlésükön.
Champault említi Gabèsbıl, hogy annak ellenére, hogy a gázt már elterjedten használták az 1980-as évek
végén, a vılegény és fiatalabb társai fát mentek győjteni az esküvıre a település közelébe, a pálmásba, nıi
szerepet játszva ez alkalommal (Champault 1990:58).
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Lásd El-Adly 1983:144.
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Kesernyés-sós íző hagyományos étel, mely pörkölt árpából készül különbözı egyéb főszermagvak és
szárított narancshéj hozzáadásával. A pörkölés után a keveréket megırlik. Olívaolajjal és vízzel keverve italként
(dardûra) fogyasztják. Az esküvıi zummitából kihagyják a kesernyés ízt adó komponenst.
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Desparmet 1939:163.
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halálesetkor is tették. 1998-tól azonban államilag megtiltották, hogy társadalmi események
közzétételében a mecset közvetítı szerepet játsszon. Ez volt ugyan a közösség felé a
meghívás, de úgy illett és ma is úgy illik, hogy ezt személyesen is megtegyék, általában a
házassági szertartások megkezdése elıtt egy nappal vagy az elsı napon.
A vılegényes házból, a férfiak részérıl két vagy több fiatal, nıtlen vagy házas, hívja
meg a vendégeket,439 körbejárva a kerületük házait. Nem követnek elsıbbségi – például
rokonsági fok szerinti – sorrendet, hanem a terület alapján látogatják meg sorba a lakókat,
szokásosan a naplementi ima (alât al-maāreb) után. Ha nagyobb kerületrıl van szó, akkor
két csoport osztja fel egymás között a feladatot. A nıket reggel, 7-8 óra tájékán hívják meg.
A meghívás (taîr) a következı szavakkal történik: ijî al-barka vagy alliyla jâya jîna
lil-barka (’Gyere el a barakára!’), amely, vagyis a baraka, az esküvı elsı napjára utal. Vagy
még: jîna lil- cašâ’, ami a második napra szóló meghívást jelenti.

2. Az esküvı elsı napja
A házassági szertartások elsı napjának az elnevezése el-bedu, ’a kezdet’. Ezt az elnevezést
Dél-Tunézia más közösségeinél is megtaláljuk.440 Berberül eddel, amely szintén valaminek
a kezdetét, és kifejezetten az esküvı elsı napját jelenti.441 A nap másik elnevezése
tarîfa442, amely a tarîfa ennára, egy két részbıl álló hennamintára utal: a tenyér
közepén van egy kör, ennek elnevezése harrûba, vagy mahrûba. A szorosan vett tarîfa az
ujjaknak a befestése a tövüktıl a hegyükig, de ezt az elnevezést használják a kéz egész
mintájára, amelyet csak az esküvıre készítenek. Szintén a hennafestéssel kapcsolatos a
napnak a vılegény oldaláról való megnevezése: âbaca, amely szó a felvitt hennafestés
letörlése után maradt halvány foltot jelenti. A dzserbai araboknál az elsı napot ezektıl
eltérıen keswának nevezik, amely alatt a menyasszonyváltság kelengye része értendı.
A kontinensbeli berbereknél Matmatában az elsı esküvıi nap elnevezése lehet
nhâr el-haâba, ’a faszedık napja’, amikor fát szednek az esküvıhöz, vagy nhâr el-qoffa,

439

Douiretben a leggyakrabban a házasulandók testvérei hívják meg a vendégeket a szertartások megkezdése
elıtti napon. Az esküvıre meghívás közösségi hálózatban ellentétes irányú a temetéshez képest, míg az
elıbbinél a család nyit a közösség felé, addig az utóbbinál a közösség mozdul a család irányába – látogatja meg
az elhunyt családotját – a müezzin felhívása nyomán (Pardo 2003:356).
440
Lásd például Champault 1990:59.
441
Brugnatelli berber-francia szótárában a DL gyökbıl képzett addal szót adja meg (Brugnatelli 2014:7).
442
A RF tı nem található Lane szótárában, Reignél egyetlen alakja (arf) szerepel ’hosszúkás tök’,
’bıredény’, ’ivótök’ vagy ’kulacs’ értelemben (Reig 1983).
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’a kosár napja’, amikor bevarrt szájú fonott kosárban küld ajándékokat a vılegény a
menyasszonynak.443

2.1. Menyasszonyi ajándék: sabaq ra’sku
A két ház közötti ajándék-párbeszédet indítja be az a kis csomag, amelyet a menyasszony
édesanyja állít össze és küld az elsı nap délutánján a vılegény házába. A küldemény
elnevezése „a boldogság kezdete” (sabaq ra’sku), amely manapság egy mővirágkosár, vagy
mőanyag váza, amelyhez fehér vászonba csomagolt és piros fonallal összekötött három vagy
négy nyers tojás van erısítve. A csomagolóanyag és a csomagolás módja ugyanaz, mint a
menyasszony nyakába akasztott mágikus szövegé, tehát beszélhetünk egyfajta mágikus
csomagolási módról, ami a fehér és a piros szín együttes megjelenését, keresztezıdését
jelenti. Egyben hierarchiáját is, hiszen a fehér van alul. A piros fonalat, amelynek a színe
inkább a bordó felé hajlik, szokásosan egy nagyobb gombolyagból tekerik és vágják le,
amelyet kifejezetten erre a célra használnak. Az esküvı – és más rítusok – elengedhetlen
kelléke, és mindig kéz közelben tartják. A sziget munkamegosztásában köztudottan a zsidó
közösség az, amelyik textilfestéssel foglalkozik, és a fonalat is náluk festetik, illetve tılük
veszik a guellalai asszonyok.
Régebben egy színes papírral feldíszített hengert használtak, és ebbe tették bele a
tojásokat. A menyasszony családjából egy, ritkábban két nıtlen fiú, elsısorban a
menyasszony fivére viszi a sabaq ra’skut444. Az a mód, ahogyan fogadják a vılegény
házában, még többször megismétlıdik az esküvı alatt: az ajándékot hozó nem szólalhat meg
mindaddig, amíg itallal nem kínálják. Ennek a mozzanatnak kétféle interpretálása is
lehetséges. Egyrészt, a szótlanság a mágikus hatékonyság megırzésének a módja.
Guellalaiak több elbeszélésében jelentkezı elem, hogy a hangkiadás valamilyen váratlan,
természetfeletti adomány eltőnését, vagyis visszavonását idézheti elı. Ha valaki például
kincset talál, és meglepetésében felkiált, a kincs abban a pillanatban szertefoszlik. Másrészt
pedig egy védelmezı gesztus is lehet: az idegenbıl jött személybe, ha kinyitja a száját,
dzsinnek hatolhatnak a testébe a szájnyílásán keresztül. A guellalaiak az ivással (itatással)
kapcsolatos értelmezést a menyasszonynak a vılegény házába érkezésénél adták, erre majd
ott térek ki.
A fiatal fiú, miután ivott a kínált vízbıl vagy szörpbıl, a sarokba készített létrára
443
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Louis–Sironval 1972:96–97.
Egyes információk szerint magát a fiút is sabaq ra’skunak nevezik.
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fellépve felerısíti a sabaq ra’skut az ifjú pár leendı lakrészének a fogadóhelyiségébe, mindig
a bejárattal szemközti fal egyik felsı sarkába. Arról megoszlanak a vélemények, hogy
pontosan melyik oldalra kell elhelyezni az ajándékot – a hálószoba vagy a vizes helyiség
oldalára –, és a gyakorlat mindkét változatot is mutatja. A vılegény ennél a jelenetnél nincs
jelen, édesanyja fogadja az ajándékhozót. Mint ahogyan a menyasszony házában is a
menyasszony édesanyja készíti és indítja útnak a „boldogság kezdetét”.
Ez az az elsı elem, amely az általában teljesen üres, tehát felfüggesztett, vagy köztes
állapotú új otthonban a menyasszony szimbolikus jelenlétét reprezentálja, és ezt a jelenlétet
egy szimbolikus keretbe is fogja. Ugyanis a díszítı csomaggal vagy csomagban vitt tojások
lesznek azok, amelyeket elsıként megfız az új otthonban.
Az ajándékot hozó fiúnak régebben tojást adtak fizetségül, újabban pedig pénzt. Ez a
sabaq ra’sku rítuselem mind a guellalaiak mind pedig a houmt-souk-i arabok diskurzusában
berber jellegzetességként jelenik meg, és mint ilyen, megkülönböztetı jel a sziget házassági
szokásaiban. Az araboknál, és a szakirodalom is errıl tudósít, egy kosárban a
menyasszonynak küldenek ajándékot, és ez a kosár (és tartalma) az elsı tárgy, amely a
házassági szertartások kezdetét jelzi.
Guellalában a sabaq ra’sku után hívják meg a menyasszonyos házba a kerület lakóit
esti étkezésre, amelyet – általában kuszkuszt – reggel óta készítenek az asszonyok.

2.2. A házasság védelem alá helyezése
Mielıtt még elkezdıdnének a házban a házassági rítusok a menyasszonnyal, naplementekor a
fiatalasszonyok, lányok és gyerekek, és olykor a menyasszony is dobolás és éneklés
kíséretében körbelátogatják a kerület szent helyeit, a macmûrákat ahol gyertya vagy
olajmécses gyújtásával, olajöntéssel és ételadományok (bsîsa445) elhelyezésével a
természetfeletti erık védelmét, áldását kérik a házasságra, illetve a szemmelverés (nafs) ellen
védekeznek. Ezt a látogatást a „meggyújtani mennek”, „világosságot csinálni mennek”
(yimšû yiwaû) kifejezéssel jelölik, külön elnevezését nem találtam.
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Pörkölt búza és főszerek ırleménye, amely olajjal elkeverve barnás színő keményebb pasztát ad, igen
elterjedt tunéziai és líbiai étel, amelyet az étkezések között fogyasztanak, olykor cukorral, datolyával is. Utazók,
nomádok hagyományos, „energiaétke”. Az alkotóelemei és a fogyasztás alkalmai szerint többféle változata van.
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2.2.a. A macmûrák
A macmûra szó az CAMR, ’lakni’ jelentéső tıbıl képzett szenvedı melléknévi igenévi alak.
Dzserba szigetén egy olyan helyet jelöl, amely vagy egy szentnek tartott ember valós vagy
feltételezett sírját jelenti,446 vagy egy olyan helyszínt, ahol a láthatatlan erıknek
(dzsinneknek) tulajdonított csodálatos események zajlottak, s amelyrıl úgy vélik, hogy a
dzsinnek lakhelyei. Ha szent emberekrıl, akár férfiakról, akár nıkrıl van szó, szentségüket
az adja, hogy életüket vagy halálukat valamilyen csodálatos esemény kísérte. Dzsinneket
tulajdonképpen mindig hozzákapcsolnak a macmûrákhoz, hiszen, ahogyan a helyiek
mondják, a szent emberek is dzsinnekkel „dolgoznak”: hodma maca jnûn. Észak-Tunéziában
a szónak ez a jelentése nem ismert és nem használatos.447
Az emberek többféle módon jelölték meg ezeket a szent helyeket: kupolás
építménnyel (qubba), sírral, félkörben lerakott kövekkel (hawita)448, vagy egyszerően pár
kisebb-nagyobb kı összehordásával, avagy guellalai sajátosságként törött cserépedényekkel.
Az Észak-Afrikában Cauvet által feltérképezett szakrális építmények 9 típusa közül Dzserbán
kettı figyelhetı meg, köztük a Guellalában is elıforduló kocka alakú építmény félgömb
tetıvel. A többi falubeli macmûra-forma föltehetıen korábbi építmények romjaiként
értelmezhetık, vagy teljesen új konstrukciók.
A mecsetekben a használaton kívüli imatermekben is lehet épített macmûra, ami
magasított pad vagy az ima irányát (qibla) mutató fülke (mirâb), vagy pusztán csak erre a
célra használt sarok. A szent helyet gyakran a szentség színével, fehérrel, fehérre festve
emelik ki a környezetbıl, de ez nem kötelezı jellegő, s van, hogy éppenséggel az elrejtés
miatt nem alkalmaznak semmiféle megkülönböztetı jelzést. A helyszíneken azonban
általában speciális rituális tárgyhasználat figyelhetı meg, a világítással kapcsolatos tárgyakat
(olajmécses, gyertya, gyufa), illetve annak nyomait (korom, olajfolt) lehet látni.449 Hiszen az
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A szentek kultuszáról a Magrebben lásd Dermenghem 1954.
Katia Boissevain francia etnológustól származó információ, aki az 1990-es években Tuniszban folytatott
kutatásokat Sayyda Mannûbiya kettıs helyszínő szentélyérıl.
448
A Magreb országaiban a szent helyeknek egy elterjedt formai típusa a kövekkel kirakott patkó, vagy egyik
végén nyitott ovális forma, amellyel egy szent valós vagy vélt sírját jelölik (Cauvet 1923). Guellalában ennek a
típusnak csupán egyetlen példáját találtam.
449
J.-C. Musso a berberek lakta Nagy Kabíliában (Algéria) található szentélyekben, szentként tisztelt helyeken
elhelyezett rituális tárgyakat térképezte föl. Ezeket funkciójuk szerint négy kategóriába sorolta: 1. tőzzel
kapcsolatos tárgyak (olajmécses, gyertyatartó, parázségetı); tartóedények (tálka, kehely, csésze); miniatürizált
használati tárgyak (evıeszköz); nem használatos (rejtélyes formájú) tárgyak (Musso 1971). A Guellalában az
általam feltérképezett macmûrákban ezek közül leginkább az elsı kategóriába tartozó tárgyak voltak
megfigyelhetık meg, kisebb arányban pedig tartóedények. Mint Kabíliában, úgy Dzserbán is kizárólag erre a
rituális célra helyben készített, talpas, száras, íves fogantyús, kerekded tartályú és csippentett csırő, zöldmázas
olajmécseseket (mosba) használnak. A csırön át vezetve az olajjal megtöltött tartályba kanócként egyszerő
szálat, vagy összecsavart textildarabot tesznek.
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emberek a természetfelettivel a tőzgyújtás, az ég felé ágaskodó lángok és a levegıben
szétterjedı füst, az illatok által kommunikálnak.
A macmûrák döntı többsége emberemlékezet óta megvan, az eredetüket nem tudják
visszavezetni, illetve csak homályos elképzelések keringenek róluk. Az egyik ilyen – nem
kizárt, hogy egyéni interpretáció – azonban meglehetısen praktikus eredetre utal: e szerint a
szigetlakók a dzsinnek hírének az elterjesztésével jelölték meg és védelmezték fegyvereik
rejtekhelyeit.
Ám macmûrák a jelenkorban is születhetnek, illetve születnek is. Guellalán kívül
győjtött eset, hogy egy személynek az álmában megjelent egy természetfeletti lény450, akitıl
azt a parancsot kapta, hogy az általa meghatározott helyen, a háza sarkában macmûrát
létesítsen a számára.
Az emberkéz által alkotott macmûrákon kívül léteznek úgyszintén macmûrának
nevezett sziklák, fák (szentjánoskenyérfa, pálmafa), bokrok451, amelyeknél a hiedelem szerint
egykor valamilyen csoda történt. S macmûraként kezelhetik régi, akár a római korban emelt
építmények romjait is. Ezeket feltételezhetıen a sziget megszokott építményeitıl való eltérı
jelleg emeli a macmûrák sora közé. Máskor, a hozzájuk főzıdı legenda az, amelyik a
természetfeletti erık ottlétét bizonyítja. E kettı ötvızıdik például a már említett Emberevı
szörnyasszony házánál (Dâr el-Āûla). (Lásd 14–19. és 11. sz. ábrák.)
A macmûrák egyik legfıbb ismérve, hogy elválaszthatatlanok egy adott helyszíntıl,
amely lehet akár egy házban, udvarban, utcán, kerületek határain, vagy akár a falun kívül.
Ezek az elhelyezkedések egyben meghatározhatják a macmûrák használatát: vannak csak
bizonyos személyek, családok, kerületek, vagy az egész közösség által látogatott macmûrák.
S ha fizikailag már nincsenek is jelen, emléküket megırizhetik.452
Minden macmûrának van elnevezése, jóllehet a közösségi emlékezet ebben a
tekintetben sokszor hiányosságokat mutat. Egyes macmûrákat tulajdonnévvel (például
macmûra Sîdi XY), másokat összefoglaló vagy általános névvel illetnek (macmûra waliya
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Az egyes természetfeletti lényeknek kodifikált kinézetük van, amelyek az álmokban is így jelennek meg. A
szóban forgó lény rendkívül magas, haja torzonborz, szemei vérben forognak, és hosszú fehér ingruhát visel.
451
Fıként egy bizonyos fajta, kis tüskés bokor, amelyet arabul sakkûmnak, berberül bsakkûmnak neveznek,
másik elnevezése pedig āardag, és amelynek a beazonosítása további kutatást igényel. Egy marokkói arab
szótár szerint a sekkum aszparáguszt jelent (Harrell 1966:136). Maga a bokor is lehet macmûra, de a guellalaiak
megfigyelése szerint sokszor található épített macmûrák közelében, mintegy azok jelzıjeként. A geullalaiak
képzetében a macmûra védelmezı funkcióját a szentjánoskenyérfa (arrûba) is betöltheti.
452
Egy ház lakói emlékeztek meg arról, hogy régen az ágyuk alatt volt egy macmûra, amelyet valamelyik
felmenıjük tisztelt és végezte a szokásos rituális gesztusokat. Ez a macmûra a dukkânában volt, annak egy
oldalról kialakított nyílásában. A dukkâna a dâr egyik felében megemelt betonozott padka, amelyre tett
gyékényekkel és matracokkal alakítják ki az általában elfüggönyözhetı hálóhelyet.
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âla453). Az elnevezések elárulják, hogy a szent hely lakója melyik nemhez tartozik, milyen
vallású és milyen bırszínő. A Guellalában végzett szisztematikus kutatás eredményeként
megállapítható, hogy nagyszámú macmûrát nıknek tulajdonítanak, valamint feketéknek,
köztük férfiaknak és nıknek egyaránt (šušân vagy šušâna). Olykor vérségi és affinális
rokonsági kapcsolatot is feltételeznek köztük.454 Ez a jelenség arra mutat rá, hogy a szentség
dolgában, a természetfelettivel való kapcsolat terén a többségi társadalom az afrikai eredető
lakosságnak megkülönböztetett helyet biztosít: erısebbnek és hatékonyabbnak ítéli meg a
természetfelettivel való kommunikációban. Egyes verbális információkat alapul véve arra
lehet következtetni, hogy a faluközösség a valaha háziszolgaként, egyben a ház ıreként
foglalkoztatott feketék számára ilyen formában – a macmûra intézményén keresztül –
kompenzálja a köztük levı alá-fölérendeltségi, hierarchikus viszonyt. S ugyanez
vonatkoztatható a nıket rejtı macmûrákra is, amelyek esetében a férfijogú társadalomban a
számukra kijelölt korlátozott szerepek fordulnak itt meg szimbolikus módon.
A macmûrák hatékonyságát termikus jelzıvel határozzák meg: egy macmûra meleg
(shûna), ha erıteljes természetfeletti tevékenységet figyelnek meg ott, vagy kapcsolnak
hozzá. Így a macmûrák ba vetett hit nem csak egy múltbeli eseményhez kötıdik, hanem a
jelenben is állandóan megerısítést nyer. Azonban tisztelik az ideiglenesen „elhagyott”
macmûrát is, amelynek elnevezése mahjûra, hiszen az „ott lakók” (nâs ohra455) bármikor jelt
adhatnak létezésükrıl, és kegyetlenül megbüntethetik a lakhelyüket megsértı, azzal
tiszteletlenül bánó személyeket. Sıt, büntetésük elérheti a külföldön élı családtagokat is,
amelyre nem egy példát – balesetet, betegséget, váratlan halálesetet – hoztak fel a guellalaiak.
A macmûrák a vallási-rituális élet egyik elemét alkotják, mind az egyéni, mind a
közösségi élet szintjén: a szentek kultuszának keretében, hiszen ennek egy helyi változatáról
van szó, az egyének személyes problémáik kezelésére keresik fel ıket és kérik segítségüket,
természetfeletti közbenjárásukat, illetve vallási ünnepek alkalmával emlékeznek meg róluk a
megfelelı rituális étkek456 elhelyezésével és gyertya vagy olajmécses gyújtásával.457 Nem
imádásról vagy hódolatról van szó, hanem sokkal inkább a természetfelettitıl való félelem
kifejezésérıl, a félve tisztelt lények megbékítésérıl, jóindulatuk elnyerésérıl. A látogatások
453

Szent asszony.
Találtam példát leánytestvérekre, anya-lánya és feketék esetében házastársi kapcsolatokra.
455
Szó szerinti jelentése ’máshonnan való emberek’, vagyis nem evilágiak.
456
Az ünnepekkor szokásos étkeket helyezik el, hús- vagy májdarabkát, kenyér- vagy lángosdarabot, de
mindenképpen só nélkül készült étket.
457
A macamûrák módszeres vizsgálatával, pár naponkénti körbejárásával figyeltem meg a rituális használatukat.
Általánosan elmondható, hogy ünnepek alkalmával még a legelhanyagoltabbnak tőnt macamûra is sokszor
„feléledt”. Régebben pénzdarabokat is elhelyeztek a macmûráknál, amelyeket végül is a kevésbé hívı gyerekek
szedték össze.
454
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célja sokszor a preventív védelem, hiszen azok az emberek, akik egy macmûra közelében
laknak, megosztják vele a legjobb étkeiket – például halat, amelynek az illata messze érzik –,
nehogy magukra vonják a dzsinnek haragját, amiért tiszteletlenül viselkedtek velük szemben.
A dzsinnek lakhelyénél, mint minden szent helynél, különféle tilalmak betartása,
valamint a hellyel szembeni tiszteletadás kötelezı. Mivel a dzsinnek különféle állatformákat
vehetnek föl, ezért a macmûrák közelében óvakodni kell akár még egy csótány megölésétıl
is. Ugyancsak nem szabad a macmûrának semmilyen részelemét (például követ) elvinni, mert
ez az „ı földjük”. Szitkozódni, csúnyán beszélni, ittas állapotban odamenni büntetést vonhat
maga után. A szómágia alapján pedig nem tanácsos egy macmûra közelében kiejteni a
természetfeletti lényeket megnevezı dzsinn vagy hiyâl458 szót.
Egyes macmûrák arról ismertek, hogy valamilyen betegség, baj orvoslásában
hatékonyak, illetve egyes testrészekre – láb, bır, szem, vér – „szakosodtak”. A
szembetegséget orvoslóknál például a helyszínen hagyott, a hely erejét magába szívott
olívaolajat gyógyírként csepegtetik a szembe. A lábat, bırt szintén olajjal kenik be. De
vannak olyan betegek, akik egész éjjel a macmûra mellett, vagy ha épület, akkor benne
maradnak a célból, hogy a hely mágikus gyógyító erejével feltöltıdjenek.
Fiatal lányok a sorsuk megfordulását – férjhezmenetelüket –, asszonyok pedig a
férjük érdeklıdésének újra felkeltését remélik a macmûráktól azzal a rituális gyakorlattal,
amikor a helyszínen háromszor megmosdanak, új ruhát öltenek, a régieket pedig otthagyják.
Ezeken kívül vannak olyan macmûrák, amelyek túlságosan sokat síró gyermekre képesek
hatni, és olyanok is, amelyek arról nevezetesek, hogy hathatósan közremőködnek katonai
behívók visszaküldésében, avagy franciaországi beutazási engedélyek kiállításában. Az étel-,
illetve állatáldozat mértéke, hogy bárányt, juhot vagy kecskét ölnek-e a macmûránál, mutatja
a kérés vagy a hála jelentıségét egy óhaj beteljesüléséért.
A macmûrák ban való hit és a hozzájuk kapcsolódó rituális gyakorlat megosztja a
faluközösséget, és társadalmi konfliktusok középpontjává is válhat. Hívık és ellenzık tábora
csap olykor össze, amely gyakran, de nem mindig a nemek, illetve a generációk közötti
megoszlást tükröz. Az emberek és Allah között mindenféle közvetítést elutasítók (férfiak),
amikor úgy ítélték, hogy a macmûrák a falubeliek hitvilágában és gyakorlatában már túlzott
jelentıségővé váltak, tettlegességre is vetemedtek: az 1970-es években szervezett akcióban
macmûrákat romboltak le, olykor traktorral döngölve ıket a földbe. Ez természetesen a
hívık, általában nık körében meglehetıs rosszallást váltott ki, és komoly viszályok alakultak
458

E szó használatát illetıen megoszlik a guellalaiak véleménye, egyesek szerint ugyanis ki lehet ejteni a szent
helyeknél.
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ki családokon belül is. Azóta egyes macmûrákat újjáalkottak, ha nem is eredeti formájukban,
de legalább jelzés szinten.
A macmûrák körbelátogatása és így létezésük elismerése az elıbbiekbıl is láthatóan
nem elfogadott a „hivatalos” iszlámban. Ezért ennek – a természetfeletti erık felé
szükségszerőnek érzett – gesztusnak a megtételét a társadalom nem teljes jogú tagjaira
bízzák, vagy inkább hárítják, vagyis a hajadonokra és gyerekekre. A látogatás az ı részükrıl
inkább játékos színezető, ám az adományokkal a kerület szentjei, dzsinnjei értesülnek az
ünneplésrıl, és így jóindulatuk kieszközölhetı.

2.3. A menyasszony rituális térbe helyezése és védelme
Azt a menyasszonyt, aki nem vonult vissza már napokkal vagy hetekkel az esküvı elıtt a
ajbába, ezen az elsı esküvıi napon különítik el, vagyis helyezik el térben is a liminalitás
állapotába. Ez azáltal történik, hogy általában már este vagy egészen késın éjjel a haddîma
jelenlétében megmosakszik és elvégzi az ima elıtti rituális mosakodást. (Megjegyzem, hogy
a haddîma tisztségét Guellalában, legalábbis a kutatásom alatt nem fekete asszonyok, hanem
a nıi rokonok töltötték be. Máshol is a menyasszony mosdatását a legközelebbi nırokon,
például anya végezheti, félvén attól, hogy idegen asszony valamilyen rontást (saar) hozhat a
lányra.459)
A menyasszonyt fehér ruhába (roba460 bîa) vagy ingbe (sûrîya) öltöztetik, arra pedig
egy fekete gyapjúleplet (ûli vagy arâm akal) borítanak. Fejét tömjénnel (bhûr)
bedörzsölik, hosszú haját kétfelé választják, és két oldalt egy-egy copfba fogva, a fejre tett
téglalap alakú fehér vászon (coqa461) két végébe csavarják, amelyet piros fonallal tekernek
körül. Ugyanolyan piros fonallal amuletteket kötnek rá, a nyakába kis fehér csomagot kereszt
alakban átkötve, az egyik copfja végére pedig kis gazellaszarvat (garn). Ezután ráültetik egy
számára vásárolt gyékényszınyegre,462 amely végigkíséri a menyegzı egész ideje alatt, s
amelyre összehajtva párna gyanánt rátesznek egy piros gyapjúleplet (arâm amar). Arcát
egy fehér vászondarabbal (borqca) letakarják, éppen csak a szemeknek vágnak rajta ki két kis
lyukat. Fejét ezután még letakarják egy négyzetes fehér, anyagában mintás pamutkendıvel
(a. mintšef vagy beškîr abya, b. el-beškîr).
459

Fortier 2001:54.
Ez a szó a francia robe (’nıi ruha’) átvétele.
461
A szó a ’begöndöríteni’, ’hajat befonni’ jelentéső cQ gyökbıl származik.
462
A pálmalevélbıl font menyasszonyi gyékényt (borš) Szíva-oázisban ugyanolyan sugaras napkorong
motívum díszíti, mint a ruháját. Amikor a menyasszonyt átviszik a férje házába, a gyékényt is vele viszik (ElAdly 1983:146).
460
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A liminalitás állapotában a menyasszony különleges védelmet igényel, arcának
letakarása is ezt célozza. Kettıs védelemrıl van azonban itt szó: egyrészt ıt védik a
szemmelveréssel, szépségének „elkívánásával”, az caynnal szemben, másrészt, éppen a
liminalitás állapota miatt a menyasszony pillantása is ártalmas lehet másokra.463 A fehér
arckendı éjjel-nappal rajta marad egészen a férj házában történı nyilvános bemutatásáig.
Az amulettek közül a nyakba kerülı csomag szöveget és/vagy mágikus jeleket
tartalmaz, ezt ijâbnak nevezik, amely ugyanabból a tıbıl ered, mint a ajba. Egy imámtól
(cazzâba) szokták kérni, vásárolni,464 speciális célokra, házasságkor kifejezetten a
menyasszony számára. Guellalában igen elterjedten láttam hasonló „kivitelben” (fehér vagy
sáfrányszínő textilbe csomagolt négyzet alakút, piros fonallal kereszt alakban átkötve),
például kisállatok nyakába is akasztva. Minden szúró tárgy, fegyver és így az állatok szarva
is a mágikus támadások elleni védekezésre alkalmas. A gazellaszarvat (garn) amelyet nagy
becsben tartanak, a houmt-souk-i zsidó ékszerészeknél lehet kapni. Továbbá szokás még a
menyasszony hajába akasztani egy kis korongot, amelyet mágikus támadások elleni
sötétszínő anyaggal, feûhal tapasztanak be, s ebbe tükördarabkát, gombot és gyöngyöket is
mélyeszthetnek. Ezt berberül tembeltnek nevezik.465
Az ártó hatásokkal szembeni védelmet szolgálja a fekete lepel is a fekete színnek
tulajdonított mágikus hatékonyság miatt, amit az afrikai közösség kapcsán már említettem. A
feketének a természetfelettivel való kapcsolatát idézi egy guellalai családi történet, amely az
esküvıhöz kapcsolódik, és amelynek elbeszélése több változatban létezik.

2.3.a. Slîma és a fekete lepel története
Guellala egyik kerületében (családjában) volt egy Slîma nevő leány, aki már gyermekkorában
furcsán viselkedett, különösen szerette a nyers húst. Emberevıvé (āûla) vált, és a
településektıl távolabb telepedett le, a manapság Dâr el-Āûla néven ismert, nagy kövekbıl
álló romos épületnél. Amikor a testvére nısülni készült, a család nem hívta meg az esküvıre.
Miután a menyasszony megérkezett a jafával (baldachinnal fölszerelt teve), a fekete lepelbe
463

Westermarck 1972:325 és köv. Guellalában, ha valakit megdicsérnek, rögtön egy mágikus formulát is
hozzátesznek, nehogy az irigység bőnével vádoltassanak, és nehogy a megdicsértnek kárt okozzanak.
464
Az, hogy a közösségen belüli vagy kívüli imámtól vásárolják az „írást”, valószínőleg attól is függ, hogy
milyen hatékonyságot tulajdonítanak annak a szakrális helynek (mecsetnek), amelyhez az imám tartozik. Az
idegen imámot, mágust, sokszor erısebbnek tartják a saját közösségben levıknél. A dzserbai mecsetek egy
részéhez is olyan szenteket társítanak, akik a kontinensrıl jöttek.
465
Brugnatelli Guellalában összeállított berber-francia szótárában nem szerepel ez a szó, az MBR gyök viszont,
amelybıl szintén képezhetı hasonló hangzású szó, a mágikus védelemmel kapcsolható össze, hiszen a ’befed’,
’betakar’ jelentést takarja, a mozabita berberben is (Brugnatelli 2014:17, Delheure 1984:10.)
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burkolózva a természetbe vonult a szükségét elvégezni. Ekkor támadt rá Slîma, aki a dombok
közé vitte, és ott felfalta.
A guellalaiak emlékezetében úgy él, hogy régebben, a szóban forgó család, ha
esküvıt tartott, akkor ez alkalommal meglátogatta az Emberevı szörnyasszony házát.
Manapság annyi utal a családi tragédiára, hogy nem adnak Slîma nevet leánygyermeknek, és
az esküvıkön nem használják a fekete leplet.

2.4. A vılegény ruhapróbája (8âbaca)
Este egy olyan rítussorozat zajlik a vılegénynél, amely a következı napon elvégzendı
cselekvéssor fıpróbájának tekinthetı. A kiürített lakrészben, amelyben az elsı berendezési
darab, a sabaq ra’sku már bekerült, az ajtóval szemben levı fal elé leterítik azt a
gyékényszınyeget, amelyet a vılegény számára újonnan vásároltak. Típusa és funkciója
megegyezik a menyasszony gyékényével. Ezek végigkísérik mindkét házasulandót a
házassági szertartásokon, hogy a rítusok végzésénél ne érje lábuk a földet. De ha nem
használják, akkor is a közelükben tartják ıket összetekerve.
Erre a gyékényre rááll a vılegény az éppen aznapi, hétköznapi ruhájában, az ajtó felé
nézve. A helységben még a mellé megválasztott rituális segítı, a vezír – aki általában egy
fiatalabb, nıs unokatestvére –, és a vılegény fiatalabb barátai tartózkodnak. Miközben a
fiatalok derbûkán dobolnak és énekelnek, a vezír ráadja a hétköznapi ruháját viselı
vılegényre az esküvıi öltözetét, egy fehér gyapjúleplet, és az esküvıi amuletteket. Ez a
gyapjúruha (arâm, d. ûli jebeli466) a szentség állapotát jelöli, olyan öltözet, amelyet a
vallási emberek viselnek,467 illetve a férfiak az esküvıjük alkalmával egyszer öltik
magukra.468
A leplet úgy tekerik rá a vılegényre, hogy az egyik csücskét hátulról elıre húzva az
elıtte levı, redıkbe szedett anyaghoz kötik a szíve fölött, és úgy alakítják ki az öltözetet,
hogy egyik szárával a fejet is be lehet takarni. A csomóra ezután egy olyan amulettet kötnek,
amely zsidó ékszerészek munkája, és amelyet, ha nincs a közvetlen családban, akkor a tágabb
családi körbıl, elsısorban az anyai rokonoktól kérik kölcsön.469 A berber elnevezéső
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A jebel ’hegyet’ jelent. Úgy tartják, hogy a gyapjúlepel Líbiából származik.
Algériában a mozabitáknál a vallási vezetés tagjai viselnek hasonló, a jobb válluknál csak megcsomózással
magukra rögzített öltözetet, és ugyanilyet kell viselniük a vılegényeknek is a menyegzı alatt. Ezt a fajta
szövetet ’dzserbainak’ nevezik.
468
Egyes adatközlık szerint az esküvı elıtt a leplet akár csak egy órára felakasztották egy vaskarikára a
szobában, ami mágikus célzatot sejtet.
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Régen egy-egy gazdagabb ember vásárolt ilyen tárgyat, és kölcsönözte az esküvıkre.
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timuzzarin egy felül kúpos, alul félgömb alakú, három ezüstfüggı, amelyekrıl sőrő fekete
selyemszálbojtok lógnak le, felsı részükön pedig, ahol a három függı egy fonatba fogott,
korall- és egyéb gyöngyökkel díszített. Ez az amulett az esküvı jellegzetes színeit, a fehérfekete-piros együttest mutatja. Régen lófarokszırbıl készítették. Arab elnevezése (šnêšen) a
csilingelı hangjára utal.
Ugyanerre a csomóra kötik a vılegény édesanyjának egy színes kendıjét, amelyet
általában Mekkából hoztak.470 Az öltözeten belülre egy fehér textilbe tekert és piros
gyapjúfonallal átkötött görbe tırt vetnek át keresztbe a vılegény vállán piros gyapjúfonallal,
valamint ugyanígy egy, a menyasszonyéhoz hasonló ijâbot.
A szobában lehet még a vılegény haddîmája és egy idısebb nırokona, akik
kisegíthetik a vezírt, ha elakad az öltöztetésben, vagy megigazgathatják a ruháját. Ezután a
haddîma hennapasztával bekeni a vılegény kisujjának a hegyét, majd rögtön letörli azt.
Ennek, illetve olykor a tenyér közepére is festett körnek a nyomát nevezik âbacának, amely a
vılegényi nap elnevezését is adja. Ezután következik egy ajándékcsomag összeállítása a
menyasszony számára.

2.5. Nenna Oaāîra
Guellalába enna saāîrának, vagyik ’kis hennának’ neveznek egy ajándékküldeményt,
amelynek az elnevezése ugyan a hennára vagy a hennázásra utalhat, ám nem szorosan azt
fedi, bár a menyasszony hennafestésével kétségtelenül összefügg. Ez más észak-afrikai
közösségekben az esküvı elsı napjának a megnevezése is lehet.471

2.5.a. A &enna <aāîra küldése
A vılegény felöltöztetése után a haddîma elıhoz egy nıi inget, amelynek az ujjába
hennalevéllel és négy nyers tojással egy aranygyőrőt és félpár nıi papucsot, karkötıt,
bokaperecet helyeznek. A vılegénynek egy kosárból jobb kézzel három marék hennalevelet
kell tennie ehhez. Ezután a piros fonallal összekötik az ing alját és bı ujját. (Lásd 20. sz.
ábra.)
Ez a hosszab, bı ujjú, elöl hímzett, és ujjánál színes csíkokkal díszített fehér ing, a
qemîja (b. taqmîjit)472 volt valaha473 a menyasszonyok öltözete, amelyet az esküvı hét napja
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Hasonló színes és mekkai látképekkel díszített kendıket Franciaországból is hoznak.
Lásd például Joseph–Joseph 1987:59.
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Az irodalmi arabban qamî alakban szerepel, amelynek -jét Guellalában zs-nek ejtik.
471

136

alatt viseltek, alatta nem hordtak semmit. Amikor az esküvı után elıször látogatták meg a
családjukat, és onnan visszatértek a férjük házába, az úton a fejükön vitték az inget. Ezt a
ruhadarabot annak idején a houmt-souki zsidók készítették.
Ma már nem viselik, hanem a haddîmának, mint rituális tisztségviselınek a
megkülönböztetı jelévé vált, ugyanis amikor valamilyen rítust végez a vılegénnyel, a fejére
veti az inget. Ugyanezt teszi a vılegény anyja is. Amikor pedig ajándékot küldenek, akkor ez
az ing szolgál csomagolás gyanánt. Anyáról leányra öröklıdik, azonban egyre ritkábbá váló
tárgy, és a rítusokban való használatával a megmaradt darabok is egyre elnyőttebbek lesznek.
Ha egy családban már nincs qemîja, akkor kölcsönkérnek más családtól.474
Megjegyzendı, hogy az ajándékok vitelének, küldésének a módja közösségenként
eltérı. Igen elterjedt a fonott kosár, amelyet Guellalában is használnak, szállításra, valamint a
különféle kendık, textilek, és helyenként a fatál is. Nem csak egyszerő szállító eszközök,
hanem valamilyen szimbolikus jelentésük is lehet, mint Guellalában a volt menyasszonyok
inge, amely nıi vonalon egyfajta kontinuitást biztosít a generációk között. Az a mód is,
ahogyan küldik a tárgyakat, szintén üzenetet hordozhat: a bevarrt nyílású kosár például a
szüzességet szimbolizálhatja.475 Dzserba egy másik településén, Midounban Mekkából
származó piros kendıbe csomagolják a „kis henna” ajándékot, amely a színével és a
származásával hordozhat jelentést.476
A qemîjába összeállított ajándékot olykor egy fonott kosárba téve, egy családbeli
hajadonnal vagy fiatalabb fiúval elküldik a menyasszonyhoz. A vılegény ezután leveszi
magáról a fehér leplet és az amuletteket, és az éjszakát a házon kívül mulatással tölti a
barátaival, zenével, énekléssel, tánccal, néha alkoholfogyasztással kísérve.

2.5.b. A &enna <aāîra fogadása és a menyasszony megajándékozása
A menyasszony a fürdés után, a gyékényszınyegen és a piros gyapjútakarón ülve, teljesen
letakarva várja a vılegénytıl érkezı „kis henna” ajándékcsomagot, melynek fogadása
hasonló a sabaq ra’skuéhoz: a szállítója nem beszélhet mindaddig, amíg itallal nem kínálják.
Ha mégis sikerült szóra bírni, akkor ez derültséget okoz.
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Az adatközlı az 1990-es évek második felében ötven évvel azelıttrıl, vagyis az 1940-es évekrıl beszélt.
Az ingnek a közösségen belüli értékelését jól mutatja, hogy a Néprajzi Múzeum számára végzett tárgygyőjtés
során ezt a tárgyat volt a legnehezebb megszerezni a ritkasága és a házassági szertartásokban betöltött rituális
szerepe miatt. Az esküvı összes tárgya közül pedig ezért kellett fizetni a legmagasabb árat, 35 dinárt, amely
akkoriban két új lepelruha árát jelentette.
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Az arab menyasszonyoknak így küldi elsı ajándékát a vılegény, akiknek nem szabad szétvágni a fonalat,
hanem csak kioldani (Champault 1990:60).
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Mrabet-Robana 2010:194.
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A menyasszonnyal felpróbáltatják a fél pár ajándékokat, oly módon, hogy a csomagot
hozó fiatal fiú, mintha tétovázna, minden darabot kétszer félig felhúz vagy feltesz a
menyasszonyra, és csak a harmadik „próbálkozásra” illeszti rá. (Lásd 21. sz. ábra.) A
tárgyakat ezután visszacsomagolják, kicserélve a négy tojást és a hennaleveleket.
Hasonlóképpen, mint a vılegény, a menyasszony is jobb kézzel három marokkal tesz a
levelekbıl az ing ujjába. A piros fonalat is kicserélik a menyasszony fonalára. A próba
tulajdonképpen szimbolikus, hiszen a menyasszony (ujj-, láb) méreteit már elızıleg
megérdeklıdte a vılegény családja. A csomagot szállítónak pontosan a kétszeresét kell adni,
mint amennyi dinárt kapott a menyasszonytól indított sabaq ra’sku vivıje a vılegényes
házban. A győrő és a karperec kivételével a csomagot visszaküldik a vılegényes házba. A
tıle kapott négy fıtt tojást viszont a menyasszony és a körülötte ülık eszik meg.
A menyasszony liminalitásba való átlépése idıben megelızi a vılegényét: a
próbaajándék elfogadása, vagyis az, hogy a papucs, karkötı és lábperec mérete megfelelınek
találtatik, talán egyfajta pozitív válaszként értelmezhetı a vılegény által feltett szimbolikus
kérdésre. S a vılegény csak ezután, a megerısített „igen” után kezdheti el az igazi átváltozási
folyamatot. Még tovább menve, talán ez a jelenet egyfajta megjelenítése a párválasztás
módjának, amelyben az elsı lépést a férfi teszi meg, de a válasz a nı kezében van.
A dél-tunéziai Tamezredt berber település házassági szokásai közt Louis–Sironval azt
írták le, hogy a menyasszonynak küldött mindenféle édességet és szépítıszert tartalmazó
kosárban a vılegény által már használt fésőt is beletettek. A csomagot vivı nırokon nyitotta
fel a bevarrt szájú kosarat, és fésülte meg a menyasszony frufruját ezzel a fésővel. Ezen a
tárgyon és gesztuson keresztül, vagyis az érintkezéses mágia eszközével került fizikailag
kapcsolatba elıször egymással a menyasszony és a vılegény.
Miután eltávozott a vılegény küldötte, a menyasszony közeli nırokonai, barátnık és a
szők család férfitagjai (kivéve az apát) nyújtják át ajándékaikat a továbbra is teljesen letakart
menyasszonynak, akit kézfogással és a leplére adott csókkal köszöntenek.
Míg a „kis henna” visszaérkezését a vılegény házába már nem kíséri különösebb
rítus, addig a menyasszonynál elkezdıdik a testének az átváltoztatása.

2.6. Hennafestés
Az asszonyi megkülönböztetı jegyek között szerepel a hennafestés, amely minden esküvı
fontos és szimbolikus része, ugyanakkor közösségenként változik, hogy milyen rituális
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hangsúlyt fektetnek rá, milyen nyilvánosságot adnak neki és milyen kellékeket használnak
hozzá. A hennát az isteni áldás hordozójának tartják és a szépség fogalmához is kötik.
Guellalában a menyasszonyi állapot elıtt akkor festik be „hivatalosan” a leány kezét,
amikor elıször tartja az iszlámban elıírt böjtöt azután, hogy nagylánnyá vált. Abban az
évben négyszer nyílik lehetıség a hennafestésre: a böjthónap kezdetén, a két cîd és cašûra
alkalmával. Hagyományosan ekkor kapja meg az elsı lepelruháját is, amely a hajadonok
máig viselt öltözete. Ez egy anyagában fekete hálós mintás, bordó színő selyemanyag, szélén
széltében piros-sárga-fehér színő csíkozással, elnevezése rda’ morr. Régebben egy fûa kala
(zarga) elnevezéső, fekete vagy sötétkék pamut öltözete volt a hajadonoknak.
Még a hivatalos elsı hennafestésük elıtt az esküvı alkalom arra, hogy kislányoknak
is hennával színezzék a kezét, egyik vagy több ujjukat vagy a tenyerük középét, de a férjes
asszonyokhoz kötött motívumot és színt csak a státusváltásukkor alkalmazhatják.
Szokás, hogy a hennázáshoz rda’ morrba öltöztetik a menyasszonyt, ami utalás még a
leány státusára. Ugyanakkor mágikus jelentése is lehet: egy houmt-souk-i arab menyasszony
a boldog házasságban élı, hatgyermekes sógornıjének a ruháját vette fel ez alkalomra, ami
az átviteli mágia jegyében, a ruha érintésével a házasságában és anyaságában szerencsés
ember kisugárzásában, hasonló jövı elırevetítésében való hitet mutatja. A menyasszony
számára vásárolhatnak egy bizonyos típusú lepelruhát, amely ezüst csíkok gazdagításával
már fénylıbb, mint a hajadonok színes csíkos leple, és így a hajadonok matt vagy
dísztelenebb, és a férjes asszonyok ezüsttıl-aranytól csillogó öltözetei közötti átmenetet
képez. A csillogás csakis a férjes asszonyok attribútuma lehet. A két státus közötti öltözet
leíró elnevezése rda’ morr maca foa (lepelruha ezüsttel), megnevezése pedig rda’ carûsa,
vagyis menyasszonyi lepelruha. Létezik még az carâis elnevezés, amely ennek az öltözetnek
szintén az esküvıhöz való kapcsolódására utal. (Lásd 13. sz. ábra.)
Mielıtt elkezdenék az elsı hennaréteg felvitelét, Guellalában a menyasszony feje fölé
tartanak egy égı olajlámpást. El Mdou-ban ötágú gyertyatartóba tett gyertyák fényénél festik
a menyasszony kezét.477 Douiretben ugyanez a mozzanat játszódik egy szál díszes, hosszú
gyertyával.
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Leírásokban is szerepel és esküvıi fényképeken is lehet látni, hogy

meggyújtott lángnak valamilyen formában – szimbolikusan vagy világítási célból is
mindvégig – jelen kell lennie a festésnél. Ez a természetfeletti világgal való kapcsolat egyik
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Champault 1990:66.
Douiretbıl Pardo tudósít a gyertyahasználatról mind a vılegény, mind a menyasszony hennafestésekor: a
hennafestı asszony, miközben a bal kezével összekeveri a hennát, addig a jobb kezében egy hosszú, égı
gyertyát tart (a vılegény hennafestésekor). Mindaddig, amíg a hennafestést végzik, egy asszony a menyasszony
vagy a vılegény feje fölött tartja az égı gyertyát (Pardo 2003:361–362).
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módja. A parázstartóba szórt tömjén (bhûr) a dzsinnek távoltartására és a szemmelverés
kivédésére szolgál.
A menyasszony kezén és lábán sebtapasz segítségével alakítják ki a hagyományos
mintát479: a menyasszony kézfején az ujjakat a kéz közepéig festik be, a tenyerére pedig
halfarkat idézı mintát illesztenek. A talpát és a lábujjait teljesen, és a lábfejét alul körbe
festik be. Egyetlen díszítésként egy kereszt alakú jelet használnak a bokacsontnál. (Lásd 22–
23. sz. ábrák.) Az 1970-es években Aziza Ben Tanfous vette számba a különbözı regionális
henna-motívumokat Tunéziában, de a guellalai egyszerő és halfarkas változat nem szerepel a
corpusában.480 Azt lehet viszont látni, hogy a hal, mint motívum, akár pikkelyeivel ábrázolva,
megjelenik a hennafestésekben. A hal Tunéziában igen elterjedt mágikus jel, egyszerre
védelmezı és bıséget, jólétet elırevetítı. A guellalai nık bokaperecének belsejében, a
menyasszonyi ékszereken és az amulettek sorában is megtalálható az ábrázolása: olykor a
menneni elnevezéső hal481 hennával besötétített szálkáját akasztják a lepelruhájukat
összefogó nagy biztosítótőre, illetve a menyasszony copfjához is köthetnek ilyet, valamint
összetört halszálka porát a menyasszony szemfestékébe (kol) is belekeverhetik.
A hagyománynak megfelelıen tehát a tenyéren halfarkat megjelenítı hennafestést
alkalmaznak, amit régen a már említett piros gyapjúfonal segítségével készítettek. A másik
elterjedt motívum a tenyéren egy hegyesszögő háromszög és egy félkör, amelyet tunsî
hennának neveznek, és egy mecsetet jelenít meg a minarettel és a félgömb alakú kupolával.
Ezt tartják a modernebb változatnak, a menyasszonynak azonban mindig az elıbbit készítik.
Kivéve akkor, amikor egy lány a közösségen kívülre megy férjhez, ami azt mutatja, hogy az
egyes motívumnak a jelentését a közösségen belül tartják relevánsnak, és kívülre nem
kívánják kommunikálni. Avagy a házassági szokásaikat rugalmasan adaptálják más
közösségek szokásaihoz.482
Mindamellett, a menyasszony hennafestését nagy gonddal végzi általában a haddîma,
a tökéletes szimmetriára törekedve úgy, hogy állandóan összehasonlítja a két kezet és lábat.
Máshol meghatározott sorrendje is van a festésnek, Champault figyelte meg Gabès
környékén, hogy keresztbe festették a menyasszony kezét és lábát, elıször jobb kezét és bal
lábát, majd bal kezét és jobb lábát. A második festésnél pedig ennek a fordítottját
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Hasonló gyakorlatról számol be Champault Gabès környékérıl, ahol a lyukacsos sebtapaszt használják a
pöttyözött mintákhoz (Champault 1990:66).
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Lásd Ben Tanfous 1977.
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A helyiek által nagyméretőnek mondott halat nem sikerült beazonosítani, megnevezésének töve (MNN)
azonban a ’jótékony’, ’kegyelmes’ jelentéseket takarja, és Isten egyik neve is al-mannân, így elképzelhetı, hogy
képletes elnevezésrıl van szó.
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Egyetlen esküvın volt alkalmam megfigyelni, hogy milyen változtatásokat alkalmaztak a rítusokban egy
olyan menyasszony esetében, aki egy Tuniszban élı férfihoz ment feleségül.
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végezték.483 Guellalában olykor egy idısebb asszony ellenırzésképpen megtekinti a
hennapaszta felvitelének a folyamatát, és védelmezı mágikus gesztusként a menyasszony
hennás kezére-lábára sercint a nyálával. Az elsı hennaréteg feltétele után piros szövetdarabba
burkolják a festett testrészeket, ami a színszimbolikában a lány asszonnyá való átváltoztatását
jelzi.
Mialatt a menyasszony kezére és lábára az elsı hennaréteget felviszik az egyik
dârban, addig az udvarban késı éjjelig a kerület asszonyait, leányait látják vendégül étellel és
szórakozással, vagyis táncolási lehetıséggel.

