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Banyumas merupakan daerah wilayah Jawa Tengah yang terletak di perbatasan Jawa Barat yang dipengaruhi oleh budaya Sunda dan Jawa menjadikan Banyumas memiliki kekhasan bahasa dan budaya Banyumasan. Banyumas sangat kaya kesenian yang sampai saat ini masih tumbuh dan berkembang sampai sekarang, misalnya Kesenian lengger, Aksimidha, Angguk,  Aplang, Baritan, Bongkel, Buncis, Calung, Ebeg, Begalan, dan lain sebagainya. Kesenian tersebut pada awalnya memiliki fungsi sebagai upacara keagamaan, upacara selamatan desa,  maupun upacara selamatan pasca panen. Namun, sekarang ini kesenian tersebut berkembang  sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga fungsi kesenian pun berubah menjadi sarana hiburan. Walaupun masih ada beberapa kesenian yang masih dipercayai sebagai upacara penolak bala di antaranya Seni Tutur Begalan. 
Seni tutur Begalan merupakan kesenian yang dilaksanakan  pada upacara pernikahan, dilakukan oleh seseorang yang bernama Surantani memikul alat-alat rumah tangga kemudian datang seorang begal bernama Suradenta bermaksud merampas alat-alat rumah tangga tersebut. Dan terjadilah 

Hakikat Seni Tutur Begalan
	Begalan adalah seni tutur tradisional sebagai sarana upacara pernikahan. Begalan menggambarkan peristiwa perampokan terhadap barang bawaan dari pihak mempelai pria oleh seorang begal. Begalan dilakukan oleh dua orang dewasa yang merupakan sedulur pancer lanang dari pihak mempelai pria. Kedua pemain begalan menari di depan kedua mempelai dengan membawa peralatan  rumah tangga yang disebut brenong kepang. Peralatan tersebut memiliki makna simbol dan berisi falsafah  Jawa yang berguna bagi kedua mempelai yang akan menempuh hidup baru mengarungi kehidupan berumah tangga. 
	Begal artinya sama dengan perampok, yaitu orang yang pekerjaannya merampas barang milik orang lain untuk dirinyang  sendiri. Istilah begalan dalam kesenian ini tidak berarti merampas barang orang lain, tetapi menjaga keselamatan apabila ada roh-roh jahat yang datang dan mengganggu. Begalan dilakukan sebagai salah satu syarat guna menghindari  kekuatan-kekuatan gaib yang mengancam atau mengganggu upacara pernikahan. Jadi istilah begalan di sini sebagai syarat/krenah/pangruwat guna menghindari segala kekuatan gaib yang mengancam keselamatan kedua mempelai. Arti begalan dijelaskan dengan ucapan kebegalan sambekalanipun. Maksudnya dijauhkan dari mara bahaya.  Mereka   takut apabila nanti   ada gangguan dari kekuatan yang selalu mengelilingi dan mengancam dirinya.   Maka upacara ruwatan  termasuk upacara begalan. 

Sejarah Timbulnya Seni Tutur Begalan
	Menurut  Hadi Mulyodiharjo dalam Kesenian Tradisional Begalan (Supriyadi. 1986: 5) seni tutut Begalan ada  sejak zaman Adipati Wirasaba berhajat mengawinkan putra putrinya yang bungsu bernama Dewi Sukesi dengan putri sulung Adipati Banyumas yang bernama Pangeran Tirtokencono. Seminggu setelah akad nikah, pengantin putri  diboyong ke rumah pengantin pria atau dalam bahasa Jawa disebut Ngundhuh Manten.  Perjalanan tersebut dilakukan dengan berjalan  kaki walaupun jarak antara  Wirasaba sampai Banyumas sekitar dua kilo meter. Pada waktu perjalanan mencapai satu pal, salah satu dari rombongan mengingat-ingat apakah ada barang atau perbekalan yang ketinggalan di Kabupaten Wirasaba. Perjalanan dihentikan dan mereka saling mengingat-ingat. Karena perjalanan sudah jauh walaupun ternyata ada barang yang ketinggalan mereka memutuskan untuk tidak kembali mengambil barang tersebut. Dan untuk memperingati peristiwa itu tempat tersebut diberi nama Palumutan. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan melewati sungai dengan menggunakan perahu. Perahunya masih sangat sederhana dan jalannya sangat pelan walaupun sudah didayung oleh beberapa orang.Hal tersebut oleh mereka dikatakan “Lakune perahu mandheng mangu”. Tempat ini dinamakan desa Jurangmangu.