2.7. Esküvıi tánc
Az esküvın vagy egyéb ünnepekkor természetszerőleg a szórakozáshoz, ünnepléshez
tartozott és tartozik a tánc, amelynek fajtája közösségenként változik. Vannak ugyan olyan
közösségek, és ezek között kell említenünk a mozabitákat, akiknél a vallási elıírások nem
engedélyeznek ilyen „kicsapongást”. Hagyományosan a táncolás vagy a nemek között különkülön zajlott, vagy ugyan együtt, de nemek szerinti csoportokban. Az egyéni páros táncolás,
legalábbis nagyobb nyilvánosság elıtt, nem volt elterjedt.

2.7.a. Nık tánca
Az esküvın a táncolás nıi körben bizonyos szabályok szerint zajlik. A guellalai esküvıkön
nincsen csoportos tánc, hanem egy nı vagy leány áll fel, illetve unszolják és húzzák fel a
földön ülı nık közül a többiek, hogy egyedül táncoljon. A vendégfogadó menyasszonyi vagy
vılegényi ház nıtagjainak (leánytestvéreknek és közeli nırokonoknak) a feladata, hogy
gondoskodjanak a jó hangulatról, szórakoztassák a vendégeket, így az akadozó táncolás
esetén ık ugranak be, hogy a táncolási kedvet felpezsdítsék.
Az idısebb és a fiatalabb generáció táncstílusa eltér egymástól: az idısebbek táncában
a csípırázás dominál, és egészen aprókat lépegetnek, míg a fiatalabbakéban a lábmozgás is
hangsúlyos. A nık a táncot és a táncost általában maguk között megbírálják. Nem közös,
egymással megosztott, egyidejő szórakozásról van tehát szó, hanem egyfajta elıadásról –
amelyre egyeseket igen nehéz rávenni –, és az elıadás mustrájáról. Így minden zenés
összejövetel ismétlıdı jelenete, hogy egy-egy leányt vagy asszonyt, inkább a fiatalabb
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generációból, a többiek szelídebb vagy erıszakosabb módon táncolásra szólítanak föl, avagy
egyszerően belöknek a kör közepére.
A tánc Dzserbán egyéb szabályokat is követ: az esküvıt rendezı családhoz való
területi és rokonsági közelséget fejezi ki, hogy ki táncol és ki nem. A területi határt szigorúan
a kerület határa jelenti, tehát az azon belül lakó nık táncolhatnak a közelebbi-távolabbi
szomszédjaiknál zajló esküvıkön. Ez olyan szabály, amelyet még azok esetében is
betartanak, akik az esküvıi ház közvetlen szomszédságában laknak, vagy egészen közel
hozzá, ám lakhelyük már másik kerülethez tartozik. Az esküvıi ház rokonságához tartozó,
más kerületekbe költözött lányoknak, asszonyoknak azonban vérségi köteléküknél fogva
joguk van táncolni a rokonuk által rendezett esküvın.
Ha a táncolók kor szerinti megoszlását tekintjük, akkor leginkább a lányok és
fiatalabb vagy még középkorú asszonyok vesznek részt a táncban, az idısebb generációhoz
tartozók meglehetısen ritkán. A kislányok kisebb csoportban a tánckörön kívül szoktak
táncolni, de nem kerülnek a figyelem középpontjába úgy, mint az „elıadásban” részt vevı
nık.
A tánc fellépésszerő jellegét erısíti az a tény, hogy a táncolók ritkán táncolnak több
táncot egymás után. A többiek unszolására, magukat kényszerőségbıl a kör közepén találó
nık olykor már pár taktus után is visszaülnek a helyükre, ha ebben nem akadályozzák meg
ıket. Általában azonban egy-egy táncot egy-két-három nı jár, míg a többiek figyelik ıket, s
az újabb zeneszámnál a táncosok is cserélıdnek.
Szóbeli közlésbıl nyert információ alapján tudható,484 hogy az algériai kabiloknál
például a tánc egy társadalmi cserefolyamatba is beilleszthetı: ahogyan egy esküvın a kapott
ajándékokat feljegyzik, hogy az ajándékozó családjában rendezett legközelebbi esküvın
azzal egyenlı, vagy annál nagyobb mértékő ajándékot adjanak vissza, ugyanúgy a táncot is
számon tartják. Ha egy meghívott család nıtagja beállt a meghívó esküvıjén egy táncba,
akkor azt a következı esküvın hasonló tánccal kell viszonozni.
A tánc egyes közösségekben nyilvános jelzıje lehet annak, hogy egy lány eladósorba
került. A marokkói rif kabiloknál a lányok 14 éves korukban kezdenek az esküvıkön táncolni
és énekelni az ott lévı férfi vendégek elıtt. Erre az esküvı harmadik napján kerül sor,
vılegény házánál. A férfiak körén belül a lányok egyenként, váltogatva egymást a vılegény
és a menyasszony rokonságából táncolnak. Majd közösen táncolnak, ám egyénenként
énekelnek egy-egy általuk költött versszakot. A dalok szólhatnak társadalmi eseményekrıl,
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szerelemrıl, elutasításról, évelıdésrıl, és olykor erotikus tartalommal is bírhatnak. E nélkül a
rítus nélkül a lányok nem tekintendık választható párnak.485
Dzserbán az elıbbivvel ellentétben a nık táncát a privát szférának mondható
udvarban (was el-ûš) rendezik, kizárólag nıi résztvevıkkel.
A tánchoz használt kellékek nem térnek el a más alkalmakkor használtaktól: a
csípımozgás mutatása és kihangsúlyozása érdekében hurkába összecsavart kendıt vagy akár
hosszú, kötött sálat tekernek a csípıjükre, amelyet stafétabotként egymásnak is átadhatnak
táncosváltáskor. Ezt a kendıt állandóan igazgatják, újrakötik, szorosabbra vonják.
A tánchoz a zenét egy erre meghívott, fizetett énekes szolgáltatja: nıi körben egy
afrikai származású asszony, aki pusztán ritmuskísérettel, cserépdobon (derbûka) való
dobolással kíséri az énekét.
Ehhez az esküvıi részhez mindenképpen hozzákapcsolják a „szórakozás” fogalmát,
Egyes közösségekben, mint a mozabitáknál, a közösség nıi vezetıi a táncot – az ibádita
doktrína szerinti tilalmát követve – kicsapongásnak tartják, és így nem engedik az esküvı
alatt.486
Tucatnyi esküvın tett megfigyeléseim szerint vegyes táncot ritkán járnak, csak a
legbensıbb privát térben, szők családi körben kerül rá sor. Ezek az alkalmak kívül esnek a
szertartássor hagyományos rendjén, és ilyenkor nem csak dobokkal és énekkel szolgáltatják a
talpalávalót, hanem a tunéziai és tágabban az arab világ könnyőzenei termésébıl válogatott
slágerek bömbölnek kazettás magnókból – legalábbis az ott jártamkor még ez a hordozó volt
az elterjedt. Ilyenkor nyílik lehetıség a népi mimézis kategóriájába sorolható játékra is.

2.7.b. Mimézis
A táncos alakoskodáskor a közösség számára az idegent, a játszó számára pedig a „másikat”
jelenítik meg. Vagyis, a nık az arab nıket és a férfiakat utánozzák, a férfiak pedig a nıket.
Ehhez különbözı jellegzetes viseletdarabokat öltenek föl, és váratlanul jelennek meg a
táncolók között. A férfit játszó nık hosszú, hagyományos férfiruhát (gandûra), vagy öltönyt
és nyakkendıt öltenek. Fejükre törülközıbıl turbánt tekernek, šešiyát, szalmakalapot
csapnak, valamint cigarettát vesznek a szájukba, meggyújtatlanul. A vénséget is
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Joseph–Joseph 1987:48, 68–69.
1993 szeptemberében Algériában, az egyik ibádita városkában, Bounourában rendezett esküvın láttam, hogy
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szimbolizálva botot kapnak a kezükbe, amelyre olykor kosarat akasztanak, és a vállukra
vetik. Az arab nıket fedetlen fejjel, kibontott hajjal, nyilvánvalóan a bujaság, a vadság
külsıdleges jeleivel jelenítik meg.487 A férfiak pedig a hagyományos guellalai nıi öltözetet,
az rda’ lepelruhát veszik fel, és abban táncolnak. A férfit játszó nı és a nıt játszó férfi együtt
is táncolhatnak.488
Egy adatközlım emlékei szerint régebben állatokat is bevontak a komikus játékba,
amelyre az esküvık keretében, csak úgy, mint a jelmezes jelenetekre, kizárólag szők családi
körben került sor. Elmondása szerint egyszer egy szamárral bolondozott két-három,
játékosságra fogékony és abban tehetséges férfi, például úgy, hogy fordítva ültek fel az állat
hátára.
Ez a fajta és csak szők családi körben elıadott maszkarás bolondozás máshol is
szokás, és gyakran mind nyelvileg, mind pedig a kellékeket illetıen – például répa-fallosszal
– erotikus, sıt obszcén tartalmakat is megjelenít, amennyiben a nık a férfiak szerelmes
közeledését figurázzák ki, általános derültség közepette. Malika Younès szerint, aki egy
algériai példát hoz fel, ez a szexuális felvilágosítás egy lehetséges formája, amelyre a
magrebi társadalmakban szinte nem adódik egyéb alkalom.489
Más magrebi közösségeknél nagyobb nyilvánosság elıtt is elıadnak hasonló
alakoskodást, kizárólag férfitáncosok, intézményesült formában. Ezeknek a jellemzıje lehet,
hogy a társadalom perifériáján levı, alacsonyabb rangú, endogám csoportból származnak, és
a nıi szerepeket olykor homoszexuális, travesztita táncosok alakítják.490

2.7.c. Férfiak tánca
A férfiak tánca, illetve a férfi zenés mulatság, a mafel491, a nık privát szférában lejtett
táncával ellentétben köztéren zajlik. A két esemény közötti további jelentıs különbség, hogy
a férfiak zenés estjén pénzt győjtenek a fiatal pár részére. Hivatásos zenekar játszik, a
pénzgyőjtés pedig egy jellegzetes öltözetet492 viselı, a tömegben körbe-körbe járva táncot
lejtı, az adományozást különbözı rigmusokkal ösztönzı táncos feladata. Erre a nagyobb
szabású eseményre akár más falvakból, idegenek is jöhetnek. Az is elıfordul, hogy a fiatalok
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A guellalai nık a házból kimenet és gyakran még otthon is kendıt viselnek.
A megjelenített alakokról (török, kabil, mozabita, spanyol) lásd még Desparmet 1939:170.
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titkon szeszt fogyasztanak, és a tömegben kisebb-nagyobb szóváltás, heveskedés vagy akár
verekedés törhet ki.
Az asszonyok ismerik ezt a helyzetet és meglehetısen aggódnak is miatta. Hogy a
hasonló botrányos viselkedést elkerüljék, preventív mágikus cselekedethez folyamodnak: az
elsı zeneszám és imaszöveg (alla l-lâhu calayhi Moammed) recitálása után a vılegény
édesanyja sőrő narancssárga csíkos fehér kimenı lepelruhába öltözve a mafel helyszínének
kerületét vízzel végiglocsolja, ezzel alakítja szentté, védetté a teret, és próbálja távol tartani a
rosszhatású erıket. Teszi ezt oly módon, hogy a vizet egy füles-csırös agyagkancsóból
(ibriq, brig) egy, a gabona és a homok, illetve kavicsok szétválasztásához használt rostán
(āarbâl) folyatja át. Ezután a kancsót a földhöz vagy falhoz vágva összetöri.
Mivel kutatásom idején Guellalában a mafelt csak egyetlen egyszer volt módomban
megfigyelni, és annak sem minden részletét – jóllehet a botránykeltés és -kezelés
csoportdinamikáját493 éppenséggel megtapasztalhattam –, ezért összehasonlításképpen
Mrabet-Robana Midoun környékén szerzett tapasztalatait hívom segítségül. E szerint a
mafel helyszínét arrafelé gondosan elıkészítik: felszántják, felgereblyézik, megtisztítják a
kavicsoktól, a homokot átszitálják és fellocsolják vízzel, hogy az egész területen a homok
finomsága tengerparti strandéra emlékeztessen. A mafel estéjén köteleket feszítenek ki a
pálmafák között, amelyeket olajlámpásokkal szerelnek föl.
A mafel területe két részre van osztva, férfi és nıi térre. A férfiak része két félkörre
tagozódik, középen egy nagyobb térrel a zenészeknek. Az egyik félkörben külön helyet
biztosítanak a vılegénynek és wezîrjeinek. Az idısebb férfiak (a vılegény apja, nagybátyjai)
a kör szélén helyezkednek el, hogy némiképp privát teret engedjenek a fiataloknak, és belátva
az egész területet, szórakozásukat onnan figyelhessék.494
A mozabitáknál a vılegény oldalán a házasságkötés és a szertartások vallási színezet
kapnak a vallási vezetés tagjának, tagjainak (cazzâba) a jelenlétével, kivéve, ha a szóban
forgó személyt vagy családot kiközösítéssel495 (tabrica) sújtották. Egy az cazzâba ugyanis
részt vesz az étkezéseken, ı vezeti az azt követı fohászt. Jelenlétével biztosítja a
mecsettanács (alqat al-cazzâba) által kiadott szabályok betartását, azt, hogy a menyasszonyi
kelengye pontosan megfeleljen az elfogadott listában szereplı tételeknek. Az ı személye
garancia arra, hogy az ünnepi jelleget csak vallási énekekkel és oktató jellegő elıadásokkal
493
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biztosítsák. „…a zenét és a táncot ugyanis összeegyeztethetetlennek tartják a közösségben
uralkodó szigorú erkölcsökkel és a házasságkötést övezı ünnepélyességgel.”496
A szórakozást, mint világi hívságot teljesen számőzték a házassági szertartások
sorából a vallási vezetés döntésének megfelelıen azzal is, hogy a város szélén tartott ajbát,
amely a vılegény elvonulását jelentette a házassági szertartások elsı napjaiban, a város
közepén álló mecsethez tartozó helyiségekbe helyezték át. Az itteni ajbai, kizárólag vallási
jellegő szertartások (Korán recitálása, vallási énekek elıadása) után a vılegénynek csak a
negyedik vagy ötödik napon nyílik lehetısége arra, akkor, amikor már levette a
szertartásokhoz viselt rituális öltözetét, hogy a barátaival titkon, a városon túl, a pálmásban
összegyőlve, zenekísérettel mulasson. „Az efféle kihágás rejtett mivolta természetesen
viszonylagos, a lényeg a látszat megırzése, az, hogy a mecsettanács erkölcsi tekintélyét ne
sértsék meg provokatív módon. A veszélyt ugyanis kevésbé maga a vétség jelenti, mint
inkább annak a kockázata, hogy a kivagyiság fitogtatása elharapódzik. Az ilyen »alkuk«
kevésbé tekinthetık a látszat kultuszát magáévá tevı környezet álszent jeleinek, hanem
sokkal inkább egy túlságosan szigorú rendszernek a rugalmas elemeiként értelmezhetık.
Ilyen módon a mozabita társadalmat érintı változások ellenére a hagyományos értékek
tisztelete szilárdan tovább él, és a folytonosság fenntartásának egyik alapelemét képzi.”497
A házasságkötés körüli szórakozás tehát ilyen módon függ össze, és tudatosan is
összekötik az egész társadalom alapját jelentı vallási értékekkel. Hozzá kell tenni, hogy ez
döntıen a férfi oldalt érinti. A nık közössége számára, amely elismerten a mozabita
társadalom nem vallási, hanem nyelvi, kulturális, társadalmi szokásainak a hordozói és
hagyományozói szerepkörét tölti be, a házassági szertartások éppen ennek adnak kifejezési
módot. Így a vallási vezetés is elnézıbb e tekintetben a nıi társadalommal szemben. A nık
ünneplésére ezért nem kötelezı meghívni a nıi vallási vezetés tagjait, lévén, hogy az a
szertartássor a férfiakéval ellentétben kevésbé ünnepélyes és vallási jellegő. Mindamellett, ha
a menyasszony családjában történetesen rokoni vagy baráti minıségben egy cazzâbiya is
jelen van, akkor az iránta való tiszteletbıl, vagy akár az ı közbeavatkozására lemondanak a
kicsapongásnak minısülı világi zenélés és tánc élvezetérıl.
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2.8. Szimbolikus esküvıi meghívás
Az elsı napi eseményekhez tartozik a vılegény haddîmájának egy olyan rítusa, amelyet
egyedül végez: a vılegény öltöztetése után kimegy a házból, és felkeres három olyan házat,
amelynek a bejárati ajtaja a qibla felé néz. Megveri az ajtót, miközben azt kiáltja:
„Tmuymen”, amely egy berber nıi név.498 Válaszul a házbeliektıl berberül annak kell
elhangoznia, hogy „tiswa mumni”. A tiswa ’értéket’, a mumni ’aranytárgyat’ jelent, olyan
tárgyat, amelyet védelmezı amulettként a kisfiúk hajához erısítenek mindaddig, amíg járni
nem kezdenek. A kislányok nem kapnak ilyen fajta amulettet. E rítus jelentéseként a
gyermeki létre való emlékezés, de inkább a fiúgyermek áldásának a mágikus elırevetítése
sejthetı.

3. Az esküvı második napja
Ennek a napnak az egyik elnevezése az esküvıi napok sorában levı helyet mutatja, vagyis a
második nap (nhâr et-tânî), egy másik pedig az este felszolgált étel nevét jelzi: kuskusi
arabul, berkûkes berberül. Szintén ételre utal az cašâ’ duida499, amely spagettivel készült
szószos hús. A guellalai arab családnál (Benfraj) és a dzserbai araboknál szintén többféle
elnevezés létezik: shâb, menyasszonyi gyöngysor, amelynek szemeit különbözı illatos
anyagokból összegyúrt kemény pasztából formálták500; râwî, ’mesélı’, ’elbeszélı’,
’hagyományozó’ a RWY tövıl képezve; enna. A szakirodalom további példái a berberek
lakta Tamezredtbıl a nhâr e-acâm, a ’lakoma napja’ a vılegénynél, és leylet el-cars aaāîr, vagyis a ’kis esküvı éjjele’ a menyasszonynál.501 Az araboknál Gabèsben a
menyasszonynak küldött ajándékra utalva az callâga (’kosár’) szóval jelölik a napot,502 Az
algériai mozabitáknál ezen a napon készítik el a menyasszony sajátos hajviseletét, s a napot is
ennek a megnevezése után hívják takembuštnak.
Ha az esküvı három napig tart, akkor ezt a napot jelölhetik ugyanazokkal a
megnevezésekkel, mint amelyeket az elsı napnál említettem.
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3.1. Az esküvı második napja a menyasszonynál
Ezen a napon folytatják a menyasszony testének a felkészítését, aminek nincs különösebb
ritualizált formája, de az továbbra is a nagyobb nyilvánosságtól elzárva zajlik. Délután és este
kezének és lábának második és harmadik hennázására kerül sor. Arcát és karjait több ízben
tojássárgájával kenik be. Éjjel, nagy nıi társasággal körülvéve, a vılegénynek másnap
küldendı ajándékot, illatos füstölıszert (jâwî) készítik a ház udvarán parázségetın, és több
száz tojást fıznek. Ezeket részben a vendégségbe érkezett asszonyok hozzák ajándékba.
Olykor zacskóba teszik, amelyen a nevük szerepel.

3.2. Az esküvı második napja a vılegénynél
Naplementekor

a

fiatal

lányok

és

gyerekek

dobolás

és

éneklés

kíséretében

körbelátogatják a kerület szent helyeit (mecsetek, dzsinnek lakhelyei, szent emberek
sírjai), ahol gyertyát vagy olajmécsest gyújtanak és ételadományt (gabonaırlemény)
helyeznek el, ugyanúgy, mint ahogyan a menyasszonynál tették a rokonok az elızı nap
késı délutánján.
Este a vılegény haddîmája egyedül végez egy rítust. Fején a qemîjával, kezében
egy zöldmázas, füles parázségetıvel, amelybe bhûrt szórt, háromszor kimegy a vılegény
lakrészébıl, és háromszor visszajön, majd elhelyezi a parázségetıt a vılegény ruháját
tartalmazó fonott tál fölé. Ezt a rítust így figyeltem meg egy esküvın. A vılegény anyja
szerint pedig a következıképpen kellene zajlania: a haddîma hétszer teljesen kimegy a
házból (ûš), majd bemegy a vılegény lakrészébe, és mindannyiszor becsukja maga
mögött az ajtót. Eközben berberül énekelve kéri Isten áldását és minden jót a házasságra.
A rítus neve berberül timaārîwîn, ami a házasság többes számú alakja. Míg a fiatal lányok
a kerület szakrális topográfiája szerint a kerületi szentek/dzsinnek áldását kérik, addig az
asszony-haddîma az új otthonnak a külsı tértıl (házajtó) a belsı lakrészig vezetı
útvonalát szenteli föl.
Este a vılegény kíséretével (vezír, férfirokonság, barátok) visszatér a házba, a
vezír jelenlétében lezuhanyozik és elvégzi az ima elıtt szokásos speciális mosakodást. A
liminalitásba vezetı rituális átmenetek sorában ily módon a vılegény szent állapotba jut.
Stablo az 1940-es évekbıl való leírásában azt a különsséget jelöli meg az ibádita és
málikita vılegény házasságra készülése között, hogy az elıbbi „mór” fürdıbe (ammâm)
megy tisztálkodni a rituális kísérıivel, hogy makulátlan testi állapotban kerüljön majd a
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menyasszony elé, míg az utóbbi ugyanezt a házasság elhálása után teszi meg.503 Mint
ahogyan a guellalai menyasszonyok esetében sem volt általánosan jellemzı, hogy a
houmt-souki ammâmba menjenek, úgy ez a vılegények részérıl sem tőnt szokásnak.
Legalábbis ez az esemény nem tartozott a rítussorhoz, míg az otthoni mosakodás
elengedhetetlenül beépült abba. Itt kell emlékeztetni arra, hogy a kisfiúnak a
körülmetélésre és a halottnak a temetésre való felkészítése szintén a rituális
mosakodással, illetıleg mosdatással történik.
A vılegény teljesen fehérbe öltözik, nyugati stílusú fehér nadrágba, ingbe,
papucsba bújik, és a vezír feladja rá a fehér leplet. De ez az öltözködés az elızı napihoz
képest már „élesben” játszódik: a vılegény magán tartja az öltözetet egészen a
nászéjszakáig. A lepel elnevezése arâm, ami a vallási tilalmat és a szentet egyaránt
jelenti. A szent állapot megélését igazolja, ahogyan egy férfi mesélte, maga is
csodálkozva a dolgon, hogy a arâm felvételekor minden szexuális vágy megszőnik.
A mosakodóhelységbıl kijıve a vılegényt barátai és fiatal férfirokonai
szerencsekívánsággal köszöntik. Ezután – ritualizált formában, neveket papírra írva, s azt
kihúzva, majd a lapokat egyenként a parázségetın elégetve – négy nıtlen fiatalt
választanak ki, akik a vılegény mellett maradnak az esküvı végéig. Az esküvıi
terminológiában carrâsáknak nevezik ıket, mely a ’házasodni’ jelentéső igébıl képzett
szó. A kiválasztásuknál elmondott, szerencsét kívánó szólásban a jövıbeli nısülésükre
utaló kívánság értendı, ami szintén aláhúzza, hogy a vılegény egy fontos állomást lépett
át a státusváltás folyamatában. S ez a fokozati státusváltás a vele érintkezésben levıkre is
hasonló hatást kell gyakoroljon a szimpátián alapuló mágia jegyében. Az elızı napihoz
képest a szerepkörük szerint homogén, a fiatalabb generációhoz tartozó férficsoport
ezáltal struktúrálódik. (Lásd 24. sz. ábra.)
A nap további, a vılegényt érintı eseményei, hogy anyja és nırokonai köszöntik
és pénzt adnak neki, haddîmája pedig behennázza jobb kezének ujjperceit. (Lásd 25. sz.
ábra.) Ezt a hennát sem törlik már le, mint az elızı napon, hanem a vılegény kezét piros
szövetzacskóba kötik, ami reggelig rajta marad. Az éjszakát a vılegény ideiglenes
lakhelyén az carrasákkal tölti.
A málikitáknál nagy, külsı ünneplést rendeznek meghívott, hivatásos zenészekkel,
amely a család presztizsének kimutatásán és a szórakozáson, szórakoztatáson túl a
házasság nyilvánossá tételének egyik eszköze. A vılegény oldalán az ibáditáknál
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Stablo 1941:28.
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jellemzıbb a visszafogottabb és vallási keretek közé helyezett ünneplés, amelyen a család
és a kerület férfitagjain kívül imámok és a vallás dolgában jártas személyiségek is jelen
vannak. A Korán recitálásával töltik az idıt, és a felszolgált étel (kuszkusz) elfogyasztása
is csendesebben zajlik.504

504

Stablo 1941:29–30.
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V. FEJEZET:
ELVÁLASZTÓ, HATÁRHELYZETI ÉS BEFOGADÓ RÍTUSOK AZ
ESKÜVİ HARMADIK NAPJÁN

Az esküvı e napjának az elızıekhez hasonlóan többféle elnevezése van, amelyek továbbra is
a napon elfogyasztott étel nevéhez vagy a nap kiemelkedı eseményéhez kapcsolódnak. Így,
ezt a napot jelölhetik a marga (’szószos hús’), vagy akár a fızéssel összefüggı gazân
(’kondér’) szóval. A nap egy további berber elnevezése a telgit. Ez a szó ’összehordást’,
’összegyőjtést’ jelent, és arra utal, hogy ekkor az asszonyok tojást és pénzt adnak a vılegény
vagy a menyasszony édesanyjának.505 A megnevezések között szerepel a nap és az esküvıi
rítusok legfontosabb eseményének, a menyasszonynak a vılegény házába történı
átszállításának az elnevezése: jaḥfa. A guellalai arab családoknál és általában a dzserbai
araboknál ezt a napot keswának nevezik, a vılegénytıl a menyasszonynak ezen a napon
szállítandó ruha- és egyéb ajándékküldemény után.506
Szakirodalmi adatok szerint máshol Dél-Tunéziában, Matmatában ezt a napot a
menyasszony oldaláról nhâr sebac obbâtnak nevezik: ez a sajmeggy (törökmeggy)507
főszerként használt összetört magjából (maleb) és kölni keverékébıl készült golyócska
elnevezése, amelybıl hét darabot készítenek a menyasszony számára, aki azt kötelezı módon
az esküvı ideje alatt mindvégig maga mellett tartja egy kis kosárkában. Olykor a hajfonataiba
tőzött pomponokra rögzíti. Ugyanitt a napok elnevezésébe belefoglalják az esküvı szót, és az
elızı napi „kis esküvıhöz” (cars a-eāîr) képest ezt a napot „nagy esküvınek” (cars alkabîr) hívják. 508
Guellalába a harmadik esküvıi nap a menyasszonyi házban egy hajnalban végzendı
szokással kezdıdik: a menyasszonyt a haddîmája korán, fél hatkor felébreszti, és fıtt tojással
megeteti. Az interpretációk szintjén úgy tartják, hogy ezt írja elı a szunna.

505

Az esküvıre való meghívás szövegében is szerepel a közösen összeadott étel, amely berberül a következı:
ijû deddel, ečče dibbey, vagyis ’gyertek a kezdı napra, és egyetek az ’összeadott’ ételbıl!’ A dibbey ugyanolyan
jelentéső (’összehord’, ’összeszed’), mint a telgit. Brugnatelli berber-francia szótárában az ibbey kifejezés az
esküvı második napját jelenti (Brugnatelli 2014:4).
506
A keswa napja az esküvıi napok száma szerint a második vagy a harmadik napra is eshet.
507
Prunus vagy Cerasus mahaleb.
508
Louis–Sironval 1972:99–101.
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1. Bombar rítussorozat
Ugyancsak kora reggel, 6-7 óra felé509 a menyasszonnyal a bombar510 elnevezéső
rítussorozatot kezdik el, amelynek elsı eleme egy olajfa meglátogatása.

1.1 Ziyâra ziytûna (zelmati)
A dzserbaiaik szerint nincs élet olaj nélkül. Az olajfát a „fény fájának” nevezik: caûd an-nûr.
A sziget legfıbb gazdasági termékeit, mint arról már volt szó, éppen ez a fa adja. A
kontinensbeli fák külsejéhez képest a dzserbai fák láthatóan vénebbek, a szakirodalom több
ezer éves példányokról tesz említést. A római kortól fontos kiviteli termék volt az olívaolaj,
amelynek a szállítására a helyi, guellalai fazekasok által készített edényeket használták. A
szigeten még ma is számos föld alatti, hagyományosan állati erıvel mőködtetett olajpréselı
mőhely található. A helyiek étrendjében fontos helyen szerepel az olaj, nemcsak a fızéshez
használják, hanem a hagyományos reggeli „energiaitalt”, a dardûrát511 is ezzel készítik.
Az olajfa a gazdálkodó népesség számára az ısiséget és a földhöz kötıdést jelképezi,
ahogyan például a palesztinok számára is ez a fa szimbolizálja a földhöz való jogot, a
betelepült zsidók által telepített, s az ı területfoglalásukat szimbolizáló fenyıfával
szemben.512 Ám a dzserbaiak nem maguknak tulajdonítják az elsıbbséget az olajfaültetvények létrejöttében: hiedelmük szerint a fáraók ültették az elsı olajfákat a szigeten.513
Ez valószínősíthetıen ahhoz a képzethez illeszkedik, mely szerint a szigeten túlról jöttek
nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint a dzserbaiak, ami például a szakrális téren is
megnyilvánul: a sziget mecsetjeinek egy részét idegenbıl jött szent emberekhez kötik,514 és
az idegen „mágusokat” is hatékonyabbak tartják, mint a szigetbelieket.
Az olaj a baraka hordozója, és szent energiákkal áthatva gyógyító hatást
tulajdonítanak neki. A sziget egy-egy betegségre specializált mecseteinél és egyéb szent
helyeinél (kubba, macmûra) való olajfelhasználás is ezt mutatja. Guellalában azt mesélik,
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A Guellalától pár kilométerre levı Oursighenben este végzik ezt a rítust a menyasszonnyal.
Az elnevezés jelentésérıl nem találtam adatot, szótárakban nem szerepel ez a szó, és a guellalaiak sem tudtak
magyarázatot adni rá. A szóban megtalálható MBR gyök jelentésérıl lásd a 460. lábjegyzetet.
511
Pörkölt árpamagvak és különféle főszerek (magok és szárított narancshéj) keverékének sós, lisztszerő
ırleményébıl, az úgynevezett zummitából vízzel és olívaolajjal elkevert ital.
512
A palesztin-zsidó földhöz kötıdést, kötést jelképezı olajfa versus fenyıfa ellentétpárról lásd Braverman
2008 és Meneley 2008.
513
Dél-Tunéziában az el-Djerid sóstóba belenyúló Nafzawa vidékhez tartozó keleti félszigetet a „fáraók
országának” (bilâd al-faraûn) nevezték, és a helyiek hiedelme szerint az itt levı pálmafákat a fáraók ültették
(Prevost 2012:362).
514
A guellalai Sîdî Yati mecset történetét a szigetre repülıszınyegen (zerbîya) érkezett Sidi Yati szenthez kötik.
510
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hogy az olajnak külön szentje van, Sîdî Ahḍar.515 Csodába illıen segíti meg az embereket oly
módon, hogy a présbe tett bogyókból egyre csak folyatja az olajat, jóval többet, mint ami
várható lenne.516 Ilyenkor, mint ahogyan más csodás eseményeknél, nem szabad hangot adni
annak, hogy észrevették a jelenséget, mert akkor szertefoszlik a varázslat.517
Az olajfa, amelyet meglátogatnak, egy hímnemő olajfa, elnevezése zelmati. Az
elbeszélések szerint ritka példány, magasabb, mint egy nınemő fa, törzse sudárabb,
lombozata zöldebb. Termése fekete, fényes.518 A guellalaiak képzetében ugyan a nınemő,
oldalirányban terebélyesebb fa bıvebb olajtermést hoz, mert bogyói kisebbek, mégis a
hímnemőt tekintik „jobbnak”. Egy guellalai asszonyt idézve: „egy zelmatinál végezzük a
látogatást, mert a férfi minden dologban jobb, mint egy nı.”519 A rítus helyi elnevezése
magához a fához való menetelt jelzi: arra callû zelmat.
A zelmatihoz csak a guellalaiak társítják a hímnemőség minıségét, hiszen az olajfák
köztudottan nem kétlakiak. A nınemőként számon tartott ziytûnával állítják szembe, avagy
párba. A zelmati fajtán belül még további alfajokat különböztetnek meg, amelyek közül az
egyik még a ziytûna hozamával is vetekszik.
Az olajfa-látogatásról úgy tartják, hogy azért kell elvégezni, hogy a menyasszony
olyan termékeny legyen, mint a fa, és olyan mélyen meggyökerezzék a férje családjában,
mint ahogyan az olajfa gyökerei a talajba kapaszkodnak. A jókívánsághoz az is hozzá
tartozik, hogy hosszú élete legyen, és ne fenyegesse a válás veszélye.
Egy kerületben több zelmati is lehet, de csak egynél végzik el a rítust. Az adott fát
azonban nem tekintik szentnek: ki lehet vágni, s akkor egy másik fát választanak erre a célra.
Úgy tőnik, általában olyan fát részesítenek elınyben, amely némiképp távolabb van a
házaktól. Megfigyelésem szerint a meglátogatott olajfák a kerület határa közelében voltak,
vagy azon túl, még lakott területen, vagy már az olajfaültetvényen. 520
Az olajfa-látogatási menet a következıképpen áll fell: a menyasszonyt középre
állítják, mellé pedig két oldalról két-két hajadon leány kerül. Mindannyian egy lepel alá
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A szent elnevezése a HR tıbıl ’zöldet’ jelent, amely a színszimbolikában a természet, a megújhodás, a
sarjadás fogalmát idézi, és amely az iszlám színe is.
516
Közkelető csodatípus, rokonítható akár Krisztus csodálatos borszaporításával a nevezetes kánai menyegzın
517
M. Boussaid idısebb guellalai férfi története.
518
Egyesek szerint inkább sárgás és pirosas termést ad.
519
A „hímnemő” (dukkâr) és „nınemő” (enta) olajfa megkülönböztetés hiedelmérıl és gyakorlatáról, DélTunéziában az olajfatermesztésrıl és az olajfeldolgozásról, valamint az olajhoz kapcsolódó képzetekrıl lásd
Louis 1969. Louis nem említi az olajfafajták között a zelmati elnevezést, azonban Louessert–Brousse egy
zammati fajta elterjedését éppen Dzserba és a hozzá közel esı kontinensbeli vidékekre (Zarzis és környéke)
helyezi (Louessert–Brousse 1978:98, 102).
520
Mrabet-Robana szerint a zelmati egy „speciális olajfa a menzel szélén”, egyéb jellemzıire nem tér ki
(Mrabet-Robana 2010:209).

153

bújnak, és azt tartják (a hajadonok) a fejük fölé. Úgy tőnik, hogy a lepel tekintetében
megoszlik a gyakorlat: egyeseknél fehér gyapjútakarót (ûli) használnak, amelyet akár
kölcsönkérnek, ha nincs a családban ilyen, míg másoknál azt a piros nıi lepelruhát, amelyet a
menyasszony apja vásárol a lányának. A menyasszony egy fekete gyapjúleplet (ûli akal)
visel ruhaként,521 fején fehér pamutlepel, kezein-lábain pedig a piros gyapjúkendık,
amellyekkel az elızı napi hennafestés után azokat bekötötték.
A sor elé áll a menyasszony haddîmája, zuizîyába öltözve, kezében egy fonott tál
(tendût), abban pedig az esküvıi olajlámpás, egy nyers tojás, vörös gyapjúfonal-gombolyag,
olló. (Lásd 26. sz. ábra) A menet mögött még pár fiatal lány és fiú a rokonságból.
Közvetlenül a menyasszony mögött halad egy fiatalabb férfirokon, kezében a
menyasszony összetekert gyékényszınyegével. Egy pillanatban elıredobja a gyékényt a
menyasszony feje fölött, elırefut, hogy kiterítse azt, majd a menyasszony áthaladása után
gyorsan összetekeri, hogy más ne léphessen rá, és újra beáll a menet mögé. Ezt háromszor
ismétli meg az út alatt, oly módon, hogy az elıre ismerten megteendı távolságot ezzel a
mozzanattal harmadolja. Az emlékezet megoszlik arról, hogy melyik oldalára kell leteríteni a
gyékényt. A többség azt tartja, hogy a színének kell a föld felé néznie, egyesek szerint ez
mindegy. Megfigyeléseim szerint a gyékénynek a színével lefelé terítése az uralkodó
gyakorlat.
Amikor az olajfához ér a menet, akkor háromszor körbejárják azt, általában az
óramutató járásával ellentétes irányban. Az olajfánál kiterítik a gyékényt, amelyre rááll a
lepel alatt maradó menyasszony az ima iránya (qibla) felé fordulva. A haddîma lekuporodik,
és nyolcas alakú kötéssel egymáshoz kötözi a menyasszony bokáját a piros gyapjúfonallal,
majd elvágja a fonalat.522 Ezt háromszor ismétli meg. Aztán beleteszi egy piros kendıbe a
magával hozott nyers tojást, mellé hennaleveleket, esetleg sáfrányt, vagy három marék
homokot szór,523 összecsomagolja, és a menyasszony jobb sarka alá helyezi. Ekkor kéri a
menyasszonyt, hogy sarkával ránehezedve roppantsa össze a tojást.524 Aztán a csomagot
kiveszi a lába alól, és gondosan elcsomagolja, vagy az is elıfordul, hogy maga a haddîma
elszalad vele, hogy biztos helyen hagyja, nehogy ártó szándékú emberek kezébe kerüljön.525
521

A fekete gyapjúleplet, mint ahogyan a guellalai nık ruháját, egy nagy tővel rögzítik, amely ez alkalommal
lehet díszes is. Ezt a leplet azonban, eltérıen a szokásos viselettıl, a jobb oldalon tőzik meg.
522
Az elbeszélések szerint a menyasszonynak el kell szakítania a fonalat, ha nem sikerül, akkor vágja el a
haddîma az ollóval. A gyakorlatban azonban ez utóbbit lehet tapasztalni.
523
A tojáshoz csomagolt anyagok tetszılegesek, a homokszórás el is maradhat.
524
Ez a tojás egyébként egyike azoknak, amelyeket a vılegény küldött a enna aāîrával.
525
Guellalában arról mesélnek, hogy van két, már használaton kívüli kút, az egyikbe a tönkrement Koránokat
dobják, a másikba pedig azokat az összegyőjtött levágott vagy kihullot testrészeket (körmöt, hajat), amelyek
esetében félnek, hogy ártó mágia eszközei lehetnek.
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Ezután letörnek egy ágat az olajfáról és a mennyasszony kezébe adják. Három, még
nıtlen fiút, akár kisebb fiút is, egymás után odavisznek a menyasszony elé, aki rájuk suhint,
megcsapkodja ıket az ággal.526 Általában ez az esemény derültséget okoz, viccelıdésre ad
alkalmat. A fiúkat olykor úgy kapják el és taszigálják a nık a menyasszonyhoz. Amikor ezt
befejezték, ugyanolyan felállásban, mint jövetelnél, visszatérnek a házba. Az irányokat
azonban ennél a rítusnál is elıírja a hagyomány. Egyesek úgy tartják, hogy jobb kéz felé kell
indulni az olajfa felé, mások a qibla irányát jelölik meg. De mindenképpen egy másik
útvonalat kell választani a visszatéréshez, szintén jobb kéz felöl közelítve a házhoz – amit
megfigyelésem szerint nem mindig tartanak be. Azt viszont mindenképp, hogy a visszaútnál
is háromszor ismétlik a gyékénydobást a már említett módon. Itt jegyzem meg elöljáróban,
hogy a vılegénnyel is hasonlóképpen elvégzik ezt a rítust, bár némi változtatással, a
következı nap kora estéjén. Kivételként akad olyan kerület, ahol két rituális zelmati van, egy
a menyasszonyok, egy másik pedig a vılegények számára.
Ami még a helyi diskurzusban mint értelmezés megjelenik ezzel a rítussal
kapcsolatban, az az, hogy azért végzik ezt a menyasszonnyal, mert az olajfa a munkát
szimbolizálja, és ezzel kívánják számára a rá váró házimunkát elıre jelezni, kívánatossá
tenni.
Ezt az olajfa-látogatási rítust sajátos dzserbai folklórhagyományként a sziget
reklámozásában is felhasználják.

1.2. Hajrítus (bombar)
A ház udvarára visszatérve a menyasszonyt egy belül párnákkal (a. muhadda, b. tamhaddit)
kibélelt, három székbıl öszeállított magasított ülésre helyezik, amelyet a qibla felé tájolnak.
Ez az alkotmány egy régi hagyomány modernizált, illetve mára megkopott változata: a
guellalaiak emlékezete szerint annak idején a menyasszonyt egy nyeregre ültették, késıbb
takarókkal letakart három kıre, ma pedig ugyanezt a funkciót akár mőanyag székek is
betölthetik.
Mrabet-Robana ugyanennek a rítusnak a midouni változatáról írja, hogy a
menyasszonyváltságból megvásárolt és a kelengye tárolására szánt díszes ládára (endûq)
helyeztek egy díszes nyerget, s erre rá a letakart arcú, ám kibontott hajú menyasszonyt. A
menyasszony anyja titkon a nyereg alá tett egy ekevasat, kantárat és zablát, amellyel azt a
526

Egyetlen olyan vélekedést hallottam, hogy három kislánnyal is lehet végezni ezt a rítust. Midounban MrabetRobana szerint hajadonokat csapkodnak meg az olajággal (Mrabet-Robana 2010:210).
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kívánságát akarta megvalósítani, illetve e szimbolikus tárgyakkal megerısíteni, hogy a
lányának vezetı szerepe legyen a házasságban, és hogy a férje felett uralmat
gyakorolhasson.527
A guellaliak is úgy emlékeznek, hogy az 1980-as évek közepéig szintén ládán ült a
menyasszony. Az 1990-es években ugyan már nem láttam, de azt is megemlítették, hogy
ugyanúgy, mint Midounban, a rítus kellékei voltak az eke (a. marat, b. ulli), kantár (a. ljem,
b. ragm) és a nyereg (a. berduc, b. tbardaca). Egy guellalai férfi azonban épp ellentétes
értelmezést adott a kantárról: szerinte azt fejezi ki, hogy a menyasszony kövesse a férjét.
Mindenesetre a férfiak által használt tárgyakról van szó, és ebben a vetületben valóban
felvethetı a nıi-férfi dominancia mint értelmezési keret. Az, hogy a midouniak
emlékezetében a menyasszonyt térben is a férfi tárgyak fölé emelik, jogossá teszi a feleség
felsıbbségének megfogalmazását. A guellalaiak szórványos hagyománymegırzése azonban
nem tesz lehetıvé hasonló következtetést.
A menyasszony számára kényelmes ülést egy paplannal, szimbolikus jelként is a piros
gyapjútakaróval (arâm amar) és három párnával biztosítanak. A menyasszonyt a három
székbıl összeállított emelvényre hátulról ültetik fel, amely mintha a lóra ülést imitálná,
illetve ez a mozzanat mindenképpen azt sejteti, hogy az irányoknak szerepük van ennél a
rítusnál.
Miután elhelyezkedett, néhány asszony fehér leplet tart fölé, amely alá ık is bebújnak.
Az addig fehér vászondarabba fogott, piros gyapjúfonallal körbetekert két copfját kibontják,
és fejére egyes adatközlık szerint hétszer, mások szerint háromszor kevés olajat öntenek,
amelyet a haddîma a szájába felszív és a menyasszonyi mécses olajtartó részébe, vagy a
földre köp vissza. Ez egy olyan gesztus, amely – néhány esküvın tett megfigyelésem szerint
– megosztja a nıi szereplıket és viták forrása. Az egyik esküvın a haddîma nem akarta
elvégezni ezt a rítust, de a többi asszony rákényszerítette, mire a haddîma öklendezni kezdett.
Egy másikon pedig, ahol egy fogadott fekete asszony (šušâna) volt a rituális segítı, az
asszonyok éppen hogy határozottan vissza akarták tartani ettıl, ám ı mégis végrehajtotta.528
A nık egy része ma már láthatóan gusztustalannak tartja ezt a rítust. Szórványosan az is része
a jelenetnek, hogy néhány mozdulat erejéig megfésülik a menyasszonyt.
Még a lepel alatt következik egy másik mozzanat is. A kellékeket már magával vitte a
menyasszony haddîmája az olajfához is: lisztet egy edényben és hét kis tölcsért, amelyeket

527
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Mrabet-Robana 2010:212.
Houmt-souk-i arab esküvın tett megfigyelés.
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papírból hajtogatott.529 Egyenként meggyújtja a tölcsérek végeit, a menyasszony szája elé
tartja, hogy az elfújja, majd ezután beteszi az öblös tálkában levı lisztbe.530 Helyi
interpretáció szerint ezzel a rítussal azt kívánják elısegíteni, hogy a férj szeresse a feleségét.
Ezután a menyasszonyt egy fehér lepellel (mintšef) teljesen letakarják, fejére arany
ékszereket531 helyeznek. (Lásd 27. sz. ábra.) Olyanná alakítják, mintha egy szobor lenne
(samba). Egy fonott tálat tartanak fölé. Hátulról, libasorban közelednek a menyasszony felé a
férfi rokonok és a kerületben lakó férfiak. A közeli rokonok, kezdve az apával, a
menyasszony ölébe és combjára tesznek pénzt, a többiek a fonott tálba. A tálba tett pénzt a
haddîmának szánják, a menyasszony testére, vagy az ölébe, térdére helyezett kendıbe
helyezett papírpénzt pedig magának a menyasszonynak. Ez a pénzajándék a menyasszony
családtagjainak a részérıl nem általános, több kerületben nem része a rítussorozatnak.

1.3. Arab lovas ( carabî mtaca el-bombar) rítusa
A következı rítusnál a felékszerezett, letakart menyasszonyt nagyobb körben körbeveszik,
egyes helyeken férfiak, nık vegyesen, máshol csak a férfirokonok. Ekkor egy alak lép a körbe,
férfit idézı maskarában, fehér öltözetben, burnuszban és fejére tekert turbánban úgy, hogy csak
a szeme látszik ki, vagy akár csak az egyik szeme és az orra. Más változatok szerint olyan
öltözetben, mint a beduinok vagy tuaregek, fekete vagy barna jebbában532, barna turbánnal. Az
alak (vagy jelenet) elnevezése „arab férfi”, „arab lovas” (carabî, b. abiyâf, vagy más
változatban d. carabî mtaca el-bombar533). Karddal534 vagy kardot szimbolizáló bottal a
kezében körbejárja535 a menyasszonyt, és idınként felé suhint. Más változatban a körülötte álló
férfiak és nık közül tesznek fenyegetı mozdulatot a menyasszony felé, mintha el akarnák
kapni, és az carabî, aki arctalan és szótlan, fegyverével – a menyasszonyt védve – feléjük üt.
Egy kör megtétele után el akar menni, de a körben állók visszatartják, mondván: „menj vissza!”
Erre újra körbejárja a menyasszonyt a kardját suhogtatva. Még kétszer megismétlıdik meg az
elıbbi jelenet, és csak a harmadik próbálkozására engedik ki a győrőbıl.
529

A tölcsérek anyaga nem kötött, a haddîma akár egy földön talált papundeklidarabot is felhasználhat erre a
célra.
530
A liszt (šacîr – árpa) helyett szokás illatos növények (rózsa, levendula, rezeda) összetört porát használni.
531
Az ékszerekrıl megoszlik a hagyomány, lehet wušwuš, šerka, semsem, mahbûb.
532
Mellnél bevágott, hosszú ujjú, bokáig érı ingszerő ruha. Tunéziában kifejezetten városi viseletnek számított,
amelyet vidéken az értelmiségi réteg vett át (Pauphilet 1954:109). A guellalaiak azonban ebben a
rítuskontextusban a (nomád) arab és tuaregek kapcsán említették.
533
. A guellalaiak ezt a rítusszekvenciát beszélgetésben még a kard (sîf) említésével azonosítják be.
534
Az általam megfigyelt kard görbe volt. Egy-egy kerületben akár több ilyen kardot is ırizhetnek, amelyet
ebben a rítusban használnak.
535
Egy adatközlı szerint balról jobbra kell megkerülni a menyasszonyt.
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Ezt a rítust a vallásban jártas emberek tilosnak (arâm) tartják, és az asszonyok
körében is elterjedt ez a vélekedés, bár a pontos okot nem ismerik – illetve egyesek szerint
csak akkor tilos ez a rítus, ha a férfiak és a nık vegyülnek egymással.536 Ennek ellenére, a
hagyományt folytatva elvégzik. Egy guellalai családnál azonban ottjártamkor már 4–5 éve
kitörölték a rítussorból amiatt, mert egy menyasszony, akivel elvégezték, három fogyatékos
gyermeket szült.
A jelenet az interpretációk hiánya, illetve a szétforgácsolódott emlékezet miatt
nehezen értelmezhetı. Egyesek arra emlékeznek, hogy régen keresztet alakítottak ki a
menyasszony fején egy piros és egy fehér szalaggal.537 Ma a menyasszonyi ékszeregyüttesbıl
helyeznek el párat rajta. Olykor az carabî a mozdulataival jeleníti meg a keresztet: kardjával
(botjával) ilyen jelet rajzol a „szobormenyasszony” fejére, majd a vállaira is. Megfigyelésem
szerint mindezt hátulról, mivel nem haladhat el a menyasszony elıtt. Ezután próbál kitörni,
de nem engedik, és ugyanúgy még kétszer megismétli a kereszttel való jelölést. Az egyik
magyarázata annak, hogy miért tekintik arâmnak ezt a rítust az az, hogy a kardos alak
tulajdonképpen védi a menyasszonyt, és hogy sem a kereszténység jelét, sem pedig az
aranyat nem szabad védeni. A védelem fogalmára utal az a helyi interpretáció, hogy a férfi
tulajdonképpen arab katona, aki egy család szolgálatában áll. Az értelmezések között
szerepel még az, hogy ennek a rítusnak a célja a nafs, vagyis a szemmelverés, illetve a
szexuális irigykedés (az „elkívánás” tekintete) kivédése.
A rítusnak a vallási elıírásokkal ellentétes jellegét mutatja, hogy az arab férfi
szerepét fiatal lánnyal vagy idıs asszonnyal538 játszatják el, ami más kultúrákban is
tapasztalható jelenség: a törvények áthágásával kapcsolatos szerepeket olyan emberekre
osztják, akik – vagy még, vagy már – nem teljes jogú tagjai a társadalomnak, vagyis
társadalmilag (státusukat tekintve) és biológiailag nem nemzıképesek. Az is elıfordul,
hogy mindezt egy közösségen kívüli személyre hárítják, történetesen a fekete közösséghez
tartozó haddîmára.
Ennek a rítusnak egyes kerületekben van egy olyan változata is, hogy két nı harcol
egymással, az egyik férfinak beöltözve. Mivel hátasállat, és támadó, avagy védıfegyver is
szerepel a jelenetben, csak kérdésként vetıdhet fel, vajon a Magreb más vidékein az
536

Mrabet-Robana a következı magyarázatot adja: „A bombarban a tánc a dzserbai hagyományoknak és az
iszlám törvényeknek és rendelkezéseknek egyfajta áthágását jelenti, amelyek kategorikusan megtiltják a
nıknek, hogy férfiakkal együtt csoportos táncban vegyenek rész, még ha családjuk férfitagjairól is van szó
(Mrabet-Robana 2010:212).
537
A piros és a fehér szalag keresztezése más rítusoknál is elıfordul, lásd wuzrák összekötözése, jafa
letakarása.
538
Személyes megfigyelés, hogy egy esküvın olyan idıs asszonyt öltöztettek be, aki már nem igen tudta, hogy
mit és hogyan kell csinálni, s a körben állók folyamatosan „rendezték” a mozdulatait.
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átszállítás alatt szokásos menyasszonyrablási kísérlet helyi megjelenítésérıl lehet-e szó:
avagy az elválasztó rítusoknak azon mozzanatáról, amikor a két fél küzd a sátusváltó
személyért.

1.4. A menyasszony megverése
A rítussor zárójeleneteként a haddîma leül a földre, ahhoz a házfalhoz, amely a qibla felé
néz, és átkarolva ölébe rejti a menyasszonyt, akit vastag takarókkal, paplanokkal takarnak le.
A lányrokonok és hajadon barátnık – ki kézzel, ki papuccsal – megverik a menyasszonyt,
amiatti dühüket és fájdalmukat kifejezve ezzel, hogy státusváltása következtében elhagyja
ıket. A haddîma kezével próbálja kivédeni az ütéseket. Ez a rítus általában nagy kacagások
közepette zajlik. Az ekkor elhangzó szavak: erberm erbez, a RB, megverni szótıbıl
ragozva.
Megfigyelésem szerint az elıbb leírt összes rítus körülbelül másfél óra alatt lezajlik,
6–6.30-tól 7.30–8-ig. Oursighenben, ahol minden egyes háznál van olajfa ugyanennek a
napnak az estéjén végzik ezeket. A menyasszonnyal levı fekete asszony, aki az carabî
jelenetet is játsza, a rítussor elején a saját szalmakalapját tartja, hogy a rokonok abba
tegyenek számára pénzt.
A bombar elválasztó rítussorozat mindazokat a jelentéseket közvetíti elsısorban
gesztusok és tárgyak révén, amelyeket egy közösség kifejezhet az egyik tagjának
elveszítésével kapcsolatban: a veszteség ellenére az elhagyott közösség (férfitagjainak)
termékenységét, a menyasszony szüzességének elvesztését, a csoport büszkeségeként annak
termékenységét, a férfirokonok búcsúját útravaló pénzajándékkal, a hajadon státusban
hátrahagyott leányok – rokonok és barátnık – szomorúságát, dühét, a családtagját adó és új
tagot kapó csoport közti feszültséget, az apai uralom alól a férj uralma alá helyezett leánynak
kívánt felsıbbrendő helyzetet az új családon belül, a szexuális életben való sikerrel a férj
megtartását és boldogságot.
Guellalában sok esküvın már nem végzik el a bombar rítussorát539, ugyanis
fárasztónak tartják a kora reggeli fölkelést. Úgy tőnik, hogy ez a szőkebb családi körben, 10–
15 ember részvételével végzett rítussor kiveszıfélben van. Arról nincsen információm, hogy
egyes elemeit különállóan elvégeznék.

539

Guellalában az olajfa-látogatástól kezdve a menyasszony szimbolikus megveréséig az egész rítussort
bombarnak nevezik, és olykor az egész napot is ezzel a szóval jelölik.
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2. A menyasszony testi megalkotása
Eddig a menyasszony számára az általános nıi szépségjegyeket igyekeztek megalkotni, bırét
fehérebbé tenni, szırteleníteni, felhízlalni, ha ajbába vonult. Innentıl kezdve azonban
azokat a jegyeket kezdik kialakítani, amelyek egyszeriek, és kifejezetten a menyasszonyi
státusra jellemzıek. Ebben olyan kódokat követnek, amelyek az uniformizálás felé mutatnak,
háttérbe szorítva az egyéni jellemzıket.

2.1. A hennafestés befeketítése
Ahhoz, hogy a menyasszony hennafestésének a végleges színét megadják, a henna
természetes vörös színét feketére változtatják, melyet szépségjegynek tartanak. Ennek a
folyamatnak az elnevezése: lûši540. Az esküvıi színszimbolikában a fekete szín, mint a
szépség és a mágikus (a szemmelverés elleni) védelem jele eddig az öltözetekben kapott
hangsúlyt, a henna átszínezésével azonban a menyasszony bırére is rákerül.
Úgy tőnik, hogy más, például egyes mauritániai törzseknél a „menyasszony
hennájának” (ennat al-carûs) színe meg kell hogy egyezzen a fiatal lányok hennájának a
színével. Vagyis világosabb pirosra készítik, megkülönböztetve a férjes asszonyok feketébe
hajló hennájával.541 Guellalában viszont csak ekkor, a liminalitás állapotában végzik a
hennasötétítést, amúgy az asszonyok hennafestéskor a színezıanyag természetes színét
használják, annak árnyalatában lehet esetleg eltérés attól függıen, hogy milyen hosszan
hagyták a bırön a pasztát.542
A menyasszony hennájának befeketítése hosszú, több fázist magában foglaló, és az
anyagok, valamint felhasználási módjuk alapján kellemesnek éppenséggel nem mondható
procedúra. Ehhez erre a célra kialakított vagy lakatlan lakrészbe, vagy akár a házon kívül,
például a garázsba húzódik el a menyasszony néhány asszonnyal együtt, ahová csak a
legközelebbi rokonok vagy barátnık léphetnek be. Ezt a követelményt általában nagyon
szigorúan veszik, és még az ajtót is bezárják.
Elıször leszedik a menyasszony kezérıl az elızı hennaréteget, körmeit bekenik
hagymával. Majd megadott arányban összetörnek elızıleg megpörkölt tölgyfagubacsot,
szegfőszeget, nyállal összekevert suwâkot, amihez hozzáadnak fehér port (šnâdel),
540

Brugnatelli szótárában nem található szó (Brugnatelli 2014). Föltehetıen a WŠY ’hímezni, ’szépíteni’,
’díszíteni’ tıbıl képzett alak.
541
Fortier 2001:55–56.
542
A vılegény és a menyasszony közeli nırokonai azonban szintén befeketíthetik ez alkalommal a
hennafestésüket.
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zöldcitrom levét, és ezzel a masszával kenik be kezét, lábát. Ezt megszárítják, olykor parázs
fölé tartva. Közben parázségetın olajat is melegítenek, amelybe mészport (jîr) öntenek, és
összekeverve egy sőrő, szürkés színő, maró szagú pasztát kapnak. Ezzel szedik le a
menyasszony bırérıl a zöldesre száradt elızı masszát, miközben nézegetik, hogy elég fekete
lett-e. A legvégén pelyvával is dörzsölhetik. Ezután tojásfehérjével kenik be, majd a
sárgájával, sıt még az elégetett tojástartó olajjal összekevert hamujával is, hogy még
intenzívebb hatást érjenek el.
A menyasszonyi hennafestésnek a legsötétebb feketének és csillogónak kell lennie,
olyannak, mint amilyen a skarabeusz, amelyrıl mondás is van: al-enna keyma hanfûsa.
Ugyanakkor azt tartják a legszebbnek, amely a legnagyobb kontrasztot mutatja a fehér bır és
a feketére színezett henna között. Ezt úgy is igyekeznek fokozni, hogy a festésen kívüli részt
szırtelenítı krémmel bekenik, és a legfelsı bırréteget ledörzsölik, amivel világosabb színt
kapnak. A minél nagyobb ellentétet a henna természetes színénél is kedvelik, Blidában
például, ahol skarlátvörösnek kell lennie a menyasszonyi henna színének, akkor tartják
igazán jónak, ha fehér pöttyök is maradtak benne.543
Guellalában mindezek a hosszadalmas, kellemetlen, és sok szennyel járó eljárások544
lehetetlenné teszik, hogy a menyasszonyt nagyobb nyilvánosság elé vigyék. (Lásd 28–29. sz.
ábrák.) Az arab esküvıkön, ahol meghagyják a menyasszony kezén és lábán a henna eredeti,
vörös színét, a hennafestés nagy nıi vendégsereg körében és díszes kellékekkel történik.
Mindvégig gyertyákat égetnek a közelében, amely a dzsinnek távoltartására szolgálnak,
„mert köztudott, hogy e lények »kerülik« a tüzet”.545 (Lásd 30. sz. ábra.) Ezt a guellalai
menyasszony hennafestése közben nem teszik meg, csak az elsı festés megkezdése elıtt
tartanak olajmécsest a feje fölé, ellenben idısebb asszonyok idınként megköpdösik a kezét,
lábát a szemmelverés ellen. Idınként pedig bhûrt szórnak a parázségetıre, szintén mágikus
védekezés céljából.
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Desparmet 1939:175.
A hennafestés befeketítésének van egy gyorsított és modernebbb változata is, amelyet nem a
menyasszonynál alkalmaznak, hanem azok folyamodnak ehhez, akik az esküvı alkalmával szintén fekete színő
mintát szeretnének: hígítót (a francia diluant szót dillionként ejtve) összekevernek hennával és összetört
szegfőszeggel, s ezt a keveréket két órán keresztül a bırön hagyva hasonló fekete színt nyernek.
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Lásd El-Adly 1983:147.
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2.2. Menyasszonyi hajviselet
A férjes asszonyok több megkülönböztetı jegye közül az egyik a hajviselet, amelyet elıször
az esküvı alkalmával, de egyes kultúrákban az elhálás után készítenek el.546 A magyar
kultúrában ezt kontyolásnak nevezik, amelyet szőkebb körben asszonyok végeznek, és
sokszor a leány szexuális felvilágosításával is egybekötik, a csak ott és ez alkalommal
elhangzó obszcén dalok közvetítésével.547 Az arab-berber kultúrákban is része a hajadon
asszonnyá változtatásának új hajviseletének kialakítása, amihez sokszor specialistát kérnek
föl.548 Guellalában ezt már inkább egy-egy ügyesebb asszony végzi.549
A nıi haj attribútuma a hosszúság, a kislányoknak hagyják a haját hosszúra nıni.
Guellalában körülbelül kétéves korukig a kisfiúknak is, amíg körül nem metélik ıket, addig e
nıi attribútumot viselik, amit a közösség így is képez le. A körülmetélés és a hajvágás után
válnak társadalmilag hímnemővé. A hosszú haj elfedését a férfiak szeme elıl, valamint a
naptól, széltıl és nedvességtıl való védelmét célozza például az Aziza Ben Tanfous által
Tuniszból idézett coqa szertartás, amikor a hatéves kislányok haját hátul egy copfba fogják
össze, és textilanyaggal tekerik körbe.550 Guellalában nem hallottam errıl a szertartásról, de a
kislányok hordanak ilyet, és a menyasszony haját kétoldalt szintén textilbe csavarják.551
A menyasszonyi hajviseletnek meg kell felelnie a hagyományban elıírtaknak,
egyszerre kell szépnek és hatékony mágikus védelmezınek lennie. A szépséghez
hozzátartozik a guellalai menyasszony hennafestésénél már említett színkontraszt, amelyet a
haj és a bır esetében is érvényesítenek. Ben Tanfous az észak-tunéziai, és fıként a tuniszi
menyasszony kapcsán említi, hogy feketére kellett festeni a haját, még ha szıke volt is, hogy
így alakítsák ki az ellentéten alapuló szépségjegyet,552 mindamellett, hogy a feketének
mágikus jelentése is van. További gyakorlat volt az ellentétek megalkotására az, hogy cukros
vízzel kenték be a hajat, amely fehér színt csempészett a feketébe.
Általános, hogy a hosszú hajat copfokba fonják, ezek kiképzése vidékenként,
közösségenként eltérı, és sajátos jelentést takarhat. Szíva-oázisban a hagyományos
546

A 19. században például a magyar kultúrában volt ez szokás.
Kutatók arról számolnak be, hogy tartalmuk miatt az ilyen dalocskák győjtése nehézségekbe ütközik, a
hagyományos közösségek ezeket mélyen titokban igyekeznek tartani.
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Lásd rituális szereplık részt.
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Fordrásznıvel nyugati mintára díszes hajkoronát is csináltathatnak maguknak a dzserbai menyasszonyok a
hagyományos hajviselet elkészítése elıtt. Egy houmt-souki arab menyasszony csupán két órán keresztül
élvezhette az amúgy meglehetısen költséges nyugati (nagyvárosi) menyasszonyi kinézetet, a többi rítushoz más
ruhát öltött, és a haját és másképpen fésülték.
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Ben Tanfous 1977:38.
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Általános gyakorlat az is Guellalában a nık körében, hogy ha ki akarják egyenesíteni hajukat, akkor a mosás
után tekerik be szorosan textilszalaggal, és úgy hagyják megszáradni.
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Ben Tanfous 1977:40.
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fejviseletet páratlan számú hajszálakból álló, vékony fonatokból alakították ki annak
érdekében, hogy „a leány is egyetlen legyen a férje életében”553. Guellalában ugyan nem
számlálják meg a fonatokban levı hajszálakat, de szintén több mezıben és vastagságban
készítenek fonatokat,554 és egy fényes fekete selyemszálból font, többszálú vékony zsinórt555
is felhasználnak a frizura készítéséhez. Ezt a homlokon középrıl kétoldalt a fül felé húzzák,
mintha halfarkat idéznének meg úgy, ahogyan ezt a menyasszony kezén a hennafestéssel
teszik. A fonatok végére újra felerısítik a már elızıleg is feltett amuletteket, a ijâbot, a
feûot és a garnt.
A mozabitáknál a menyasszony haját szintén befonják, és elöl középen kis, felfelé
álló, kétosztatú fonatba (b. takembušt) fogják,556 amelybe ékszert is tesznek. Ezt a
legjellemzıbb menyasszonyi jegynek tekintik, és az adott (a második) esküvıi nap is errıl
kapta az elnevezését.
Guellalában a menyasszonynak készített frizura volt régen a férjes asszonyok
hajviselete, mára azonban ez kikopott a gyakorlatból. Elıfordul, hogy a vılegény haddîmája
csináltat magának ilyet az esküvıre, a fekete selyemzsinórral együtt. Szokásosan a házassági
rítusok után egy hétig megtartják a viseletet, majd amikor a menyasszony elıször visszamegy
a szülıi házba látogatóba, akkor ott kibontják, és újra befonják a haját.
A hajkészítés elıtt vagy után a menyasszony szemöldökét is kiszedegetik,
megigazítják. Ezt is egy hozzáértı asszony végzi, aki elıször mészporral keni be a bırt, hogy
ne vérezzen. A munka közben mágikus gesztusként megköpdösheti a menyasszony arcát.

2.3. Idıszakos, menyasszonyi tetoválás (&arqûs)
A következı lépés a menyasszony tetoválása, amikor mágikus jeleket visznek fel a testére.
Ha régebben létezett is, ma már nem szokás Dzserbán a bırön egy életre megmaradó
tetoválás, amely általában az etnikai (törzsi) hovatartozást hivatott jelezni, és amely egyben
szépségjel is. A Korán ellenzi ezt a gyakorlatot, miszerint a Sátán írásának (ketibet el-šaytân)
bélyegzi.557 Egész Tunéziában elterjedt azonban a arqûs, amely egyszerre jelenti a jeleket és
a hozzá szükséges fekete festékanyagot.558 A festéket egy erre a célra szolgáló kis kétrészes

553

El-Adly 1983:145.
Vastagabb-vékonyabb fonatokat készítenek kétoldalt és elöl, amelyeket aztán egybefognak, kivéve a
legalsókat.
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A zsinór elnevezése trîd, egy-egy asszony készíti eladásra, de kölcsönkérni is lehet.
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Delheure 1986:204, 208.
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Daumas 1855:195.
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Lásd Ben Tanfous 1977:45–47; Boissevain 2006:133–134.
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agyagedényben (zliziya) készítik, amelynek az alsó része mázatlan, a fedele pedig mázas.559
Parázstartóra helyezve ebben vízzel megspriccelt tölgyfagubacsot, szegfőszeget, diófakérget,
rézszulfátot égetnek.560 A fedél alsó, mázas felén lecsapódó párlat adja a festékanyagot.
Ezután egy hozzáértı asszony (lehet afrikai származású specialista is) fogpiszkálóval vagy
pálmatüskével561 felviszi a menyasszony arcára – szeméhez, állához, két orcájának alsó
részére a szája sarkától indulva – és csuklójára a vonalakból és pontokból álló, hagyományos
guellalai mintát, amellyel a szemmelveréstıl kívánják védeni.562
Mialatt mindezek a menyasszonnyal egy félreesı helyiségben zajlanak, a két ház
között fontos ajándékokat cserélnek.

3. A „nagy henna” és a wuzrák cseréje
A harmadik napot a vılegény az carrâsákkal és a barátaival szabadon tölti. Délután vagy
estefelé anyjának piros lepelruhája alatt, két-két carrâsával az oldalán bemegy a házba,
leendı otthona fogadóhelyiségébe, és beáll abba a pozícióba – a bejárattal szemben a
gyékényszınyegre – amelyben a rítusokat szokásosan végzi. Páran – a vezír és a család,
illetve a kerület idısebb férfiai – vannak még ezúttal jelen. A vılegény elé helyezik azt az
egy-két megtömött bıröndöt, amelyben a menyasszonyváltság fizetésén felül a vılegény
kötelezı ajándékait küldik a menyasszonynak. Ez a házassági szerzıdésben kikötött,
keswának, illetve enna kabîrának (’nagy henna’) nevezett rész, vagyis a menyasszony
számára általában a vılegény anyja által vásárolt kelengyeegyüttes.563 Kísérıként a qemîját
viszik vele, amelynek ujjába hennalevelet, tojást és egy piros fonalgombolyagot tesznek – ezt
pontosan ugyanolyan ritualizált formában csomagolják, mint a „kis hennánál”. Ékszerek vagy
öltözeti kiegészítık ezúttal nincsenek az ingben, azokat a párjukkal együtt a bıröndökben
helyezték el. A Korán elsı szúráját, a Fátihát recitálva indítják útnak az ajándékküldeményt.
A küldeményt a rituális nıi inggel a kezében a vılegény egy nıtlen fivére viszi, ha
ilyen nincs, akkor egy fiatalabb unokatestvére. Régebben lóval és nagyobb menettel kísérték
559

Lásd fényképét Ben Tanfous 1977:39.
Boissevain 2006:133. Területenként változó lehet a festékanyag összetétele, tehetnek még hozzá tömjént,
sajmeggy magját (maleb), gránátalma héját (Pardo 2003:363; arqûs címszó in Encyclopédie berbère:
http://encyclopedieberbere.revues.org/1663).
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Pardo Douiretbıl gyufaszálat említ (Pardo 2003:363), ami azt mutatja, hogy a tetoválás felviteléhez használt
eszköznek nincsen különösebb jelentısége és jelentése.
562
A minta elnevezése az arab alaktól eltérıen berberül: tamenkušt.
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A „nagy henna” az 1990-es évek végén a következıket tartalmazta: 10 lepelruha (rda’), 1 piros lepelruha
(fûa amra), 1 pár ezüst bokaperec, 5–8 aranygyőrő, 6 ezüst karperec, 2–3 pár cipı vagy szandál. Magrebi
kitekintésként lásd Pardo 2003:358–359. Egyes közösségekben Algériában aenni elnevezéssel illethetnek a
menyasszonynak ajándékozott gabonazsákot is (Plantade 1988:46).
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a „nagy hennát”, ma már csak elvétve akad ilyen, eleve a „folklór” kedvéért. Ellenben
elterjedten szállítják autóval, amely a menyasszonyos házhoz közeledve harsány dudálással
ad hírt érkezésérıl.

3.1. A wuzrák útnak indítása a menyasszony házából
A menyasszonyos háztól a vılegénynek küldendı ajándék elkészítésével foglalatoskodnak
délután a menyasszony nırokonai. Az ajándék egyik része hét darab gyapjútakaró (wuzra564),
amelyeknek az összecsomagolása a következıképpen történik: a menyasszony haddîmája az
udvarban a qibla felé fordulva egyenként magára tekeri a textileket, úgy mintha nıi
lepelruhát venne fel – vagyis a két sarkánál fogva a hátánál keresztezve az anyagot – és utána
a lábához ejti ıket. Amikor mind a héttel elvégezte ezt a mozdulatot, egy másik asszony
segítségével megadott módon, téglalap alakúra összehajták a takarókat, egymásra helyezik és
egy széles fehér, valamint egy piros vászonszalaggal keresztben átkötik, ez utóbbival az
anyag hosszán át.
A wuzra kisebb mérető gyapjúszövet, mint a baaniya, régen ezt az öltözetet hordták
télen az asszonyok a ruhájuk felett. Ugyanakkor a fiatal pár új otthonának a díszítésére is
használták. Másfél méteres hosszúságban kötélre akasztották fel, lelógatva egészen a földig,
és ezekre helyezték el a menyasszony színes kendıit. Egyben, és talán ez még fontosabb,
használati „értéke” a wuzráknak, a was ed-dârnak egy nyilvános és egy intim térre való
felosztására is szolgált.
A guellalaiak emlékezete szerint az 1980-as évek közepétıl kiment a divatból a
wuzra. Mára teljesen kikopott a lakberendezési tárgyak közül, így használati jelentıségét
elvesztette, és nem szükséges megvásárolni. Ellenben rituális tárggyá lépett elı, és mint
ilyen, bekerült abba a tárgykategóriába, amelynek darabjait a guellalaiak a rokoni, ismerısi
hálózaton keresztül egymásnak kölcsönadják. Viszont az is megfigyelhetı, hogy rituális
tárgyi funkciójából is kikerülıfélben van: helyette olyan, ipari gyártású faliszınyegeket
vesznek, amelyeket aztán ténylegesen használnak az ifjú pár otthonában.
Rítusoknál számtalan példa van arra, hogy az eredetit felváltó új tárgynál a régivel
megszokott mozdulatokat viszik tovább. A wuzra esetében nem ez tapasztalható, ugyanis a
csomagoláshoz kapcsolódó rituális mozdulatokat is elhagyják. Míg a wuzra egyben öltözet és
térelválasztó is volt, addig a faliszınyeggel értelemszerően nem végzik el a ruhafelöltést
564

Douiretben wazrának nevezik a régi, helyben szövött, mintás, piros nıi lepelruhát (Pardo 2003:364), Gabès
környékén pedig wezrának a férfi leplet (Champault 1990:64, Pauphilet 1954:108).
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utánzó mozdulatot. Ugyanakkor megırzik a csomagolás módját, és ugyanúgy egy fehér
(kešta) és egy piros szalaggal (šamla) kötik egybe, mint a wuzrákat, és ugyanúgy a Fátihát
recitálják a férfiak felette, amikor útnak indítják.
Az igazi wuzrák esetében a haddîma mozdulatában egyértelmő, hogy egy nıi
(asszonyi) test kerül érintkezésbe a védıburkokat jelentı nıi öltözetekkel, avagy takarókkal,
ugyanakkor az elejtés mozzanata ennek levételét, elhagyását idézi. A wuzra fehér (nyers)
színő, ami a leányság, a szüzesség jelzıje a házassági rítusok színszimbolikájában. Ennek a
gesztusnak az értelmezésérıl nem sikerült adatot győjtenem, így csak kérdésként merülhet
föl, vajon a hajadonstátustól való megválás képletes kifejezésérıl van-e itt szó.
A wuzra-csomaggal együtt az éjjel megfızött tojásokból állítanak össze küldeményt:
fonott tálba (tendût) piros gyapjúkendıbe vagy nıi kendıbe kötnek körülbelül 150–200
tojást. Egy kettıs esküvın három ilyen tálat küldtek a vılegényeknek, tehát össszesen 500–
600 tojást. Ezt kíséri még a qemîja a szokásos kísérı kellékekkel (hennalevél, tojás), valamint
egy másik, nıi kendıbe kötött csomag, amelyben az elızı éjjel készített illatosítószerkorongok (jâwî), a menyasszony családjából származó amulettcsüngı (timuzzarin), és olyan
speciális, piros selyemkendık vannak csomagolva, amellyel a menyasszony fejét szokásos
bekötni, s amelyre az esküvıi ékszereket rögzítik. A menyasszony családjától származó férfi
amulettet és nıi kendıt a vılegény ruhájára fogják a már meglévı hasonló darabokhoz
rögzíteni, a piros selyemkendıket pedig a vılegény nırokonai kapják ajándékba. Az esküvı
után az amulettet visszadják a menyasszony családjának.

3.2. A wuzrák fogadása a vılegény házában
A „nagy hennát” szállító kocsiból a vılegény házában a vılegény haddîmája és két másik
nagyon közeli nırokona (férjes vagy hajadon leánytestvérei) veszi ki a tojástartó tálakat és
fejükön viszi be az új pár otthonába. A vılegény édesapjának kell levenni a tálakat a nık
fejérıl, és a földre tennie. (Lásd 31. sz. ábra.) Ebbıl az apró gesztusból az olvasható ki, hogy
a termékenységet szimbolizáló tojásokat a földdel érintkeztetik, ami tágabb értelemben is
jelentıségteljes (a föld megtermékenyítése, hozama), ám a szőkebb patrilineáris lakhellyel is
kapcsolatba hozható, mivel az apa érintésével, az ı testén keresztül történik. S az apa, a tojás
és a föld kapcsolatából az apaági leszármazás fogalma is kifejthetı.
A wuzrákat is ritualizált formában fogadják: a vılegény, a vezír és a család idısebb
férfijai – ugyanúgy, mint ahogyan a menyasszonyos házból indították – a Fátihát recitálják
felette. A vezír ezután kibontja a csomagot összefogó piros és fehér szalagokat, és a takarókat
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egyenként a bal vállára helyezi. Egy idısebb férfi vállon veri, hogy ne legyen többé vezír, s
legközelebb ezt a funkciót valaki más töltse be. Ezután helyezi el a takarókat a házban.

3.2.a. Hennaırlési és tojástörési rítus
A vılegény utolsó rítusa a házban azelıtt, hogy megérkezne a menyasszony, az elsı
szexuális aktus, a szüzesség elvesztésének a hennalevelek által közvetített isteni áldással
(baraka) való összekapcsolása, illetve védelem alá helyezése. A haddîmája egy kis kézi
kımalmot helyez egy nylondarabra a vılegény elé a gyékényszınyegre, amelyben kevés
hennalevelet ıröl. Ezt a malmot csak ünnepekkor használják, hiszen kisebb annál, mint
amellyel ténylegesen magvakat szoktak ırölni. Az összekapart morzsákat egy tálba helyezi.
A vılegény az ebbıl kivett hennamorzsalékkal együtt egy tojást széttör a leendı lakrészének
a külsı falán, az ajtótól jobbra. (Lásd 32. sz. ábra.) Olykor a tojást a tálba törik, és a vılegény
a hennával összekevert masszát keni a falra. Szokás még sáfrányt is keverni hozzá. A tojás a
menyasszonytól érkezik a wuzra-csomaggal. A falon a foltot vagy otthagyják, amely így
hosszabban emlékeztet az esküvıi rítusra, vagy a haddîma letörli.
Ez az ajtófélfánál zajló tojástörési rítus igen elterjedt a Magrebben, és a fontosságát
jelzi a következı eset, amelynek szem- és fültanúja voltam: egy olyan esküvın, ahol ezt
kihagyták, a vılegény egy idısebb nırokona erıteljes nemtetszését fejezte ki a mulasztás
miatt.

4. A menyasszony átszállítása a vılegény házába: a ja&fa
Az átmeneti rítus struktúrájában és a házassági rítusok sorában a menyasszony átszállítása a
vılegény házába kiemelkedı esemény. A menyasszony számára a házassággal járó változás
egyik fordulópontját jelenti (a másik a szüzesség elvesztése), „normális”, tehát átlagos
esetben egész hátralevı életére kihatóan. Ebben az eseménysorban összpontosul egyéni
életének megváltozása, egyben a közösség számára a házasság tényének a markáns
nyilvánossá tétele. A guellalai asszonyok is ezt az eseményt emelik ki akként, amelyet a
legmélyebben élnek meg. Ez tekinthetı a „legliminálisabb” szakasznak, hiszen területileg is a
köztes létben, a határsávban zajlik az esemény. Azt a kettısséget hordozza magában, hogy
egyszerre nyitott a falu egésze számára, ugyanakkor pedig zárt, mert a menyasszony továbbra
is rejtve marad. És éppen e kettısség miatt nagyobb veszélynek is van kitéve, így több
óvintézkedést is foglal magában ez a rítussorozat.
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A menyasszony átvitelének napja többnyire összekapcsolódik a nászéjszakával, és a
nyelvben ennek a napnak a megnevezése sokszor magára a házasságra utal, úgy ez mintegy a
házasság szinonimája. Ehhez képest számolják vissza vagy elıre felé a napokat.
A magrebi házassági rítusokat bemutató szerzık közül kevesen vannak, akik
részletesen kutatták és ismertették a menyasszonyszállítás eseményeit és szimbolikáját.
Közéjük tartozik André Louis és M.-M. Sironval, akik a dél-tunéziai berber Tamezredt
faluról írtak. Az ı kutatásuk azért számít különösen értékesnek, mert valószínőleg mind a két
nem képviselıitıl sikerült információkat szerezniük. Nem úgy a Joseph–Joseph férfi
szerzıpárosnak, akik a marokkói rif kabilokról írt mővükben elismerik, hogy a nıi világba
korlátozott mértékben léphettek be csupán.565 Mindamellett rendkívül mélyreható
információkat sikerült szerezniük a vizsgált társadalmakról, és messzemenı elemzéseket
készítettek, többek között a menyasszonyszállításról is. A következıknél fıként ezekre az
írásokra, valamint Véronique Pardónak a douireti menyasszonyszállításról adott részletes
leírására és leheletfinom elemzésére támaszkodom.

4.1. A menyasszonyi szállítóeszköz
A Joseph–Joseph páros azt figyelte meg a marokkói rif kabiloknál, hogy a vidéken tartott és
rendelkezésre álló hátasállatok, a ló, szamár és öszvér közül ez utóbbival szállítják át a
menyasszonyt a vılegény házába. Ló ugyan kevés van, de a szamarak és az öszvérek száma
közel azonos. Viszont az öszvér az egyetlen a hátasok közül, amelyik terméketlen, képtelen
az utódnemzésre. Joseph–Joseph értelmezésében szimbolikusan megegyezik a menyasszony
liminális státusával: a szőz menyasszony már nem lány, de még nem is asszony. A szerzık
azzal folytatják a gondolatmenetet, hogy a „menyasszony szemmel láthatólag nem is férfi”.
Vagyis ez olyan mozzanat az esküvın, amikor a nemek kategorizációja felfüggesztésre kerül
– hasonlóképpen, mint a menyasszony és vılegény közelében levı fiatal lányok csoportja (b.
iwzirin) és az esküvıi „kikiáltó” esetében. Mindkettı számára az esküvı a nemének és
státusának megfelelı viselkedésbıl való kilépés engedélyezett kerete.566
Dzserbán és Douiretben567 a szállítóeszköz a teve, amely erre a funkcióra van
„kiképezve”, vagyis idomítva, és amelyet bérelnek a gazdája szolgáltatásával együtt. Guellala
faluban két afrikai férfi tulajdonában volt ilyen teve, s ha úgy adódott, akár 4–5
565

Joseph–Joseph 1987:42.
Joseph–Joseph 1987:64.
567
Természetesen a tevét nemcsak ezeken a településeken használják a menyasszonyok szállítására, de itt a saját
kutatási helyszín és a szakirodalmi összevetés miatt szőkítem le a bemutatást.
566
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menyasszonyt is szállítottak egy éjjel. „Családi” szabály, hogy ha két fiútestvér esküvıjét
együtt tartják, akkor az idısebb fiú menyasszonyát hozzák el elıbb, akárhol lakjon is. A teve
díjszabását a megtett útvonal hossza alapján számolják ki.568
A jafa szóval illetik magát a felmálházott tevét és a menyasszonyt kísérı menetet is.
A vizsgált területen egyöntetően használt, a menyasszonynak a vılegényhez szállítását és
annak „kellékét” jelölı jafa szó szinte egyetlen szótárban sem szerepel. Dozy a kivétel, aki a
következı leírást adja róla: „szudáni, kairói és timbuktui bırökkel és sálakkal befedett,
vesszıbıl készült szék. Az ilyen székeket a teve hátára helyezik, és a hölgyek használják
hordszék gyanánt.”569 További adat az elnevezés forrására egy Kelet-Mauritániában még
manapság is használatos nıi nyeregtípus (jafe), amely rudakból rácsszerően összeállított, a
tevére keresztbe helyezett, nyújtott téglalap alakú szerkezet, beleépített nyereggel, és
amelyen két nı kisgyerekekkel, csomagokkal és kisállatokkal együtt utazik.570 Erre az
alkotmányra helyeznek egy négy faragott lábú, tetején ponyvás építményt, valamint létezik
egy, a dzserbai jafához hasonlítható, hajlékony ágakból korona-formára alakított és szintén
ponyvával letakart szerkezet is. A nomádoknál egy-egy nıi tevenyereg-együttes birtoklása a
státusváltásnak – lányból asszonnyá, asszonyból anyává válás, a szülıi táborból a férj
táborába való költözés –, valamint az asszony társadalmi rangjának a jelzıje, továbbá azáltal,
hogy a díszítése egyéni kacérkodásra ad alkalmat, valamint hogy a sátorban a nıi tér
elválasztására is használatos, a nıi identitás egyik alapeleme.571 Mauritániában a baldachin
letakarására szolgáló textileket, avagy az egész nyeregszerkezetet a már említett JB ’elrejt’,
’eltakar’ tıbıl származó valamely szóalakkal jelölhetik (l-ijâb, ejba, al-ajba572), és rítus is
kapcsolódhat hozzá: a baldachin alatt öltöztetik át a leányt a menyasszonyi ruhájába, amelyet
a „baldachinba belépés” kifejezéssel illetnek.573
Dzserbán a tevét hagyományosan a vízhúzáshoz és a transzszaharai kereskedelem
idején, amikor a sziget az egyik kereskedı-útvonal végpontja volt, teherhordóként, a szállítás
eszközeként használták. A sziget délkeleti részén a rîq el-jemel (teveút) elnevezéső átjáró
tanúskodik ennek fontosságáról, ahol az alacsony meder miatt a tevék lábon tudták elérni a
szigetet. Föltehetı azonban, hogy az állat magassága is az, ami kiváltképp megfelelıvé teszi
a menyasszonyvivésre, hiszen egyfajta méltóságot, rangot kölcsönöz a szállításnak.
568

1999-ben a jafa 70–110 DT volt (ami kb. ugyanannyi dollárnak felelt meg), vagyis a menyasszonyváltság
összegéhez viszonyítva annak 8–9 százaléka. Természetesen ez külön költséget jelentett a vılegény családjának.
569
Dozy 1881:173. A terminust a szerzı – pontosabb meghatározás nélkül – afrikai eredetőnek véli, Ibn Battúta
egy kéziratában való megjelenés nyomán.
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Puigaudeau 2009:300.
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Uo. és lásd Boulay 2006:130.
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Puigaudeau 2009:300; Boulay 2006:128; Fortier 2001:53.
573
Fortier 2001:53.

169

Mindezekbıl az látszik kirajzolódni, hogy a jafa szokása kapcsolódást jelent, jelképez a
szaharai nomád társadalmakhoz, amelyekben elsısorban a teve jelenti a mobilitás
lehetıségét, valamint erısen kötıdik az asszonyi státushoz.
A szakirodalomban más megközelítések is megtalálhatók. Pardo Douiretben például
az ottani építészeti jellegzetességekhez, a magas magtárakhoz hasonlítja a jafát,574 ilyen
jellegő építmény azonban Dzserbán nem található, így ez a párhuzam ebben a kontextusban
nem tőnik relevánsnak. Stablo a jafát berber eredetőnek tartja, amelyet az arabok
(málikiták) is átvettek és sajátos ünnepélyes elemekkel ruháztak föl. Akár több hivatásos
zenésszel is kísértethetik, és a délutáni órákban tartják,575 ami a nagyobb nyilvánosságot, a
közösség fele nyitást célozza. A földrajzilag tágabb kitekintés ezt az állítást is módosíthatja.
A jafát mindig a vılegényes ház rendeli meg, illetve biztosítja, és a vılegény
családja állja a költségeit. Ezért elıfordul, hogy a menyasszonyos házban az utolsó pillanatig
nem tudják, hogy milyen jármővel jönnek a menyasszonyért. Jóllehet a hagyományos tevés
jafát becsülik nagyra – amelynek folklórszínezetét sokszor elismerik, hiszen az idegenbıl
jött vendégek kedvében is akarnak járni ezzel –, az autóval történı szállításhoz is
folyamodnak. Ekkor, mint ahogyan más kultúrákban is, a család vagy az ismerısök,
szomszédok legjobb kocsiját igyekeznek megszerezni. Valamely múltbéli esemény hatására
azonban az is elıfordulhat, hogy egy családnál egyáltalán nem vesznek igénybe
szállítóeszközt: Sédouikech egyik kerületében egyszer leesett a tevérıl és meghalt egy
menyasszony, azóta gyalog indítják a menyasszonyokat a vılegény házába, legyen az akár
egy jó pár kilométerre levı faluban is.
A jafát Douiretben ajándékképpen is felajánlhatják a menyasszony számára barátai
vagy családtagjai, s ezzel a nagy értékő gesztussal beírják a leány nevét a falu emlékezetébe,
hiszen a jafás esküvıt számon tartják. Abban pedig, hogy a jafát saját kezőleg öltöztetik
fel, a szoros rokoni és baráti viszony fejezıdik ki.576

4.1.a. A jaMfa „felöltöztetése”
Guellalában a megrendelt tevét este vezeti a gazdája a vılegényes házhoz, olykor egy másik
fekete férfi kísérıvel.577 Az állat hátára egy régebben nádból,578 manapság fémbıl készült
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A magtár egyben a bıség és a termékenység szimbóluma is (Pardo 2003).
Stablo 1941:30.
576
Pardo 2003:363.
577
Általában az esti órákban érkezik ugyan a jafa, de az idıpont attól is függ, hogy aznap este hány
menyasszonyt szállítottak. Személyes megfigyelés, hogy reggel fél ötkor szállítottak egy olyan menyasszonyt,
575
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búbos ketrec, avagy baldachinváz van erısítve, amelynek a tetejére csupán egy kis csengıt
akasztanak.
Ezt a vázat a vılegényes házban kapott, az esküvı jelképes színeit mutató textilekkel
„ruházzák” föl. Sorrendjük a következı: legalulra kerül egy fekete gyapjútakaró (ûli akal),
amelyet széltében tekernek a keretre.579 A nyitott tetejére hosszában (a teve gerincének
vonalában) egy fehér textilt vetnek át az aljától kezdve: ez a tabâciya, egy tipikusan dzserbai
öltözet: egyik felén narancssárga csíkos pamut lepelruha, amelyet a nık kimenıruhaként
használnak. Erre a fehér lepelre egy széles piros szalagot (šamla) erısítenek, szintén a teljes
hosszában. A textileket hagyományosan a pálmafa tüskéivel tőzik egymáshoz, és úgy
rendezik el, hogy a négy oldalon egy-egy hosszabb csücsök lelógjon. A baldachinon belül a
teve hátára pedig egy piros gyapjútakaró (arâm amar, b. izâr), és utána egy ûli akal
kerül. (Más változatban egy fekete, majd egy piros, és a legtetején egy fekete csíkos piros
gyapjútakaró.) Mielıtt a textildarabokat fölerısítenék a tevére, mágikus gesztusként
mindegyiket hétszer egymásnak dobálja a tevét kísérı két férfi.580 Ugyan Guellalában az
1990-es években semmi egyébbel nem díszítették a jafát, egyesek olykor színes kendıket
kötöttek a baldachin alsó négy sarkához. A sokszínő, csillogó dekoráció, és például
halformájú amulettekkel is díszített baldachin az arabokra jellemzı, és ez egy identitást jelzı
elem a két közösség házassági rítusait tekintve.
A tevét sok helyütt, így Guellalában is már az autó váltja fel. A gépkocsira is az
eredeti jafa-dekorációt másolják át oly módon, hogy egy széles fehér és egy piros szalagot
(kešta és šamla), mint ahogyan a wuzrák csomagolásánál, egymással keresztezve vetnek át
rajta. Ezt más településeken is hasonlóképpen végzik, Douiretben például úgyszintén egy
fehér és egy piros szalagot, és a tevés jafa tetejére helyezett csokorhoz581 hasonlót
erısítenek rá. De az autót a hagyományostól eltérı módon is díszíthetik: a Guellala melleti
kis berber faluban, Oursighenben a karácsonyi girlandokhoz hasonló csillogó dekorációt
láttam jafa-autón. Habár a megszokott „felöltöztetés” elmaradt, az autó belsejében a
menyasszonyt egy hagyományos ûli akalra ültették.

aki a harmadik volt a szállítandók sorában. A vılegény házában egész éjjel várakozó nıi családtagok ekkor már
méltatlankodtak a nem szokványos idıpont miatt.
578
Douiretben olajfából készül (Pardo 2003:363). A Dzserbáról szóló turisztikai leírásokban is többnyire olajfa
szerepel.
579
A fekete takaró helyett lehet fekete csíkos piros is. Egyetlen egy adatközlı jegyezte meg, hogy ezt a textilt
jobbról tekerve kell a keretre helyezni.
580
Douiretben a ketrec és az azt borító textilek a faluközösség tulajdonában vannak, s egy szimbolikus összegért
lehet kölcsönözni ıket (Pardo 2003:363).
581
Hét olajágból és három pálmalevélbıl kötött csokor.
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Véronique Pardo a douireti jafa elemzésekor arra a következtetésre jut, hogy a
színek és a textilek, valamint az a mód, ahogyan a baldachinvázat beburkolják, magát a
menyasszonyt szimbolizálják.582 Ezt a véleményét látszik markánsan alátámasztani Stablónak
a Dzserbáról megjelent mővében a jafáról közölt fotódokumentáció, amelyen a fehér alapon
narancssárga csíkos, nıi kimenıruhával borított baldachinon két, egymás mellé helyezett
csúcsos szalmakalapot is lehet látni.583 Ezek feltételezésem szerint a nıi lepelruha
megtőzésére használt tőket (fibula) jelképezik, s az arabok esetében kettıt, hiszen dzserbai
viszonylatban az arab nık azok, akik a két vállon tőzik meg a leplet, míg a berberek a
mellkasukon középen egyetlen tővel.
A guellalai jafánál használt fekete szín megkülönböztetı jel a sziget többi népétıl,
hiszen az arab eredető lakosság esküvıin nem jelenik meg ez a szín. (A baldachinhoz a fekete
helyett az arabok piros gyapjútakarót használnak.) A berberek esküvıin, mint láttuk, már az
elejétıl fogva hangsúlyosan szerepel. A jafa a közösség vizuális identitásjelzıje, és a
felöltöztetés és a díszítés módjáról meg lehet állapítani, hogy melyik közösséghez tartozik. A
dzserbai folklór turisták számára történı „színpadra vitelében” is hangsúlyos szerepet kap a
jafa és a közösségek közti megkülönböztetés. Úgy tőnik, hogy Dél-Tunéziában, ahol ez a
menyasszonyszállítási mód területi sajátosság, egyre inkább a nemzeti kulturális hagyomány
részévé válik, az azzal járó turistapropagandával kísérve. A sziget folklórprogramjainak
kiemelkedı része, hogy rendszeresen, hetente rendeznek jafa menetet az érdeklıdı turisták
számára – és bevonásával –, például Midounban.584 (Lásd 33. ábra.)
Ahol nincsen a menyasszonyt elfedı külsı burok, ott az öltözet az, ami a
nyilvánosság elıtt megjeleníti a releváns jelentést. Joseph–Joseph a marokkói rif kabiloknál a
fehér lepelbe burkolás okán párhuzamot vonnak a menyasszony és a halott között,
különbségként említve az elıbbinél a vertikális, az utóbbinál a horizontális testtartást.
Bıséges irodalom szól arról, hogy az átmeneti rítusok liminális szakaszában levı, státusváltó
személyeket a különbözı kultúrákban és különféle módokon a halottakhoz hasonlítják.585 A
menyasszonynak, legalábbis a guellalai menyasszonynak az esküvı idejére felvett
viselkedése is ebbe az irányba mutat: szótlan, szinte mozdulatlan, és láthatatlan, hiszen testét
elfedik, arcát letakarják. A szótlanságot, vagy legalábbis azt a tényt, hogy a menyasszony
582

Pardo 2003, 2006.
Stablo 1941:31–32.
584
A jafa folklorizációjáról lásd még a ksarok (qâr) fesztiválját (Pardo 2003:397–398). Az 1990-es években,
a guellalai fazekasfesztiválon egy helyi berber és egy arab jafa is szerepelt. A midouni jafa-elıadásról lásd a
település helyi egyesületének honlapját: http://www.si-djerbamidoun.com/index4.html
585
„...a liminalitást gyakran kapcsolják össze a halállal, az anyaméhbeli állapottal, a láthatatlansággal, a
sötétséggel, a biszexualitással, a vadonnal és nap- vagy holdfogyatkozással.” (Turner 2002:108.)
583
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lehetıleg kerülje, hogy kinyissa a száját, egyes kutatók a dzsinnekkel szembeni
védekezésként értelmezik. A mauritániai móroknál a menyasszonyt éppen ezért nem is
beszéltetik, nehogy egy dzsinn ekkor beléhatoljon.586
A menyasszonyt nem küldik az apai házból, hanem a vılegény házából menesztenek
érte. Menettel kísérik, és egyúttal tárgyakat is visznek a menyasszonynak.