	Sampai di seberang perjalanan dilanjutkan dengan berjalan lagi, mulailah mereka masuk ke hutan belantara yang terkenal angker/wingit dan gawat sekali. Oleh karena itu, mereka berjalan berhati-hati. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh orang-orang dengan menggunakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala dan membawa golok dan bermaksud merampas semua barang yang dibawa oleh rombongan pengantin. Maka terjadilah perang antara rombongan pengantin dengan rombongan begal. Akhirnya begal dapat dikalahkan dan lari tunggang langgang.   Untuk mengingat kejadian itu maka daerah terssebut dinamakan desa Tenting. Perjalanan kemudian dilanjutkan  sampai menjelang malam  mereka melihat pemandangan yang berkesan, yaitu sinar lampu bagaikan kunang-kunang beterbangan di sawah. Mereka berharap bahwa tempat tujuan  sudah  akan sampai. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa derah tersebut dipandang wera yang berarti menyenangkan. Maka pantas kalau daerah itu disebut desa Sokawera. Dalam perjalanan sampai ke perbatasan Banyumas, mereka merasa keder atau kehilangan arah/kiblat, sehingga mereka tidak tahu sampai di mana dan jalan mana yang akan ditempuh. Oleh karena itu, mereka beristirahat di tempat ini sampai matahari terbit. Kemudian tempat itu diberi nama desa Kedung User. Setelah pagi hari mereka baru tahu ke mana akan berjalan. Akhirnya sampailah mereka di Kabupaten Banyumas.
	
Simbol  (lambang) dalam Seni Tutur Begalan
	Menurut  Budi Herusatoto kata simbol berasal dari kata Yunani symbolos yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1955: 941), simbol atau lambang ialah sesuatu seperti tanda: lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Misalnya warna putih lambang kesucian, gambar  padi lambang kemakmuran, dan sebagainya.
	Keberadaan simbol atau lambang di Banyumas sampai sekarang masih merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat. Karena mereka percaya apabila tidak melaksanakannya maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.    Pada pelaksanaan hajat pernikahan hal-hal yang harus dilaksanakan dan memiliki simbol, yakni  adanya peralatan dan            sesajen yang semuanya memiliki simbol.  Adapun  sesajen yang harus disediakan berupa: (1) Tumpeng symbol kesempurnaan yang palin absolut.  (2) Pisang ayu, pisang raja setangkep  berwarna kuning dilengkapi gantal yang diikat dengan benang lawe, kinang lengkap serta uang sebagai symbol ketinggian atau kebesaran jabatan dengan harapan akan mencapai derajat yang tinggi dan dihormati sebagai pemimpin keluarga. (3) Gantal, adalah daun sirih yang digulung bagian tengah diikat dengan benang sebagai lambang manusia harus tahu atau weruh tentang hidup dan kehidupannya sendiri dan dalam masyarakat. Pengikatnya disebut lawe  wenang sebagai lambang ikatan batin manusia agar perilaku dan perbuatan tidak sewenang-wenang dalam hidup bermasyarakat. (4) Kinang jangkep,masing-masing memiliki makna; enjet atau ampu simbol orang hidup harus selalu mohon ampunan kepada Tuhan. Gambir melambangkan pergantian kehidupan yang selalu berubah, kadang di atas kadang di bawah. Tembakau symbol manusia harus selalu menata dengan baik kehidupannya di dalam kehidupan pribadi, keluarga serta dalam bermasyarakat.Simbol dari kinang jangkep adalah agar mempelai mendapat ketentraman, kebahagiaan dunia akhirat. (5) Tindih lambang kemampuan (6) Bunga setaman lambang kesuburan. (7) Jajan pasar berjumlah tujuh macam lambang dari; kakang kawah (wetan), adhi ari-ari (kilen), getih (kidul), puser (lor), kalmia pancer (tengah), bumi dan angkasa atau langit. Jajan pasar lambang manusia memiliki kelengkapan budi, karsa, dan karya selanjutnya berguna bagi masyarakat. (8) Nasi aking atau sekul Loyang lambang  manusia harus bisa mamanfaatkan sesuatu untuk lebih berguna. (9) Barikan, sayur dari kluwih, ketela, atau kacang tanah sebagai symbol linuwih atau mendapat kelebihan, dan cita-citanya dapat tercapai. (10) Tombak, simbol melindungi dari segala bahaya baik dari manusia atau roh jahat. (11) Payung lambang pengayoman atau saling melindungi. (12) Teken lambang menuntun menuju hal-hal yang baik.