4.1.b. A jaMfa indítása a vılegény házából
Amikor elkészülnek a baldachin „felöltöztetésével”, a vılegényes ház férfijai, a vılegény
rokonai a teve háta mögé állva a Fátihát recitálják. A vılegény az édesanyja fûa amrája
alatt, két oldalán a két-két carrâsával szintén jelen van. Abban a pillanatban, amikor a gazda
felállítja a tevét, a vılegény apja egy fonott tálból (tendût) fıtt lóbabot és egy héjas fıtt tojást
hajít a tevére. Apa hiányában egy apaági rokona, a nagybátyja végzi a rítust.
Ez a mozzanat több verzióban és interpretációban fordul elı: a vılegény, amikor kijön
a házból, a vezír a gyékényszınyeget hátulról átdobja a fûa amra fölött, a vılegény elıtt
kihajtja, és erre állnak rá az carrâsákkal. Az is gyakorlat, hogy a vılegény dob egy marék
lóbabot a tevére. Olyan verziót is láttam, amikor a vılegény apja kezében tartott fonott tálban
a lóbabok mellett négy tojás volt. Hármat kivett és eltett a zsebébe, és a megmaradt egyet
dobta a lóbabbal együtt a tevére. A lóbabokat a gyerekek kapkodják össze, és ugyanúgy
küzdenek a tojásért, mint más rítusoknál késıbb, például a negyedik napon a menyasszony
nyilvános bemutatásánál.
Arra mindenképpen ügyelni kell, hogy a vılegény ne keresztezze a teve útját, mert az
a hiedelem, hogy az bajt hoz a menyasszony családjára.587 Ha autót indítanak a
menyasszonyért, akkor is ugyanezeket a gesztusokat végzik. A sok lóbab, mint mag, és a
tojás egyértelmően a termékenységre való utalások.
Ehhez a rítussorhoz tartozik még egy mozzanat: amikor a vılegény visszaérkezik a
házba, a menyasszonynak szánt csomagot (b. timelset), a ruhákkal és a fehér takaróval
megáldják úgy, hogy a férfiak a Fátihát recitálják fölötte. Ezután egy lány vagy asszony a
jafát kísérve a menyasszonyhoz viszi a csomagot.
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Fortier 2001:63.
Oursighenben említették ezt a hagyományt.
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4.1.c. A jaMfa menetiránya
A rítusokban, ha nem is minden esetben, de a mozgás iránya jelentéshordozó lehet. Mint
ahogyan az olajfa-látogatási rítusnál is a kiinduló pontból tekintett haladási és a visszatérési
irány meghatározott volt – jobb oldal felé és jobb oldalról kellett, hogy történjen –, úgy a
menyasszonyt vivı menet útja is rituálisan kijelölt. Úgy tőnik azonban, hogy habár a faluban
köztudott, hogy az irányoknak bizonyos jelentésük van, errıl az egyének szintjén eltérı
interpretációk születnek. Egyesek azt mondják, hogy a vılegény házától a menyasszonyért
küldött jafának keleti irányba kell indulnia, és nyugat felıl kell hoznia a menyasszonyt.
Mások az ellenkezıjét állítják: a menyasszonynak kelet felıl kell érkeznie, mert a Nap is ott
kel fel, és a menyasszony olyan mint a Nap. Berberül tused am tûfit, azaz ’úgy érkezik mint a
Nap’ kifejezést használják. Megint mások úgy tudják, hogy az ima (qibla) irányából kell,
hogy érkezzen. És akad olyan kommentár is, hogy a jafa ugyanazt az utat járhatja be, de a
vılegény házához más irányból kell közelítenie, mint amilyen irányba elindult.
Akárhogyan történik is valójában a szállítás, a lényeg, hogy az irányokat valamilyen
elv szerint, tudatosan választják. Semmiképpen sem szabad ugyanazon az útvonalon (vagy
mint láttuk, legalábbis egy szakaszon) menni a menyasszonyért, illetve ugyanazon elhozni,
mert ez a házaspár boldogságára romboló hatással lehet. Ezt a veszélyt próbálják elkerülni
azzal a megoldással is, hogy a nehezebben járható úton mennek a menyasszonyért, és a
könnyebbiken viszik a vılegényhez. A faluban ismert (s a falubeliek által derültséggel
felidézett), egy konkrét kerületben, családnál és esküvın megesett történet, hogy a
menyasszonyos háznál traktorral kerítésfalat döntöttek le annak érdekében, hogy be tudják
tartani a hagyományt, vagyis hogy a jafa – ez esetben autós szállításról volt szó – a
megfelelı irányban tudjon visszaindulni. A menyasszonyt szállító menet a falubeliek
elmondása szerint ugyanazt az útvonalat járja be, mint amit a enna kabîra szállításakor.

4.1.d. Ruhaajándék a menyasszonynak (timelset)
Guellalában a vılegényes házból induló jafával együtt vagy kis idıvel elıtte a vılegény egy
nırokona csomagot visz a menyasszonynak. A különféle elbeszélésekben hajadon leánynak
kell lennie, mások szerint lehet a vılegény haddîmája, vagy egy másik férjes asszony („bár
jobb, ha hajadon lány”), és megint mások szerint mindkettı lehet. A lényeg, hogy csak nı
viheti a menyasszonyos házba, és helyezheti közvetlenül a letakart arcú, földön ülı
menyasszony kezébe (és mellé) csomagba – kendıbe – kötve azokat a ruhadarabokat,
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amelyeket a menyasszony a jafához felvesz.588 Ebben az öltözetben marad egészen
másnapig.
Ez alkalommal visznek a menyasszonynak egy fehér gyapjútakarót (baâniyya) vagy
fehér ágytakarót is, amely az utolsó eleme annak a tárgyegyüttesnek, amelyet a férjnek a
szerzıdésben kikötött módon kötelessége a menyasszony számára biztosítani. Általános
vélekedés, hogy gondot jelent, ha ezt elmulasztják. Egyesek szerint még az is elıfordul, hogy
ennek hiányában nem adják oda a menyasszonyt. Mások úgy emlékeznek, hogy a két család
ilyenkor megegyezik abban, hogy a vılegény egy késıbbi idıpontban szolgáltatja a takarót.
A tárgyról szóló diskurzusból mindenesetre kiolvasható, hogy fontos szimbolikus tételrıl van
szó, a vılegény kötelezettségvállalásának maradéktalan teljesítése fogalmazódik meg ebben a
tárgyban, amely egyébként lehet új, de régi is. A menyasszony holmijával együtt, szekéren
vagy kamionban viszik (vissza) a vılegényes házba.
A ruhákat hozó lány vagy asszony fogadása körül szintén megoszlik a hagyomány:
egyesek szerint – ugyanúgy, mint a sabaq ra’sku vagy a „kis henna” kézbesítésénél – addig
nem szólalhat meg, amíg nem iszik a felkínált vízbıl, mások nem ismerik ez a mágikus
gesztust. Étellel azonban mindenképpen megkínálják, és ugyanolyan ajándékot is kap, mint a
ház vendégei (kis ajándékcsomagot és kendıben nyolc tojást).
Ezután a hozott ruhába felöltöztetik a menyasszonyt, aki így készen áll arra, hogy
átszállítsák a vılegényhez.

4.2. A menyasszony búcsúztatása a szülıi háztól
Megfigyelésem szerint a guellalai menyasszonyt közvetlenül a szülıi ház elhagyása elıtt nem
búcsúztatják olyan ritualizált formában, mint azt más közösségekben teszik. A nyilvánosságnak
sem mutatják be, sem a hennázásakor, sem a frizurájának az elkészítésekor, hiszen mindvégig
egy szobában marad, ahová csak a legközelebbi rokonok, barátok léphetnek be.
A guellalai menyasszony otthon kézfogással búcsúzik el az édesapjától, aki „rabb
ihennik” (’Viszontlátásra’, illetve szó szerint ’Az úr ırizzen meg téged’) szavakkal bocsátja
útjára. A fehér gyapjútakaróba teljesen bebugyolált menyasszonyt egy férfirokona veszi vállra
és viszi ki a ház elé, ahol a leültetett teve várja. Lábán nincsen cipı, hiszen nem érinti a földet,
mindvégig viszik. Ez a felemelés is védekezés lehet a dzsinnek ellen, akiknek a föld az egyik
lakhelye.589
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A menyasszonyt gyorsan viszik ki a házból, és a saját háza küszöbének az átlépését
nem kíséri az elválasztó-búcsúzó rítusokhoz tartozó olyan mozzanat, mint máshol. A
marokkói Rif-hegységben élıknél a szülık a házban úgy vesznek búcsút a lányuktól, és úgy
siratják az eltávoztát, mintha halott lenne.590 Egyéb példák azt mutatják, hogy a
hátramaradottak termékenységét igyekeznek biztosítani a liminális, szent állapotban levı
menyasszony érintésével, illetve a menyasszony tartós házasságát vetíthetik elıre azzal, hogy
„ez egy elmenetel visszatérés nélkül” mondás kíséretében becsapják mögötte a szülıi ház
ajtaját, hogy oda többé – válás vagy egyéb ok miatt – ne térjen vissza.591
Guellalában a menyasszonnyal együtt még beültetnek a baldachin alá egy hajadon
leányt, aki vele együtt teszi meg az utat. Olyan példa is van, hogy a menyasszony mellett
segédkezı fekete asszony (šûšâna) kíséri el.

4.3. A menyasszonyvivı menet
A Magreb egyes más közösségeit összehasonlítva azt látjuk, hogy a menet összetétele igen
eltérı lehet. Dzserbán a menyasszony apja nem kíséri el a lányát. Egyébként is, az esküvı
teljes idejére elhagyja a házát, és nem is tér vissza. Azt mondják róla, hogy olyan ilyenkor,
mint egy vendég. A menyasszony édesanyja viszont a kísérı menetben van. Az esküvıi
menetet Guellalában fıképp nık és inkább a fiatalabb generációhoz tartozó férfiak alkotják.
Négyen közülük a teve négy lábánál, vagyis a baldachin négy sarkánál mennek, és ık fogják
az öltöztetésnél meghagyott lelógó textilcsücsköket. A hagyomány azt írja elı, hogy nıtlen
férfiak legyenek, elnevezésük: emmilen vagy âmil arabul (b. išedd al-âmil), amely a
ML, ’vinni’ tıbıl képzett szó. Egyesek azt is mondják, hogy általában az apai nagybácsik
fiai (wuld camm), akik lehetnek nıtlenek és házasok is.
Közvetlenül a teve mögött lépked a menyasszony haddîmája, kezében egy fonott
tállal (tendût), abban pedig a tipikus esküvıi tárggyal, a négy mélyedéssel ellátott, füles,
nyakas, csırös, zöld mázas, ez alkalommal meggyújtott olajlámpással. A lámpás egyik
mélyedésében egy nyers tojást, a másikban egy darabka fehér illatosítószert (šabb)
helyeznek. Olykor azt az olajágat is ráteszik, amellyel a menyasszony az olajfa-látogatási
rítusnál a fiatal fiúkat megcsapkodta. Fontos említeni, hogy ha autóval viszik is a
menyasszonyt, akkor az a gyalogló menet lassúságával halad.
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Régebben a baraka és a dzsinnektıl való védelem mágikus gesztusaként a haddîma
néhány szálat kitépett a teve farkából, amelyet egy parázségetın (qânûn) elégetett. Egy másik
hagyomány-verzió szerint mindannyiszor, amikor megállt a menet, hogy a menyasszonyt
megitassák, a parázségetı fölé tartották a teve farka bojtját. Douiretben a teve farkára kendıt
kötnek, és a vılegény nıvére vagy egy fekete asszony a kendıt fogva megy a teve után,
miközben a másik kezében egy parázségetıt visz.592 Ezek a gesztusok is hasonlóképp
védelmi célt szolgálhatnak, mint Guellalában.
A menetben a derbûkával való dobolás is a dzsinnek elriasztására szolgált. Ezt
máshol, és megint Douiretet említem példának, hivatásos, afrikai zenészek szolgáltatják, akik
már személyükben – a bırszínük által – is egyfajta mágikus pajzsot emelnek a menet elé.
Pardo leírása szerint a zenészek a menet élén haladnak.
A menetet egy szekér vagy kamion zárja, amelyben a menyasszony személyes
holmiját és az új otthon berendezési darabjait viszik; ezek általában matracok és különféle
lakástextilek, párnák.
A menet az út során háromszor áll meg – a kerület határán, a megtett út közepén,
valamint a férj házának közelében –, és a menyasszonynak mindannyiszor vizet kell innia.
Westermarck szerint a felfrissülésen kívül a vízivást purifikációs gesztusként is lehet
értelmezni, ami különbözı magrebi közösségekben és különbözı formában gyakran része a
menyasszony két ház közti útjának.593
Ha megnézzük a magrebi szakirodalmi utalásokat a menyasszonyszállításról, az adott
közösségre jellemzı különbözı elveket lehet kitapintani. A mauritániai berbereknél a lehetı
leggyorsabban, és föltételezhetıen a legrövidebb útvonalon szállítják át a menyasszonyt a
vılegény esküvıi sátrába a mágikus támadások kockázatának minimalizálása érdekében. A
menyasszonyt a család volt fekete rabszolgái viszik, egyfajta mágikus pajzsot képezve
körülötte. Ebben a közösségben a fekete szintén a szépség és a hathatós mágikus védekezés
színe, amely a menyasszony testén és öltözetében is hangsúlyosan megjelenik, mégpedig a
tetoválásában és abban, hogy arcát is egy fekete kendıvel takarják le.594 Az algériai
mozabitáknál is a szállítás gyors lebonyolításán lehetett a hangsúly, mivel a hagyomány
szerint a menyasszonyt, ha nem volt súlyosabb testalkatú, egy asszony vitte a hátán,595 – ha
viszont termetesebb volt, akkor két asszony tartott neki bakot, a menyasszony a kezükre állt
rá, és a vállukon támaszkodott – egy másik asszony pedig égı olajlámpást tartott a feje fölé.
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Manapság a menyasszony a saját lábán megy, és csak a szoros nıi rokonsága kíséri, egy-két,
távolabbról ıket vigyázó férfi védelme alatt.596
Más közösségekben éppen hogy meghosszabbított útvonalon viszik a menyasszonyt,
hogy az átszállításának, vagyis magának az egybekelésnek a lehetı legnagyobb
nyilvánosságot adják. Bár nem szól részletes leírás az útvonalról, ám nagy valószínőséggel
feltehetı, hogy az adott település legfontosabb útjait veszik igénybe. Ezzel territoriálisan a
település úthálózatába „íródik be” a menyasszonyszállítás.
Az is elterjedt, hogy a menet a mecseteket és szent embereknek emelt emlékhelyeket
látogatja meg, ott mintegy áldást is kérve a házasságra. Ez esetben a territórium szakrális
pontjaival jelölik ki a menyasszonyszállítás útvonalát. Guellalában a szakrális helyszíneket
(nem a falu legjelentısebb helyszíneit, hanem az adott kerületét) a macmûrák
meglátogatásával járták körbe. Westermarck is arról számolt be Marokkóból, hogy ha más
településrıl hozták a menyasszonyt, akkor a vılegény lakhelyére érkezve elıször a
mecsethez vitték.597
Douiretben, ahol a lakodalom nagyon erısen a douireti identitás része, az esemény a
közösséghez való tartozás kifejezése és megerısítése azáltal, hogy több elemében a közösség
felé nyitott, és közösségi térben játszódik: például a zenélés, a menyasszonyt szállító menet
megállóhelyei is az egyes közösségi terekre esnek. Sokszor megállnak, és ilyenkor a férfiak a
teve elé kerülve táncolnak, puskákat dörrentenek.598 Ebben az esetben a szállítás útvonala a
közösségi kohézió territoriális leképezését adja.
Guellalában az elhagyott és az új lakhely kerületének határán, valamint a kettı között
középtájon áll meg a menet. Mivel a kerület az apaági leszármazási családok lakhelyét fedi, és az
ott élık, házzal rendelkezık a kerület nevével megegyezı családnevet viselnek, a határaikon való
megállással a menyasszonyi menet a territóriumba rajzolt genealógiai határt is jelöli. A falu egyik
kerületében (ûma Boussaid), ahol egyfajta ıskultusz uralkodik olymódon, hogy az ágazati ıs
sírjánál építettek egy négyzetes, kupolás közösségi épületet, ahol minden éjjel az ıs emlékére,
tiszteletére meggyújtanak egy gyertyát, és ahová esténként járnak beszélgetni illetve ünnepekkor
összegyőlnek, ennél az ısre emlékezı épületnél is megáll a jafa, és a menyasszony apja gyertyát
gyújt. A Boussaid ısapának az alakja azáltal is összekapcsolódik az esküvıvel, hogy a kerületben
elterjedt hiedelem szerint esküvıi öltözetet visel, ha valakinek megjelenik.599
Egyes közösségeknél azt látni, hogy amikor egy családon belül közeli rokonok
596

Delheure 1986:206, és szóbeli információ mozabita asszonytól.
Westermarck 1972.
598
Pardo 2003:366.
599
M. Boussaid információja, akinek a nagyapja, az apja és a lánya is így látták a számukra megjelent ısapjukat.
597

178

(elsıfokú unokatestvérek), illetve egymáshoz közel, vagy épp a nagycsaládi rendszerben egy
fedél alatt élık lépnek frigyre egymással – vagyis olyan esetekben, amikor genealógiailag
és/vagy territoriálisan túl közel vannak egymáshoz a házasulók –, akkor elmarad a látványos
vagy nyilvános menyasszonyszállítás. Ilyenkor, mivel nincsenek határok, ezért ezeket
értelemszerően nem is jelzik.
Általában késı éjjel viszik át a menyasszonyt a vılegény házába. Régen, amikor még
nem volt villanyvilágítás, hajnalban került erre sor. Manapság mindkettı megfigyelhetı.
Amikor túl késın, vagyis hajnalban hozzák a menyasszonyt, a nıi vendégsereg a vılegényes
ház belsı udvarában alszik.

4.3.a. Rituális küzdelem a menyasszonyért
Az útvonal bejárása, a mozgásban lét, és fıként a két pont közötti ideiglenes tartózkodás
lehetıséget kínál külsı és váratlan, avagy kodifikáltan meglepetésszerő beavatkozásra. Ez az
a szakasz, amikor a házassági rítusok struktúrájában megakadályozhatják, vagy legalábbis
késleltethetik a házasság megvalósulását. A különbözı kultúrákban például oly módon, hogy
megkísérelhetik elrabolni a menyasszonyt, vagy lezárhatják a menet útját, és váltságot
követelhetnek a továbbhaladásért.
A menyasszonyvitel az út két végpontján és a között alkalom arra is, hogy a leányt
adó és a leányt kapó család, közösség dramatizált formában kifejezze a köztük levı
egyenlıtlen viszonyt. Egy 19. század eleji beszámoló szerint a szíriai beduinoknál a leányért
menı, a vılegény törzséhez, családjához tartozó férfiak a leány szálláshelyénél kétórás
küzdelmet folytattak a menyasszony családjának férfitagjaival, és mindkét oldalról több mint
húszan megsebesültek, habár alapvetıen megjátszott csatáról volt szó. A vılegény maga
azért nem vett részt az akcióban, mert féltette az életét: ha a leány egy közeli rokona, vagy
egy törzsbeli fiatalember is pályázott volna a leány kezére, ez a csatajáték alkalom lehetett
arra, hogy halálos sebet ejtsen a vılegényen, és elrabolja a menyasszonyt. A vılegény
törzsének gyıztes csapata a csata után megtámadta a menyasszony apjának a sátrát, kiragadta
onnan a menyasszonyt, és átadta a vılegény törzséhez tartozó asszonyoknak. Ezután a két
csapat egy csoportba egyesült.600 Az egyiptomi Szíva-oázisban El-Adly leírása szerint a
menyasszony elvitele a következıképpen zajlik: a menyasszonyért jövı menetbıl „a nık
bemennek a menyasszony házába, és szobája felé tartanak azzal a céllal, hogy a
menyasszonyt »elrabolják«. Tettetett erıfeszítésük a menyasszonyt védelmezı nık szimulált
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ellenállásával találkozik. Ezalatt a ház elıtt a két félhez tartozó férfiak is látszatviadalra
kelnek egymással. A harc végül a támadók gyızelmével ér véget, akik a menyasszonyt
elrabolják, s a menet zenészekkel és táncolók kíséretében elindul a vılegény háza felé.”601
Egy marokkói példa szerint a másik végpontnál, a vılegény házához közeledve
játszódik le hasonló jelenet, és ott csaphatnak össze a menyasszonyt vivı férfirokonok a
vılegény rokonaival.602 A menyasszonyadás visszautasításának és a férfi által történı
megszerzésnek dramatizált változata a nemek közötti harcban is megfogalmazódhat, amikor
a menyasszony és nırokonai küzdenek a vılegény férfirokonaival, illetve a két családból
való fiatalok a nemük szerint alkothatnak két csoportot és küzdhetnek egymással. A
menyasszony valamilyen módon történı visszatartása (elrejtése, helyettesítése, holmijának
ellopása, a nászsátor elbontása) a hajadonok és házasok közötti összecsapást is ösztönözheti,
amely a menyasszony státusváltásának szimbolikus ellenzése az egyik oldalról, míg igenlése
a másikról, utalva a két csoport közötti viszályra a házasság elhálását illetıen. Ezeknél a
dulakodásoknál a felek fizikailag érintik egymást, vagyis ez a mozzanat megfelel a rítusok
egyik olyan funkciójának is, hogy a mindennapi életben kialakult és megcsontosodott
rendszerek egy idıre – pontosabban erre az idıre – felboruljanak, az egymástól elkülönült
különbözı csoportok között a határok leomoljanak. A nemek közötti fizikai távolságtartás
fıszabályát hágják át ilyenkor, nagy szabadságot élvezve ebben: a szidalmazás, a test test
elleni birkózás, a vetkıztetési kísérlet, a célzatos fogdosás mind elfogadott módjai a
küzdelemnek.603
Akármilyen felek között folyjon is a csatározás, az mindig a vılegény oldalán álló
csapat gyızelmével ér véget. Úgy tőnik, egyes közösségeknél fontos, hogy a közösséget ért
veszteséget szimbolikusan a másik fél agressziójának eredményeként tüntessék föl. Emellett
a menyasszony – vagyis a közösség egy tagja – értékét mutathatja, hogy a saját közössége
„nem hagyta”, megküzdött érte.604
Guellalában nincsenek ilyen közösségi küzdelmek beépítve a házassági rítusok menetébe,
ott a felek érintkezése a szimbolikus tárgyak cseréje révén valósul meg, ami mögött az
egyenlıség elve, avagy az ellenfél békés megszelídítése, a szövetségkötés stratégiája húzódik.
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El-Adly 1983:148.
Jamous 1981:269.
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Fortier 2001:67:69. Az elhálás különbözı fortélyokkal való késleltetése, megzavarása a jelenkori európai
társadalmakban is megtalálható, például a vılegény barátai akár a nászágyat is manipulálhatják, hogy az ifjú pár
alatt leszakadjon, vagy „hangossá váljon”. Ismert mai európai szokás a nászéjszakára távozó pár jármővére
éktelenül csörömpölı konzervdobozfüzért stb.-t kötni, hogy ne tudjanak föltőnés nélkül hálni menni.
604
Egy nagyon távoli, mikronéziai (kiribati) példa hozható arra, hogy egy leány elsı menstruációjakor a helyi
természetes anyagokból (kókuszrost, cápafog, tüskés gömbhal bıre) készült páncélzatban férfiak csapnak össze
érte. Ez a szimbolikus küzdelem jelzi a közösség számára, hogy a leány a házasodás korába lépett.
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A két fél közötti békesség megteremtésének egyéb rituális módjai is lehetnek. A szír
beduinoknál például egy 19. század elejérıl származó tudósítás szerint a kelengyét szállító
teve hátára – tulajdonképpen a kelengye tetejére – a törzs egy megbecsült családjából
származó kislányt ültettek föl, aki fennhangon a következıket mondta: „Ellenségeink
[puska]tüze oltódjék ki mindörökké! Add, hogy ellenfeleinket megsemmisítsük! Hogy
legyızzünk mindenkit, aki ártó szándékkal közeledik felénk!” A többi gyerek kórusban
mondott áment a kislány kívánságaira.605 Ez a példa egy olyan kontextusból ered, amelyben a
felek rivalizáltak, vagy gyakran nyilvánvalóan harcban is álltak egymással, és a közös
elhatározással megteremtett békét inkább a másik legyızésének köszönhetıen kialakított
védett helyzettel, illetve az arra utaló fohásszal helyettesítették.
Arról már volt szó, de újra ide kívánkozik, hogy olyan közösségben, ahol az apaági
párhuzamos unokatestvérek közötti házasság a preferenciális, ott az elvileg elıjogot élvezı
unokatestvér a menyasszonyszállításkor érvényesítheti ezt a jogát, megállítva a menetet és
magának követelve a lányt.

5. Megérkezés a vılegény házába, (be)fogadó rítusok
5.1. Ház elıtti rítusok
Amikor az esküvıi menet tevével vagy autóval a vılegényes házhoz közelít, de még nem éri
el teljesen, a következık történnek, szapora ritmusban:
1. A menyasszony korsóját (jiddîwa) odaküldik a vılegényes házhoz, ahol beleöntik a
tartalmát a ciszternába, és megtöltik az onnan vett vízzel, majd visszarohannak vele a
jafához. Egy másik változatban két korsót cserélnek ki a „két” vízzel.606 Ebben mindkét
oldalról egy-egy férfi segédkezik. Egyesek szerint a menyasszonynak harmadszorra már a
vılegényes ház vizébıl kell innia.
Ritka az a rítus, amelynek a jelentését explicit módon el tudják mondani a guellalaiak,
de ennek kapcsán az asszonyok egyértelmő magyarázatot adtak: a vízcserének ugyanaz a
jelentése, mint az étellel kínálásnak. Vagyis ezzel lehet megbékíteni, szövetségessé tenni a
másikat. Akinél ugyanis esznek, annak nem tesznek rosszat. A víz tehát a westermarcki
értelmezési mezın, a szomjúság enyhítésén és a megtisztítási célon túl a guellalaiak
képzetében a távoli közelítésének, a potenciális „ellenség” lefegyverzésének eszköze.
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Chelhod 1989:9.
A korsó lehet a hagyományos, díszítetlen, vagy a turistáknak szánt, színes festett változat, akár Djerba
felirattal is a hasán.
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2. Ugyanúgy, ahogyan a korsó vízét, a menyasszony gyékényszınyegét (aîra) is kicserélik
a vılegény szınyegére. Ezt a gyékényt a menetet záró szekérre vagy kamionba helyezik úgy,
hogy könnyen le- vagy kivehetı legyen. A vılegény vezírje megy érte, és helyezi a helyére a
vılegény gyékényét. Ezt a gyékényt aztán abba a szobába teszi, ahol a menyasszonyt
fogadják, és ı viszi be a piros és fekete takarót is, amely a teve hátán, a menyasszony alatt
volt. Erre a gyékényre ültetik rá, ha nem is közvetlenül, hanem egy rátett székre, amelyre a
textileket is, alulra a pirosat, felülre a feketét, elhelyezik. De mindenképpen ezzel jelölik ki
számára a rituális teret az üres helyiségen belül, mint ahogyan ez is a funkciója ennek a
tárgynak a liminális szakaszban levı mindkét fél számára.
Ezzel a gesztussal kapcsolatban egy férfi adatközlı a következı magyarázattal
szolgált: a gyékénycsere a szexuális együttlétet szimbolizálja, amihez hozzákapcsolódik a
tisztaság és a szenny fogalma is. Talán a gyakorlatban nem feltétlenül tapasztalható, de az
adatközlı tudatában a menyasszony gyékénye a tisztaság fogalmával azon okfejtésbıl
kiindulva látszott összefüggeni, hogy ahhoz kevesebben értek hozzá, míg a vılegény
gyékényére többen is ráültek. Az, hogy a gyékényt szokásosan a nászágy (matrac) alá
helyezik, nem főzıdött a magyarázatához.
3. Egy alkalommal megfigyeltem, hogy a menyasszony haddîmája által vitt parázségetıben
levı parazsat is kicserélték a két ház között: ám ez eszerint közel sem tekinthetı
általánosnak. A parázs a családi tőzhelyet és az ételkészítés helyszínét jelképezi, és mint
ilyen, föltehetıen az otthon cseréjét, az ételmegosztás által a két ház közötti békés viszonyt
szimbolizálja (ugyanúgy, mint a vízcserénél).
4. Minden jafa érkezésénél a legfontosabb és kihagyhatatlan rítus a következı: amikor hírét
veszik, hogy a menyasszony közeledik, az édesanyja piros leple alatt és az carrâsái körében a
vılegény elıtőnik addigi rejtekébıl. Amikor a jafa a háztól kicsit távolabb megáll, a fehér
leplébe a fejét is betakarva a tevéhez szalad és egy nyers tojást dob a menyasszonyt rejtı
kalitkára. Ez egy meglehetısen feszült pillanat a vılegény számára: összpontosít, arra
törekszik, hogy jól célozzon, és hogy a tojás eltörjön. Mindamellett az errıl szóló
beszélgetésekbıl az tőnik ki, hogy a közvélemény nem tartja okvetlen bajnak, ha a tojás
például a tevét éri, vagy ha a jafa érintése nélkül a földre pottyan. A lényeg, hogy
széttörjön: és ez így vagy úgy, de óhatatlanul meg fog történni. Ha autóval érkezik a
menyasszony, akkor annyiban módosul a gesztus, hogy inkább a kocsi alsóbb részeit,
küszöbét, vagy történetesen a kerekeit ildomos megcélozni, nehogy a karosszériában akár
kisebb kár is keletkezzen. A tojásdobás után a vılegény futva eltőnik a segédeivel. (Lásd 34.
sz. ábra.)
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Mint ahogyan más rítusokban is, hangsúlyosan az olajfa-látogatásnál, a tojás a
termékenységet és a szüzesség elvesztését szimbolizálja, és ebben a rítusban ez utóbbi
jelentés még inkább kidomborodik. Hiszen a vılegény és a menyasszony ezen a rítuson
keresztül kerülnek kapcsolatba egymással – aktív részvételével a vılegény, passzívan a
menyasszony –, ami egyben a szexuális együttlét jellegére is utalhat. A tojástörés gesztusa a
nászéjszaka felé haladva többször meg fog még jelenni, immár a vılegény házában.
A baldachinról lehulló tojásdarabokat, mivel azokkal ártó mágiát lehet őzni, sietve
beletapossák a földbe, nehogy akár egy kicsi részt is föl lehessen szedni belılük. Az is fontos
– és ügyelnek is rá –, hogy elızetesen ne kerülhessen rá (rontó) „írás”, amely
szerencsétlenséget hozhat a házasságra, például azzal, hogy „megköti” a férfiúi képességet.
Miután mindezeket elvégezték, és a vılegény visszavonul az carrâsáival, a menet
folytatja útját, egészen a ház bejáratához közelítve. A guellalaiak azt mesélik a jafa
érkezésérıl, hogy régen, amikor még nem volt bevezetve a villany, és az emberek a sötétség
miatt

jobban

féltek

a

dzsinnektıl,

egyik

kedvelt

tartózkodási

helyükön,

a

mosakodóhelyiségben patron nélkül elsütöttek egy fegyvert, hogy értesítsék ıket arról: valaki
érkezik.
A vılegénynél összegyőlt és a was el-ûšban addig tartózkodó nagyszámú nıi
vendég kimegy a házból, és elıtte várja a jafát, a belsı udvart a menyasszony nıi kísérıinek
átengedve.
A bejárathoz közel a tevét a gazdája leülteti oly módon, hogy kétszer csak az elsı
lábára térdepelteti le, majd felállítja, és csak harmadjára hajlíttatja be vele a hátsó lábait is,
hogy valóban leüljön.607 Ez prefigurációja lehet egy olyan másnapi rítusnak, amikor szintén a
menyasszonynak a vılegény házába való bejutásáról van szó: errıl ott fogunk szólni.
Mindeközben a vılegény édesanyja az ajtóban áll hagyományos, sőrő csíkos
lepelruhában (zuizîya), fején pedig másik megkülönböztetı jelként a múltbéli menyasszonyok
ingével, a qemîjával. Kezében rózsavízlocsolót vagy rózsavizes flakont tart, amellyel
idınként az összegyőlteket meglocsolja. Olykor a tevés vagy az autós jafára is hint. Szokás
még, hogy parázségetıt is tart a kezében, amelybıl a bhûr illata száll. Mindkét gesztusban
benne rejlik az isteni áldás, a baraka vonzása.
Ezután nagyon gyorsan zajlanak az események, láthatólag ezt is a hagyomány
diktálja. Asszonyok sorakoznak a teve mellé és egy fehér leplet (arâm) tartanak a baldachin
kijárata fölé. Ez alatt kibújik a menyasszony, akit – ahogyan a szülı háznál, fehér takaróba
607

A tevét elıször a hátsó lábára szokás felállítani, utána nyújtja ki a mellsıket. Így a rajta levı utas elıször orra
bukhat, rögtön azután pedig hanyatt eshet. A leülés ennek az eljárásnak fordítottja, hasonló kockázatokkal.
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csavarva betették – egy férfirokona (apai nagybáty, testvér, apai unokatestvér) mint egy
csomagot, a vállára608 vesz, és szinte futva beviszi a házba, átsiet vele az üres belsı udvaron,
egyenesen be abba az egyelıre üres dârba, amely majd a fiatal pár lakrésze lesz.
Miután a menyasszonyt bevitték a házba, a teve gazdája (jaâf) ajándékot kap a
vılegény családjától. Ezt a gesztust wâjibnak, vagyis helyi magyarázat szerint
„kötelezettségnek” nevezik. Az ajándék nyolc tojást, sült húst (rasyûn al-lam) és
szimbolikus számú, vagyis hét kenyérdarabot tartalmaz. Rajta kívül a tevét négy oldalról
vigyázó fiatal fiúkat (emmilen vagy emîl) is megajándékozzák. İk is tojást, húst és
kenyeret kapnak. A szintén a ’vinni’ ML tıbıl képzett ammel, aki a menyasszonyi
kelengyét szállítja, ugyancsak ételajándékot kap, kendıbe piros fonallal kötött tojásokat.
Még közben, vagy ezután, a menettel érkezı menyasszonyi rokonság és kísérık
bemennek a vılegényes ház belsı udvarába. Elıször a hagyományos öltözető férjes
asszonyok tabâciyában és olykor színes szalagos szalmakalapban), ezután a már európai
ruhákba öltözött hajadonok, kislányok, néhány kisfiúval.
A menyasszony után, szintén nagyon gyors ütemben, a menyasszony férfirokonai
kiszedik a menet végén gördülı szekérbıl vagy kamionból a kelengyét és beviszik a házba,
egymás hegyére-hátára pakolva a matracokat, bıröndöket, különféle csomagokat, szokás
szerint a nászszobában. Ezt a mozzanatot mindenki láthatja, és ha nem is adnak neki
ritualizált formát, de mindenki elızetesen felmérheti a kelengye jelentıségét.
Az udvaron bekapcsolják a zenét és tánc veheti kezdetét, jóllehet a menyasszonyt
kísérı nık csak kis ideig maradnak, nemsokára felkerekednek, és visszatérnek a kerületükbe.
Mindeközben a dârban szők körben elkezdik a menyasszonnyal a befogadó rítusok sorozatát.

5.2. Befogadó rítusok a házban
Amikor átemelik a küszöbön a menyasszonyt és leteszik a szobában, a vılegény nırokonai
(anyja, leánytestvérei, haddîmája) mabrûk dârha (b. tambrukt tazaqa) szavakkal köszöntik a
menyasszonyt kísérı közeli rokonokat. Ez egy olyan pillanat, amikor feltörhetnek az
érzelmek, és a kísérı rokonok sírva fakadhatnak, de még a menyasszony is. Ez az elsı lépés a
vılegény házában meghatározó az eddigi emberi környezettıl való elszakadásban.
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Megfigyeléseim szerint mind a jobb, mind a bal vállon viszik a menyasszonyt. Ha az oldal
megkülönböztetésének az interpretáció szintjén lenne is jelentısége – bár nem hallottam róla –, a gyakorlatban
ez nem tőnik ki. Az viszont egységes, hogy a menyasszonyt soha nem ölben viszik, hanem vállra vetve, mint
egy csomagot.
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Olykor egy férfirokon az, aki szinte kitessékeli a menyasszony nırokonait a szobából,
hogy ne húzódjon túlságosan hosszúra a fájdalmas búcsúzkodás. A rokonok elköszönnek tıle
és vılegény nırokonaitól a szokásos mabrûk dâr; rabb ihennik (’Áldott legyen a házatok, az
úr ırizzen meg titeket!’) formulával. Általános, hogy a nırokonok, köztük a menyasszony
édesanyja gyorsan elhagyják a szobát és haza is mennek.
A menyasszony ezalatt minvégig a fehér lepelbe van burkolva, arca elıtt fehér kendı
(borqca), amelyet a vele maradó haddîmája állandóan igazgat, és mivel általában rekkenı
hıség van, a menyasszonyt egy parázslegyezıvel sőrőn legyezi.
A

köszöntések

és

elköszönés

után

következnek

gyors

egymásutánban

a

rítusszerkezetnek megfelelıen az új házba és családba való beillesztı és befogadó rítusok.

5.2.a. Szögbeverés
A menyasszonnyal végeztetett elsı rítusként beveretnek vele egy szöget a bejárattal
szemközti fülkének alsó keretébe. Ha nincs ilyen fülke, akkor alul a falba, vagy a szoba
ablakának alsó keretébe. Arról ugyan megoszlanak a vélemények, hogy a menyasszony
hozza-e magával a szöget609, vagy ott adják-e neki, de a kalapácsot mindenképpen a vılegény
egyik rokona, pontosabban a vılegény anyja adja a kezébe. A menyasszony a bevert szög
fejére, mintegy pecsétként, ráragaszt egy rágógumiszerő anyagot,610 amelyet haddîmájától
kapott, és amelyet a menet egész ideje alatt a szájában tartott. A szög e rítus után végleg ott
marad.
A szögbeverés a hasonlóságon alapuló mágia gesztusával a menyasszony helyhez
kötését célozza, azt, hogy házassága tartós legyen, ne váljon el.611 A közösségi etika úgy
kívánja, hogy a házastársak életre szóló kapcsolatot kössenek, ami természetesen a
feleségnek az új otthonhoz való végleges kötését jelenti. (Válás esetén ugyanis visszatér az
apai házba, és ismét apja tartja el.)
Hasonló szimbolikus cselekedet más közösségekben is tapasztalható: Louis számol be
arról tunéziai kutatásaiból, hogy a nomádoknál sátorcölöpöt ver bele a földbe a vılegényhez
érkezı ifjú ara, mégpedig azon a helyen, ahová az ágyként használt gyékényt leterítik.612
Szintén Tunéziában a nászsátor elıtt kalapáccsal ver bele egy cöveket a földbe a
609

Egyesek szerint a menyasszony haddîmája hozza a fonott tálban a szöget, amely – ahogyan magam láttam –
lehet egy egyszerő „százas szög” is.
610
Egy változat szerint az anyag neve tafdîl, mások szerint lušâk.
611
Egy esetben azt tapasztaltam, hogy még válás után is meghagyták a volt feleség által bevert szöget egy
ablakkeretben.
612
Louis 1976:164.
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menyasszony, miközben a következı szavakat mondja: „dog lawtâd, jîb lawlâd” (’Verj be
cövekeket, foganj fiúgyerekeket!’)613
A szögbeverés eltérı esetben is szimbolizálja a helyhez kötést: Dzserbán is ismert
szokás, hogy ha hosszú útról vagy távollétrıl hazatérı férj mögött, vagy a lábnyomába egy
szöget mélyeszt a földbe a felesége, annak újabb elutazását igyekszik megakadályozni ezzel a
mágikus cselekedettel. Ebben az esetben azonban egy másik emberre való ráhatásról lehet
beszélni, ami a saar fogalomkörébe tartozik.

5.2.b. Olajöntési rítus
Mivel az elıbbi események igen gyorsan zajlanak, nem sokkal a menyasszony megérkezése
után következik az a rítus, amelyet a vılegény édesapja végez el. A hagyományosan továbbra
is teljesen letakart menyasszony fejéhez tartanak egy díszes korsót, amelynek a teteje fehér
papírlappal van leragasztva. A vılegény apja a jobb kezének középsı ujjával beszakítja a
papírt, és egy kancsóból vagy egy mőanyag kannából háromszor kevés olívaolajat tölt a
korsóba. Az olajöntés elıtt bismillah-ot mond. (Lásd 35–36. sz. ábrák.) A jeddunak nevezett
korsót a menyasszony haddîmája hozza, aki – mint ahogyan az ajándékvivıt fogadják – nem
szólalhat meg azelıtt, hogy vízzel ne kínálták volna. S ugyanúgy, mint ahogyan a
menyasszony ruháját vivı vılegényi rokont a menyasszonyos házban, ıt is megkínálják pár
falat étellel. Az étel pedig ugyanaz, mint amit a menyasszonynál készítettek.614
A jeddu egy háromfüles, hasas korsó, amelyet régen a menyasszony édesanyja
vásárolt. A következı mondás mondás kapcsolódott hozzá: caîš lil-carîs wa carûsa, vagyis ’a
vılegény és a menyasszony életéért’. Egy régebbi hagyományból, amelyet már nem
gyakorolnak, maradt vissza zárványként. Azután, hogy a wuzra csomagot elkészítették, a
menyasszony házának udvarán (was el-ûš) felállították a nászágyat, és ráhelyezték a
menyasszony holmijait, amit a vılegényhez visz majd. A jeddut úgy díszítették fel, mintha
menyasszony lenne, s így tették az ágyra: száját piros kendıvel (marmat amar) fedték be,
és tipikus menyasszonyi ékszereket (wišwaš615, šiyâra, semsem, unîs) helyeztek rá. A
menyasszony édesanyja pár szem lencsét (cades) tett a belsejébe, és egy maroknyit egy olyan
növénybıl (uffar616), amelyik arról ismert, hogy szerteágazó gyökerei vannak. Ennek
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Baklouti 1990: 91.
Szószos hús, amelybe kenyeret mártanak (ubz masgi bil-marga). Egyesek szerint a vılegény rokonainak
ilyenkor mhamsát, paradicsomos, húsos tésztát kínálnak.
615
Homlokdísz, amelyet wušwaš és wašwaš kiejtéssel is lehet hallani.
616
A növény elnevezésének töve (WFR) ’bıséget’, ’sokasodást’ jelent. Tarackról van szó.
614
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nyilvánvaló mágikus jelentése, hogy a menyasszony is ugyanígy eresszen gyökeret a férje
házában. Az ágyhoz gyertyákat és olajmécseseket is helyeztek.
Habár ennek a befogadó rítusnak a váza – a vılegény apja a menyasszony fejére tett
edénybe olajat önt – megmarad, a benne szereplı tárgyakban különbségek mutatkoznak, s ez
azt jelzi, hogy a rítus kötött hagyománya felbomlóban van, és egyre inkább egyéni és ad hoc
variációk érvényesülnek: a feldíszített, menyasszonyt megjelenítı korsó helyett egyszerő
üveg- vagy mőanyag kancsót használnak, amelybe már nem teszik bele a lencsét és a marék
dúsgyökerő füvet sem. Egyes változatok szerint pedig maga a menyasszony szakítja be a jobb
kezének mutatóujjával a korsó fedılapját, ha egyáltalán megvan még e tárggyal kapcsolatos
rítus.
A helyiek magyarázata szerint ezzel a jelképes cselekedettel azt célozzák, hogy a
párnak kellemes, „olajozott” élete legyen. Egyes források arra utalnak, hogy a menyasszony,
illetve már az ijfú asszony az ebbe a korsóba töltött olajjal ápolja a haját egész évben.617
Ha megnézzük azoknak a személyeknek a sorát, akik a rítust elvégezhetik, és ha
belehelyezzük egy tágabb kontextusba ezt a mozzanatot, akkor egy másik értelmezés is
kiolvasható belıle.
Elıször is, ha az apa hiányzik a vılegény oldaláról, akkor sorban a következı
rokonok végezhetik el a rítust: a vılegény fiútestvére, apai nagybátyja, és ha ezek sincsenek
(jelen), akkor anyai nagybátyja. Ebbıl az tőnik ki, hogy e rítus elvégzésénél preferálják az
apaági rokonokat. Explicit módon nem mondják ugyan ki, de a rítust jellegébıl adódóan
kizárólag házas férfi végezheti.
A korsó szájának a beszakítása egyértelmő utalás a szüzesség elvesztésére, a benne
levı

magokra

és

meggyökerezést

elırevetítı

főcsomóra

öntött

olaj

pedig

a

megtermékenyítés, a fogamzás aktusát szimbolizálja. Az olaj általánosan az isteni áldás, a
baraka közvetítıje. Ám ebben a kontextusban, és ha arra gondolunk, hogy a ziyâra ziytûna,
avagy ziyâra zelmati rítusnál az apaági kerület egyik hímnemő olajfája a fıszereplı, akkor
azt is megkockáztathatjuk, hogy az olaj folyékony állaga miatt a férfiúi maghoz hasonul
helyettesítıként ez esetben. A fa pedig, a gazdaság egyik gerincét adó, és az ısi eredetet
jelképezı jelentısége miatt a termékenység, a dzserbai élet, s általában az élet
fenntarthatóságának és folytonosságának a megtestesítıje. E kettı szimbolikus szinten a
társadalmi szerkezetre is rányomja bélyegét, és ennek jegyében az olajöntés mozzanata az
apaági leszármazás szimbólumaként is értelmezhetı. Ha ez így van, akkor pedig a vılegény
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Brugnatelli 2014:29.
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olajfa-látogatása az új státusba való beillesztés részeként ugyanúgy a férfiágazat továbbvitelét
is jelképezheti.618 S mindez még jobban megvilágítja, hogy a menyasszony esetében viszont,
aki apja ágazatának fenntartásában nem játszik szerepet (de tekintélyének megırzésében
igen), az olajfa-látogatás az elválasztó rítussorozat része lesz. Az apaági leszármazás elvét
látszik erısíteni az a Houmt-Soukban az araboknál hallott szokás, hogy náluk egy olajfát az
esküvı után látogatnak meg, aminek a kimondott célja, hogy a párnak fiúgyermeke
szülessen.

5.2.c. Mézevési rítus
Az olajöntés után a vılegény apja visszavonul, és ekkor a vılegény anyja egy mézzel teli
fehér tányérral a széken ülı, és továbbra is letakart arcú menyasszonyhoz lép. Jobb kezének
kisujját belemártja a mézbe, majd azt a menyasszony szájába dugja, aki lenyalja. Ezt
háromszor megismétlik. Ezután a menyasszony jobb kezének tenyerébe mézet ken, amelyet ı
maga nyal fel. Ez is háromszor ismétlıdik. Az anyós után következnek a vılegény
családjának nıtagjai (leánytestvérek) és a közelebbi nırokonok (unokatestvérek), akik
ugyanezt a gesztust végzik el a menyasszonnyal, aki mindvégig letakarva marad. A rítus erıs
integrációs jellegére utal, hogy egyszer mint a család jó ismerısét, engem, a kutatót sem
hagytak ki a sorból. A menyasszony haddîmája az, aki mindannyiszor kissé felemeli a
menyasszony arcát takaró borqcát a szája elıl, majd visszaengedi azt. (Lásd 37–38. sz.
ábrák.)
Az édes íz (alû) az esküvı alatt máskor is szerepet kapott és még fog is kapni,
például a kockacukor, amely a menyasszonyváltság kifizetésekor a pénzköteget kísérı,
szimbolikus jelentéssel felruházott tárgyak egyike. Általános kifejezése a felhıtlen, békés,
szeretetteljes kapcsolatnak. A méz is értelemszerően, és ebben a rítusban – az általános
értelmezésénél szőkebben és individuális szinten – az egyes személyek közötti kétoldalú
kapcsolatok „édességét” kívánja jelezni.
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Az olajfa és a vılegény kapcsolatára mutat rá, hogy például Matmatában olajágból készítik a szultánvılegény jogarát (Louis-Sironval 1972:101). Általánosan a fa és a férfi, valamint az apaági leszármazás szoros
összefonódását pedig az a douireti szokás is alátámasztja, hogy körülmetéléskor a kisfiú apja és apai nagybátyja
egy olajfát vagy pálmafát ültetnek el a gyermek nevében, aki a termés birtokosa lesz még akkor is, ha a fa
másvalakinek a földjén áll (Pardo 2003:140).
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5.2.d. Magrebi befogadó rítusok
A különbözı közösségekben a menyasszony megérkezését a vılegény házába több
helyszínen jelölhetik, ami a befogadás fokozatait mutatja. Mint ahogyan a guellalai példa is
érzékelteti, ez lehet még a házon kívül. Ám a küszöb az, amely materiális megtestesítıje a
kint és bent, a privát és a publikus szféra közötti, az egyik állapotból egy másik állapotba
való átlépés fogalmának. A küszöb mint két, nem csak horizontális, hanem vertikális világ
közti elválasztó, önmagában is a liminalitás megjelenítése, éppen ezért a bizonytalanság és az
ebbıl fakadó félelem érzetét kelti. Itt dzsinnek tanyázhatnak, és a küszöbre ülni vagy ott enni
veszélyes lehet. Vizet sem szabad kiönteni a házból, az esetlegesen lefröcskölt dzsinn
bosszúját elkerülendı.619 A küszöbhöz kapcsolódó esküvıi rítus általános eleme a
Magrebben a menyasszony azon való átemelése. Ez azt célozza hogy ne érintse a
választóvonalat, és át se lépjen rajta, mert ezáltal éppenséggel a termékenységet biztosító
genitális szerveit tenné ki káros hatásoknak. Guellalában a bevitelhez nem kapcsolódik egyéb
aktus, de máshol a küszöbön való keresztülvitel megtisztulási, termékenységi és a lányok
férjhezmenetelét elısegítı, átviteli mágikus szerepő gesztusok ötvözıdésével többjelentéső
rítusegyüttest alkothat.
A víz- vagy tejivás és annak hátrafele loccsintása elterjedtnek látszik a Magrebben,
ami a megtisztulás, termékenységkívánás gesztusa, mind a menyasszony személyére, mind
pedig a hátrahagyottakra vetítve, a még hajadon vagy nıtlen státusúakra vonatkozóan.
A közvetlenül a megérkezés után, már a házban végzett rítusok között elkülöníthetık
azok, amelyek a menyasszony személyét érintik, és amelyek révén a menyasszony a házzal
(otthonnal), illetve a benne lakókkal (affinális rokonság) fizikailag kerül kapcsolatba.
A megtisztulás fogalmához kapcsolódhatnak olyan rítusok, amelyek a kívülrıl jött
személyre irányulnak, és az a céljuk, hogy a bent levıket védelmezendı levegyék róla az ıt
ért esetleges rontást (saar), szemmelverést (cayn). A mozabitáknál ezt célozza az a gesztus,
amikor a küszöbön kívül, az érkezı menyasszony lába elé egy bizonyos rajzolatban sós vizet
locsolnak.620
Az ajtóval és a küszöbbel való fizikai érintkezést példázza szintén a mozabitáknál,
hogy a menyasszony két kézzel megkapaszkodik az oldalsó ajtófélfában, és a következıket
mondja: „Tartsatok meg engem, óh házam küszöbfái!”621
619

Valószínőleg ugyanezzel a hiedelemmel függ össze az a mindennapi gyakorlat is, hogy nem szabad
kézmosás után lerázni a vizet, hanem csak törülközıbe lehet megtörülközni – erre egyik háziasszonyom
figyelmeztetett.
620
Benaïssa 2008:40.
621
Delheure 1986:207.
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A vılegény édesanyja elsıbbséget kap a befogadó rítusokban, a menyasszony
fogadásánál. Ugyancsak a mozabitáknál elterjedt hagyomány, hogy a menyasszonyt a földön
ülı anyósának kitárt lába közé, az ölébe helyezik.622 Ez a szülést, az anya-gyermek viszonyt,
de ugyanakkor a nıi termékenységet is megjelenítheti. Ebben a közösségben, ahol a privát és
a publikus, a férfi és nıi tér élesen elválik egymástól, és ahol a nagycsalád szintjén az
exogámiát részesítik elınyben, ez a rítus az anyós és a meny szoros kapcsolatát, vagyis a
család továbbvitelét, az apaági leszármazást biztosító, kívülrıl jött nık szolidaritását is
kifejezheti.623

5.3. A vılegény visszafogadó rítusa: a droca készítés (slama bcad ja&fa)
Sok arab és berber közösségnél, vagy talán mondhatjuk, a legtöbbnél azon a napon zajlik le a
nászéjszaka, amikor a menyasszonyt átviszik a vılegény házába. Sokaknál ezt nem is elızik
meg a házasulandók közötti „ismerkedı” (egyesülési) rítusok, hanem elıször a nászágyon
találkoznak. Errıl bıvebben a következı nap eseményeinek kapcsán szólok.
Guellalában nem sokkal azután, hogy elhelyezik a menyasszonyt leendı otthonában,
rokonai és kísérıi elhagyják a vılegény házát. A ház udvarában a vılegény nıi rokonai és
szomszédai győlnek össze, a kerület, illetve rokonság azon asszonyai is, akik más kerületbe
mentek férjhez. A menyasszonnyal a befogadó rítusokat végzik a dârban, az udvarban pedig
a vılegénnyel is egy rítust kezdenek, amely az ı esetében visszafogadó rítusként
értelmezhetı, hiszen nem szakadt el az otthonától, mégha a rítus idejére ideiglenesen el is
távolodott tıle.
A vılegény a fûa amra alatt az carrâsáival bejön az udvarba. Egy színével a föld
felé helyezett gyékényen az édesapja egy nagy kerek fémtálba olajat tölt, míg a vılegény
haddîmája megırölt gabonát (droca). Ezután mind a ketten, a vılegény és a haddîma, kézzel
összekeverik a két alkotóelemet, mely így egy szürkés színő masszát ad. Az egyik carrâsa is
segíthet. A vılegény ezt megkóstolja úgy, hogy az ujját dugja bele. Ezután visszatér a házon
kívüli tartózkodási helyére.
A rítusban a már említett szimbolikájú olaj, és a nıi termékenység fogalmával
összekapcsolható gabona keveredik egymással, egy férfi és egy asszony közremőködésével.
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Uo.
Az 1940-es években egy mozabita asszony annak kapcsán, hogy a szülık hogyan választanak párt a fiuknak,
az errıl szóló, a feleségnek címzett férfi diskurzust így adta vissza: „Te tudod [hogy ki legyen a meny], ez a te
ügyed, neked kell vele maradni otthon, megtanítani fızni és a gyapjúval dolgozni. Én férfi vagyok, mindig a
házon kívül tartózkodom; megebédelek, megvacsorázom, aztán elmegyek.” (Delheure 1986:188.)
623
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Az a mozzanat, hogy a vılegény apja tölti a tálba olajat, újfent az apaági leszármazás
megjelenítéseként – és a vılegény általi továbbvitelének jeleként – értelmezhetı.
Ehhez kapcsolódik még az az esemény, hogy az elkészült ételbıl elıször három
nıtlen fiatal eszik, akiket ekkor malâkának (angyal) neveznek. Ezután kisebb tányérban
körbeadnak egy porciót a nıi vendégek között, akik szintén az ujjukat belemártva esznek
belıle. Az átviteli mágia gesztusait lehet tetten érni mindkét mozzanatban, hiszen a férfi-nıi
és az isteni áldást (baraka) magában hordozó elemekbıl a vılegény apja, a vılegény és a
haddîmája által kevert és „aktivált”, a termékenységgel kapcsolatos szubsztanciával a nıtlen
fiataloknak hasonló jövıbeli eseményt kívánnak. Az ételnek a vendégekkel való megosztása
szintén e fogalom szubsztanciális diffúzióját jelenti.
Olykor a vılegény és a haddîma versenyez egymással, hogy melyikük tud elıbb
megtölteni egy kisebb tálat a nagy tálban levı masszával. Ezt a versenyt bsîsa slem-nek
nevezik.624 Bsîsát mondanak ugyan, de a droca keveréket értik rajta. A vezír úgy segítheti
gyızelemre a vılegényt, hogy lábát a tál alá dugja olyképp, hogy a massza a vılegény
oldalára folyjék, és az így könnyebben ki tudja markolni. Olykor pedig a haddîmának
nagyobb tálat adnak, amivel eleve befolyásolják a verseny kimenetét. A gyıztest (a
vılegényt) megtapsolják.
Az egyik tányér drocat a vezír teszi el, amelynek mézet tesz a közepébe.625 Piros
kendıbe (a. mendîl, b. imendel) csomagolja, és magánál tartja addig a napig, amikor az ifjú
ara a szüleinél tett elsı látogatása után visszatér új otthonába. Aznap az ifjú férj, a vezír és az
c

arrâsák együtt fogyasztják el a drocat. Egy másik tányérral a jafát kísérıknek tesznek el.
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A SLM gyökbıl képzett szavak az egészség, a biztonság, a béke, a megbékélés fogalmát takarják, az elterjedt
salâm (’Jó napot!’) köszöntés is ebbıl ered. A rítus elnevezése is a jóra, békére vagy a kezdetre való utalásként,
tehát jókívánságként értelmezhetı. Guellalában elterjedten esslama szóval köszöntik egymást az emberek. Arab
átvétrıl tanúskodik, hogy a berberben ezt a gyököt csak köszönési formulában használják: af esslamt-ik (egy
embernek címezve ’szia’, ’jó napot’) (Brugnatelli 2014:31).
625
A mézet ilyenkor a száraz ırleménnyel beszórja, hogy a legyektıl védje.
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VI. FEJEZET:
EGYESÜLÉSI RÍTUSOK A VİLEGÉNY HÁZÁBAN ÉS A
NÁSZÉJSZAKA
Az esküvı negyedik napjának elnevezése egységesen „piros nap” (a. yôm el-amar) a vér
színe, amelyben utalást sejthetünk a nászéjszaka eseményére. Szokás még a napot az
egyesülési rítusok nevével (barbûra626), valamint a menyasszony nyilvános bemutatásának
(a. jelli, b. tejellit627) az elnevezésével is azonosítani. Ez utóbbi a JL(W) gyökbıl eredıen a
’fényes nappal megmutatkozni’, ’tekinteteknek kitárulkozni’ és a ’csillogást, fényt adni’
jelentéseket takarja, a laylat al-jelli pedig a nászéjszakából az a ’mozzanat, amikor a
menyasszony leveszi a fátylát a vılegény elıtt’.628

1. Felkészülés a negyedik esküvıi napi egyesülési rítusokra
1.1. Elıkészületek a menyasszony oldaláról
Reggel a menyasszonyt a vılegény közeli nırokonai e szavakkal köszöntik: „Maraba,
mabrûk, dâr dârek.” (’Isten hozott, Isten áldása legyen rajtad, ez a ház [ezentúl] a te házad.’)
A menyasszony egész nap az új otthonául szolgáló házrészben tartózkodik. Ha mégis
626

Nınemő arab alakú szó, pontos jelentése nem ismert, a geullalaiak sem adtak rá magyarázatot. Hogy
pontosan melyik rítusra használják, az is eltérı a források szerint: az olajfa-látogatást jelölhetik vele (lásd
Mrabet-Robana 2010), jómagam azonban a negyedik napi egyesülési rítusokkal kapcsolatban találkoztam vele.
Egyik értelmezési lehetıségként a szó a BRBR gyökre vezethetı vissza, amely a berberek elnevezését is adja, és
amely a görög barbaroiból származik, a latinban barbarus. Azokra a népekre használták, amelyek más nyelvet
beszéltek, más mőveltséggel rendelkeztek, mint a görögök vagy a latinok. A szó eredeti jelentése
’madárcsicsergés’, átvitt értelemben a ’dadogás’, az ’érthetetlen beszéd’, majd bizonyos történelmi korban és
kontextusban a ’durva’, ’kegyetlen’, ’mőveletlen’ jelentés is párosult hozzá. Az algériai mozabitáknál ez a
szóalak pedig egy nagymérető, mellkason viselt, ezüst ruhatőzı kétszavas megnevezésében szerepel, amelynek
„pontos jelentése már homályba veszett” (Delheure 1984:10), és amelyet egy elbeszélésben nıi cicomaként
említenek (Delheure 1986:88). Az ouarglai berberben (Algéria) a BR gyök kettızésével képzett szavak
jelentései között szerepel még a ’megkelt tészta’, és ennek kiterjesztéseként, a keblek duzzadására értve a
’házasságra megérett lány’ (Delheure 1987:28). Mindezek a jelentések – idegen, nıi ékszer, anyányi lány – a
menyasszonyhoz való kapcsolódást sejtethetik. A guellalai berberben az MBR, a mozabita berberben pedig a BR
tı kettızve az ’elfed’, ’betakar’ jelentést hordozza (Brugnatelli 2014:17; Delheure 1984:10), s innen eredhet,
hogy a barbûra alakkal még ’függöny’ értelemben találkozunk Tunéziában (Najar 1993:346). Ez a jelentés
szintén kapcsolódhat a barbûra rítussorozatnak ahhoz az eleméhez, hogy a nyilvánosságtól elzárt térben zajlik,
és hangsúlyosan szerepelnek benne a testet, fejet elfedı textilek.
627
Brugnatelli guellalai berber–francia szótárában nem szerepel ez a szó (Brugnatelli 2014). A mozabita
berberben a JL gyök egyik jelentése a ’felakasztani’, és ebbıl a gesztusból eredıen, utalva arra, hogy a
hímpálma porzóját a nınemő pálmára felfüggesztik, a megtermékenyítés fogalmát is magában foglalja. A szó
egyik alakjában pedig egy anyag két végét, rojtot, pompont is jelent, és azt az érmékkel és pomponokkal
díszített vörös anyagcsíkot is, amelybe a piros burnusszal együtt a vılegényt felöltöztetik (Delheure 1984:68).
Ezt az esküvıi öltözetet ma már nem viselik.
628
Reig 1983:1047.
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szükséges kimennie, fehér lepelbe bugyolálva, és egy nırokona kíséretében teszi ezt. A
családjából az éjjel vele maradt, valamint a reggel érkezı fiatal lányok elkezdik berendezni és
feldíszíteni a lakrészt, ez a következı tevékenységekbıl áll: a hálószobában a matracok,
párnák, lakástextilek elrendezése, öltözetek elhelyezése a szekrénybe, illatszerek, dísztárgyak
kihelyezése az éjjeliszekrényekre, dekorációs elemek felfüggesztése. A fogadószobában a
bejárattal szemközti falfülkébe, vagy üveges ajtós, süllyesztett szekrénybe pohárkészletek,
porcelánok, dísztárgyak kihelyezése, matracok, párnák elhelyezése, faliszınyegek,
függönyök felakasztása. A hálószobai berendezésnél és a dísztárgyak kihelyezésénél
általában a szimmetria elvét követik: a dupla ágy két oldalán két kis éjjeliszekrény, a
szekrény tetején kétoldalt egy-egy váza stb. A dísztárgyak között vannak kötelezı,
hagyományos elemek, mint például a keretezett, díszes, falra függesztett Korán-idézet (a. hâr,
b. kuadro), és megjelennek olyan modern nyugati dísztárgyak, mint az ágy fölé helyezett
karácsonyi világító girland, vagy francia kötıdést mutatva kép például a párizsi Diadalívrıl.
A mozabitáknál szintén a menyasszony nırokonainak a feladata, hogy az új pár
lakrészét berendezzék. Ellentétben a guellalaiakkal ezt azon a napon teszik, amelynek estéjén
átviszik a menyasszonyt a vılegény házába, és amelyet a nászéjszaka követ – ez a
mozabitáknál a menyasszonyi háromnapos rítussorban a második napra, csütörtökre esik. A
bútorokat a férj családja veszi. A többi tárgyat a menyasszony férfirokonai szállítják át a
vılegényhez az esküvı elıtt 4–5 nappal, amit nem kísér különösebb rítus. A menyasszony
lakberendezési kelengyéjében hangsúlyosak a textilek (fali- és földre629 való szınyegek,
párnák), amelyek egyik kötelezı darabja, legalábbis az egyik mozabita városban, Beni
Isguenben az a szınyeg, amely hosszában két ajtó mérető, és amelyet a nászszoba ajtaján
vetnek át, vagyis amelyet szimbolikusan is egyfajta térelválasztóként használnak a kint és a
bent, a nyilvános és a privát, intim tér között.630 A lakástextileknek ez a szerepe általában is
megfigyelhetı, és egy férfi otthonában a feleség megérkezésével kapnak hangsúlyt.
Dzserbán napközben a menyasszony bırét (arcát, kezét, lábát) ápolják, ugyanúgy,
ahogyan már elızıleg is: tojássárgája és timsó (šabb) keverékével kenik be. Errıl azt tartják,
hogy jóllehet nem kellemes szagú, ám feszessé teszi a bırt – ezt délutáni rituális mosakodás
alkalmával szedik le.
A rokonok, barátnık szokásosan késı délutánra fejezik be az új lakás berendezését.
Ekkorra a haddîma is felöltözteti és felékszerezi a menyasszonyt. Az öltözet fehér ruhából,
bı hosszú ujjú, piros szatén kabátkából (d. caāliliya, b. tcaālilit) áll, amelyre ezüst fémszállal
629
630

A helyiségek padlója általában kılapokkal burkolt, a hagyományos, régebbi házakban festett beton.
A lakástextilek fontosságáról lásd például Deparmet 1939:172–173.
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különféle mágikus, termékenységi és védelmezı jeleket hímeztek: hal, horgony, Fatima-kéz,
csillag. A menyasszony fejére kerül egy piros alapon két szélén színes csíkos kendı
(marma631), amelyre az ékszerek egy részét erısítik. A fejet ezután egy négyzet alakú, piros
szaténlepellel (d. és b. bundu) fedik le, amelyet szintén ezüstszínő fémszálas hímzéssel,
jelképes motívumokkal díszítenek.632 A menyasszony öltözetén ekkorra már a piros szín
dominál.
A menyasszony csuklóját, karját, mellkasát, nyakát, homlokát gazdagon felékszerezik
az esküvın kötelezı arany ékszerekkel (adîd), amelyeknek megvan a pontos fajtája, száma,
viselési módja, a feltevés sorrendje. Ezüst ékszer egyedül a lábára kerül, egy belül
halmotívummal díszített bokaperec (helhâl). Kifejezetten a menyasszonynak készítenek egy
illatos anyagokból kevert, fekete színő, kemény masszából kialakított halfarkat formázó
szemekbıl álló nyakláncot (shâb), piros és fehér apró gyöngyökkel együtt felfőzve. Ez a
nyaklánc, amely az esküvı szimbolikus színeivel készül, sokáig megtartja illatát. Az esküvıi
gazdag ékszerkészlet nem mind a menyasszony tulajdona, a rokoni szolidaritás, illetve
hálózat mőködése nyilvánul meg abban, hogy a kötelezıen viselendı ékszereket erre az
alkalomra összeadják.
A házassági rítusok színszimbolikáját tekintve modellszerő, hogy a nászéjszaka
napján a piros szín uralkodik az öltözetekben, bizonyos közösségekben nemcsak a
menyasszonyon, hanem a rokonsághoz tartozó asszonyoknál is. Így a referencia-közösségnél,
a mozabitáknál a menyasszony rituális segédei (b. siut ušla) is piros ruhát vesznek föl,633 s
ugyancsak ugyanilyen színt öltenek a vılegény nırokonai. Más berber közösségnél, például
Szíva-oázisban a menyasszony öltözetében egyszerre jelennek meg a szimbolikus színek,
ugyanis hét réteg ruhát adnak rá. A testtel közvetlenül érintkezik egy félig áttetszı fehér ruha,
majd erre következik egy vörös, harmadikként pedig egy fekete. A következık fehér, kék,
ismét vörös, és zöld színőek.634

631

A kendı elnevezése berberül ašbuk, amelyet idıs asszonyok is viselnek. A dzserbai berber-francia szótárban
piros gyapjúkendıként szerepel (Brugnatelli 2014:10). Ezt a tárgyat még arabul šâlának, berberül pedig
tâsabtnak is nevezik.
632
A bundut egy családban az elıször férjhez menı lánynak készítik, utána az összes többi ezt használja, és
másoknak is kölcsönadják.
633
A mozabita menyasszonyi segédek az esküvı elsı napján rózsaszínbe, a harmadikon, a nászéjszaka napján
pirosba, az azt követı napon pedig zöldbe öltöznek.
634
El-Adly 1983:147.
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1.2. A vılegény negyedik esküvıi napjának napközbeni eseményei
A vılegény, mint a megelızı esküvıi napokon, az carrâsákkal és a barátaival tölti
napközben az idıt. Elıfordul, hogy ennek a napnak a délelıttjén végzik a házának az udvarán
a rituális droca versengést a vılegény és a haddîmája.
Még egy rítust végeznek vele, amelynek a rítussorban elfoglalt pontos helyérıl nem
sikerült biztos adatokat kapnom. A vılegény édesanyja és a vılegény között reggel a
következı jelenet játszódik le: az anya hátulról megfogja a fia fehér leplét, és nevén szólítja.
A fiának hátrafelé, anyja felé kell fordítania a fejét és ezekkel a szavakkal válaszolnia: „Igen,
itt vagyok, nem feledlek el!” (Berberül: ancam, ’umm tettûš.) Ezt háromszor megismétlik.
Erre a rítusra este is sor kerül.635
Amikor a házban mindennel elkészülnek, az carrâsák a piros lepel alatt odavezetik a
vılegényt, hogy az olajfa-látogatás rítusát elvégezzék.

2. A vılegény olajfa-látogatási rítusa
A vılegény olajfa-látogatási rítusa hasonlóképpen zajlik, mint a menyasszonyé − néhány
eltéréssel. Késı délután, naplementekor, vagy akár késıbb, már egészen sötétben végzik a
rítust. Az anya eddig használt piros leplét kicserélik a már házban tartózkodó menyasszony
ugyanilyen leplére, az carrâsákat pedig négy férjes asszony váltja föl. A gyékényszınyeget a
vezír viszi és dobja háromszor elıre a vılegény feje fölött. (Lásd 39–41. sz. ábrák.) A piros
kendıbe a nyers tojással és a morzsolt hennalevelekkel együtt sáfrányt is tehetnek. Ezt a
következı rítushoz használhatják föl: a házba visszatérve a vılegény édesanyja ezzel a –
széttört tojást, hennát és sáfrányt tartalmazó – masszával pontot tesz a vılegény homlokára,
orra hegyére és két orcájára. Ezután viszik el és dobják ki a csomagot a falun kívül esı egyik
elhagyott kútba, hogy senki se használhassa rontás (saar) eszközeként. Ugyancsak
valószínőleg a mágikus védelem miatt szabály, hogy a vılegény nem szólalhat meg a rítus
alatt, ám fiatal társai akár csipkedéssel is valamilyen hangkibocsátásra késztethetik.
A vılegény olajfa-látogatásánál fekete zenész is kísérheti a menetet, aki kétoldalú
nagydobon (abbâl) játszik, míg a menyasszony látogatását a nık kísérik énekkel és
derbûkán ütve hozzá a ritmust.
635

Ez a rítus Mrabet-Robana által leírt „elfutás” (d. hrûb) rítusával látszik egyezni: Midounban a házon kívül a
vılegény megpróbál elfutni az anyja elıl, aki azonban elkapja. A szerzı értelmezése szerint az elfutás az új
élettel együtt járó, anyai hatalom alól való kiszabadulást jelzi, az elkapás viszont azt, hogy Dzserbán (és az
iszlám hagyománya szerint) a fiúgyermeknek elsıdlegesen a szülei iránt kell teljesítenie a kötelességeit
(Mrabet-Robana 2010:244). A szerzı nem közöl e rítus közben elhangzó szövegeket.
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A midouni olajfa-látogatásról Mrabet-Robana azt írja, hogy a vılegény az carrâsákkal
végzi a rítust, és hogy a piros fonalat, amellyel a vılegény lábát összekötik, az édesanyja a
saját hajából veszi ki. Ezt pedig a köldökzsinórhoz hasonlítja, amelyet az anya elvág, hogy
szabadságot adjon neki egy új élet elkezdéséhez.636 Ez a gondolat összecsengeni látszik a
guellalaiak magyarázatával, akik viszont a lepelcserét tekintik úgy, hogy az a vılegénynek az
édesanyja hatalma alóli felszabadulását jelenti. Az olajfa-látogatás végén visszacserélik a két
leplet.637

2.1. Az olajfa-látogatási rítus változatai
2.1.a. Dûr ed-dâr
A vılegény hasonló rítust végez, mint az olajfa-látogatás, de nem egy olajfánál, hanem a
saját háza körül (yadûrû el-ûš) három kört téve. Egy másik változat az, amikor a ház elıtti
területet járják körbe. Ennek azt a jelentést adják a guellalaiak, hogy „a férj szeresse a házát”.

2.1.b. Ziyâra mâjen/bîr/Wîn
Guellala egyik részében, El Fehmine-ben, ahol még leginkább beszélnek otthon berberül, a
kerület egy nagyobb, közös ciszternájához (mâjen)638 mennek elvégezni a rítust.
Oursighenben pedig egy olyan kúthoz viszik el a vılegényt, amelynél agyagos talajt (în)
lehet találni. A rítus helyszínének a kiválasztásánál ez az anyag tőnik lényegesnek.
Cédouikech-ben is hasonlóképpen a kerületi közös kútnál végzik a rítust, amelyet a ncamlû
în (’megcsináljuk az agyagot’) vagy a ziyâra în (’agyaglátogatás’) kifejezéssel jelölnek.
A meglátogatott olajfát gyakran „szentként” mutatják be a Dzserbáról író szerzık.
Mint említettem, az a fa, amelyhez a rítust elvégezni mennek, nem egyedi, nem örvend
különösebb bánásmódnak, ugyanúgy leszüretelik, mint a többit, és akár kivághatják. A
látogatás tehát az olajfa fogalmának szól, amelynek a szakrális helyszíneken szokásos
háromszori vagy hétszeri körbejárásával tisztelegnek.639 Ugyanúgy tesznek az Élethez
elengedhetetlenül szükséges feltételeket jelképezı helyszínekkel: a vizet szimbolizáló kúttal

636

Mrabet-Robana 2010:209.
Houmt-Soukban szerzett információ szerint az ott élı arabok az esküvı után tesznek látogatást egy olajfánál,
fiúgyermek-áldást kívánva maguknak.
638
Dzserbán kétféle alakú föld alatti ciszterna van: a kevésbé használatos fesqîya, amely 30-50 m3 vizet
befogadni képes, felül boltíves kiképzéső üreg, és az elıbbinél mélyebb mâjen (vagy mâjel), amely az alja felé
kiszélesedı, kúp alakú víztároló (Hantous–El Younsi 1975:77).
639
A szakrális helyek körbejárásáról lásd Fenton 1996.
637
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és víztárolóval, a földet (vagy a fazekasmesterség nyersanyagát?) jelentı helyszínnel, a
lakhelyet biztosító házzal.
Akárhol is végezzék el az elıbbi rítust, ez közvetlen bevezetıje a vılegény és a
menyasszony elsı találkozásának.

3. Egyesülési rítusok
3.1. Elsı barbûra (barbûra awwal)
A vılegény piros lepel alatt a kísérıivel (asszonyok) és a vezírrel, aki a gyékényt hozza,
bemegy a ház udvarába. A leendı otthonának ajtajától oldalra helyezkedik el.
Bizonyos kerületekben ekkor megjelenik egy fekete borbély (ajjâm), és a lepel alatt
levı vılegény hajából kétoldalt levág egy-egy tincset. Ezért kap egy tányér ételt. Az is
hozzátartozhat ehhez a jelenethez, hogy a borbély odahív három kisfiút, akiknek szintén
levág a hajából, és akiket a vılegény egy-egy tojással megajándékoz. A rítus neve tafîfa,
amely a FF gyökbıl képzett szóként ’valami végének a levágását’, a ’szırtelenítést’ jelenti,
de ugyanúgy wâjibnak is nevezik, mint amikor a jafa kísérıit megajándékozták, s amelynek
jelentése ’joga van hozzá’, ’megérdemli’. Egyes helyeken fekete férfi visz be egy nagy tányér
ételt az ifjú pár leendı otthonába − máshol a vezír viszi be a fején.
Miután mindezek lezajlottak, a menyasszony és nıi kísérıi egy tabâciya, vagyis egy
fehér asszonyi kimenı lepelruha alatt kijönnek a ház ajtaja elé, az ott várakozó vılegény
pedig belép és becsukja maga mögött az ajtót. A menyasszony kétszer megkísérli belökni azt,
de a vılegény visszatartja, s csak harmadszorra engedi be párját. A szobában a találkozás a
két haddîma vezetésével zajlik. Ha fekete asszonyt is fogadnak a rítusokhoz, akkor ı is jelen
van.
Mialatt az asszonyok, a menyasszony rokonai a fehér lepel alatt az ajtó mellett
várakoznak még a menyasszonnyal, hogy a vılegény belépjen a házba, dalt dünnyögnek,
amelynek a szavait olykor elferdítik. A szöveg a férfiasságra utal, lényege ekképpen adható
vissza: „Ha a férfi hímtagja nem haladja meg a két ököl hosszát − nem számítva a fejét −,
akkor semmi keresnivalója ezen a helyen”. Egyesek szerint ugyanezt a dalt a vılegény
nırokonai is eléneklik a második találkozás (barbûra) során.
Itt térek ki röviden az erotika témájára, mint a „lakodalom organikus, funkcionális
elemére”, amelyet Balázs Lajos „Az erotika a lakodalom eszmeiségében” címő cikkében
elemez. Azt találja jellemzınek, hogy bizonyos nyílt vagy rejtett nyelvezető rítusokkal,
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praktikákkal, játékokkal operáló metaforikus kommunikációegyüttesrıl van szó, „mely által a
közösség felszabadít, felold egy tabut, ezt pedig úgy teszi, hogy annak ellenkezıjére, vagyis a
nemi élet gyakorlására ösztönzi, biztatja a fiatalokat”.640 Az erotikát, szexualitást többféle
módon vonják be a rítusokba, a nyelv (dalok, szexualitásra utaló viccek, tréfás történetek),
erotikus jelképek, tárgyak, játékok, mímelés, étkek révén. Azon kevés példával, amellyel
saját kutatásból és a magrebi szakirodalomból rendelkezem, azt látni, hogy az erotika –
nyilvánvalóan csak egyik − fókuszpontja a férfierı, amelyet a hímvesszı méretével
reprezentálnak. A guellalaiak dalocskája is erre utal, és Fortier egészen szélsıséges példát
hoz Mauritániából, ahol a vılegénynek még bizonyítania is kell a megfelelı méretet. Ez
leírása szerint a következıképpen történik: a vılegényt arra kérik a házassági segédkezık, a
kovácsok feleségei, hogy vegye le bı nadrágját, és hagyja péniszének nyomát a homokban.
Ha erre nem hajlandó, akkor egy barátja teszi meg ezt helyette. A menyasszony barátnıi
megjegyzésekkel kísérik a homokban hagyott rajzolatot, és „extázisba” esnek, ha méretesnek
találják, ellenkezı esetben viszont úgynevezett szokás-adományt (câda) fizettetnek vele,
csalódottságuk ellensúlyozására.
Arra is felkérik a vılegényt, hogy felesége nemi szervét rajzolja a homokba, vagy
formázza meg tehéntrágyából. Úgy tartják, hogy minél szélesebbre alakítja, annál nagyobb
hódolattal övezi párját. Ugyanakkor az a kontextus, amelybe a nık helyezik a saját nemi
szervüket, „emberevı szörnyasszony szemének” (cayn al-āûla) nevezve, a vaginát olyan
szervként állítja be, amely bekebelezi a hímtagot.641 Így tehát a nıi szexualitást egyszersmind
veszélyesnek is tekintik a férfi számára.642
Guellalában az említett dalon kívül más ilyen elem nem lévén úgy tőnik, hogy az
erotika, vagyis maga a szexuális aktus és a fiataloknak erre való ráhangolása háttérbe szorul,
és inkább a termékenység, a gyermekáldás fogalma köré rendezıdnek a gesztusok.
Az ifjú pár elsı találkozásakor a rítussor egy nagy tál étel köré csoportosul, ami
paradicsomszószos, húsos tarhonya (mhamsa).643 A szimbolikában valamely dolog
megsokszorozása (tarhonyakupac) már önmagában is a sokasodás gondolatát hordozza. A
húson kívül a gyomrot körbevevı hájrétegbe csomagolt644 gyomor- és tüdıdarabokat
(cubân) is tesznek bele. Mint azt említettem, ezt a hájréteget és a nık lepelruháját
640

Balázs 2004:195.
E vonatkozásban érdemes utalni a vagina dentatára Freudnál és M. Eliade-nál „mint az agresszív nıi
nemiség és a felfaló anyaság jelképe” meghatározásokra (lásd errıl Kıváry–Novák 2006, idézet 66. és 72.
oldalról).
642
Fortier 2003:65.
643
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A hájrétegcsomagot béldarabbal vagy fehér cérnával kötik össze.
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ugyanazzal a megnevezéssel (rda’) illetik. Midounban más alkalmaktól eltérıen, a
menyasszony számára csípıs paprikával (harîssa) égetıen erısre készítik a mhamsát, aminek
kettıs célja van: egyrészt az erıs ízt afrodiziákumnak tartják,645 másrészt pedig ez a
menyasszony szépségjegyeinek egy további kiegészítését teszi lehetıvé. A csípısség ugyanis
az ugyancsak a maró képességével ható suwâk szerepét tölti be, vagyis pirosra csípve a
menyasszony ínyét, kiemeli fogainak fehérségét. Mrabet-Robana szerint a pirosas íny az
egészség és a gazdagság jele is.646 Guellalában nem találkoztam erre vonatkozó adattal,
viszont az ínyfestı suwâkot a férjes asszonyok használják, tehát státusjelölıként lehet
felfogni.
A tálat a két gyékényszınyegre és a kiterített piros gyapjúlepelre helyezik. Az étel
fajtája, a tárgyak és a hozzá kapcsolódó gesztusok a termékenységet, bıséges gyermekáldást
vetítik elı. Szavak nem kísérik a rítussorozatot.
A tálat elıször a vılegény és a menyasszony háromszor körbejárják, jobbról balra,
úgy, hogy a vılegény jobbjával kézen fogja a menyasszonyt, akit pedig a haddîmája követ.
Majd a qibla irányában törökülésben leülnek egymás mellé úgy, hogy a vılegény a jobb lábát
a menyasszony bal térdére helyezi.647 Ebben a gesztusban a kétségbevonhatatlan és
vitathatatlan férfi autoritás fogalmazódik meg.
Nem

minden

észak-afrikai

közösség

rendelkezik

azonban

rituálisan

ilyen

egyértelmően a férj uralmáról, sok helyen az ifjú pár játékos módon verseng egymással a
hatalomért. Westermarcktól idézek egy marokkói példát: az ifjú pár elsı találkozásakor az
dönti el, hogy ki lesz az úr a házasságban, hogy ki tudja hamarabb megdobni (és eltalálni) a
másikat a papucsával, vagy hogy a menyasszony papuccsal történı ütéseit hogyan viseli –
csendben avagy fájdalomnyilvánítással – az ifjú férj. A papucs, vagy lábbeli önmagában is
jelképes tárgy, az otthoni irányítás, de általában is az uralom szimbóluma.648
Az uralomnak a kifejezésére Guellalában a vertikális tengelyt, a lent és fent
szimbolikáját használják, míg, mint látható, máshol a valamiben való elsıbbség
megszerzését. A következı rituális mozzanat azonban már a kölcsönösséget és az egymás
felé közeledést sejteti: a tálban levı fıtt tojással (a termékenység jelével) megeteti egymást
az ifjú pár. A vılegény haddîmája vagy a šušâna hámozza meg a tojást, felezi el, és adja a
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Gábriel arkangyal a Prófétának is ezt a serkentıt ajánlja, amikor az férfiúi gyengeségérıl panaszkodik neki
(Ghazâlî 1953:33).
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Westermarck 1972:244, 256–257. A papucsnak a hatalommal kapcsolatos erıs szimbolikus jelentését
mutatja, hogy például Marokkóban hagyományosan a törzsek közötti szövetség megkötésében is szerepet
játszott (Vinogradov 1974:74).
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két darabot a vılegény és a menyasszony kezébe. Elıször a menyasszony eteti meg a
vılegényt jobb kézzel.649 A többi tojást késıbb a vendégsereggel is megosztják. A vılegény
ekkor még nem láthatja a menyasszonyt, akinek arca mindvégig le van takarva, jóllehet a
haddîmája a tojásevés után háromszor kissé fölhúzza a fátylat, de úgy, hogy a menyasszony
arca még ne látszódjon.650
Ezután a vılegény papírpénzt helyez el a menyasszony jobb tenyerébe. A haddîma
összefogja a kezüket, és háromszor le-fel forgatja. Majd, még mindig a menyasszony
haddîmája vagy a šušâna, fordít egy kicsit a tálon, a vılegény jobb kézzel az étel szélébıl
csippent egy kicsit, és középre szórja. Az asszony újra fordít egyet a tálon, a vılegény újra
csippent, és ezt a gesztust összesen hétszer ismétlik meg. A hagyomány szerint ezzel azt
idézik elı, hogy a párnak sok gyereke legyen. Végezetül a vılegény segítıje piros kendıvel
törli meg a férfi kezét. Következik az a jelenet, hogy šušâna egy kisebb tálba bal kézzel hét
marokkal szed az ételbıl, egy tojást is tesz hozzá,651 és kiadja a vezírnek, aki a feje fölé tartva
a tálat kirohan a házból.
Ez a mozzanat játékos vetélkedést indít el a vezír és a nıi vendégek között, ugyanis a
rituális forgatókönyvet követve ez utóbbiak megpróbálják megszerezni a tál ételt. A vezír
ügyességén és ravaszságán múlik, hogy sikerül-e megvédenie azt az olykor akár kissé
durvábban is ölre menı asszonyoktól. Van olyan vezír, aki elıre kitervelt cselhez
folyamodik, és az ételt tartalmazó tálat odaadja az ajtó közelében álló feleségének, hogy
rejtse el a ruhája alatt, míg ı egy lefedett üres tányérral játssza el a kirohanási jelenetet.
Rögtön ezután elhagyja a szobát a vılegény is. Az elıbb leírt rítussor körülbelül 10
percig tart. Ezután az addig a házon kívül várakozó hajadonok betódulnak a was el-ûšba,
hogy részt vegyenek a menyasszony bemutatásán.
Elbeszélésbıl tudni, hogy az 1960-as években még volt egy olyan rítus az elsı
barbûra után, amely során a vılegény tojásokat adott el a férfiaknak egy nagy, 100–200
tojást tartalmazó kosárból. Füzetbe jegyezték föl, hogy ki milyen összegért vásárolt
tojást, és ugyanekkora összeget kellet visszaadni az adott személy családjában tartott
esküvı hasonló tojásvásárlásánál. Úgy tőnik, hogy a pénzbeli kötelezettségvállalás és
csere a közösség tagjai között egyre inkább kikopik a házassági rítusokból, vagyis a
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Egyesek szerint csak a tojás fehérjével etetik meg egymást, mások szerint az egész (fél) tojással. MrabetRobana szerint ez a tojás a menyasszonytól származik, aki azt a jafával hozta magával (Mrabet-Robana
2010:238).
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dialektusbeli nevével (Mrabet-Robana 2010:237–238; English d.n.:77.)
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házasságnak a közösségi szolidaritást erısítı jellege változik.
Ugyancsak adatközlı tudósított arról, hogy az elsı barbûra után a vezír egy üzletben
(d. ânût atrîya) ajándékcsomagot rendel, amelyért majd a második barbûra után megy el, és
amely majd rituális kellék lesz. Ennek az elnevezése: marma mtaca el-barbûra. A
csomagnak különösen a barisit (’párizsi’) elnevezéső kölnit kell tartalmaznia, de emellé még
a következıket teszik bele: pirított lóbab, csicseriborsó, földimogyoró, mandula, cukorkák,
tábla csokoládék, egy-egy doboz keleti édesség. A vezír ekkor vásárol egy sárga csíkos piros
kendıt (marma) is, amelyet az esküvı végén 8 tojással egyetemben visszaadnak neki.

3.2. Az anyós ajándékozási rítusa a menyasszonynak
A menyasszony és a vılegény egyesülési rítusai közé ékelıdik egy olyan rítus, amely az
anyós és a menyasszony között zajlik, és amely az elızı napi mézevési rítushoz képest,
amelyben a kapcsolatuk kölcsönös „édességét” vetítették elıre, ennek a kapcsolatnak a
további meghatározására irányul.
A fia és a menyasszony elsı találkozása után a vılegény édesanyja, fején a qemîjával,
kezében kiskosárral (mitbat)652 belép a szobába. İ az, aki elsıként látja feldíszítve a
menyasszonyt, akinek az arcát fedı piros kendıt ekkor felemelik. A következı rítusnál,
amelynek az elnevezése malûhaq, a vılegény anyja pénzt helyez a menyasszony jobb
tenyerébe, és ráhajtja az ujjait, majd kinyitja, és újra bezárja, és még egyszer kinyitja, bezárja,
vagyis összesen háromszor ismétli ezt a gesztust. Ezután a szájába vesz egy kis
köménymagport, és háromszor megspricceli nyálával a menyasszony arcát. (A só és a hal
mellett a köménymag szintén a szemmelverés elleni hathatós védekezést biztosítja.) A (bal)
fülébe „jujúzik”, és a következı szavakat mondja: „Amit mondok, hallgasd meg, amit adok
[=fızök], edd meg!” Ami arabul így hangzik: elli gutlek ismcai, walli catitlik kûli. Berberül
pedig: elli wiāam isli, elli ušiāam ečči. A kis kosárból, amelyben még jâwî és parfüm
(debbûza uffah) van, szemfestéktartót (debbûza kol vagy tankûlt) vesz elı, és feketével
kihúzza a menyasszony szemét, aki azt mindvégig zárva tartotta. A parfümöt is odaadja a
menyasszonynak, de ennek a rítussorrendbe illeszkedésérıl nincsenek pontos információim.
Egyesek szerint ez az elsı ajándék, s utána következik a pénzadás.
Mrabet-Robana is leírja ezt a rítust, de az anyós szavait nem idézi. Értelmezése szerint
ezzel a rítussal az anyós a védelme alá helyezi a menyasszonyt. A szavak ismeretében
azonban inkább úgy tőnik, hogy a helyét jelöli ki a nıi családtagok hierarchiájában, és a
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maga hatalmi pozícióját közvetíti felé. Az anyós-meny viszony szabályait tehát a guellalaiak
rituálisan, már a házassági szertartások keretében egyértelmően lefektetik.
Közvetlenül e rítus után, vagy ha ez elmarad, akkor a vılegény rövid tartózkodása
után kerül sor a befogadó rítusok sorában egy közösségi jellegő rítusra, amelyrıl – egyéb
megjelöléseken kívül általánosan – ezt a napot (pirosnak) elnevezték. Egy idısebb asszonyt
idézve: „a jelli a lakodalom legjobb napja, mert ekkor látni lehet a menyasszonyt, és a két
kerület együtt van”.

3.3. A menyasszony bemutatása (jelli)
A leendı pár házrészének ajtaját kinyitják, s megjelenik a menyasszony az ajtóban a
haddîmájával.653 Itt mutatják be elsı ízben nyilvánosan, mind a vılegény, mind a
menyasszony oldaláról jövı nıi vendégseregnek egy olyan gesztussal kísérve, amelyet a rítus
során többször elismételnek: a haddîma felemeli a menyasszony arcát takaró piros kendıt, a
menyasszony pedig, aki a kendı alatt kezével eltakarja azt, feje mellé kifordítja két tenyerét,
így mutatja meg az arcát. Szemét azonban egyszer sem szabad kinyitnia. Mindegyik ujján két
győrő van, befelé is, kifelé is fordított, hogy az arca le- és felfedésénél is látszódjanak az
ékszerek. A szokásos viselettıl eltérıen a homlokdíszét (wišwaš) is megduplázhatják erre az
alkalomra. (Lásd 42. sz. ábra.)
A haddîma pár pillanat múlva letakarja a menyasszony arcát a kendıvel, kivezeti az
udvarra, miközben többször is felfedi az arcát. Majd a qibla (dél) felé nézı falnál egy
emelvényre állítja.654 Máshol ahhoz a falhoz, amely nyugatra néz, és így a lemenı naptól
megvilágítva folytatják a bemutatást az összegyőlt vendégeknek az elıbb leírt módon. Úgy
tartják, hogy az utolsó napsugarak még ragyogóbbá varázsolják a menyasszony arcát.
Egyesek szerint pedig akármelyik falhoz állhatnak, tehát úgy tőnik, ha volt is esetleg
egységes rítusbeli szabály, mára az egyéni megoldások kerülnek elıtérbe.
A többszöri menyasszony-bemutatás elıtt még két mozzanatra kerül sor, a vılegény
apjával és anyjával, illetve egészen közeli nırokonaival, a leánytestvéreivel.
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Guellala honlapján ezt a rítust az ifjú pár második találkozása utánra helyezik, azonban saját megfigyeléseim
és Mrabet-Robana midouni tapasztalatai szerint is az elsı találkozás után kerül rá sor.
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arab esküvın láttam a láda használatát.
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3.3.a. Az após rítusa
Amikor felléptetik a menyasszonyt az emelvényre és a haddîmája is fellép vele, a vılegény
apja jelenik meg általában a menyasszony jobbján. Ha elhunyt, vagy nincs jelen az esküvın,
akkor egy másik házas férfit választanak az apai oldalról: a vılegény nagybátyját,
fiútestvérét. Amennyiben nem lelnek házasemberre ezek között sem, olyan idısebb rokon
jöhet még számításba, akinél kizárt, hogy férfiként tekintsen a menyasszonyra.
A legtöbb esetben azonban a vılegény apja végzi a következıket, a haddîma
segítségével, hiszen nem mindig tudja pontosan, hogy mit és hogyan kell tennie. A rítus
menete az, hogy a menyasszony feje fölé emel egy fıtt vagy vízben áztatott lóbabbal (fûl) teli
fonott tálat (tendût), amelyben négy vagy két héjas, fıtt tojás is van. Ezekbıl elvesz, és a
zsebébe tesz annyit, hogy egyetlen maradjon a tálban. Majd – mint ahogyan a
menyasszonyért küldött teve elindításánál tette – a tál tartalmát a vendégek közé szórja.
Ennek több verziója létezik: lehet úgy, hogy elıször három marok babot szór, majd külön a
tojást vagy a maradékot a tálat meglendítve, vagy egyszerre a tálból. Olyan is elıfordul, hogy
a šušâna maroknyi lóbabot a menyasszony fejére hint, és az após azután hajítja a többit a
tojással együtt a vendégek felé. (Lásd 43–45. sz. ábrák.)
A fiatalabbak, gyerekek és lányok egyaránt nagy zsivajjal, egymást lökdösve
próbálják felszedegetni a babszemeket, és fıként megkaparintani a tojást. Gyıztesként
tekintenek arra, akinek ez sikerül – „aktívnak” nevezik. A helyi értelmezésekbıl az tőnik ki,
hogy ez a rítus a közösségen belül poliszémikus. A kutatói étikus értelmezés a rítusban
szereplı tárgyak ismert jelentésébıl kiindulva – miszerint a lóbabnál általánosan a
szaporaságra, a tojásnál pedig a termékenységre szokásos asszociálni –, ahhoz az egyik
émikus értelmezéshez kapcsolódik, amely ebben az esetben inkább a hasonlósági mágiát
idézi, és amelyet az idısebb asszonyok fogalmaznak meg a gyıztes kapcsán. Azt mondják
ugyanis, hogy nemsokára margát (szószos hús) fognak enni, utalva az illetınek a
közeljövıben megvalósulandó esküvıjére.
Az egyetlen tojás eldobásához a guellalaiak azt a jelentést is főzik, hogy a vılegény
csak egyszer nısüljön életében, ne váljon el és ne vegyen magához több asszonyt. Ennek a
rítusnak nincs külön elnevezése, így az értelmezéshez nem nyújt támpontot. Azt viszont
mindenképpen fontos megjegyezni, hogy míg az európai kultúrákban a menyasszonyi csokrot
maga a menyasszony dobja el, vagyis a saját kezével érinti azt és így az átviteli mágia
feltétele érvényesül, addig a guellalaiaknál a vılegény apjának jut ebben szerep. Az európai
menyasszony teste helyett itt az ı testén keresztül „megy át” a szimbolikus-mágikus üzenet,
amiben a patrilineáris leszármazás hangsúlyozását láthatjuk.
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A vılegény apja a lóbab- és tojásdobás rítusa után, olykor pedig elıtte, pénzt oszt szét
a menyasszony rituális segítıinek (nırokonainak), illetve magának a menyasszonynak is. Ezt
a rítust többféle változatban láttam: volt, hogy az após ugyanolyan háromszori le- föl
fordításos kézmozdulattal adta át a pénzt a menyasszonynak a šušâna segédletével, mint
ahogyan az elsı barbûra alkalmával a vılegény cselekszi, majd a haddîma és a šušâna, végül
pedig a vendégseregben állók kezébe is tett pénzt. Volt, hogy a menyasszony kimaradt, és
csak a többieknek juttatott pénzt, beleértve saját lányait is, akik a menyasszony körül álltak.
Ha gazdag család fejérıl van szó, bankjegyeket osztogat, ha kevésbé tehetısrıl, akkor
elıször a legfontosabb nıi szereplıknek bankjegyet, a többieknek pedig fémpénzt ad. A
vılegény apja a pénzadás után visszavonul, újra átengedve a teret a nıi vendégseregnek,
amelyben az egyetlen hímnemőek a kisebb fiúgyermekek.

3.3.b. A vılegény nırokonainak ajándékai
Míg a sziget más – arab vagy berber eredető lakosságának – esküvıin a menyasszonynak
adott ajándékok nyilvános bemutatása a házassági rítussor része, addig Guellalában ilyenfajta
gesztusra egyszer, a jelli alatt kerül sor. A vılegény apjának távozása után a vılegény
édesanyja és leánytestvérei, ritkábban unokahúgai lépnek fel az emelvényre, akik csakúgy,
mint a vılegény apja a lóbabot tartalmazó fonott tálat, a letakart arcú menyasszony feje fölé
emelve mutatják be ajándékaikat – általában egy hagyományos lepelruhát (rda’)
becsomagolva, vagy akár pohárkészletet –, amelyet a kezébe is adnak. Az ajándékozók
között elvétve megjelenhet a vılegény nıtlen öccse is.
Az ajándékozás után arcának felfedésével folytatódik a menyasszony bemutatása a
vendégeknek. A vendégseregbıl kikiabálhatnak, hogy láthassák a menyasszonyt, s a haddîma
mindannyiszor eleget tesz a kérésnek. (Lásd 46. sz. ábra.) A jelli a házassági szokások egy
olyan emocionálisan kiemelkedı és látványos alkalma is, amelyrıl a digitális technikai
eszközök elterjedtével egyre gyakrabban videófelvételt is készítenek, és ilyenkor a családból
a filmezı vagy fényképezı férfitagok is részt vesznek rajta.
A közösségek közti hagyományos kapcsolatok rituális fenntartását mutatja, hogy
bizonyos családoknál, akiknek afrikai származású szomszédjaik vannak, a jellinél egy fekete
asszony énekel szemmelveréstıl védelmezı éneket a menyasszony mellett, mivel neki − mint
ezt már többször említettem − nagyobb hatékonyságot tulajdonítanak a mágikus területeken.
E dalt esküvı és körülmetélés alkalmával éneklik, és egész Tunéziában ismert, jelentése egy
adatközlı elbeszélésében és szabad fordításban a következı:
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Jâd wa jûwwâd wa šâq wa dâd
c
aûd fî cayn al-ussâd.
Hamsa wa hamîs
âer Muammad
Wa āâb blîs
allî calâ Muammad tarbah

Teremts jót és gazdagságot és šâq és dâd655
Szúrd át az irigy szemet
Öt és öt656
Velünk van Mohamed
És eltőnt Sátán
Mondj áldást Mohamedre, és akkor boldogulsz!

A bemutatás közben a menyasszony szépségét a haddîmája vagy a felfogadott šušâna
fennhangon dicséri, és olykor elıfordul, hogy a menyasszony, akinek az íratlan szabály
szerint mindezt rezzenéstelen arccal kell elviselnie, elérzékenyül, elsírja vagy éppen elneveti
magát. Ilyenkor, amikor valamilyen érzést mutat ki, vagy kinyitja a szemét, a haddîma a
piros sállal azonnal elrejti az arcát. Egyszer tanúja voltam annak is egy arab esküvın HoumtSoukban, hogy a jellit abba kellett hagyni a meghatódott menyasszony zokogása miatt, akit
elıször megfordítottak, hogy háttal álljon a vendégseregnek, majd gyorsan visszavezettek a
házba. (Lásd 47. sz. ábra.)
Azok az asszonyok, lányok, akik már megtekintették a menyasszonyt, besietnek a
házba, hogy végigmustrálják az új otthon – fogadószoba és hálószóba – berendezését,
textiljeit (falikárpitok, párnák, függönyök), valamint dísztárgyait, a hálószobában az e célra
kitárt ajtajú szekrényben a menyasszony ruháit, kölnijeit és szépítkezıszereit pedig a
fésülködıasztalon és az ágy mellé kitett díszes kosarakban, amelyek egyikében a cipıit is
elhelyezhetik. Az ajándékba kapott tárgyakat szintén közszemlére teszik.
A háziak olykor erre az alkalomra leveszik a hálószoba ajtaját, hogy megkönnyítsék a
bejutást. A mustrálók közül egyesek végigszámolják a szekrényben rendre összehajtogatott
ruhákat, mások kipróbálják a fésülködıasztalkára kihelyezett parfümöket.
Az egyes bútorokon kívül a vılegény holmijai, személyes tárgyai közül semmi sem
található az új otthonban, az egész teret a menyasszonytól származó, a vele együtt érkezett
tárgyak uralják. Amennyire újdonság az ifjú ara számára az új ház, legalább annyira
szokatlan a férj számára is az egyébként ismert tér, éppen teljes egészében megváltozott
belvilága miatt. Mondták is tréfásan, meglepıdve vılegények, hogy nem ismertek a saját
otthonukra.
A menyasszony kelengyéjének a mustrája a szigeten élı arab közösségben nem ilyen
irányítatlanul és nem is a szobában zajlik, hanem a vılegény egy nırokonának a segédletével
és közösségi térben. Az udvarban összesereglett nıi vendégek elıtt a menyasszony öltözeteit
655
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A bhûr illatosító szer két alkotórésze.
Dornier hasonló fordítást (franciául cinq et cinq) ad erre a formulára (Dornier 1955:104–105).
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tartalmazó bıröndök tartalmát egyenként kiveszik, és fel-, illetve körbemutatják, hogy
mindenki jól láthassa.
Miután befejezték a jelli rítussorát, amely körülbelül háromnegyed órát, egy órát tart,
és miután az asszonyok megtekintették az ifjú pár otthonát, még befejezik a dekorációt és
elrendezik a jelli alkalmával kapott ajándékokat. A menyasszonyt lefedett arccal
visszavezetik a házba, s ı ezután egyedül várja a vılegény második látogatását.
Ezzel véget ér a házassági szertartások „nagyközönségi” szakasza, és a legtöbb
vendég a jelli és a kelengyemustra után hazatér. Az udvar szinte kiürül, a további, immár az
intimebb szférába sorolandó egyesülési rítusokra csak a legközelebbi nırokonok maradnak
ott.
Az, hogy Dzserbán a menyasszonyt elıször a férje házában láthatják a vendégek, nem
tőnik általánosnak. Észak-Tunéziában ugyanis a jellivel azonos tıbıl eredı jelwa
megnevezést arra a rítusra használják, amikor a menyasszonyt, még mielıtt átszállítanák a
vılegényhez, a szülıi házban utoljára bemutatják.657 Ebbıl az tőnik ki, hogy ugyanaz a
rítuselem egyszer elválasztó rítusként jelenik meg, más kontextusban pedig, a házasság
elhálásának a szokásától függıen a befogadás folyamatába illeszkedik. Ez a folyamat
Guellalában a menyasszony befogadási, a vılegény és a menyasszony egyesülési és a
vılegény számára a visszafogadási rítusokat foglalja magában.

3.4. Második barbûra (barbûra tâniya)
A vılegény hasonlóképpen lép be a házba, mint az elsı barbûra alkalmával, a piros lepel
alatt. Ám két oldalán most nem férjes asszonyok vannak, mint amikor az olajfa-látogatási
rítus után visszatértek a házhoz, hanem két-két nıtlen carrâsája, elıttük pedig a vezír lépked
a gyékényszınyeggel. A fûa amra ezúttal nem a vılegény édesanyjáé, hanem a
menyasszonyé, amelyet tıle kapott, és visszahozott a jafával együtt.
Az ifjú pár második találkozásának kezdete két „forgatókönyv” szerint zajlik. Az
egyik változat, hogy a vılegény egyedül lép a házba egy kölnisüveggel (barisit), amelyet a
vezír nyújt át neki. Ekkor már láthatja a menyasszonyt és beszélhet is vele. Cseppent a
kölnibıl a tenyerébe, és felülrıl lefelé bekeni vele arája arcát, mellét, kezét és lábát. Majd
arra kéri, hogy ugyanúgy kölnizze be az ı arcát is. Ezután háromszor megcsókolja a
menyasszony jobb és bal orcáját, s végül a szájára is csókot nyom.
A szobába oda van készítve az a kiskosárnyi (guffa) ajándék, amelyet a vezír vásárolt
657
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a helyi üzletben, vagy akkor adja be a szobába, amikor a vılegény már bent tartózkodik. A
kosárból kimarkol magvakat658, beleteszi egy piros gyapjúkendıbe (mendîl) vagy egy
selyemkendıbe (marma), amihez hozzátesz még 4−5 francia baguette formájú kenyeret659,
egy fıtt tojást héjában, és mindezeket kiadja a vezírnek. S ezután maga is kilép, fedetlen
fıvel, a fehér leplének a fejet takaró részét a jobb vállára igazítva.
A másik változat szerint a vılegény a haddîmájával együtt lép a szobába, ahol a
menyasszony a jellinél használt piros fátyollal lefedett arccal ül. A haddîma pénzt kér a
vılegénytıl a menyasszony számára, a dupláját annak, amit az az elsı barbûra alkalmával
kapott. Ezután a fátyol felemelésével és leengedésével, mint ahogyan a vendégserek elıtt
tették, háromszor felfedi a menyasszony arcát a vılegénynek, majd eltávozik. Az arájával
egyedül maradt vılegény ezután ugyanazt teszi, mint amit az elıbbiekben felsoroltam.
A találkozás körülbelül 10 percig tart, s annak befejezésére a vezír az ajtón való
kopogással ad jelet, olykor pedig azzal, hogy egy vízzel teli, abban egy nyers tojást is
tartalmazó korsót660 (ibriq661 vagy jiddîwa662,) a falhoz csap. (Lásd 48–49. sz. ábrák.) A
víznek és tojásnak a fogamzással kapcsolatos szimbolikája egyértelmő, ám a korsótörés miatt
ez a rítus hangsúlyosabban a szüzesség elvesztésére, a lányból asszonnyá válásra utal. Itt
jegyzem meg, hogy a fazekastermékek nagy részének az elnevezése nınemő (jarra, jiddîwa,
c

âbîra, stb.), és azzal, hogy mindezeket férfiak készítik, a nemeknek egyfajta hierarchiája

látszik kivetülni szimbolikus szinten. Ezt a nyelvi jelenséget a férfiak (fazekasok) émikusan
is kiemelik.
A kiadott, kendıbe csomagolt magvak sorsáról az adatközlık többféleképpen
nyilatkoztak: a tartalmából osztanak a vılegény mellett levıknek, illetve maga a vılegény
viszi a férfiakhoz, akik között szétosztják. Akármilyen módon is, de mindenképpen az ifjú
pár számára átnyújtott és a magok révén a szaporaságot, termékenységet szimbolizáló dolgok
másokkal való megosztásáról van szó.
Mielıtt azonban erre sort kerítenek, a vezír az ajtó elé kiterített gyékényszınyegre
rászór egy keveset a magokból. Úgy tartják, ezt azért teszi, hogy a következı évben a föld
bı termést hozzon. Hasonlóképpen mágikus, immár az emberrıl a természetre átvitt
gesztusról van szó, ugyanakkor, mivel a hagyomány szerint a gyékény az ifjú pár ágya alá
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A franciáktól rájuk hagyományozva a kenyér a tunéziaiak és a dzserbaiak számára is tulajdonképpen a
baguette-et jelenti. Dzserbán az egyéb típusú, lepényszerő kenyeret (kesra) otthon, a félig földbe helyezett nagy
agyagedényben (âbûna), illetve annak falán sütik úgy, hogy a tüzet az edény alján rakják.
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A korsó lehet díszítetlen és díszes, lehet régebbi, de vásárolhatják kifejezetten erre az alkalomra is.
661
Csırös vagy kiöntıvel rendelkezı füles korsó.
662
Egyszerő kétfüles hasas korsó.
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kerül, így az emberi szaporodás elısegítésének mozzanata is benne foglaltatik.
A vılegény kijövetele után a vezírt és az

c

arrâsákat a vılegény családja

megajándékozza, összesen 20 fıtt tojással. Ebbıl nyolcat, vagyis két hagyományos
mértékegységgel663 számolt mennyiséget kap a vezír, a többit az carrâsáknak adják.
Az a mód, ahogyan a vılegény kilép az ajtón − fedetlen fıvel vagy a fejére húzott
lepellel −, aprónak látszó, de nagyon fontos rituális elem: jelzés a közösség számára arról,
hogy a vılegény elfogadta vagy visszautasította a menyasszonyt.
Errıl a mozzanatról csak szórványos adatokat sikerült győjtenem. Egyesek azt
említették, hogy régebben a vılegénynek joga volt a második barbûra során
megbizonyosodni a menyasszony szüzességérıl, a jelzés tehát arról szólt, hogy a vılegény
érintetlennek találta a menyasszonyt. Errıl azonban a jelenkorban meglehetısen elítélıen
nyilatkoznak, és a jelenséget, el is határolva magukat tıle, az arabokhoz kapcsolják. Ha
fedetlen fıvel lép ki a szobából a vılegény, a nık hangos „jujúzással” fogadják, amely az
öröm kifejezése, egyben a jó hír szőkebb családi körbıl való továbbterjesztésének is eszköze.
Ha nem elégedett a menyasszonnyal, s fejére húzott lepellel lép ki, vagy épp ellenkezıleg,
elutasítását még teátrálisabban avval fejezi ki, hogy ledobja magáról fehér leplét, akkor a
menyasszony családja azonnal „visszaveszi” a lányt. Jóllehet a visszautasítás lehetısége és
módja mindenki elıtt ismert, ilyen esetrıl nem számoltak be a guellalaiak. A magrebi
esküvıkrıl szóló szakirodalom szerint ez a jelzés – a lefedett és kitakart fı – a nászéjszakával
függ össze: így ott térek ki rá. A tárgyakkal való jelzés egy másik eleme, amit a guellalaiak
kiemelnek a vılegény és a menyasszony második találkozásánál, az, hogy a lakrészbıl való
kijövetelkor a vılegényt már nem bújtatják a fûa amra alá, és nem kísérik, hanem önállóan
vonul végig a was el-ûšon.
Habár a második barbûra alkalmával intim együttlétre nem kerül sor Guellalábanṭ,
talán egy régebbi és ma már elhagyott szokás maradványaként úgy tekintik, hogy a vılegény
ekkor vált férfivá. Egyes adatközlık szerint a vılegénynek az ekkor viselt öltözeti darabja,
egy fehér turbán (d. el-gešta vagy kašta, b. tezmelt) a jelzıje az átváltozásnak. Élesen elválik
tehát itt a rítusok értelmezése, jelentéstartalma a belsı és a külsı szemlélı számára. Annál is
inkább, mert a férfivá válás étikus megközelítésben a szexuális együttléthez kapcsolódna,
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émikusan viszont elválni látszik tıle.
A guellalai rítussorban éppen a szexuális együttlétre való felkészítés következik: mind
a menyasszonyt, mind a vılegényt négyszemközt szexuális felvilágosításban részesítik,
amelyet az elıbbinél a haddîma, az utóbbinál a vezír tart. A haddîma tanácsainak
végkicsengése az, hogy a menyasszonynak beleegyezıen kell fogadnia a vılegény
közeledését.
A dzserbaiaknál nem hallottam olyan intézményrıl, mint ami a mozabitáknál
mőködik. Náluk az esküvı elıtt szervezett szexuális felvilágosításban részesítik az ifjakat,
fıképp abból a szemszögbıl, hogy az iszlám vallás mit ír elı, enged vagy tilt ezen a
területen. A felvilágosításra külön kijelölnek egy személyt, aki nem felsıbb vallási vezetı
(cazzâba), hanem a vallási osztálynak (olbák) alsó rétegéhez tartozó irûk közül választják ki,
de akár lehet másvalaki, egyszerő muzulmán is. Az irû házába mennek az éppen esküvıjük
elıtt álló vılegények, akár tízen is, ám a részvétel nem kötelezı. Az okítás után kérdéseket
tehetnek fel nyíltan vagy négyszemközt a felvilágosítónak. A szexualitással kapcsolatos
konkrét információkat azonban informálisan, a tapasztalt férfiaktól kapják meg.664 Ez
Guellalában sem lehet másképpen − bár arról nincs pontos tudásom, hogy a vezír milyen
jellegő és mélységő ismeretekkel látja el a vılegényt, a vallási elıírásokra nyilvánvalóan
kitér.
Eddig a menyasszony közeli nırokonai a vılegényes házban tartózkodtak, ám a
második barbûra után jön el a pillanat, hogy hazatérjenek. Hasonlóképp, mint a
menyasszonynak a vılegény házába való hozatalánál, eluralkodhatnak az érzelmek, s így
ekkor is szívettépı jelenetekre kerülhet sor: sírva búcsúznak a nırokonok a menyasszonytól,
és olykor pár férfi közbelépése szükséges mihamarabbi hazaterelésükhöz.
A ház kiürül, minden bentlakó is, − fıként a vılegény apja − ezen az éjszakán
igyekeznek máshol szállást találni. Általánosnak mondható a magrebi arab és berber
közösségekben, hogy a szexualitás aspektusának ilyen markáns megjelenésekor – annak
ellenére, hogy az apaági leszármazás és a fogamzás a házassági szokások körében többször
az apa közremőködésével és rítusok keretében, metaforikusan kerül kifejezésre – a
tekintélyelv szabályai szerint a család férfijai egymással szemben az elkerülés stratégiáját
követik. A nászéjszakán kötelezıen, de olykor az elsı napokban is, és ez a viszony egyes
közösségekben az azt követı egy hétig is eltart. A férfi szexualitással kapcsolatos
szemérmességen túl az apa-fia közti generációváltás pszichikai megélésének, elfogadásának

664

Salah Bendrissou mozabita férfi szóbeli információja.

209

keretét és formáját biztosítja az elkerülés kötelezı gesztusa. Ugyanakkor ez alól is vannak,
illetve lehettek kivételek: a már többször említett Chelhod által fordításban közölt 19. század
eleji szíriai beduin leírásban az szerepel, hogy mielıtt a vılegény belépett volna a nászra
felépített sátorba, megcsókolta édesapja és édesanyja, valamint apja barátjának, egy másik
törzs tekintélyes sejkjének a kezét, aki a leánykérésben is részt vett.665 Ez a gesztus a
tiszteletadáson kívül a szülık és egy rangos személy áldásának a kérését is sejteti egy újabb
generációnak a megszületéséhez.

4. Harmadik barbûra (barbûra talâta) – a nászéjszaka
Az ifjú pár harmadszorra már az intim együttlétre találkozhat egymással. Úgy idızítik a
délután kezdıdı és nagyon sok mozzanatot magában foglaló rítussort, hogy ez ne túl kései
idıpontra, hanem a két utolsó ima, a alât el-maāreb és alât el-cîša közé essen.
Megfigyelésem szerint erre úgy este 9 óra tájban került sor.
A teljesen kiürült házba a vılegény egyedül, szinte lopakodva tér vissza úgy, hogy
lehetıleg ne találkozzék senkivel, amit az imént említett, a tekintélyelven alapuló elkerülési
szabály határoz meg. Ugyanakkor ezzel a mozzanattal teljesen az intim szférába helyezıdik
el a nászéjszaka. Más arab vagy berber közösségek szokásrendje ettıl eltér, hiszen ott a
közösség egészen a nászszoba ajtajáig kíséri − effektíve nagyobb létszámban, vagy a rituális
tisztségviselıknek mint a közösség reprezentánsainak képében − az ifjú párt. A szakirodalmi
összehasonlítás azt mutatja, hogy habár a legtöbb helyen a menyasszonyt a vılegény házába
történı átszállítása után azonnal a nászszobába viszik, ı az, aki elıször elfoglalja a szobát, és
aki aztán ott várakozik a párjára.
A harmadik találkozásnál újfent egy ételt szolgálnak föl, amelyet egyesek ugyan a
második találkozáshoz kapcsolnak. Ez lehet pirospaprikás (paradicsomos) húsos szószba
áztatott kenyér (hubz msaqqi bi-l-marga) vagy az elsı barbûra étele, paradicsomos-húsos
tarhonya (mhamsa), ezúttal tojások nélkül. Azon felül, hogy a tarhonyához, mint minden,
akár kis, akár nagy mennyiségő magszerő dologhoz a szaporaság fogalmát főzik, ennek az
ételnek az elnevezésében a hamsa, vagyis a rontást elhárító kéz alakja is szerepel, ami
további mágikus jelentést kölcsönözhet az ételnek. Régebben az ételbe belefızték a birka
bırét és fejét is. A kis darabokra vágott bırt a vendégekkel osztották meg, a fejet pedig az
ifjú pár ette meg. Más változatban az ételben a birka fülét és száját lehetett meglelni.
Mindkettınek fontos jelentése volt, és szimbolikusan egyfajta viselkedési modellt irányzott
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elı a házastársak között: a hagyomány szerint a menyasszony ette meg a birka fülét, hogy a
házasságban hallgasson a férjére, a vılegény pedig a birka száját, hogy a felesége
megfogadja a szavát. Mindkét testrész elfogyasztásával azt a hierarchikus viszonyt
erısítették, hogy a feleség engedelmeskedjék férjének. Egyes nıi adatközlık az elıbbi
szokásváltozatokat nem ismerték, és úgy tudták, hogy a vılegény a birka szemét fogyasztotta
el. Ehhez pedig azt a jelentést főzték, hogy a férj más nıre ne, csak és kizárólag a saját
feleségére tekintsen. Ugyan errıl bıvebb információim nincsenek, mégis kitapinthatónak
látszik a rítus tartalmának egy férfi és egy nıi interpretációs változata a nemek különbözı
érdekeinek mentén. Az azonban egységesen kitőnik az elbeszélésekbıl, hogy egy nagyon
régen letőnt és az emlékezetben több változatban megırzıdött rítusról van szó, és manapság
csak a hagyományokat rendkívül szigorúan betartóknál szolgálják fel ezekkel a
birkatestrészekkel az ételt. A nyílt tőzön sült birkafej egyébként ritka csemegének számít
Guellalában.
A szimbolikus ételen kívül a nászéjszakára készülıket a vezír többféle finomsággal
látja el, azokkal, amelyeket a délután folyamán a helyi boltban vásárolt: különféle dobozos
keleti édességek, méz, pörkölt magvak, mandula, szárított gyümölcsök. Ezek, fıként az
olajos magvak és a szárított gyümölcsök közismerten a férfierıt hivatottak növelni.
Más közösségeknél is szokás kifejezetten potenciát és nemi vágyat serkentı ételeket
vagy italokat a nászéjszakára biztosítani. A mozabitáknál például a berberül takarwaytnak
nevezett italt, amelyet hétféle főszerrel készítenek, keserő narancs és egyéb citrusfélék levét
is hozzátéve, és amelynek az elnevezése a tartására hagyományosan szolgáló, az alkalomra
színes bırszalagokkal feldíszített, szők nyakú tökedényre utal.666 Jóllehet ezt az italt
cukrászdában is árulják, az ifjú párnak frissen készíti a vılegény anyja. A kutatásom során,
amikor szó esett róla, a helyiek mindannyiszor sejtelmes mosolygással kísérték a beszédet,
így utalva cinkosan az italnak, illetve a tárgynak a közösségen belül köztudott és általam is
már ismert szexuális konnotációjára.

4.1. A házasság elhálása (dhûl)
Jóllehet az etnológusokról azt tartják, hogy egy-egy kultúra olyan intim szféráiba is
befurakodnak, hogy szinte már „ık tartják a gyertyát”, a nászszobai eseményeken
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Készítésének leírását lásd Delheure 1986:207.
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valószínőleg még nem vettek részt, hacsak nem az adott kultúra tagjai.667 Így az ott zajló
rituális gesztusokról a résztvevı megfigyelés technikája helyett interjúkból, beszélgetésekbıl
győjthettek adatokat.668

4.1.a. A nászéjszaka helyszíne
A nászéjszaka lehetséges helyszínére már kitértem a 3. fejezetben az esküvıi térnél, így itt
csak annyit teszek hozzá az elmondottakhoz, hogy más kultúrákban mind a férfi, mind a nıi
szexualitásnak a családon kívül, „másutt”, egy foucault-i értelmezéső heterotopikus térben
kellett megnyilvánulnia, az arab világban például a külön nászsátrak felállításával. Ez a tér
nem mőködhetett teljesen privát szféraként, mivel hozzá kapcsolódott az a szokás,
pontosabban szükséglet, erıs elvárás, hogy a menyasszony szüzességét a közösség elıtt
bizonyítani kellett. Míg a Magreben a jelenkorban – hogy a muzulmán világ e szőkebb
területén maradjunk –, fıként a kis- és nagyvárosi kultúrákban, minden bizonnyal a
nyugatosodás hatásaként ez alól lehetıség van kibújni, sıt ez már nem is föltétlen tartozik a
társadalmi intézmények sorába, addig a hagyományırzıbb vidékeken még mindig érvényben
van. 669 Az általam felhasznált szakirodalom is leginkább ezekrıl szól.
Ha nem csak az elsı házasságot tekintjük, akkor az derül ki például egy szintén
muzulmánok körébıl, bár távolabbról idézhetı gyakorlatból, hogy a hétköznapi lakótér, az
újdonsült pár majdani otthona és a házasság elhálásának a tere még akkor is eltér egymástól,
ha már egy másik házasságon túl levı és teljesen önálló életet élı felekrıl van is szó:
Maliban az esküvıt követıen a ház udvarának egy szegletét kötélre kifeszített fehér
lepedıkkel különítik el, s a pár néhány napig ebben a térben tölti az éjszakát.670 Általánosan a
rituális és a hétköznapi közti megkülönböztetést, és éppen az átmeneti rítusok liminális
szakaszának térbeli kifejezıdését, az elsı házasság alkalmával pedig az utódnemzésben a
stafétát átadó és átvevı generáció férfitagjainak személyes és akár véletlen térbeli
érintkezésének tabuját sejthetjük e gyakorlatok mögött. A „térbelin” azt értem, mint azt már
667

Mrabet-Robana helyi születéső kutatónı ugyan maga is követte a dzserbai házassági szokásokat, ám
könyvében nem közölt annál feltáróbb adatokat a nászéjszaka szokásáról, mint azt más kutatók tették, akik errıl
elbeszélésekbıl értesültek (Mrabet-Robana 2010).
668
Kivételt képezhetnek egyes források, amelyek a maguk korában meglepıen láttató részletességgel írták le az
együttlét módját és folyamatát, lásd például Houel 1912:78–79. Ez a forrás azonban, visszahelyezve abba a
kontextusba, hogy a nyugati világ egyes képzeteket hogyan vetített rá a Keletre, történetesen a szexualitás terén,
ma már kétségekkel fogadható. Errıl tanúskodnak például a szerzınek a marokkói házasságról írt könyvének
újrakiadását övezı viták.
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Azokon az internetes fórumokon, amelyeken nyíltan taglalják a nászéjszaka eseményeit, és a köréje
szervezıdı képzeteket, jól látható mindkét modell megléte.
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Az információt dr. Mihálffy Balázsnak köszönöm, aki személyes tapasztalatát osztotta meg velem.

212

említettem, hogy nemcsak kerülik egymással a találkozást, de még egy térben sem
tartózkodhatnak. Így vagy a vılegény apja hagyja el a házat a házassági rítusok és a
nászéjszaka idejére, ami Guellalában a legelterjedtebb szokás, vagy a vılegény rituális terét
helyezik a szülıi házon kívülre. Ugyan szintén távolabbi példa, aminek a kapcsán csak
kérdésként merülhet föl, hogy a közép-marokkói berbereknél állított nászsátornak a „tisztelet
sátra” elnevezése vajon erre a férfi fölmenı−vılegény kapcsolatra utalhat-e.671
Ugyanakkor mindehhez az is kapcsolódik, s errıl is szóltam már, hogy a vılegény
szülıi háza fokozottan nıi ünneplıtérré változik, és a család férfitagjai ezért is hagyják el
erre az idıre szokásos lakhelyüket.

4.1.b. A nász résztvevıi
A házasság elhálásának a módja az adott társadalomra, közösségre jellemzı értékeket
közvetíti, meglehetısen nagy szélsıségeket mutatva. Ha a módról beszélünk, akkor azokra a
személyekre is ki kell térnünk, akik a nászéjszaka eseményéhez az ifjú páron kívül
valamilyen szinten kapcsolódnak.
A málikiták kapcsán említik, hogy míg a házassági szerzıdés megkötéséhez nem
kellettek tanúk, addig a nászéjszakához két tanú jelenlétére volt szükség. İk „lökték be”
például a vılegényt a nászszobába.672
A mozabitáknál a nászszobában a menyasszonnyal együtt hagyományosan egy afrikai
származású asszony, helyi berber elnevezéssel tayya673 várja a vılegényt, aki kiokítja a
menyasszonyt, hogy milyen szavakkal forduljon elıször a férjéhez. A vılegényt a vezírek
kísérik a nászszoba ajtajáig, aki pénzt ad a tayyának, amikor belép. Az asszony elhagyja a
szobát és letelepszik az ajtó elé, legalábbis ezt tapasztaltam 1993-ban, amikor egy többes
esküvın vettem részt. A Delheure által közreadott mozabita elbeszélésekbıl az is kiderül,
hogy a vılegény a nász elıtt iszik az afrodiziákumnak szánt italból, majd kiadja a tökbıl
készült edényt a vezíreknek, hogy ık is fogyasszanak belıle.674 A férfiúi erı megosztásának,
a (házas) férfiközösséghez való tartozásnak az igényét, avagy a férfiszolidaritás
megerısítését feltételezhetjük e gesztusban.
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Laoust 1993:61.
Heffening 2000:972.
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A tayya (kiejtése teja) nem rituális terminus, hanem általában az afrikai asszonyokra, volt afrikai szolgálókra
használják. Az afrikai férfira pedig az imunšan kifejezést.
674
Delheure 1986:208.
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A Szíva-oázisbeli berbereknél is egy fekete asszony, egyben a bábaasszony az, aki a
fiatalok elsı találkozásánál a nászszobában tartózkodik. Meghatározott és háromszor
megismételt szavak kíséretében szimbolikusan eladja a menyasszonyt a vılegénynek.675
A szokásos azonban mégiscsak az a modell, hogy a vılegény és a menyasszony
egyedül találkozik az erre a célra kijelölt, berendezett helyiségben. A szobán kívül
tartózkodhatnak a nászukat vigyázó személyek. Guellalában rituális funkciójából eredıen a
vezír az a férfi, aki szokásosan éjfélig a közelben tartózkodik, és kopog az ajtón, hogy
megtudakolja, minden rendben megy-e. Ha valami gond felmerül a vılegény részérıl, ı
közvetíti azt a vılegény édesanyja felé. És ha rontás hatása látszik érvényesülni, a vezír az,
aki egy sejkhez fordul gyógyírért. Ilyen történetek ismertek a faluban, egyikük arról szól,
hogy egy vezírnek egy éjjel kétszer is el kellett mennie egy sejkhez, hogy írásos amulettet
kérjen a vılegény „megkötésének” a feloldására. A vezír feladata éppen abból is áll, hogy
óvja a vılegényt a férfiúi képessége elleni olyan mágikus támadást jelzı valós cselekedettıl,
mint hogy például tőt szúrjanak a ruhájába. Nırokonai pedig úgy oltalmazzák, hogy a házban
külön fıznek a számára, nehogy ételbe csempészett rontóanyag miatt ne tudja teljesíteni férji
kötelességét.

4.1.c. Az elhálás módja
A férfi-nı kapcsolat erkölcsi normáinak megfelelıen a vılegény az, aki a testi közeledést
kezdeményezi. Egyes közösségekben ennek a módját is meghatározzák. Guellalában a
vılegény veszi le a menyasszonyról az ékszereket, ami – mivel bıséges és komplikált módon
feltett ékszerkészletrıl van szó – egyszersmind a közeledés idejét is megnyújtja. A
mozabitáknál a vılegény a menyasszony dereka köré hétszer rátekert szalagot göngyölíti le,
ami szintén az elsı testi hozzáérés kodifikációját jelenti.
A menyasszonynak, mint ahogyan a házassági szertartások idején végig, magába
mélyedınek, visszafogottnak, passzívnak kell lennie, így általában csendben marad és
lehunyja szemét – ez a viselkedésmód, szinte a láthatatlanságot idézve, több közösségben
szokásos.676 A vılegénynek ebbıl a mondhatni belsı szakrális állapotból kell kizökkentenie
úgy, hogy megpróbál mosolyt fakasztani az ajkán és igyekszik szóra bírni. Több közösségben
is felbukkanó momentum, hogy a vılegény ekkor pénzt ad a menyasszonynak, általában
csekély
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El-Adly 1983:151.
El-Adly 1983:152; Champault 1990:59.
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a

házasság

feltételének,

vagyis

a

menyasszonyváltság fizetésének a gesztusát képezheti le. Egyeseknél pedig ekkor zajlanak le
azok a jelenetek, amikor játékos formában a vılegény a hatalmát kinyilvánítja arájával
szemben. Ez például a cipılevétellel már a menyasszony levetkıztetésének elsı mozdulatát is
jelentheti.677
Ugyancsak egyes közösségekben elıforduló momentum, hogy közvetlenül a nász
elıtt a szexuális együttlétet szimulált verekedés elızi meg a férj és a menyasszony között,
mert ez utóbbinak a szemérmességét kell így kimutatnia.678 Ugyanakkor ezzel lehetıséget is
nyújt a vılegénynek, hogy az ıt birtokba vevı aktív férfi szerepét eljátszhassa.
Guellalában az intim részekhez való közeledés tilalmára inti a vılegényt, ha arája
jobb combján piros fonalat lát átkötve. Így jelzik, legalábbis ezt a szokást említették
régebbrıl, amikor minden elızetes számítás ellenére a menyasszony havi vérzésének ideje
épp a nászéjszakára (is) esik. Ekkor a férfinak a szexuális együttlétet tiltó iszlám elıírások
szerint le kell mondania az elhálásról, és azt akkora kell halasztania, amikor a felesége ezen
idıszak végén a kötelezı speciális rituális mosakodást már elvégezte. Arról nincs adatom,
hogy a késleltetett elhálást milyen elıírások kötik, illetıleg milyen szokások övezik.
Amennyire még sikerült információkat győjtenem magáról az elhálásról, a
megkezdése elıtt a vılegény az „Allah nevében” (bi-smi llâh) formulát mondja − ugyanúgy,
mint a hétköznapi életben is valamilyen cselekedet elkezdésénél, legyen az étkezés vagy
gépkocsi beindítása.
Magának az elhálásnak a módja a magrebi példákból következtetve aszerint változhat,
hogy abban mennyire tolódik a hangsúly a szüzesség, illetve a férfiúi erı bizonyítására, és
ezeknek a közösség felé való kommunikálására. Bizonyos közösségeknél a két aktus el is
válhat egymástól. Azokban az esetekben, amikor a nászéjszaka egyedül a tiszta leszármazás
feltételének a bizonyítását szolgálja, nem is szükségszerően elhálásról van szó. Egy ilyen
szokásról olvashatunk E. E. Perkins kisasszonytól, aki a 20 század elsı évtizedeiben egy
fiatalkorúaknak létesített javítóintézet leányrészlegének aligazgatójaként dolgozott Kairóban.
Személyesen vett részt egy intézetbeli leány házasságán és a szüzességének elvételén, amely
több nı jelenlétében úgy zajlott, hogy egy idıs asszony (bellâna679), a falubeli bába, a
vılegény mutató- és középsı ujjára tekert egy fehér keszkenıt, majd irányítása alatt a
677

Az egyiptomi Szíva-oázisban szokás, hogy a vılegény „jobb kezével leveszi a leány jobb lábáról a cipıt,
majd hétszer finoman a bal lábára üt. Ennek egyszerő és közvetlen jelentése az, hogy kifejezi a férfi hatalmát a
nı fölött, rejtett jelentése azonban összefügg azzal a népi hittel, hogy a dzsinnek halálukkor cipıtalppá
változnak. Ezután a vılegény jobb lábujjának nagyujjával a menyasszony jobb lábának nagyujjára lép.” (ElAdly 1983:152.)
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Houel 1912:78–79.
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A kairói arabban a szó jelentése ’nıi fürdıalkalmazott’, ’nıi masszır’.
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vılegény ezzel végezte el a deflorálást. A kendıt ezután közszemlére tették.680 Egyiptom
kapcsán Lane ezt általános szokásként említi a 19. század elsı felében.681 Abból a szokásból,
hogy ez után az ifjú férj egy hétig nem is közeledett a feleségéhez,682 egyértelmően kiderül,
hogy a férfiúi képességeinek a bizonyítási igénye eltörpül azzal szemben, hogy a leány
szüzességét a családja és saját becsületének a megtartása érdekében mindenki számára
nyilvánvalóvá tegyék.
Más közösségeknél a nász összekapcsolódik a férfiasság bizonyításával is,683 aminek
több fokozata létezik. Van, amikor ez a deflorációra koncentrálódik, a nász csupán percekig
tart, s az elhálást azonnal közhírré is teszik. Máshol az éjszaka egy része vagy az egész
éjszaka az ifjú pár rendelkezésére áll, és csak másnap reggel kell közölniük az elhálás tényét,
amennyiben a nászéjszakán ennek megtörténte elvárt. Ezek a formák az adott országokban a
pszichikai betegségekben is lecsapódnak, az úgynevezett „nász-pszichózis” egyik kiváltó oka
éppen az „elsı szexuális kontaktus brutális végrehajtási módja” lehet.684

4.1.d. A szüzesség és az elhálás bizonyítása
Szakirodalmi források számos formájáról számolnak be annak, ahogyan a szüzesség
elvesztését a nyilvánosságra hozzák különbözı arab és berber közösségekben. Egyeseknél
vizuális bizonyítékot kell nyújtani: legelterjedtebb a lepedı, illetve a menyasszony
nászéjszakán viselt ingének, nadrágjának bemutatása. Máshol a hírt hangjelzéssel,
„jujúzással” és/vagy puskalövéssel adják tovább a közösség tagjai számára: ez történhet –
mint említettem – rögtön az aktus után, illetve a nászt követı reggelen. Ez utóbbi híradási
formát magam is megfigyelhettem a dzserbai arab közösség körében.685 A leány szüzessége a
családot a közösséghez kapcsoló legfontosabb ügy, amit erkölcsi, vallási neveléssel és a
külvilággal való kapcsolattartás szabályozásával és ellenırzésével igyekeznek megırizni.
Bizonyos közösségekben ezenfelül mágikus eszközökhöz is folyamodnak. Ilyen a titkos rba,
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Perkins arról is beszámolt, hogy az eseményen szintén résztvevı intézetbeli felügyelını újból elvégeztette a
vılegénnyel a mozdulatot, mindaddig, amíg a keszkenı egészen véres nem lett (Perkins 1932:64).
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Marokkói példa szerint a férfiúi teljesítıképesség növelése és huzamosabbá tételének érdekében a vılegény
hennával bekenheti a hímtagját. A nemi vágyat serkentı étkeket (datolya, mandula, vörös szılı) mindkét nem
vehet magához (Houel 1912:78).
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puskával felszerelkezett férfi. A vılegény kijött a szobából, a férfi fülébe súgva közölte vele az elhálás tényét, a
férfi pedig ennek hallatán a levegıbe lıtt.
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vagyis megkötési rítus,686 ami a pubertás elıtti korban a szőzhártya687 szimbolikus bezárását,
majd közvetlenül a házasság elıtt annak megnyitását célozza. Ezt a rítust hagyományosan a
közösségben mőködı bábaasszony (qabla, vagy a leány anyja, nagynénje, vagy nagyanyja
végzi. Mágikus formulát mondatnak a többnyire mezítelen kislánnyal, amelyben a fal mint a
védelem metaforája szerepel: wald en-nas hî wa-anâ â’i (’a többi asszony fia fonál, míg én
fal vagyok’).688 A rítushoz bizonyos zárható eszközöket használnak, úgymint lakatot, zárat,
ládát. A szövıszék is hangsúlyosan szerepelhet, és a mágikus hetes szám is jellemzı,
ennyiszer ismétlik ugyanis a formulát és ismétlik a gesztusokat. A záráshoz képest a nyitásnál
a formulát visszafelé mondják (wald en-nâs â’i wa-anâ hî), és a zárási mozdulat
ellenkezıjét végzik, vagyis kinyitják a zárat, lakatot. A szövıszéket a leány átlépi vagy
megkerüli,689 s a kislányt az erıs mágikus szimbolikával övezett állat, a kaméleon szárított
teste felett is hétszer átléptethetik.690 Olykor a tárgyak helyett, ám a formulát megtartva a
kislány combjára egy jelet tetoválnak, nyitáskor pedig annak az ellenkezıjét, illetve a
klitoriszon is bemetszést ejthetnek.691 Hasonló rítus ismert a Száhel-övezetben tafî692
néven, amely a nıi nemi vágy mágikus kioltásával biztosítja a leány szüzességének
megırzését a házasságig, ennek „visszakapcsolásával” pedig a fogamzást a házasságban.693 A
már említett eszközökön kívül ebben megjelenik a kard is, és a férfi nemiszervet jelképezı, a
rítusban áldozati vérbe mártott mazsola, amelybıl hét szemet megetetnek a kislánnyal,
miközben a megkötı formulát mondatják vele.694 A szüzesség védelmét célzó rítust nagyrészt
otthon, titkosan végzik, ám például Tuniszban ezt egy különleges, két sírhellyel is rendelkezı
nıi szent, Sayyda Mannûbiyya szentélyében is megteszik: az coqa (’hajbetekerés’) rítus
keretében kislányok haját egy textilszalaggal egyetlen copfba betekerik, hogy ne
göndörödjön, ami aztán napi gyakorlattá válik. Az esküvıje elıtt pedig kibontják a haját,
hogy szimbolikusan utat nyissanak új asszonyi státusa elıtt.695
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A deflorációs vér meglétének demonstrálása annyira fontos, hogy bizonyos étkezési
szabályok − fıként tilalmak − betartásával elısegíthetik azt. Több magrebi közösségben
elterjedt hiedelem, hogy citrom vagy ecet fogyasztása után a vér fehérré válik, így nem hagy
foltot. Ez esetben − például Marokkóban − a menyasszonynak citromot kell csöpögtetnie a
lepedıre, hogy a vér visszanyerje eredeti színét. Algériában a tejnek tulajdonítanak hasonló
hatást.696
Amennyiben ilyen vagy olyan okból kifolyólag a szüzesség vizuálisan nem
bizonyítható, a deflorációs vér produkálására kegyes csalások is léteznek, az egyik elterjedt,
hogy a vılegény megvágja az ujját, vagy pedig csirke vérével helyettesítik. Viszont
vérvizsgáló specialisták is léteznek, általában idısebb asszonyok, akik tévedhetetlenül meg
tudják állapítani, hogy igazi, vagy hamis vérrıl van-e szó. Úgy tartják, hogy a szőz lány vére
mámorító szagáról és világos rózsaszín színérıl ismerhetı fel.697
Megeshet, hogy akármilyen praktikával, szerekkel próbálkoznak is a szőzvér
serkentése érdekében, az mégsem mutatható ki. Ilyenkor azt a magyarázatot adják, hogy a
pénteki napon született leány nem vérzik az elsı együttlétkor. A muzulmánok számára e nap
szent és megbocsátásra alkalmas mivolta támasztja alá az állítást.698 Itt hivatkozom egy
olyan, hasonlóképpen egy „biológiai rendellenességet” kiigazító, jótékony muzulmán
intézményre, amely például a mozabitáknál a férj távolléte alatt született gyermekre ad
magyarázatot: ez az „elaludt gyermek” (bû mergûd699), aki nemzıjeként a férjet ismerik el,
de csak késıbb, akár a férj távozása után 9 hónapon túl jön a világra, mivel „elszunnyadt” az
asszony méhében.700 Ezzel az intézménnyel a férjes és özvegyasszonyoknak az egyes
társadalmakban fıbőnnek számító hőtlenségébıl származó gyermekeit legalizálják. Emellett
az esetlegesen meddı nıt ezen intézmény keretében védelmezik idılegesen az eltaszítástól,
addig az idıhatárig, amíg a közösségére érvényes jogi szabályokban a gyermek „alvását”
engedélyezik.
Még egy fontos adat errıl az intézményrıl: egyes közösségekben a szüzességet nem
annak elvesztése után, hanem szigorúbban, még a nászéjszaka elıtti meglétét kell
bizonyítani. Louis és Sironval számoltak be a dél-tunéziai Matmata-hegységben levı
Tamezredt berber faluból a következı szokásról: még mielıtt a menyasszonyt átszállították
volna a vılegényhez, az apai ház udvarában leültették egy tevepúp-takaróra, betakarták egy
696
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fehér lepellel, és egy idıs asszony „diszkréten” megvizsgálta, hogy a leendı asszony szőz-e.
Ha errıl megbizonyosodott, „jujúzással” adta hírül. Ezután adták rá (a menyasszony fivére
vagy unokafivére) a már rajta levı alsónemőkre a nászéjszakán viselendı hosszú fehér inget,
és szállították át a vılegényhez.701 A kutatók ugyan nem térnek ki rá, de ez egy egészen
kivételes mozzanatnak tőnik a rítusok sorában, a menyasszony férfirokonai ugyanis általában
nem közelítenek a menyasszonyhoz a szülıi házban való felkészítése során, még kevésbé
kerülnek kontaktusba a testével olyan módon, hogy ık öltöztessék. E gesztus mögött az
húzódhat, hogy miután bebizonyosodott a menyasszony szüzessége, a ház férfiai (nem az
apa, hanem annak „közvetítıi”) ilyen módon mutatják ki tiszteletüket a ház becsületét ırzı
leánynak, és járulnak hozzá a kimeneteléhez, vagy még képletesebben szólva nyomják
„márkapecsétjüket” a szülıi házból való elmenıre.702

4.1.e. Az elhálás bizonyításának tilalma
Az arabokkal ellentétben Guellalában nem tájékoztatják a faluközösséget az elhálás tényérıl,
és elítélıen is nyilatkoznak azokról a közösségekrıl, amelyek ezt teszik. Ugyanakkor a
nagyon közeli nırokonok – az anyós és a menyasszony nırokonai, de soha nem a
menyasszony édesanyja – érdeklıdhetnek errıl a menyasszonynál a következı, vagy ahhoz
hasonló módon feltett kérdéssel: bêhî el-cars (’jó a házasság’)?
A mozabitáknál Algériában szintén nem szokás a vérrel szennyezett hálóing
közszemlére tétele, míg ez az országban élı más arab és berber közösségekben nemcsak a
menyasszony szüzességének, hanem az ifjú férj férfierejének is bizonyítéka. Az elıbbieknél
az erre vonatkozó tiltás a gyakran nagyon fiatal menyasszony szemérmének és
érzékenységének a legmesszebbmenıkig való tiszteletben tartására utal.703 Ez a mozzanat
fontos, mert a többi magrebi közösségtıl való elkülönülés ragadható meg általa, és minden
bizonnyal a vallási doktrínának a gyakorlatra való átfordítását láthatjuk benne. A
mozabitáknál fennmaradtak a vallási vezetésnek, a alqat al-cazzâbának régebbi rendeletei is,
amelyekbıl kitőnik, hogy ez a közösség milyen fontosságot tulajdonított a nık intimitásának
és méltóságának: a rendeletek egy része éppen ennek a tiszteletben tartását és megırzését
célozza. Egyetlen példa erejéig kívánom ezt megvilágítani: amikor a nık testi fenyítésérıl
van szó, arról, hogy milyen vétségért milyen büntetés jár − például botbüntetés, − akkor a
rendelet kitért arra, hogy a megbüntetendı nı körül fel kell locsolni a talajt, hogy ne
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látszódjék, ha esetleg fájdalmában összevizelné magát. A megaláztatás és a szégyen esetleges
ilyen megnyilvánulása nem tartozott a büntetéshez.

4.2. Szüzesség és férfiasság, nıi és férfi becsület
A dzserbai és a mozabita ibáditáknál a nászéjszaka ilyen toleráns „kezelése” nem mindig volt
jellemzı, errıl tanúskodnak a guellalaiak visszaemlékezései,704 s például a mozabitáknál a
vallási vezetés régebbi rendelkezései arról, hogy mi a teendı, ha a vılegény nem találta a
menyasszonyt érintetlennek.705 Ez súlyos következményeket vonhat maga után minden olyan
közösségben, amely ezt megköveteli, kezdve a lány visszaküldésétıl, személyes
megszégyenítésétıl egészen addig, hogy a család becsületének beszennyezése miatt a leányt
valamely közeli családtagja megöli.706
Felmerül a kérdés, kié a lány szüzessége? Miért ebben csúcsosodik ki egy család
becsülete (h^urm)? A választ a kultúra egyik alappillérének, az apaági leszármazásnak
biztosításában kereshetjük: ez pedig a férfiak közötti cserekapcsolat egyensúlyában valósul
meg, amelyet a kölcsönös tiszteletadás és a szimbolikus, emellett anyagi tulajdon védelme
egyaránt motivál. (Ahogy Jamous megállapítja, egy férfi számára az elsı tulajdon, amely
fölött hatalmat gyakorolhat, a felesége.707) A férfitársadalom egyik tagja megtiszteli a
másikat, hiszen leszármazásának tisztaságát garantálja azáltal, hogy érintetlen leányát
bocsátja a rendelkezésére: ezt teszi a másik is ıvele, akitıl a kölcsönösség jegyében ezt
szigorúan el is várja. A leány becsülete tehát a férfiak közötti viszonyban kap értelmezést,
amelyben nem kizárólag a felmenık érintettek, hanem az oldalági rokonok is, fıként a
fiútestvérek, akik ugyanúgy részt vesznek a cserekapcsolatban (férjekké válnak), és így a
család becsületének ugyanolyan ırzıi, mint a családfı. A nyugati kultúrákban döbbenten
veszik hírül azokat az eseményeket, amikor egy török vagy arab muzulmán családban a
leányt a tettlegességig fajulóan, vagy akár az életét is kioltva büntetik házasság elıtti, vagy
azon kívüli kapcsolatáért − a férfiak között érvényes becsületkódex jegyében.
Ebbıl a kontextusból eredıen és ezt az igényt kielégítendı, virágzó orvosi ággá vált a
szőzhártya-plasztikai mőtét. Az 1990-es években Tunéziában 1500 dinárba került az
operáció, amely meghaladta a menyasszonyváltság összegét.708 E helyzet hozza létre azt is,
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hogy az orvosoknak olykor a rájuk kényszerített döntıbírói szerepben kényes jeleneteket kell
megoldaniuk: az algíri Mustafa kórházban történt még az 1980-as években, hogy egy baltával
felfegyverkezett apa jelent meg lányával és vejével a nıgyógyászaton, azt követelve, hogy
azonnal vizsgálják meg a lányát, vajon szőz-e. Ha nem az, akkor lányát üti agyon, ha viszont
bebizonyosodik, hogy a veje errıl hazudott, akkor pedig ıt.709 A leánytól megkívánták a
szüzességet, a vılegény oldaláról pedig a férfiasságot, amelynek esetleges hiánya az ı apai
oldala és az egész család becsületét tette kockára.
Arról nincs információm, Guellalában mi történik abban az esetben, ha huzamosabb
ideig nem kerül sor az elhálásra, de az kiderült, hogy az elsı éjjelen az ilyen esetekben
rontást feltételeznek, vagyis a vılegény megkötését,710 és ennek megfelelıen amulettekkel
igyekeznek orvosolni azt. Idıben és térben is távoli történet a következı, de jól példázza a
családi becsület gyakorlati „mőködését”. A szíriai beduinoknál egy 19. század eleji tudósítás
szerint, ha a nászéjszakán az elhálás nem volt bizonyítható, a vılegény nevetség tárgyává vált
a törzsében és szégyent hozott a családjára. Ennek következményeként „apja nem állt vele
szóba, megtiltotta számára, hogy férfiak társaságában tartózkodjon, és nem kínálta meg többé
kávéval. Mély megvetése jeléül guzsalyt nyújtott át neki ajándékképpen, hasonlót ahhoz,
amelyet a nık használnak a szınyeg- és táskaszövéshez szükséges gyapjúfonal-készítéshez,
ezzel adva tudtára, hogy nem férfi.”711 A vılegény édesanyját és barátait is kétségbeejtette az
eset, amelyet végül az anya oldott meg azzal, hogy amulettet kért a törzset meglátogató
idegentıl: aki ezt formálisan annak rendje és módja szerint el is készítette, csonka betőket és
érthetetlen számkombinációkat írva egy papírdarabkára. A történet szerint amint ezt
megkapta a vılegény, azonnal sikerült teljesítenie férji kötelezettségét. Hamar elterjedt a hír a
törzs tagjai között, akik – fıképp a nık – örömujjongással,„jujúzással” díjazták a sikert.712
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VII. FEJEZET:
AZ ESKÜVİ UTÁNI PERIÓDUS ÉS A HÁZASSÁG A TÖBBI
ÁTMENETI RÍTUS TÜKRÉBEN

1. Az esküvı utáni periódus
A nagyobb nyilvánosságot, az egész, sıt több kerületet megmozgató házassági rítusok
befejeztével az új párnak az új helyzetébe, státusába való belépését kell érvényesítenie, ami
már a szők családi keretek között zajlik a kétoldalú kapcsolatok jegyében. Ez hangsúlyosan
az ifjú arát érinti, hiszen a házasság az ı számára jelent a legtöbb téren döntı változást: a
testét, a tartózkodási helyét, az öltözködését, a viselkedését, az általa használható közösségi
tereket illetıen.
Az esküvı utáni rítusok és ünneplések többségén nem volt módomban részt venni
Guellalában, így ezeket az adatközlık elbeszéléseinek alapján ismertetem. El Fehmine
kerületben egyetlen berber nyelvő családnál figyelhettem meg a nász másnapját, amelynek a
leírásánál a modellértéket kevésbé, mint inkább az egyéni változatot érdemes szem elıtt
tartanunk. Azt azonban újfent hangsúlyoznunk kell, hogy semmilyen formában nem hozták
nyilvánosságra, hogy vajon megtörtént-e az elhálás, avagy sem.
A nászéjszaka másnapját a szakirodalom szerint a reggel (ba) szóval vagy
valamilyen szókapcsolatával jelölik: nhâr -ba.713 A nap jellegzetessége, hogy a
menyasszonynak ételt küld a családja, és több közösségnél ez az a nap, amikor a vılegény és
a menyasszony családja elıször találkozik közös étkezésre, miután a házassági szertartásokat
a saját otthonaikban külön végezték. Ahol elvárás a szüzesség bizonyítása, ott az is szokás
lehet, hogy a menyasszony kelengyéjének egy részét ezen a napon szállítják át az új
otthonába. Ezzel azt juttatják kifejezésre: csak ezután tekintik úgy, hogy a házasság érvénybe
lépett.714
Guellalában L. B.-nél a nász másnapjának reggelén az ifjú pár nem mutatkozott
együtt: a menyasszony a nászszobában, az ifjú férj családja körében, a ház belsı udvarában
költötte el a reggelijét. Majd az ara menyasszonyi öltözetében szintén kiült az udvarra. Az
ebédet és a vacsorát is korán szolgálták fel, ami után a pár visszavonult.

713
714

Westermarck 1972; Pardo 2006.
Champault 1990:63; Gargouri-Sethom 1990:84.

222

Régen egy belül sárga mázas korsót (mebdua) zummitával töltöttek meg, és az ara ezt
is eszegethette két hétig. Ezzel azt célozták, hogy a félénk fiatalasszonynak ne kelljen ételt
kérnie az új családjában, hanem dardûrát készíthessen magának, valahányszor megéhezik.
Egyes adatközlık szerint a feleség családja az ifjú asszony számára ugyanilyen célból bsîsát
készített.715 Az elsı napokban az apósával szembeni viszonyra az ara részérıl is az elkerülés
a jellemzı, például amikor a férj apja otthon tartózkodik, ritkán hagyja el a szobáját.

1.1. Az ifjú feleséggel végzett termékenységrítus
A házassági rítusokban a termékenység metaforájaként kétszer is szerepelt a lóbab (fûl), mind
a kétszer a vılegény apja közvetítésével: elıször a menyasszonyért küldött teve elindításakor,
majd a menyasszony elsı nyilvános bemutatásánál az új otthonában. Az elsı esetben a
menyasszonyt szállító teve hátára erısített, a menyasszonyt (új asszonyt) megjelenítı
ketrecre vagy a teve után szórta a babot egy héjában fıtt tojással együtt, a második
alkalommal pedig a menyasszony feje fölül indítva hajította a babszemeket a vendégsereg
felé, ugyancsak egy héjas fıtt tojással.
A harmadszori lóbabdobásra az ifjú asszony és az anyósa közötti bensıséges rítus
keretében kerül sor, amelyen az egyik családnál magam is részt vettem. Az ifjú asszonyt
estefelé a ház egyik közösségi terében felöltöztették a fekete gyapjúlepelbe (fûa kala), és
álló helyzetben az anyósa fıtt babszemeket szórt a fejére. Majd ajándékképpen egy színes
csíkos lepelruhát (rda’) nyújtott neki át. (Lásd 50. sz. ábra.)
A különféle magvak fontos szimbolikus szerepet töltenek be a házassági
szertartásokban, és még étkezésre nem alkalmas alkotórészeiket, például a pelyvát is
felhasználják. Egy földmővelı társadalomban a gazdaság alapját képezı terményekre való
állandó utalás, az emberi élet- és a mezıgazdasági ciklus jelképes összekötése, párhuzamba
állítása alapvetı eleme a rituális életnek is. Arról már volt szó, hogy az esküvık idejét
hogyan befolyásolja ez a ciklus, amelynek követése jegyében egyes társadalmakban a
betakarítás utáni bıséges idıszakra idızítik az ünnepet. Az egyik idıben függvénye a
másiknak, kronologikus sorrendben. A föld mővelésének és az emberi szaporodásnak a
párhuzamát egyes, a földmővelési munkához szükséges tárgyaknak a rítusba való
átemelésével jelezhetik. Az algériai kabiloknál a kora hajnali tevékenységekhez fényt nyújtó
agyag olajlámpást a menyasszony a vılegény házába kísérı menet élén viszik, valamint a
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nászéjszaka egész ideje alatt égve hagyják, ugyanúgy, mint amikor a földmővelı munkák
megkezdésénél az elsı barázdát hasítják a földbe.716
Az ételszimbolika több vetülete kidomborodik úgy a házassági rítusban, mint az
elızıleg említett mezıgazdasági ciklusrészt kísérı rítusokban, valamint a termıre fordulást
és növekedést segítı rítusokban: ekkor a fızéskor, sütéskor megdagadó ételek kapnak
szerepet, gabonafélék, száraz magvak, illetve lángos717 és lepény. További szimbolikus
jelentés főzıdik a nyers és a fıtt718, vagyis a feldolgozatlan és a feldolgozott ételekhez,
amelyek a nemek közötti és a társadalmi kapcsolatokban részt vevık hierarchiája szerint
oszlanak meg: a vılegény családja nyers alapanyagokat – gabonát és húst – küld a
menyasszony családjának, cserébe tılük pedig fıtt ételeket kap. Ez a csere leképezi a férfinıi munkamegosztást, amennyiben a férj biztosítja az alapanyagot, és a feleség az, aki azt
ehetı és élvezhetı étekké alakítja.
Az élelmezés alapját képezı gabonafélék többféle módon jelennek meg a házassági
szertartásokban, aktivizált eszközként vagy kísérı szerepkörben. Elmondásból tudható, hogy
a dzserbai araboknál a lakodalom második napján a vılegény és a menyasszony rituális
ismerkedésének módja ez: a vılegény kézi ırlıvel árpát ıröl, a menyasszony pedig, akinek
az arca le van takarva, kézzel összeszedi a lisztet. A kabiloknál az az öszvér szállítja a
menyasszonyt a vılegényhez, amelyik elızıleg a menyasszonyváltság részét képezı gabonát
vitte a menyasszony házába. Ugyancsak a kabiloknál és más, marokkói közösségekben a
menyasszonyt gabonával megtöltött zsákokra ültetik az átszállítása alatt,719 de a vılegény
házában is hagyományosan ilyen zsákon helyezkedik el. Továbbá a menyasszony
hennapasztájába hét szem gabonát tesznek, és azt az ekevason keverik össze. A ruháit
tartalmazó kosárba is egy marok gabonát hintenek az öltözetek közé. Amikor pedig a
vılegényhez átviszik, az apai háznál a bábaasszony (qibla), aki öltöztette, miközben azt
mímeli, hogy a menyasszony üldözésére futásnak ered, gabonát és lóbabot hajít utána.720
Gabès környékén maga a menyasszony az, aki a szülıi házból való kilépésekor egy marék
árpát szór maga mögé, amellyel a hátrahagyott családja termékenységét kívánja a következı
szavakkal: „Zölden hagylak el, nem pedig porban.”721 Az árpa csírázóképessége nagyobb a
búzáénál, és a zöldülı árpáról úgy tartják, hogy termékenységet elısegítı anyagokat
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tartalmaz.722 A Szíva-oázisban a nászszobába helyeznek el egy árpával teli nagy tálat. Ezt az
árpát a lakodalom hetedik napján megfızik, és a férj családtagjai elfogyasztják, azt tartván
róla, hogy áldást hoz.723
Olykor a kabil menyasszonyt gyékényszınyegre ültetik, amelyre ugyancsak lóbabot
és szárított fügét szórnak. A kabil berberben mindkét terményt jelentı szó hímnemő, és
mindkettı kifejezetten a születendı fiúgyermekekre utal. A füge, amely tele van apró
magokkal, a termékenység jelképe, és többes számú alakjában szinonimaként oly szorosan
összekapcsolódott a ’here’ jelentéssel, hogy a hétköznapi beszédben inkább az ıszi évszakot
jelölı szót használják helyette.724 Miután a vılegényéhez menı menyasszony megcsókolta
ıket, szintén egy-egy maroknyi lóbabot, fügét és árpát vet el mindazon falvakban, amelyeket
útja során érint.
Ebben a vetületben tehát a lóbab a dzserbai házassági szertartásokban (is) a
termékenység fogalmát nagy valószínőséggel azzal pontosítja, hogy fiúgyermekáldást
szorgalmaz. Mindamellett hogy a jelenkorban, legalábbis a verbális reprezentáció, a
diskurzus szintjén nem tesznek preferenciális különbséget a gyermekek neme között, a
fiúknak adott prioritás számos téren megnyilvánul − nemcsak az apai név továbbvitelének
presztízse, hanem a családi modell szempontjából is. Az arab és a berber társadalmakban az
apaági nagycsalád a társadalom hagyományos alapegysége: szülık és fiúgyermekeik saját
elemi családjaikkal. A patrilokális lakóhelyválasztási modell biztosítja a nagycsalád fizikai
együttmaradását. Fiúgyermek híján ez a modell természetesen felbomlik, és a szülık
mindennapi támasz nélkül maradhatnak. Ha nincs leánygyermekük, az ı funkcióit a házi
munkák elvégzésében a hozzájuk költözı meny töltheti be, de a fiúgyermek pótlását a
rendszer maga nem biztosítja.
A férfi és nı, valamint a fiú- és leánygyermek közötti különbségtétel egyik szintje a
megnevezésekben ragadható meg. A magyar nyelvben is az ember−asszony, gyerek−leány
párban jut kifejezésre az, hogy a hímnemő egyedet nevezik, illetve tartják teljes értékőnek, rá
alkalmazva egy általános, kollektív megnevezést. Az arabban is a walad szóval jelölik a
fiúgyermeket, és binttel a leányt, annak ellenére, hogy a bintnek megvan a hímnemő
megfelelıje is (ibn), csak úgy, mint magyarban a leánynak a fiú. A walad vagy más
kiejtésben ûld a ’szülni’, ’életet adni’ gyökbıl ered, és általánosan a leszármazottakat,
gyerekeket jelenti, ugyanakkor a fiúgyermekeket is. A törzsek megnevezésében is gyakran
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elıforduló elıtag, a beni szinonimájaként: ûled (tsz. awlâd) Neil (algériai törzs) – Beni (vagy
Banû) Hilâl. Mindkét tag a magát egy – többnyire fiktív – közös ıstıl leszármazónak tartó,
kisebb-nagyobb társadalmi csoportot jelöli. A berberben a hasonló jelentéső ayt (franciás
változatban Aït) szót használják: Aït Hichem (kabil törzs). Amire általában a beni vagy ayt
utal, az tehát egy felmenı tulajdonneve, illetve egy falu neve, amely szintén egy ıstıl
kölcsönözte a nevét. Eredetileg ezzel az elnevezéssel a leszármazásra utalnak (’valakinek a
gyerekei’), de gyakran a ’valahonnan valók’, ’valaminek az emberei’ értelemben is
használják: a kabilban például az a(y)t ufella, ’a felsı részrıl valók’, vagyis a ’hegy
magasabb vidékérıl származók’ jelentést takarja.725
A Magrebben teljesen bevett, ha valakivel franciául beszélget az ember, hogy a „Hány
gyereked van?” kérdésre így válaszolnak: „J’ai deux enfants et une fille.” (Két gyerekem és
egy lányom van.) Az arabban ugyanígy fejezik ki a gyermekek nemét.
A termékenységrítust végzı rituális szereplık egy generációval feljebb helyezkednek
el az ifjú párhoz képest: ık egyenes ági felmenık, valamint a szülésnél segédkezı
specialisták, mint ahogyan a kabiloknál fentebb említettem. Ezek a rituális elemek arra
mutatnak, hogy a termékenység hatalma az azt már bizonyított szülık kezében van, és ık
azok, akik ezt a hatalmat vagy képességet mágikus úton a fiataloknak, az utánuk következı
generációnak is továbbadhatják, illetve tovább akarják adni. Ezt a mágikus erıt hivatott
kifejezni, erısíteni a rítusban a fekete szín, amely az esküvı két másik szimbolikus színéhez,
a fehérhez és a piroshoz képest itt kizárólagossághoz jut.

1.2. Az esküvı hatodik és hetedik napja
A menyasszonynak az új családba való beillesztése az új státusával az esküvı harmadik és
negyedik napján zajló, számos rítusból álló sorozat, ami még a következı napokon is
folytatódik. Azonban az új státust a saját családja felé is kommunikálnia kell, amire a
hatodik, illetve a hetedik napon kerül sor. Ennek az elnevezése arabul yôm oboca (’hetedik
nap’), illetve iyâfa, vagyis ’vendégeskedés’, ’vendéglátás’.
L. B. családjánál tett megfigyelésem szerint a hatodik nap reggelén az ifjú asszony
már nem egyedül, a szobájában reggelizett, hanem a közös udvarban, a férj családjának többi
tagjával együtt. Erre a napra tehát már kinyilvánították az új családjának mindennapjaiba
való beilleszkedését.
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Ugyancsak ezen a napon kora délután a menyasszony családjából két nı érkezik a férj
házába: a menyasszony egyik leánytestvére és egy apai vagy anyai nagynénje. Ha nincs
leánytestvér, akkor jöhetnek mindkét oldali nagynénik, státusbeli megszorítás nélkül, vagyis
lehetnek hajadonok avagy férjes asszonyok. Gazdagabb családoknál az ifjú feleség oldaláról
több asszonyt is fogadhatnak. Egyes kerületekben726 a vendégek rendje úgy alakul, hogy a
feleség családjának minden ágazatát képviselje egy-egy asszony.
Ezen az oboa mtca cârs (’esküvı reggele’) elnevezéső vendégfogadáson a férj
házában hét fogásból álló étkezést szolgálnak fel az asszonyoknak. Az ételek között
kötelezıen szerepelni kell lángosnak (fîra vagy fâyir), amely az elızıek értelmében
jellemzıen a fogantatás utáni növekedést elırevetítı étel az ételszimbolikában. Egyes
adatközlık szerint ezen az estén kerül sor az anyós és az ifjú menyasszony közötti
termékenységrítusra is, a lóbabszórással és a ruhaajándékkal.
Késı éjjel kísérik át a férj házában vendégeskedı asszonyok az ifjú asszonyt a szülıi
házba. Hasonlóképp ahhoz, amikor a vılegény házából a menyasszonyért mentek a
családbeli asszonyok, ekkor ugyanez játszódik le, csak fordított irányban. Az ifjú asszony
kimenıruhaként egy fehér leplet (ûli, arâm) ölt magára, amely nagyjából egy évig a frissen
férjhez mentek megkülönböztetı viselete Guellalában. (Lásd 51. sz. ábra.) Magával viszi az
esküvıi ékszereit, és egy fonott kosárban ajándékot, amelynek az összetételét megfigyelés
alapján egy konkrét példával illusztrálom: vízben áztatott lóbab, amely szinte megtölti a
kosarat, két baguette, három másfél literes szénsavas üdítı (gazûz), egy csomag keksz, nyolc
nyers tojás,¸egy kendıbe kötve pedig az úgynevezett zrârát, amely különféle magvak és
édességek olyan egyvelege, mint amelyet a vezír rendelt a nászéjszakára az ifjú pár részére.
Elıfordul, hogy a férj ezt az egyedül töltendı estét arra használja ki, hogy a barátaival
közös lakomát, zerdát rendezzen. A nászéjszaka óta ez az elsı alkalom arra, hogy velük
legyen, ami a saját baráti körébe az új státusával való beillesztı rítusként is felfogható, habár
ritualizált keretek nélkül zajlik.
A hetedik nap délutánján a férj családjának nıtagjai látogatják meg az ifjú feleség
családját.727 Ajándékképpen két kilogramm húst, egy doboz édességet, és a férj édesanyjának
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kendıjébe csomagolt 20 nyers tojást visznek magukkal. Az ifjú férj késıbb, estefelé érkezik
az apósa házába.
Az ifjú feleségnél az ajándékba kapott húsból készítik el a vacsorát. A szintén
ajándékba kapott húsz tojást megfızik, hozzátesznek még ugyanannyi tojást, és visszaküldik
a férj családjának. Adatközlık szerint akár száz tojást is küldhetnek, ami nemcsak a nyers és
fıtt szimbolikát jelzi, hanem hangsúlyosan a termékenységre utal. A tojásokat ekkor
kurkumával sárgára festik. A lakodalom alatt a tojás jelentése a szüzesség elvesztését és a
termékenységet egyaránt jelentette. A megfestett tojás azonban már a nászéjszakán túl levı
ifjú asszony státusát sejteti, és egyértelmően a termékenységet vetíti elı. A tojásokkal együtt
ugyancsak visszaküldenek a férj családjának egy kis részt a zrârából.
Délután a férj családjának nıtagjai a feleség nırokonaival beszélgetnek, miközben
napraforgómagból készült, mézzel és vajjal gazdagított šamiyával kínálják ıket. Ez az édesmézes étek ugyanolyan szimbolikus jelentést hordozhat, mint amikor a vılegény házába
szállított menyasszonyt mézzel etették meg a vılegény édesanyja és közeli nırokonai, ı
pedig viszont ıket: az egymással étkezı nırokonok súrlódásmentes kapcsolatát vetíti elı.
Késıbb este, amikor az ifjú férj is megérkezik, szószos húsos étel (marga) kerül az asztalra,
amelyet az ifjú pár egy külön szobában, együtt fogyaszt el. A feleség családjának férfitagjai
és a nık számára külön szolgálják fel a vacsorát728 az udvarban, s a családtól függ, hogy
függönnyel elválasztják-e egymástól a két teret vagy átláthatóságot hagynak a két csoport
között. Ezt a vendégeskedést, amikor a férj a feleségéért megy, hogy visszavigye magához,
berberül tanûjiwtnak nevezik.

1.3. Esküvı utáni öltözetváltás
A hatodik napi szülıi látogatás alkalom arra is, hogy az ifjú asszonynak a családja körében
megerısítsék a még az esküvıje idején, idejére kialakított egyes menyasszonyi jegyeit,
ugyanis ekkor újrafonják a haját, és újra hennázzák a kezét, lábát. Az eddig viselt
menyasszonyi fehér ruháját729 azonban az ifjú asszony lecseréli lepelruhára, elmondás szerint
arra a rda’ morr elnevezésőre, amelyet általában a „nagylánnyá” váláskor kapnak a serdülık.
A kislányos ruhájuk helyett ekkortól hordanak hagyományos lepelruhát. Ez a bordó alapú,
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szélén fehér-citromsárga, olykor ezüst vagy arany csíkkal tarkított ruha az idısebb asszonyok
kedvelt otthoni öltözete is.
A házassági rítussor lezárását és a hétköznapi életbe való visszatérést jelzi más
magrebi közösségeknél az öv visszavétele.730 A hagyományos lepelruha viseletének
szükséges tartozéka a válltő (fibula, hellâl) és az öv (ezâm). Az elıbbi a lepel felöltéséhez,
rögzítéséhez állandóan használt tartozék, míg az utóbbi olyan idıszakos öltözetkiegészítı,731
amelyet a nık a hétköznapi munkához viselnek egyrészt a lepelruha fel-, illetve
összefogására, másrészt pedig – megerıltetı munkákhoz – a has megtartására a hasi sérv
elkerülése érdekében. Az övek Tunéziában fajtájuk szerint két nagy csoportra oszthatók:
fonalból, zsinórból készült fonott övekre, és szövött (gyapjú-, selyem-, pamut-) övekre,
amelyek – némi átfedéssel – földrajzilag is elkülönülnek egymástól. A hétköznapi övek
díszítetlenek, míg az ünnepieken, amelyek tucatszámra kerülnek a menyasszony
kelengyéjébe, némi díszítés is található.732 Guellalában az 1990-es években jobbára géppel
kötött, többméteres öveket láttam, amelyeket nem a derékon, hanem a csípın és az alhas
tájékán viselték, kétszer tekerve át magukon – ez a viseleti mód megegyezik a Tunézia más
vidékein elterjedt viselettel.733
Közösségenként változó, hogy az „övezés” (a. et-tazim) elnevezéső rítust az esküvı
harmadik, ötödik, vagy hetedik napján végzik-e el. A szertartások elsı napjaiban ugyanis a
menyasszony nem visel övet, ami – Ben Tanfous szerint – megtermékenyülı képességét
segíti elı. Amikor visszaveszi ezt az öltözeti darabot, ami a házimunkák ellátását is jelentı
asszonyi életének elkezdését jelzi, akkor ezt egy kisfiú jelenlétében teszi.734 Ez pedig nem
értelmezhetı másképpen, mint fiúgyermek születésének a mágikus elırevetítéseként.
Guellalában ilyen rítusról és a termékenységgel való összekapcsolódásáról nem hallottam,
azonban az öv viseletének mellızése a szertartások alatt egyértelmően a hétköznapoktól
elváló rítusidıre és állapotra utal.
Az öv a szülésnél is megjelenik kellékként: a szülı nı a gondosan megırzött esküvıi
övét felakasztja a plafonra, és ebbe kapaszkodik a vajúdás alatt. Az övvel jelképesen
Fatimával, a próféta lányával teremt kapcsolatot.735 A születés és az öv szemantikai
összekapcsolódását mutatja az is, hogy a gyerekek haláláért felelısnek megtett
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szörnyasszonyt, a âbacát736 gyakran késsel vagy ollóval a kezében álmodják meg. Ezzel a
fegyverrel támadja meg az anyákat, hogy övükbıl egy darabot levágjon. „Az öv, a zem, a
hasat, vagyis a gyerekeket jelképezi” – írja Creyghton a Tunézia északkeleti részén folytatott
kutatása nyomán a âbacáról írt tanulmányában.737 S még egy nyelvi adalék az öv és a
termékenység összekapcsolódásához: a szivárványt egyes berber közösségekben ’övnek’
(abeggas) nevezik, valamint még az ’esı menyasszonyának’. Az esıt (anzar) hímnemőnek
tekintik.738

1.4. Az ifjú asszony visszatérése a férj házába
A családjánál tett látogatása után az ifjú asszony visszatérésének rítusát a férje házába
’visszatérésnek’, illetve ’hazatérésnek’ nevezik berberül (timiddual), arabul pedig tâlitnak,
aminek a jelentése ’harmadik’, feltételezhetıen a nászéjszaka utáni napok számára utalva.
Elbeszélésekbıl tudható, hogy régebben a vezír, az carrâsák és a férj egy férjezett
leánytestvére, vagyis a haddîmája mentek el az ifjú asszonyért a szülıi házba, és kísérték ıt
vissza a férj házába. Egyesek szerint a férj is velük ment, ám az carrâsákkal az utcán maradt.
A vezír körülbelül háromszáz fıtt tojást kapott egy fonott kosárban, amelybıl húszas
csomagokban a rokonoknak, tízesekben pedig a szomszédoknak osztott szét. A tojásadagok
textilbe (mendîl) csomagolva már elıre el voltak készítve. Egy nagy fatálban bsîsát is visznek
a vılegényhez, amely színezett héjú fıtt tojásokkal és színes csomagolású cukorkákkal van
díszítve. (Lásd 52. sz. ábra.)
A hagyományban úgy szerepel, hogy az ifjú ara visszatérésekor a férje házába
birkafejet esznek, ami a házassági rítusok ételszimbolikájában is szerepet kapott, elırevetítve
a házastársak közötti megfelelı viselkedést (engedelmességet a feleség, hőséget a férj
részérıl).
Ekkor kerül sor a fiatalasszony és az apósa közötti rituális kapcsolatfelvételre, amikor
az asszony sâlem calayk üdvözlı szavakon kívül úgy is köszönti az apósát, hogy vállon
csókolja, és húsz fıtt tojást nyújt át neki. Cserébe pénzt kap tıle.739 Az üdvözlésnél a vállon
csókolás a társadalmi rangsorra utaló kodifikált forma, az idısebbeknek kijáró tiszteletadás
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módja, amely a nemeken belül és a férfiak és a nık között egyaránt érvényes. Az apósa után
az asszony az új családja többi tagjait, elsıként anyósát köszönti.
Az ifjú férjnek a nászéjszakától számított, és a házasságával a társadalom felé is
elismert szexualitása az elsı pár nap alatt az apjával való viszonyában hagyományosan
egymás kerülését vonta maga után. Új státusának az elismerését és a normális kapcsolat
visszaállítását kettejük között szintén a köszöntés vezeti be: az ifjú férj megcsókolja
édesapját.740
Egyes közösségeknél, mint például Gabès vidékén, a hetedik napon az ifjú pár együtt
ellátogat egy helyi szent sírjához, amelynél már a szertartások megkezdése elıtt áldásért
fohászkodtak a lakodalom szerencsés lezajlása érdekében. A szertartássorok lezárásaként a
közös látogatás pedig a „hálaadás kinyilvánítása, és esedezés egy folyamatosan megújítandó
szövetségért és védelemért.”741 Douiretben hasonlóképpen és hasonló célból, a barakában
való részesülés reményében, ezen a napon keresik fel, de külön utakon megközelítve egy
szent sírját. A menyasszony a mindkét családbeli nıkbıl és gyerekekbıl álló népes és lármás
tábor kíséretében, a vılegény pedig egy szőkebb férfikörrel, amelyben a vezírje és
családjának egyes férfitagjai vesznek részt. A helyszínen kötelezı az ételfızés és -fogyasztás,
ám az ott készített lángost már otthonra szánják, és a közösség többi tagjának is osztanak
belıle, nyilvánvalóan a helyi szent ember barakáját átadandó.742
Más közösségekben a hivatalos és közösségi vallásgyakorlatban inkább résztvevı
férfiak azok, akik a szent, illetve az isteni barakát összekötik az életfordulóval, mint láttuk
például az algériai mozabitáknál, ahol a nászéjszakát követı nap hajnalán a férjet imára
kísérik a mecsetbe, és a helyi szent sírjához is ellátogatnak.

1.5. A sabaq ra’sku megfızése
A menyasszony elsı ajándékát, a sabaq ra’skut arra szánták, hogy az legyen az elsı fıztje új
otthonában. A fızés a több családot magában foglaló házban a generációk, valamint az
affinális rokonok közötti viszony függvénye, és egyben e viszony jelzıje. Általános, hogy a
házba érkezı új családtag nem rendelkezik külön konyhával, hanem a férj anyja az, aki azt
vezeti, felügyeli, és aki a menyének kiosztja a konyhai feladatokat. Gyakran csak jóval – akár
évtizeddel is – késıbb, és át- vagy hozzáépítéssel tud kialakítani magának a házaspár egy
külön konyhát a hagyományos házban, megteremtve az anyagi függetlenedést így a
740
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szülıktıl. Vagy egy új ház építésével, ami értelemszerően elköltözést, térbeli eltávolodást is
jelent a nagycsaládi lakhelytıl. Ezek jelentik a teljes emancipációt a szülıi hatalom alól,
vagyis egy utánuk következı generáció teljes jogú és körő mőködésének a kezdetét.
A tojásfızés ennek a többlépcsıs jövıbeli folyamatnak az elsı gesztusa, ami az ifjú
asszony beilleszkedését jelzi a hétköznapokba és a feleség, háziasszony státusába. Ennek a
dátumát illetıen megoszlani látszik a hagyomány, egyesek szerint az esküvı utáni hetedik
napra kell, hogy essen, amikor az ifjú asszony látogatóba megy a saját családjához, ott tölt
egy éjszakát, s ezután visszatér új otthonába. Mások szerint nincs idıhöz kötve, akár egy
hónap múlva is sor kerülhet rá – legalábbis ezt említik régrıl.743
A tojásfızésben természetesen nem csupán a fızés gesztusa szimbolikus, hanem
maga az étel is. Mint ahogyan az egész házassági rítussort végigkísérte, így a beilleszkedési
rítusban is a termékenység fogalmát testesíti meg. Szintén még régrıl említik, amikor a
húsfogyasztás igen korlátozott volt, hogy a lakodalom elmúltával ez alkalommal került
elıször hús az ifjú férj családjának az asztalára. Ez nem kevésbé szimbolikus, hiszen a
jólétet, a gazdagságot jelzi.744
A hetedik napon kell az esetlegesen kölcsönvett ékszereket visszaszolgáltatni a
tulajdonosnak. Régen a családok egymástól kérték kölcsön az egyes darabokat, manapság
azonban inkább egy ékszerészhez fordulnak, és tıle bérlik az esküvıhöz szükséges teljes
ékszerkészletet.745

1.6. A „lepelrítus”
Érdemes még a hetedik napi rítusok bemutatásánál egy kitekintésre megállni a lakástextilek
használatára a Magrebben. Guellalában is bizonyítást nyert és szakirodalmi források is
megerısítik, hogy ezeknek a textileknek fontos szerepük van az új otthon intim és nyilvános
térre való tagolásában, egy férfi otthonába a feleség megérkezését jelzik, a státusváltás, a
házasságban élés valós és szimbolikus jelzıi. Ezt példázza a marokkói rif kabiloknál egy
úgynevezett „lepelrítus”, amelyre a házasság elhálása után, az esküvı hetedik napján kerül
sor.
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Az ifjú pár otthonában, ahol lepellel elválasztották egymástól a hitvesi ágyat és a
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Arra a kérdésre, hogy hőtés nélkül eláll-e nyáron a nyers tojás egy hónapig, a guellalaiak pozitívan
válaszoltak.
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szoba nyilvános terét, a vılegényt a barátai meglátogatják, és két csoportra oszolva licitálási
jelenetet kezdenek játszani a lepel megszerzésére. Az, aki – elızetes megegyezés szerint – a
legmagasabb összeget kínálja, letépheti a leplet, és összeszedheti az ágyon szétszórt és a
matrac alá helyezett süteményeket és gyümölcsöket. Mindezt azután, hogy alaposan feldúlta
az ágyat, ami az ifjú pár szexuális együttlétére történı sikamlós utalás, és amit általános
derültség kísér. A rítus jelentésére Jamous azt a magyarázatot adja, hogy ez jelzi az ifjú férj
visszatérését a nyilvános életbe az esküvı után, valamint ez jelzi azt a határt is, ahonnan
indulva, elsı lépésként utódok biztosításával a társadalom tisztelettel övezett tagjainak a
sorába léphet.

2. A hetedik nap utáni idıszak: a befogadás további folyamata
Az ifjú ara hazalátogatása nyitja meg a sort a két család közti további vendégeskedés elıtt. A
nyolcadik napon az ifjú asszony és anyósa együtt teszik tiszteletüket a feleség családjánál.
Ekkor is visznek ajándékot, 8 nyers tojást, csomagolt kekszet (úgynevezett gofrit), üdítıitalt.
Az ifjú pár szüleinek rokonai is meghívhatják a fiatalokat vacsorára, amikor hasonló
étkeket szolgálnak fel, mint a iyâfán. Az ifjú férj családja ugyancsak vendégül látja a közeli
rokonokat egy pénteki napon.747 Ekkor is a mágikus hetes számú fogásokat tálalják fel,
kezdésként az édes-mézes šemiyával. Az ifjú asszony ezekre az alkalmakra menyasszonyként
öltözik fel, gazdag ékszerezéssel, de már nem a házassági rítusoknál viselt fehér ruhájába,
hanem a szülıi házban felváltott öltözetére.
A családok egymásnál való vendégeskedése a nemek közötti elkülönülés szabályát
követi és a családi kötelékeket tükrözi. B. L. családjánál megfigyelt konkrét példa szerint az
étkezés három csoportban zajlott: külön ettek a férfiak, míg a fiatalasszony a saját
családtagjaival és más meghívott asszonyokkal, anyósa pedig a saját lányaival evett. A
gyerekeket látták el elıször, akik szintén külön ettek.
Ugyancsak az elıbb említett családnál a 13. napon történt az, hogy a menyasszony
elıször szolgálta fel az ételt a férje számára. A fızés mindaddig az anyósa felügyeletével
zajlik, amíg a házaspár külön konyhára nem tesz szert, akár átépítéssel, akár esetleges
elköltözéssel.
A magrebi közösségekben az esküvı hetedik és tizenötödik napja közé esik az a
dátum, amikortól az ifjú feleség elkezdi a háziasszonyi életét, a háztartással kapcsolatos
valamennyi feladat végzését.
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L. B. családja esetében ez a 12. napra esett.
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2.1. A tágabb nıi közösségbe való beillesztés rítusa
A fiatalasszonyt befogadó rítusok közé tartozik az, amikor a tágabb családdal, illetve a
szomszédsággal való mindennapi tevékenységek végzésébe is bevezetik. A kerület része az a
fatörzsekbıl, ágakból, pálmalevelekbıl, kövekbıl, cseréptöredékekbıl összeállított kunyhó
(hu), amelynek a szellızés miatt két bejárata van, és amelyet a nık a fonás (egyik)
helyszíneként használnak. Ennek a közepén egy négyzetes, 1–1,5 méter mély lyuk tátong,
amelybe az orsót engedik le. A kunyhó az egymás szomszédságában lakó asszonyok, lányok
számára találkozóhely is, ahol teázással, beszélgetéssel töltik az idıt. Arról nem folytattam
kutatást, hogy egyes kerületekben hogyan oszlanak meg ezek a nıi kunyhók, és hogy a
látogatottságukat milyen kritériumok – rokonsági fok, személyes viszony – határozzák meg, de
ezek nyilván fontos szempontok a nıi közösség számára. A családba vagy adott esetben a
kerületbe is újonnan bekerülı fiatalasszonyt ebbe a nıi térbe oly módon vezetik be, mutatják be
a többi asszonynak, hogy elsı alkalommal neki kell teát fıznie a számukra, és kiszolgálnia
ıket. Mint minden emberi közösségben, az étel-italkészítés és -kínálás egy másik ember
számára a békés kapcsolatra törekvés jelzıje, szimbolikusan az ellenség lefegyverzésének,
megszelídítésének a módja, s ugyanígy, a másik ember részérıl ennek elfogadása hasonló
viszonyulást feltételez. Ezenfelül ami konkrét kutatás híján csak feltételezés szintjén
fogalmazható meg, ez a gesztus az ifjú asszonyt egy, a nıi társadalomban kialakult hierarchiába
– föltételezhetıen elıször annak alsó fokára – is beilleszti.

2.2. A ziyârák idıszaka
Az esküvıi periódus után, augusztus utolsó hetével kezdıdik a ziyârák idıszaka. Ez azt jelenti,
hogy ekkor a családok, vagy akár egész kerületek lakói egy-egy szent helyet (mecsetet, szent
ember sírhelyét) közösen felkeresnek, többnyire a falun kívül. Egész nap vagy akár több napig
is ott tartózkodhatnak, állatot áldoznak, fıznek, közösen étkeznek. A szent hely erejével
feltöltıdnek, és a hely szentjének az áldását veszik magukra, illetve valamilyen gondjuk
megoldására a szent közbenjárását kérik. Ilyen alkalmakkor más dzserbai, hasonlóképp berber
kultúrájú vagy arab közösségek képviselıivel is találkozhatnak, és mágikus gyógyító
emberekkel is, akiknek a szolgálatait igénybe vehetik. Mint már említettem, általános, hogy az
idegen gyógyítóknak vagy látóknak nagyobb mágikus hatékonyságot tulajdonítanak, mint a
saját közösségbelieknek vagy maguknak a dzserbaiaknak.748
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Kutatásom idején például az egyik adatközlım a kontinensre járt egy különleges képességekkel megáldott
fiatal fekete lányhoz, aki többek között arról is híres volt, hogy elveszett tárgyak hollétét fel tudta fedni.
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Egy családba bekerülı ifjú asszonynak ez az elsı alkalma arra, hogy férjével együtt
nyilvánosan mutatkozzék. Öltözetérıl, a fehér lepelruháról (a. arâm, b. ûli) mindenki
leolvashatja friss asszonyi státusát.
A guellalaiak egyik kedvelt mecsete a Sédouikech közelében levı Sîdî Ṣâlem Satûri
mecset és szentély, hatalmas udvarral, ahol ilyentájt nagy tömeg győlik össze, és a látogatók
olykor ott is töltik az éjszakát. A mecset közelében található pár kisebb-nagyobb szikladarab,
amelyek egy sorban helyezkednek el, és amelyek a szent csodás történetét idézik: Satûri egy
földmőves volt, aki azonban természetfeletti képességekkel rendelkezett, még a vizet is jéggé
tudta varázsolni.749 Egyszer imájába mélyedt, midın egy hangos zenével kísért esküvıi
menet haladt el mellette. Hiába kérlelte ıket, hogy az imája alatt csendesedjenek el – más
verzió szerint álljanak meg –, nem hallgattak a szavára; erre kıvé változtatta az egész
menetet. A sorban a legnagyobb szikladarab a menyasszonyvivı tevét jeleníti meg. A hely
macmûrává vált, gyertyát égetnek egyes sziklákon és ételadományokat helyeznek el rajtuk.
Úgy tartják, hogy a házasságát segíti elı annak, leginkább leánynak, aki ott megmosdik és
ráül a tevét jelképezı kıre. A férjük viselkedését megváltoztatni vágyó asszonyoknak pedig
egy pálmaággal hétszer a levegıbe kell suhintaniuk, miközben mindannyiszor a következıket
mondják: Yâ cAmmî Isâq sakkar-lû fummû... (cAmmî Isḥâq, fogd be a száját...!’)750

2.3. Egy évvel az esküvı után
A házasság színszimbolikájához tartozik, hogy az ifjú pár otthonának fogadószobáját
hangsúlyosan piros-bordó színő faliszınyegekkel borítják. Ezeket a szınyegeket, amelyek
nem feltétlenül vannak az ifjú feleség tulajdonában, hanem a rokoni körbıl kérték kölcsön,
körülbelül egy év után szedik le és juttatják vissza a kölcsönzıknek. Ugyancsak körülbelül
egy év elmúltával váltja föl a feleség az addigi ifjú asszonyi megkülönböztetı jelét,
kimenıruhaként viselt fehér leplét, az asszonyok szokásos, ugyancsak a házon kívül,
nyilvános terekben hordott felsıruhájára, a narancssárga csíkos fehér lepelre (zuizîya). S a
fiatalasszony ez idı alatt, vagy legalábbis egy ideig a menyasszonyi öltözetét és ékszereit
veheti fel, valahányszor esküvıre hivatalos.
Az egyéves idıtartam máshol, például Szíva-oázisban a férj házában való folyamatos
tartózkodást jelenti, ami alatt az ifjú asszony csak valamely különleges eseménykor –
betegség, haláleset, avatás – látogathatja meg a családját. Ekkor nagy ünnepi vacsorával
749

A szent Guellalában cAmmî Isḥaq néven is ismert.
Egy adatközlı hajadon szerint az ideális férj az, akinek van munkája, és akinek a beszéde komoly,
megfontolt (kelma behiya).
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várják, és adott esetben ekkor vallhatja meg az édesanyjának, hogy házassága boldogtalan és
válni szeretne, ha ezt még nem üzente meg elıbb.751

3. A házassági rítusok összekapcsolódása más átmeneti rítusokkal
A rítuselemzések területén Martine Segalen francia kutatónı az, aki van Gennep átmeneti
rítuselméletét továbbgondolva az abban megjelenı tárgyak szimbolikájának a kutatását is
szorgalmazta.752 A dzserbai kutatásnál szintén hasznosnak mutatkozott a tárgyak oldaláról
történı megközelítés annak kutatására, hogy milyen módon kapcsolódnak egymáshoz a
különbözı átmeneti rítusok.
3.1. A férfivá válás két fokozatának összekapcsolódása
A piros lepelruha (fûa amra) az esküvı, illetve a házasságban élés – nıi oldalról vett –
szimbóluma, s a férfi rítusokban is ezeknek a jelentéseknek a kifejezésére használják. A
körülmetélés és az esküvı a férfivá válás két lépcsıfokát jelenti, és ily módon a guellalaik
számára ezek az események rítuálisan és szimbolikusan szorosan összekapcsolódnak.
Mindkét rítus átmeneti rítus abban az értelemben, hogy a társadalmi fejlıdés különbözı
fokozatain, egy tökéletlen állapotból a tökéletesbe való átlépést jelenti. A kisfiú
természetesen már születésekor fiú, de csak a körülmetélés által nyeri el nemének tökéletes
jellegét,753 s ezzel az iszlám vallásban kötelezıen elıírt rítussal lép a muszlim közösségbe
(umma). A harmincéves fiú is férfi, de csak akkor nyeri el a társadalmilag meghatározott,
teljes jogú férfiúi státust, ha megházasodik, s ezzel utat nyit a még tökéletesebb és tiszteletet
kiváltó állapot, a családapaság felé.
A körülmetélés és az esküvı összekapcsolódását, illetve egymásra utalását
terminológiai, rituális és instrumentális eszközök fejezik ki. A körülmetélés külön
megnevezése (hûr vagy ahâra), amelynek HR töve a ‚tisztának lenni’, ‚tisztává válni’
jelentéső. Válfaja a hûr bessâkta, amely az ünneplés jellegére utal, arra, hogy nagyobb
vigadalom nélkül, csendben zajlik, és csupán egy napig tart. E szó használatával a
megtisztulási operációra vonatkozó értelme domborodik ki, míg a másik elnevezéssel, amely
megegyezik az esküvı megnevezésével (cars), a rítus ünneplési részére utalnak, amely akár
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El-Adly 1983:155.
Lásd Segalen 1981.
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A muzulmán világban a körülmetélés ideje közösségenként változó, pár hetes kortól a hét-nyolcéves korig
terjedhet. Guellalában kétéves kor körül vagy elıtte szokásos az operációt elvégezni.
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öt napig is eltarthat.754 Foissy az 1940-es években a Dzserbán használt terminológiát
vizsgálva azt állapítja meg, hogy míg a málikitáknál mindkét elnevezést használják, addig az
ibáditáknál az cars szó használatos. Az ünneplés módja pedig a két közösség között annyiban
tér el, hogy ez utóbbiaknál a zenét minden vallási vagy családi ünnepbıl számőzik.755 Saját
megfigyelésem, legalábbis ami a használt terminológiát illet, azt mutatja, hogy az ibáditák
(guellalaiak) is használják a rítusra a megtisztulásra utaló szót.
Ebben a kontextusban az cars az ünnepet mint elvont fogalmat jelöli, s ugyanez
tapasztalható más – bár szokásaiban a dzserbaihoz hasonló – közösségeknél is, például
Kerkennah szigetén. E megnevezésen kívül a két ünnep, esküvı és körülmetélés
összevonását az ünneplés kifejezésével az észak-tunéziai beduinoknál ugyancsak Foissy
szerint a fara szóval jelenítik meg, amely ’családi ünnepet’, ’vidámságot’ jelent. 756
A két átmeneti rítus terminológiailag olymódon is összekapcsolódik, hogy a kisfiút a
körülmetélési szertartások idején „kis vılegénynek” (a. carîs aāîr, b. lcarûs amškun)
nevezik, a körülmetélés kontextusában a „rendes” vılegényt pedig „nagy vılegénynek” (a.
c

arîs kabîr, b. lcarûs amaggar). Az elvégzendı rítussorokban is fellelhetık, vagy legalábbis

fellelhetık voltak megegyezı elemek, például az olajfa-látogatás. Ugyan a kutatásom alatt
ezzel nem találkoztam, és adatközlıim sem hallottak róla a körülmetéléssel kapcsolatban, de
Stablo hasonlóképpen írja le a 20 század elsı felébıl, mint ahogyan ma a vılegénnyel
végzik: a házasság és a férjezett asszonyi státust jelölı par excellence öltözeti darab, a fûa
amra alatt, nıi kísérettel háromszor körbejárják a fát, és piros szalaggal összekötik a
gyermek lábait, majd elvágják. Ezen a rítuson a gyermek anyja is részt vesz.757 A
gyékénydobás, a sarokkal való tojástörés és fiúk olajággal történı megcsapdosása nem
szerepel a leírásban, amelyek jelentése a termékenységgel, a szüzesség elvesztésével és a
házasodás elırevetítésével hozható kapcsolatba. E rítuson kívül további hasonlóság, hogy a
kisfiú a körülmetéléshez használt speciális nyakláncon felül még ugyanazokat az amuletteket
is viseli, mint a vılegény, köztük hangsúlyosan a timuzzarin (háromfüggıs ezüstdísz) van
jelen, amelyet a gyermek mellé helyeznek. Az öltözete pedig bizonyos közösségekben
szintén a vılegény ruhájához hasonlít, sıt, a vılegényi liminális „szultán”-státus még inkább
megfogalmazódik annak díszítésében (aranyozott hímzés) és a használt kellékekben (tollas
turbán, jogar) – a muszlim közösségbıl erre a törököknél lehet látni kiváló példát, akiknél
üzletek szakosodtak a körülmetélési rítus kellékeire. A gyermek fehér (vılegényi) ruháit
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ugyanúgy egy fonott tálban tartják, mint a vılegény esetében. Az öltözetben eltérés azonban
a fekete fonalbojtos, kis piros fez, amelyet a gyermek visel, a guellalai vılegény nem. (Lásd
53. sz. ábra.)
A

körülmetélendı

gyermek

édesanyjának

a

fûa

amráját

a

gyermek

megmosdatásakor használják: ha a szabad ég alatt, mőanyag kádban vagy lavórban fürdetik,
akkor asszonyok ezt a leplet tartják kifeszítve a mosdató asszony és a gyermek fölé, ha pedig
mindez a fürdıszobában zajlik, akkor az ajtót fedik el vele. A gyermeket fürdetı asszony
olyan viseletet ölt magára, mint az esküvı idején a haddîma, és az édesanya is a
menyasszonyi piros hímzett kabátkáját (d. caāliliya, b. tcaālilit) veszi föl az alkalomra.
Az édesanya piros leplén kívül egy másik esküvıi ruhadarabja is szerepet kap a fia
körülmetélésekor. Az esküvıi szertartások idején menyasszonyként a fejét teljesen letakaró,
150x70/80 cm-es, téglalap alakú, anyagában mintás fehér pamutkendıt (mintšef) a házasság
után ekkor használják legközelebb. Erre fektetik rá a gyermeket az operáció alatt, és ebbe
bugyolálják be az azt követı hét napig, valamint ebben altatják mindaddig, amíg a
hagyományos bölcsıben, egy tengeri teknıs páncéljában alszik.758 Ugyancsak ebben a
kendıben is hordhatják a hátukon.759 Az anyagot szokás szerint az esküvıre a menyasszony
édesanyja vásárolja Houmt-Soukban; az 1990-es években 10–15 dínárba került (egy
lepelruha pedig 15–25 dínárba). A körülmetéléshez új mintšefet is vásárolhatnak, ha nem az
anya esküvıi darabját használják. A mintšef alatti matracra egy fehér (nyers színő) wuzrát és
egy piros gyapjútakarót (arâm amar) is terítenek. Szintén mindkettı szerepel az esküvın –
a szentség, az ártatlanság és a vér, a termékenység színeiként –, a menyasszony ezeken ül az
esküvı elsı napjaiban.
Kifejezetten

a

kisfiú

számára

készítenek

egymással

vörös

gyapjúfonallal

összeerısített, három nagyobb (férfiökölnyi) gömb alakú textilcsomagot (a. ahzâma760, b.
tabraqdust), amelyekbe illatos főszereket és gyomorfájás elleni gyógyírt tesznek.761 Két
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Az a gyermek, akit hagyományos teknıspáncélban altattak kiskorában, hátul teljesen lapos koponyájáról
ismerhetı fel, ami azért alakul ki, mert a páncélban csak háton fekszik.
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Dzserbán szokásos, hogy a gyermekeket körülbelül kétéves korukig egy textildarabban hordják az asszonyok
a hátukon: a kézi szövéső textil egyazon oldalát a sarkoknál kiálló láncfonalakkal összekötik, és a két oldalnál
így képzett hurkot (fogórészt) hátulról a homlokukra illesztik, miközben a batyut a hátukra vetik. Ebbe a
batyuba teszik esetleg párnákkal, takaróval a kisgyereket. Szokás, hogy a batyut a fogórészénél felakasztják
kilincsre, vagy mezıgazdasági munkáknál például egy faágra, és a síró gyermeket a batyut meg-meglengetve
nyugtatgatják.
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A guellalaiak szerint ez ez elnevezése egy olyan zöld színő szernek, amely hasi fájdalmakra hatékony
gyógyír. A huzâma szó maga ’levendulát’, ’rezedát’, ’tulipánt’ jelent.
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Adatközlık szerint a csomagok tartalmaznak hajra használt egyfajta szürkés anyagot (jidra) és rózsaszirmot,
megfigyelésem szerint pedig szegfőszeget is.
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csomagot sárgára festett762 fehér vászonból készítenek, a harmadikhoz azt a fajta piros alapú,
színes csíkos kendıt használják, amellyel a menyasszony fejét szokás bekötni a
felékszerezéséhez. A kendıt vagy újonnan veszik, vagy az édesanyáét kérik el erre a célra.
Ezeket a csomagokat hét napig a körülmetélt gyermek mellett tartják, majd eldobják. Olykor
az ünnepen résztvevı nık egy-egy kisebb, sárga vászonból készült csomagot kapnak
ajándékba, amely ugyanúgy vörös fonallal van összekötve, mint a nagyobbik. Ez az
ajándékozási gesztus a házassági szertartásoknál is megtaláltható.
Az esküvı nagyobb mértékő visszahatása a körülmetélésre nyilvánvaló, hiszen a
körülmetélés az esküvı elıkészítéseként, prefigurációjaként fogható fel, azonban a
körülmetélési rítus egyes elemei is visszatérnek az esküvın. A vılegény és a menyasszony
elsı találkozása elıtt megjelenik a szokásosan afrikai származású körülmetélı borbély,763 és
egy-egy kis tincset két oldalt levág a vılegény hajából. Pontosan ugyanez a jelenet játszódik
le a körülmetélési rítuson: az operáció elıtt a borbély három, még körülmetéletlen kisfiú
hajából vág le egy darabot, és egy-egy tojást ad nekik. További visszacsatolás az esküvın,
hogy a vılegény után a borbély még három nıtlen fiúval is elvégzi a hajvágási rítust, és
nekik a vılegény oszt tojást.
A hajlevágásnak fontos szimbolikus jelentése van, hiszen a körülmetéléssel
kapcsolják össze azt, hogy a kisfiút társadalmilag hímnemővé változtatják: mindaddig a
kisfiú haját ugyanis nem vágták le, amely a hosszával így a kislányok hajára emlékeztetett – a
hosszú haj általában is a nıi nem attribútuma –, és amely így a kisfiúnak egyben lány státust
kölcsönzött. A kisfiú azzal is átlép tehát egy tökéletlen, még nıi attribútomot tartalmazó
létbıl egy tökéletesebb férfi felé, hogy a ajjâm ekkor a haját rövidre vágja.764 A többi
gyereknek a tincslevágásával a homeopatikus (mímelı) mágia gesztusáról van szó, egy
kívánatos jövıbeni történés rituális elıjátékáról, amelynek révén egy személlyel megtörtént
vagy éppen küszöbön álló cselekmény – a hasonlóság törvénye alapján – egy másik vagy
több másik személyre is pozitív módon hat.
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Az anyagfestéshez a kerkûb vagy kurkeb elnevezéső főszert használják, vagy hagymahéjat, illetve
gránátalma-héjat.
763
E két funkció, amelyet hagyományosan a fekete közösség képviselıi töltöttek be, régebben
összekapcsolódott. Állami rendelkezés miatt, miszerint csak szakorvos végezhet körülmetélési operációt,
manapság külön van körülmetélı szakember, aki már jobbára „fehér”, illetve külön fekete borbély. A hajvágási
rítust ez utóbbi végzi.
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A társadalmi nem (gender) megalkotása több társadalomban azzal jár, hogy a másik nem attribútumának vélt
testi elemet eltávolítják. Így például a Maliban élı dogonoknál a lányok csak úgy válhatnak teljes értékő nıvé,
ha a hímtaggal azonosított csiklójuktól megszabadítják ıket, a fiúk pedig úgy férfivá, hogy a nıinek tartott
fitymájukat metszik le.
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A körülmetélés és a lakodalom másik közös eleme, hogy az elıbbire ugyanolyan nagy
mennyiségő és „kiszereléső” bsîsát készítenek egy nagy fatálban (a. gaaca vagy guaca, b.
tazîywa), mint amilyet a hatodik és hetedik napi iyâfára, hasonlóképpen sárgásra színezett,
héjas fıtt tojásokkal és színes cukorkákkal díszítve.
Megemlítendı, hogy a körülmetélés idejének kiválasztása szabadabb, mint az
esküvıé, ami több tényezıvel függ össze. A körülmetélés alanya egyetlen személy, az
operáció egyetlen család – jóllehet nagycsalád – bensıséges ünnepe, nem mozgósít egy
tágabb faluközösséget, ahogyan Guellalában egyesek mondják, „nem akarnak nagy hírverést
csapni neki”. A körülmetéléshez nem főzıdik a szexuális élet gyakorlásából fakadó
beszennyezıdés fogalma, s éppen ezért vallási ünnepekkel is összeegyeztethetı: elvégzésére
például kifejezetten szerencsésnek számít a Ramadán hónap 27. napja, az egyik legszentebb
muzulmán nap, a Korán kinyilatkoztatásának ideje. Ezen a napon a házassági szerzıdés
megkötése sem esik tilalom alá, ám a böjthónapban az esküvı megtartása viszont teljesen
kizárt. Ugyanakkor, a szexuálitásból fakadó szennyezettség a körülmetélésre vonatkozóan
éppen, hogy veszélyes lehet: Guellalában úgy tartják, hogy ha egy férfi vagy egy nı a coitus
után ránéz egy frissen körülmetélt kisfiúra, annak a sebe nehezebben gyógyul be.
Az elıbbieknek ugyan ellentmondani látszik, azonban körülmetélésre az esküvıi rítus
keretében, vagy közvetlen elıtte is sor kerülhet, ugyanis negatív megítélés alá esik –
föltehetıen a férfiúi társadalmat vagy erıt gyengítı konnotáció miatt –, ha olyan családban
tartanak esküvıt, ahol még körülmetéletlen kisfiú van.765 Szokásosan a lakodalom harmadik
napján tartják ezt a rítust, de más napokon is lehetséges, de mindenképpen még a nászéjszaka
elıtt. Az esküvı a körülmetélésnél nagyobb rituális hangsúllyal bír: míg esküvı alkalmából
végezhetnek körülmetélést, addig az megfordítva nem igaz, nem szerveznek esküvıt
körülmetélési rítus apropójából.
Az esküvı és a körülmetélés terminológiai összekapcsolódása más közösségekben is
megfigyelhetı. Kennedy a núbiaiaktól idézi, hogy a kisfiú körülmetélési ünnepét „nagy
esküvınek” (balây dawî) nevezték, és hogy a 20. század elsı harmadában az számított a
legjelentısebb ünnepnek. A szerzı kutatásának idıszakában, az 1960-as években azonban
már az esküvıt tekintették annak. A két eseményt esetenként össze is kapcsolták, hogy ily
módon csökkentsék az ünnepi kiadásokat. A gyermeket „vılegénynek” (carîs) nevezték,
kezét és talpát hennával színezték, szemét feketével (kol) kihúzták, öltözetében, amelynél
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Marokkóban szokás volt, hogy ha egy herceg megházasodott, ez alkalommal a szegény családok gyerekeinek
a körülmetélését a nász utáni napon ingyen elvégezték a palotában, és még ajándékot is osztottak nekik (Biarnay
26–27).
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menyasszonyi fátylat is használtak, a fehér, a piros és a zöld szín jelent meg. Mindezek az
elemek a helyi diskurzusban azt jelentették, hogy a gyermeket egy éjszakára védelem alá
helyezik a dzsinnek ellen.766 A szerzı ugyan nem fogalmazza meg explicit módon, de itt a
más esetekben és formákkal is történı, olyan bevett gyakorlatról lehet szó, amikor az egyén
valós identitását a mágikus támadások kivédése érdekében elfedik. Ebben a közösségben a
körülmetéléssel párhuzamosan a nık kimetszésének a szokása is élt, és az operáció idején a
kislányt „menyasszonynak” (carûsa) nevezték. A három ünnep (esküvı, körülmetélés,
kimetszés) több formai elemét – ünnepre meghívás, megvendégelés, termékenységre
utalások, táncok – tekintve megegyezik egymással.767

3.2. Esküvı és temetés összekapcsolódása
A fûa amra és az általa kifejezett házasság fogalma megjelenik még egy másik átmeneti
rítusnál, a temetésnél. Az elhunyt nıtlen férfit, amikor a temetıbe viszik, a fehér halotti
leplen kívül ezzel a piros lepellel is letakarják. Homlokára és állára az édesanyja vagy nıvére
vízzel és narancsvirág kivonattal kevert sáfránnyal jelet rajzol – ez is az esküvıi rítusból
kölcsönzött gesztus –, és a házból való kimenetelkor a nık „jujúznak”, mint azt az esküvın
szokás. Ily módon készítik fel az elhunytat egy angyallal (malâka) történı házasodására, a
férfiúi életútjának – ha nem is e világon, de a túlvilágon való – beteljesedésére.
Dzserbán nem hallottam arról, hogy hajadon leányt hasonlóképpen a házasságra utaló
tárggyal együtt temetnének el, de a kontinensbeli Mahdiából származó egyik nıi adatközlı
egy ilyen szokásról tudósított. Az ı közösségükben egy olyan fekete leplet viselnek a lányok,
amelyet a színe ellenére piros lepelnek (rda’ amar) neveznek, és amely az egyik szélén levı
aranyszálas hímzett díszítés miatt hasonlít a fûa amrára. A menyasszony is ezt az öltözetet
viseli, csak a lányokhoz képest eltérı módon, ugyanis a fejét is befedi vele. Ha egy hajadont
temetnek, akkor ezt a leplet is vele együtt temetik, az adatközlı szerint azért, hogy ne
emlékeztesse a hátramaradottakat a szomorú eseményre. Feltételezhetı azonban, hogy ennek
a gyakorlatnak mélyebb jelentésrétegei lehetnek, és mint ahogy a nıtlen fiatalember
esetében, talán a túlvilági reményteljes asszonyi kiteljesedést igyekeznek ezzel jelképezni.
Az esküvı és a temetés, a gyász a külsıségekben összekapcsolódik még a fehér lepel
(ûli) által is, amelyet mind az ifjú asszony, mind a gyászolók viselnek. Ezzel jelzik az élet
egyik nagy – örömteli és fájdalmas – fordulópontját jelentı átmeneti rítusban való
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részvételüket, és figyelmeztetnek a szokásostól eltérı, sajátos (liminális) állapotukra,
valamint ebben a helyzetben a velük való megfelelı bánásmódra. Ez a lepel a rituális szférát
reprezentálja a guellalai nık viseletkódjában, amely általában a generációs és a társadalmi
státusbeli különbségeket mutatja, valamint bizonyos tevékenységeket jelez. Ez elıbbiekrıl
már szóltam, ez utóbbira példa pedig egy sötétkék színő pamut lepelruha (fûa zarga),
amelyet beteglátogatáskor illetve a földeken való munkához viselnek az asszonyok.768

3.3. Esküvı és böjthónap
A dzserbai kutatásom nem terjedt ki a böjthónap alatt történı eseményekre, hiszen az általam
vizsgált téma összeegyeztethetetlen volt ezzel az idıszakkal, és elbeszélésekben sem jutottam
információkhoz az esküvınek a Ramadán alatt valamilyen formában történı esetleges
megjelenésére. Abdelhaï Diouri Marokkóból hoz példát arra, hogy a már említett 27. napon,
a leylat al-qadr, vagyis „Az elrendelés éjszakáján ” az életükben elıször böjtölı kisfiúkat és
kislányokat vılegényi, illetve menyasszonyi attribútumokkal ruházzák fel. Amikor az anyák
a városközpontban levı szent emlékhelyhez viszik a gyermekeiket, a kisfiúkra a vılegény
hagyományos öltözetéhez hasonló ruhát adnak: vadonatúj fehér ingruhát (jellaba), piros
fejfedıt (arbûš) és sárga papucsot (belāa). A kislányokat pedig a menyasszonyi öltözeten
felül a menyasszonyi ékszeregyüttessel felékszerezik, hajukat az esküvın szokásosra
alkotják, arcukat hasonlóképpen kifestik. Mindezt ugyanazok a specialisták, a fodrásznı és az
öltöztetı (neggâfa) végzik, akiket szokásosan a menyasszonyhoz hívnak. Ez alkalommal a
gyerekeket ajándékokkal is elhalmozzák.
Ezen a napon este, a böjt megtörésekor, a kisfiúk nyelve alá egy pénzérmét, kislányok
nyelve alá pedig egy ezüstgyőrőt helyeznek, és úgy itatnak tejet, etetnek datolyát velük,
melyek a böjt megtörésének szokásos étkei. Olykor a kislányokat egy létrára léptetik fel,
hogy magasabb szinten álljanak a számukra az étkeket nyújtó édesanyjuknál, vagy egy kút
kávájára ültetik, egyik kezükbe dobókockát, a másikba pedig egy tőt adva. Ezekkel a
szimbolikus tárgyakkal fejezik ki a férfiak pénz általi hatalmát a kislányok lyukas
„győrőjével” szemben, a létrára állással pedig a leánynak a társadalomban a férjhez menetele
általi elırelépését vetítik elı.769 A sorsvetésre használt kocka és a tő, mint nıi eszköz talán a
kívánt asszonyi sorsot jelképezik. A gyerekekkel itatott tej és etetett datolya pedig a vılegény
és menyasszony elsı rituális érintkezését idézi, amikor is helyi szokás szerint éppen ezeket az
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étkeket fogyasztják. Mind a böjthónap, mind a lakodalom idején a tojás is megjelenik erıs
szimbolikus termékenységi jelként, és a szerzı a ramadáni ételszimbolikát arra a koherens
modellre vezeti vissza, amely szerint a termékenységi rítusok évezredek óta a mezıgazdasági
ciklussal vannak összefüggésben. „Ezt a rítust találjuk meg az iszlám tanítás által három
fázisba rendezve és tagolva: böjt, coitus, az elsı termés felajánlása.”770
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ÖSSZEFOGLALÁS
Disszertációmban egy önálló helyszíni kutatásról számolok be, amelyet a házassági
szertartásokról folytattam Tunéziában, a Dzserba szigetének déli részén található Guellala
faluban. Ennek a falunak a közössége berber identitással rendelkezik, ami a kultúráját és a
nyelvét illeti, jóllehet a jelentıs arabosodás hatásaként a berber nyelv használata már csak a
falu egyes részeire szőkült. Az iszlámon belül egy kisebbséghez (ibádizmus) tartozik, amely
azonban nem jelenik meg markáns identitásjegyként a közösségi reprezentáció szintjén.
A vizsgálat helyszínére 1995 és 2000 között nyaranként látogattam el, maga a
terepmunka összesen fél évig tartott. A kutatás alatt az volt az egyik célom, hogy a kínálkozó
lehetıségekhez képest a legrészletesebb és legkiterjedtebb megfigyeléseket végezzem az
adott témáról, az írásnál pedig, hogy ezeket ugyancsak a legaprólékosabban közvetítsem
abban a reményben, hogy forrásanyagot is szolgáltassak más irányú feldolgozásokhoz vagy
elméleti összegzésekhez. Ezért választottam a dolgozat struktúrájaként a kronológiai
bemutatást, hogy az egész rítusfolyamat követhetı legyen. Kutatásaimban nagy figyelmet
fordítottam a szertartásoknak, azok egyes elemeinek nyelvi leképezésére, különös tekintettel
az arab (és részben berber) szakkifejezések használatára, amelyek elısegítették a rokon
közösségekkel fennálló esetleges párhuzamosságok feltérképezését is. Nem csekély
nehézséget jelentett az adatok rögzítése és feldolgozása illetıleg értelmezése, minthogy
többnyire dialektális adatokról van szó, amelyek a szakirodalomban is nem ritkán nagy
eltéréseket felmutatva jelennek meg. Ezirányú kutatásaimat a jövıben mindenképpen
folytatni szándékozom.
A disszertáció szerkezetéhez megfelelt az elméleti keretet nyújtó, a szerteágazó
átmeneti rítusokat rendszerbe foglaló van Gennep-i hármas osztatú séma. A rítuselemzésnek
azonban az elıbbi elmélet csupán egyfajta elemzési lehetıségét nyújtja, s ezt az a
szimbolikus antropológiai megközelítés teszi teljessé, amely a rítust egyfajta nyelvezetnek
fogja fel, annak jelentéstartalmát a társadalom különbözı szféráira való utalásnak veszi,
illetve azoknak a visszatükrözıdéseként értelmezi. Az esküvıi szertartások ilyen típusú
elemzését a vizsgált közösség körében még senki nem végezte el, ezért jelen disszertáció
hiánypótlónak tekinthetı.

244

A kutatás és ezen megközelítéseknek mentén végzett elemzés kimutatta, hogy a
guellalai házassági szertartások az idıvel sok kikopott rítuselem ellenére mind a mai napig
egy rendkívül bonyolult és szimbolikájában összetett együttest alkotnak, amely a dzserbai
társadalom, a guellalai közösség mentalitásának, értékeinek és gyakorlatainak egyfajta
lenyomatát adja. Ez az identitás fontos eleme, amely a csoportkohéziót mindannyiszor
megerısíti, és amely által a guellalai közösség megkülönbözteti magát a sziget más
közösségeitıl.
A közösségek közti és a faluközösségen belüli házasodási szokások vizsgálatából
megerısítést nyert, illetve árnyaltabbá vált Dzserba más vonatkozásokban már ismert
társadalomszerkezete, azaz hogy a guellalaiak szigorú endogámiát követnek a reprezentáció
és a gyakorlat szintjén is a falun kívül élı zsidó közösséggel szemben a vallási elkülönülés,
és a faluban is lakó Szubszaharai Afrikából származókkal szemben a bırszín alapján. A
dzserbai mozaiktársadalomban az inkább származásuk és kultúrájuk, mint az iszlám egy
szunnita doktrínájának, a málikizmusnak a követése miatt arabnak tartott, rétegzett közösség
tagjaival a guellalaiak nem tartják kizártnak a házasodást, ám ehhez, úgy tőnik, fıként akkor
folyamodnak, amikor a közösségen belül valamely ok (házasodási kor túllépése, negatív
erkölcsi megítélés) miatt egy lány – ugyanis elsısorban róluk van szó – férjhez menetele nem
biztosított. Az endogámia íratlan szabályát ilyen, az egyéni boldogulás elérése érdekében,
illetve a közösségbıl való kirekesztés céljából szeghetik meg.
Az arab-berber világban az elsıfokú párhuzamos apaági unokatestvérek – wuld camm
és bint camm – közötti házasságot tekintik preferenciális házasságnak, amely az apaági
leszármazási csoportot egy vertikális tengely mentén, a közös ıstıl való leszármazás
ideológiájának alapján erısíti. Az azon kívüli, vagyis más-más apaági csoportok között
létrejövı házasságok viszont egy horizontális szövetségi hálót alakítanak ki a társadalomban.
Közösségi érdek húzódik meg e stratégiák mögött, amelyek a házasságban való egyéni
boldogulást a csoportkohézió fenntartásának igénye alá rendelhetik. A guellalaiak gyakorlata
azt mutatja, hogy preferenciális házasságok kötése inkább az olyan családok körében
szokásos, amelyek valamely gazdasági ágra szakosodtak, és közös vagyonnal rendelkeznek.
A többiek házasodási szokásaiban mindkét (vertikális és horizontális) stratégia érvényesül.
Az esküvıre megfelelınek tartott tágabb és szőkebb idıszakot minden közösség több
– vallási, gazdasági, társadalmi, mágikus – szempontot figyelembe véve választja ki, fıként a
mezıgazdasági idényhez igazodva, ami a magrebi példák több változatot mutatnak,. A
házassági idıszak a vizsgált közösségnél az iskolai szünet és az emigrációból való hazatérés
idıszaka: a nyár, amikor a faluközösség a legnagyobb létszámúra duzzad, és amikor a
245

közösség a legnagyobb számban vesz részt az ünnepen. Az esküvıi idıszakot az évben
mozgó muzulmán vallási idıszak (böjthónap) írhatja felül.
A házasságkötések tilalmára vagy nem ajánlott idıszakára vonatkozóan Guellalában
más közösségekhez képest jobban a köztudatban él és a képzet szintjén határozottabban
körvonalazott egy, a tél és tavasz fordulóját jelzı, arabul asûm, berberül imbarken
elnevezéső hétnapos periódus a maga sajátos, hasonló elnevezéső apró szellemlényeivel és az
emberek esküvıjét kizáró eseményeivel (átmeneti rítusaival). A guellalaiak képzetei e
tekintetben eltérnek a magrebi folklórhagyománytól, amelynek fıszereplıje egy öregasszony
és állata(i) és azok a megszemélyesített hónapok, amelyek határára esik a szóban forgó
idıszak.
A rítusok általános sajátossága, hogy a rítust végzıknek és vezetıknek sajátos, rituális
elnevezésük van. A státusváltás átmeneti szakaszában a szertartások idején használatos
menyasszonyi (carûsa) és vılegényi (carîs) elnevezésen kívül még úgy emelik ki a
házasulandókat a hétköznapokból az átmeneti, rituális idıbe, hogy a saját társadalmukban az
uralkodónak kijáró megnevezéssel (szultán, király, sah és annak nıi megfelelıi) illetik ıket.
Ezzel a legfelsıbb ranggal az ifjú pár különleges helyzetét, tekintélyét, sérthetetlenségét,
szimbolikusan az uralkodó szakrális védelme alá helyezését célozzák. A megnevezéssel
olykor az uralkodóval szembeni bánásmód és olyan hatalmi jelvények társulnak, mint az
emelvényre, „trónra” ültetés, vagy a megfelelı öltözet és a jogar. Guellalában az ifjú párra
ezek a hivatkozó vagy megszólító elnevezések kevésbé használatosak, viszont az ıket kísérı
rituális tisztségviselık személye többféle módon hangsúlyos. Mint az elemzésembıl kiderült,
státusukkal mágikus jelentést hordoznak, hiszen a rítust vezetıknek olyan státussal kell
rendelkezniük, amelybe a fiatalok lépni készülnek, házasnak illetve férjezettnek kell lenniük.
A vılegény oldalán ezt a személyt az uralkodói udvar egyik fı tisztségviselıje után vezírnek
(wezîr) nevezik, a mindkét oldalon meglévı nıi tisztségviselıt pedig egy alacsonyabb
státusú, szolgálói rangot jelzı terminussal illetik (haddîma). A nıi és férfi oldalon levı
vezetı tisztségviselıknél tapasztalható strukturális aszimmetria a férfi és nıi terek eltérı
használatából, valamint a menyasszony oldalán jelentkezı, jelentısebb és speciális tudást
igénylı testi felkészítés (öltöztetés, felékszerezés) igényébıl ered. Ezekre szokás a
közösségen belüli vagy kívülrıl jövı specialistákat alkalmazni, akiknek az elnevezése a
menyasszonnyal végzendı egy-egy feladatkört tükrözi: a hennafestés a ennâna, a frizura
készítés a ajjâma, meša, zayyâna megnevezésekben. Ez a személy gyakran egyben a helyi
bába (lqibla vagy qabla), illetve fekete asszony, akit elterjedten és Guellalában is leginkább a
bır színe után šûšânának hívnak, és akinek – mint ahogyan az egész fekete közösségnek –
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kivételes mágikus erıt tulajdonítanak. E rituális specialistákon keresztül a guellalai berberek
a falujukon belüli vagy azon kívül élı afrikai közösséggel tarthatnak fenn kapcsolatot, és
erısíthetik ezt meg a házassági szertartásokba való bevonásukkal.
A menyasszony és a vılegény kísérıi, akiket a férfi oldalon a teljes házassági
szertartássorra választanak (carrâsa), a nıi oldalon viszont egyes rítusoknál a helyszínen
toboroznak, ahhoz a státushoz tartoznak, amelybıl a házasulandók éppen kilépni készülnek,
vagyis hajadonok és nıtlenek. Azzal, hogy a menyasszony és a vılegény társaságában
vannak, testükkel érintkeznek is velük, az átviteli mágia révén eljövendı házasságukat vetítik
elı.
Összességében megállapítható, hogy a guellalai házassági szertartások szerkezete és
szimbolikája alapjában véve jelentıs egyezést mutat a magrebi és a tágabb arab világbeli
esküvıkkel, sıt számos vonásában az európai esküvıkével is. A guellalai jellegzetességek,
akár pozitív (meglévı), akár negatív értelemben, vagyis a hiányát tekintve, a következık:
1. A sziget arab és a Magreb más arab és berber közösségeihez képest a guellalai közösség
házassági rítusainak a legfeltőnıbb sajátossága, hogy a házasság elhálása a menyasszonynak
a vılegény házába történı megérkezése után egy nappal történik, illetve, inkább attól
számítva nyílik rá lehetıség, hiszen a fiatal párnak semmilyen formában nem kell hírt adnia
az elhálás tényérıl a közösségnek, sem pedig bizonyítékot szolgáltatnia a menyasszony
szüzességérıl. A másik ibádita (referencia-)közösségnél, az algériai mozabitáknál sem
kötelezı, sıt nem is tanácsos a házasságot elhálni a nászéjszakán, és a vılegény férfiasságát,
valamint a menyasszony érintetlenségét sem kell a menyasszony deflorációs vérével pecsételt
ruhadarabjával igazolni, mint ahogyan azt a szomszédos málikita araboknál teszik, vagy
legalábbis tették. Mivel ez az igen jelentıs eltérés a házassági szokásokban mindkét ibádita
közösségnél megtalálható, és az errıl szóló diskurzus is hasonlóképpen a nıi szemérem
védelmérıl, tiszteletérıl szól, azonos eredetre utal: az ibádita doktrínának a megmutatkozását
láthatjuk benne. Ugyanakkor, az sem hallgatható el, hogy bizonyos akár szóbeli, akár kutatói
források771 azt sejtetik, hogy ez nem mindig volt így a múltban, és az ibádita társadalomban –
mind a két vizsgált közösségnél – valószínősíthetıen 20. századi újítás eredménye. A
jelenlegi házassági szokások terén a guellalaiak identitásjegyérıl van szó, amellyel a málikita
arabok gyakorlatától elhatárolják magukat.
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2. A szakirodalomban dzserbai sajátosságként szerepeltetett ajba intézményének, amely
hagyományosan a menyasszonynak az esküvı elıtti testi felkészítését – felhizlalását és
bırének kezelését és kifehérítését – célozta, a vizsgált közösségben az 1990-es években nem
találtam nyomát. Az ’elzárkózást’, ’elrejtızést’ jelentı ajba történelmileg a sziget zsidó
közösségéhez köthetı, és a kutatás idejében még az arab közösségnél volt tapasztalható. A
„jó húsban van” állapotot az esztétikai kódoknak nyugati hatásra is történı megváltozásával a
guellalai lányok és asszonyok nem értékelték pozitívként, ugyanakkor a bır kifehérítésére a
menyasszonyok továbbra is kísérletet tettek, modern vegyi anyagok felhasználásával
gyorsított módszerrel.
A patrilokális házasodási rendszerben a menyasszony a férje, illetve a férje szüleinek
a házába költözik. A házassági szertartások leírásánál kevés figyelmet szenteltek annak a
mozzanatnak, hogy a vılegényt is eltávolítják a saját szülıi házától, ı is ajbában van, és ı is
különbözı befogadó rítusok elvégzése után térhet vissza abba a liminális térbe, amely a pár
leendı otthonául fog szolgálni. Még hangsúlyosabban fejezıdik ez ki abban az esetben,
amikor a nászéjszakára is a szülıi házon kívül, egy foucault-i értelmezéső „válságheterotopikus” helyszínen kerül sor. A násztérbe lépésnél a vılegényt ugyanúgy átemelhetik
a küszöbön,772 mint ahogyan azt a menyasszonnyal tették, hogy megoltalmazzák a
határsávnál leselkedı veszélyektıl, történetesen a dzsinnektıl. A guellalai szertartásoknál az
esküvı elsı napjától a vılegény úgyszintén elhagyja a szülıi házat, és ezután rituális
körülmények között, a segédei kísérik vissza elválasztó és egyesülési rítusokhoz. Úgy tőnik,
hogy míg a menyasszony ajbájához a liminális állapotra általánosan jellemzı halál,
megszőnés, vagy gyermeki lét fogalmai kapcsolódnak, ám mindezek a kultúra berkein belül,
addig a férfi ajbája a kultúrától való eltávolodást, a természetbe, a fékezhetetlen ösztönök
birodalmába való átlépést idézi.
3. Mind a menyasszony, mind a vılegény házassági szertartásai között szerepel egy olajfa
meglátogatásának (ziyâra zelmati), amely a dzserbai gazdaság egyik alapvetı forrása, és
amelyhez különbözı pozitív képzetek társulnak. A guellalai kutatások nyomán kiderült, hogy
ezt a fát „hímnemőnek” tekintik. A körülötte végzett rítusokból, és a szertartások további
menetében az olívaolaj használatából – amelyet mindannyiszor a vılegény apja érint, olyan
rítusban is, amikor egyértelmően a fogantatásról van szó – az látszik kirajzolódni, hogy a
fához és a férfi szubsztanciát megtestesítı olajhoz az apaági leszármazás fogalma társul. Az
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olajfa-látogatásnak a menyasszonyi és a vılegényi oldalon a rítussorban levı helye, a
rítushoz használt tárgyak és a kísérık státusa azt mutatják, hogy a menyasszonynál
elválasztó, a vılegénynél pedig a beillesztı rítusok közé tartozik.
Az olajfa-látogatás rítusának vılegényi változataként a falu egyes kerületeiben
ciszternát, kutat, házat látogatnak meg, és ott végeznek hasonló rítusokat. Ezek az olajfához
hasonlóan szintén nem szakrális helyszínek, hanem a létfenntartásnak és a társadalomnak
fontos szimbolikus objektumai.
4. Egy új társadalmi egység, egy új család létrejöttével a közösségben változás következik be,
és átrendezıdnek az emberi kapcsolatok. Az új kapcsolat kialakítása és a meglévı rokoni
kapcsolatok újrafogalmazása a rítusokban gesztusbeli és az egyértelmővé tétel érdekében
verbális elemekkel, direkt beszédmódban is történik: a menyasszony és a vılegény között a
házasságban a hatalomnak és a hőségnek a kérdését, az anya és fia között pedig eddigi
viszonyuk megerısítését fejezik ki. A legproblematikusabb az apa és vılegény státusú fia
közti kapcsolat, amelyet a rítusokba kettejük közvetlen részvételével nem foglalnak bele. A
generációváltással (az apai generáció szimbolikus halálának a bevezetésével) valamint az
azzal járó feszültség rituális megoldása helyett, hogy a fiú szexualitása immár a társadalom
által elfogadott keretben, a házasság kötelékében az apai házba bekerül, a két férfi családtag
az ilyenkor szokásos társadalmi viselkedésmód szerint egymás elkerülésének a stratégiáját
követi, nemcsak a szorosan vett házassági szertartások idején, hanem a nász utáni napok alatt
is.
5. A guellalai házassági szokásokban egyes tárgyak használatán keresztül a nık közötti
kommunikáció „hallható meg”, üzenetek átadására egyfajta nıi nyelvezet fedhetı fel. Egy
férfi életében hosszú ideig az anyja a meghatározó nıi személyiség, házasságával pedig ez a
szerep a feleségére száll. A két nıalak mögött azonban egy egész nıi társadalom húzódik,
rokonsági oldalra és státusokra osztva. A férjezett asszonyt megjelenítı piros lepelruha, a fûa
amra a vılegény anyja és a feleség közötti „hatalomváltást”, a mind a két anyai részrıl a
vılegény ruhájára kerülı ékszer-amulett (timuzzarin) és nıi kendı pedig az oltalmazást
jelképezheti. A nık közötti felmenıi, oldalági és baráti kapcsolatokat sokféleképpen kifejezik
a házassági rítusok mindhárom fázisában, direkt és mágikus ráhatások, üzenetek formájában.
A guellalai szertartásokba egy történeti dimenziót is beemelnek a rítusok szimbolikájába
annak a valamikori menyasszonyi ingnek (qemîja) a révén, amelyet a nıi rituális
tisztségviselık a házasulandók mindegyikénél megkülönböztetı jelként viselnek a fejükre
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téve, valamint amelyet a két ház közötti ajándékcserében a tárgyak csomagolására és
szállítására használnak. Ezzel az öltözeti darabbal emlékeznek szimbolikusan a megelızı
menyasszonyokra, s kötik össze a jelenkori rítussort a múltat is magában foglaló
menyasszonyi fogalommal.
6. A rítussor leginkább liminális, határhelyzeti szakasza, a menyasszony átvitele a vılegény
házába a tevére illesztett baldachinban (jafa) olyan kiemelkedı esemény a guellalaiak (és a
dzserbaiak) képzetében, amely több reprezentációs szinten is megjelenik. Az esküvırıl
beszélve, a guellalaiak a jafára gondolnak, amely megegyezik a házasságra használt szó
(cars) elsı, a patrilokális lakóhelyválasztási modellt leképezı jelentésével, vagyis a
menyasszony átvitelével a vılegény házába. A tél és tavasz fordulójához kötıdı,
usûm/imbarken elnevezéső apró szellemlények esküvıi ünnepét a guellalaik a jafának a
képével azonosítják, amit a lényekkel való találkozásokról szóló legtöbb elbeszélés táplál.
Guellalán kívül létezik egy sziklasorból álló macmûra (természetfeletti lények által
lakott hely), amelynek eredetét a szent (imádkozó ember) és a profán (esküvıi menet)
ütközésérıl szóló elbeszélés magyarázza, és amelynek a legnagyobb köve a guellalaiak
hiedelme szerint a menyasszonyvivı tevét jeleníti meg.
A sziget folklórjának a turisztikai célú felhasználásában is – szinte Dzserba
márkajeleként – jelentıs szerepet kap az esküvı és a jafa: a midouni szabadtéri színházban
rendszeresen bemutatják és a guellalai Fazekasfesztivál felvonulásának is része volt. A
dzserbai közösségek hagyományában a baldachin különféle textíliákkal való letakarása és
feldíszítése az egyes közösségeknek az asszonyi öltözetet idézı identitásjelzıje, amely a
turisták számára egy díszes, hibrid változatban kerül megjelenítésre.
7. Ha a nyilvánosság kérdését tekintjük, Guellalában nem tapasztalható a menyasszony
kelengyéjének az a fajta közszemlére tétele, és darabonkénti bemutatása, mint az arab
lakosságnál. A kelengye összetételével való hivalkodás, a család presztízsének ilyen direkt
kinyilvánítása hiányozni látszik a puritánságot hirdetı, ibádita múltú közösség szokásából.
Ugyancsak egyelıre még nem győrőzött be a házassági szokások körébe (legalábbis az 1990es években!) az, hogy menyasszony a nyugati divat szerint (kölcsönzött) fehér esküvıi ruhát
öltsön, és díszes hajkoronát csináltasson magának arra a pár órára, amíg egy emelvényen,
trónszerő ülıalkalmatosságon ülve bemutatják a vendégeknek. A vendégek elıtti közös
megjelenés (kiülés formájában) sem szokás Guellalában, amely az arab lakosság körében
általánosnak látszik, s nemcsak Dzserbán, hanem a kontinens egyéb közösségeinél is.
250

Továbbá általánosan megfigyelhetı Guellalában, hogy az ifjú pár semmilyen formában nem
mutatkozik együtt a lakodalom idején a vendégek elıtt, kezdve a házassági szerzıdés
megkötésétıl egészen a lakodalmat követı napok eseményeiig. A nıi vendégek a
menyasszonyt csak a negyedik esküvıi napon, a vılegény házában való bemutatásán (jelli)
láthatják, a vılegényt pedig jobbára valamely rítusra menet vagy onnan jövet, s a rítus
elvégzése ezzel a mozzanattal nyer igazolást a közösség számára. Mindez azt mutatja, hogy a
közösség a rítushoz kívülállóként asszisztál, nem válik sem aktív, sıt sok esetben még
szemtanúként sem a részesévé.
8. A kelengyében hangsúlyosan szerepelnek a lakástextilek, amelyek közül egyes darabokat
rituális „kezeléssel” kiemelnek. Szimbolikus jelentésük, hogy a szexuális együttlét
helyszínével, az ággyal kapcsolatosak, valamint térelválasztóként is használják ıket az új pár
otthonában az intim és a publikus szféra elválasztására – vagyis az otthonban az asszonyi
jelenlétet reprezentálják. Általános, hogy egyes textilfajták elnevezése a feleségre és a
fogamzás helyszínére, a hasra utalhat. Egyes közösségekben a hitvesi ágyat és a
fogadóhelyiséget elválasztó lepelhez a férj új életének az elkezdését megfogalmazó rítus
kapcsolódhat.
9. Az arab és berber közösségekben az esküvıi szertartások színszimbolikájában a fehér a
szüzesség, az ártatlanság, a szentség színe, a vörös pedig a véré, az asszonyi mivolté.
Guellalában a feketével is kiegészül ez a színpáros, a felhasznált textilekben (ûli akal), a
hennafestésben (lûši), az ékszerekben (timuzzarin). Ehhez a színhez a szépség fogalmát
kapcsolják, s még elterjedtebben a mágikus hatékonyságot. A nagyobb mágikus védelmet az
afrikai származású rituális tisztségviselık személye is biztosítja a guellalaiak képzetében. A
fekete szín használata egyben a sziget arab közösségétıl való elkülönülést is jelenti a
házassági szertartások terén.
10. A guellalai esküvıi szertartásokban a világ sok más közösségeinek gyakorlatához
hasonlóan a teremtésrıl, az univerzum szerkezetérıl, a természetfeletti világról, stb. alkotott
képzetekhez kapcsolódóan a számmágia nagy szerepet kap, elsısorban a hármas és a hetes
szám, valamely tárgyak számában illetve szövegek és gesztusok ismétlésénél. A két szám
jelentése közötti különbséget nehéz meghatározni, annál is inkább, mert egymást ugyanabban
a rítusban válthatják is, ugyanakkor a guellalaiak szertartásaiban az látszik, hogy egy tengely
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(axis mundi, vagyis olajfa, ház, kút, sokasodást szimbolizáló étel) körül a háromszori forgás a
jellemzı.
A két említett mágikus számon kívül a vizsgált közösségnél a négyes szám is feltőnik,
mégpedig a rituális funkciójukat tekintve poliszémikusként jellemezhetı tojások számában.
Ez föltehetıen arra vezethetı vissza, hogy a tojásokat négyesével és e szám többszörösével
végzik. Több olyan rítusnál, ahol eszközként tojást használnak, négy darabot készítenek elı,
az adott rítushoz azonban csak egyet emelnek ki közülük, a többi hármat elteszik. Ez a
gesztus azt a dzserbai berber számolási módot látszik leképezni, hogy a négyes számot a
„három és egy” (šared in ijen) kifejezéssel fejezik ki.773 (Más berber dialektusban ezt
egyetlen szóval jelölik, illetve az arab számot használják.774) Vagyis, nem kizárt, hogy egy
dzserbai berber nyelvi sajátosságot láthatunk megelevenedni az adott rítus gesztusaiban.
11. Míg Európában a mágikus célzatú cselekvések többnyire eltőntek a házassági
szertartásokból, illetve, ha meg is tartják ıket, akkor szórakoztató funkcióba kerülnek, esetleg
szimbolikus jelentést kapnak,775 addig Dzserbán erıteljesen továbbélı hagyománynak
tőnnek. S nemcsak a közösségi rítusoknál, mint amilyen például a kerületi dzsinn-lakta szent
helyeknek (macmûra) a meglátogatása, mintegy oltalmat kérve az esküvıre – jóllehet ennek a
látogatásnak is a szórakozás oldala domborodik ki –, hanem egyes személyek által, szinte
láthatatlanul végzett rituális gesztusok révén is. Ezek célozhatják például a nagy számú
férfiközönséget vonzó zenés-énekes-táncos elıadáson (mafel) a potenciálisan kirobbanó
erıszaknak a nıi részrıl való preventív megfékezését, szimbolikusan a hím (csırös korsó és
víz) és nınemő tárgyak (rosta) eszközként való használatával, és a velük végzett mágikus
gesztusokkal. De a vılegény nıi rituális segítıjének, a haddîmának a ház bejárata és az új pár
otthonának az ajtaja közötti útvonal felszentelését végzı rítusa is ide sorolható, amellyel a
házasságra kíván áldást kérni.
12. A házassági szertartások tükrén keresztül nézve a többi átmeneti rítust, megerısítést nyer,
hogy az utódnemzés, a termékenység áll a társadalom középpontjában, amelyre a házasság
intézménye nyújt keretet. Az esküvıt megelızı rítusok ugyanis olyan nyelvi és tárgyi, illetve
gesztuselemeket tartalmaznak, amelyek a házassági szertartásokra utalnak, valamint az azt
követı rítusok is visszautalnak az egyén (és a közösség) életének erre a kiemelkedıen fontos
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rituális eseményére. Az esküvı az átmeneti rítusok sorában értelmezve egyfajta tengelyként
vagy fókuszpontként látszik mőködni, amelyhez idıben elıre vagy visszafelé kapcsolódik az
emberi életet szakaszoló többi átmeneti rítus.
13. Ami a hagyományos szertartási rendbe bekerülı egyedi változatokat és változtatásokat
illeti, úgy tőnik, hogy több értékelési, viszonyulási szempont mentén kieshetnek a rítussorból
azok az elemek, amelyeket költségesnek, fárasztónak, gusztustalannak, vagy a muzulmán
vallással nem összeegyeztethetınek tartanak. Külön kategóriát képeznek azok, amelyek egy
adott család esküvıi történetében valamilyen – általában a menyasszonyt ért – misztikus vagy
ténylegesen megtörtént szerencsétlenségre emlékeztetnek, és a további menyasszonyok
mágikus védelmének az érdekében hagyják ki ezeket a rítussorból, illetve változtatják meg a
formájukat. Exogám házasság esetén a guellalai rítusok közül nem végzik el azokat, amelyek
a másik közösség számára idegenként hatnak (például hennadíszítés befeketítése vagy
ideiglenes tetoválás az arcon), és kölcsönözhetnek tılük is a guellalaitól eltérı rítuselemeket,
például a menyasszony nyilvános bemutatásának a módját.
14. Minden bizonnyal az ünnepek általános vonása, de érdemesnek tartom kiemelni a saját
tapasztalataim alapján, hogy még ha férfiak végezték is a rítusokat, azok lebonyolításának
mikéntjét sok esetben az asszonyok diktálták. Olykor a helyszínen döntötték el, találgatások
vagy akár viták eredményeként, hogy elvégezzék-e egyáltalán, és ha igen, milyen módon az
adott rítust. Az asszonyok döntı szerepe a hagyományok fenntartásában egyértelmően
bebizonyosodott, ezzel párhuzamosan a pillanatnyi hangulattól függıen a rítusok
megtartásának esetlegessége is tapasztalható volt.
A guellalai terepmunka során egybegyőjtött esküvıhöz kapcsolódó helyi sajátosságok így
egyben még nem kerültek sem elemzésre, sem bemutatásra a hazai illetve a nemzetközi
szakirodalomban, ezért a dolgozat nemcsak hiánypótlónak tekinthetı, nemcsak forrásértékő
munka a szakemberek számára, de olyan összefüggésekre is rámutat, amelyeket eddig nem
vizsgáltak. Természetesen, mint egyetlen munka, ez sem zárható le végérvényesen, hiszen
írása során számos olyan kérdés merült fel, amelyek megválaszolása meghaladja jelen
disszertáció kereteit, ám ezek mentén további kutatási irányok tőzhetık ki:
1. Dzserbán a menyasszonyváltság összege eltérı a különbözı közösségeknél, amelyet
maguk a közösségek határoznak meg. Ez azt eredményezhetné egy közösség szempontjából,
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hogy egy-egy olyan közösséggel alakuljon ki exogám kapcsolat, olyan közösség váljon
preferenciális „feleségadóvá”, amely alacsonyabb összegő menyasszonyváltságot érvényesít.
A közösségek kapcsolatrendszerében azonban az a szabály uralkodik, hogy az eltérı
összegek közül mindig a magasabb összeget kell figyelembe venni. Ugyanakkor ez a
rendszer egyes falvak szövetségét hozhatja létre a hasonló menyasszonyváltság kikötése
terén, ami endogám egységgé kovácsolja ıket. Ezeknek a meghatározásával Dzserba
mozaikközösségi térképe némiképp újrarajzolható lenne.
2. A guellalain kívül a sziget más közösségeinek házassági szertartásaira való kitekintés azt
sejteti, hogy hasonló rituális elemekbıl építkeznek, csak eltérı fogalmakat és értékeket
kapcsolhatnak hozzájuk, és a rítussor szerkezetében eltérı helyre és funkcióval illeszthetik be
ıket. A többi közösség mélyebb összehasonlító vizsgálatával meghatározható lenne egyfajta
tipikusan dzserbai rituális mag, vagy a kontinensnek a szigethez közelebb élı közösségeinél
folytatott vizsgálatok révén éppenséggel cáfolható lenne ennek a hipotézisnek az
érvényessége.
3. Annak ellenére, hogy a guellalai élet a faluból származó, egyes külföldön élık képzete
szerint semmit sem változott évtizedek óta, a tunéziai társadalmi-politikai környezetben
folyó, elsısorban a „jázminos forradalmat” (tunéziai „arab tavasz”) követı átalakulások
nyilvánvalóan a falut sem hagyhatták érintetlenül. A vallási (kisebbségi) hovatartozás
kérdésének a felvetése tapasztalható különbözı önszervezıdı formában, amely beilleszthetı
az identitás-meghatározás és -reprezentáció tágabb körébe. Kérdés, hogy a „berberség” és az
ibádizmus hogyan fogalmazódnak újra a politikailag nyitottabb környezetben, és hogy
lehetnek-e hatással, s ha igen, akkor milyen módon a házassági szertartások tartalmi vagy
formai elemeire. Egy változásvizsgálat, amely egy közösség jelentısebb külsı befolyások
nélküli, „normális” fejlıdésében is számos – a gazdasági körülményekbıl, a külvilág felé
való nyitásból, az értékítéletbıl, a divatból, stb. adódó – átalakulást tárhat fel, ezért is érdekes
lenne.
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