	Perlengkapan yang digunakan pada seni begalan yaitu Wlira dan Brenong Kepang. Wlira  yaitu alat yang dipergunakan sebagai pemukul yang biasa mereka sebut Pedhang Wlira.  Panjang alat tersebut 4 meter, tebal 2 centi meter. Bahan pedhang ini dari pohon pinang. Selain itu alat tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan karakter tarinya seperti halnya sampur pada tari klasik Jawa. Pembawa alat tersebut adalah si Begal dari pihak mempelai pria, dengan nama Suradenta. Suradenta menggambarkan atau sebagai simbol seorang laki-laki  yang bertanggung jawab, harus berani menghadapi segalanya yang menyangkut keluarga.     
	Di tempat pelaminan pengantin putri terdapat syarat-syarat  atau tanda-tanda : (1) Sleret janur kuning,  diletakkan di depan rumah dan merupakan lambang agar pelaksanaan hajat dapat lancer tanpa ada halangan apapun. (2) Lawe wenang, yaitu seutas benang lawe yang diikat pada tiang yang akan dilewati mempelai dan setelah dilewati putus. Sebagai lambing bahwa seorang istri telah menjadi wewenang  suami dan harus lepas dari orang tua. (3 )Bokor Kencono, diisi air bunga setaman dan belahan kelapa gadhing di sampingnya  dengan maksud untuk mencuci kaki mempelai laki-laki  Bokor kencono sebagai wadah melambangkan manusia, aisebagai pembersih, bunga melambangkan keharuman/ketenaran, kelapa gadhing melambangkan kekuatan. (4) Ciri dan telur sejodo, telur diletakkan di atas ciri kemudian diinjak mempelai pria, dengan maksud agar kedua mempelai mempunyai keturunan dan dapat berguna bagi nusa bangsa.
	Brenong kepang, merupakan alat yang dibawa oleh pengantar dari mempelai wanita bernama Surantani.  Isi Brenong kepang adalah alat-alat dapur yaitu: (1) Wangkring, alat seperti pikulan kayu atau bamboo. Bermaksud orang yang akan menjalani hidup bersuami/beristeri harus dipertimbangkan terlabih dahulu, supaya dapat menghadapi keadaan senang susah dipikul bersama. (2) Ian dan Ilir, jenis kipas dari bambu kecil dan besar sebagai lambang orang yang sudah berkeluarga dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. (3) Cething, simbol manusia hidup haruslah selalu ingat bahwa manusia adalah makhluk Tuhan dan hidup di suatu negara atau tempat  atau suatu wadah yang mempunyai tatanan/aturan dan tidak sekehendak hati. (4) Centhong, simbol istri ataupun suami harus pandai menjaga diri agar tidak terjadi perselisihan, suami tidak boleh sewenang-wenang terhadap istri, semua kebutuhan rumah tangga harus ditanggung bersama.  (5) Kukusan, simbol setelah berani berumah  tangga harus belajar untuk mencukupi kebutuhan. (6) Irus, simbol suami ataupun istri jangan mudah terpengaruh oleh orang lain yang nantinya dapat merusak keluarga. (7) Siwur, simbol kalau sudah mendapat putra harus berbuat adil.
Begalan Sebagai Seni Tutur
Seni tutur Begalan ini mengandung unsur tatanan, tuntunan,  dan tontonan yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat Banyumas. Yang dimaksud dengan seni begalan sebagai tatanan adalah norma-norma/ adat yang berlaku di daerah tersebut.  Tuntunan  merupakan hal-hal yang harus dituruti oleh orang-orang daerah tersebut, sedangkan tontonan berarti kesenian tersebut dijadikan pertunjukan. Sebagai suatu norma yang turun menurun dan harus diikuti oleh masyarakat Banyumas yang percaya dan sekaligus dapat menjadi tontonan bagi tamu undangan maka sampai sekarang seni tutur Begalan masih sering diadakan  oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya yang percaya untuk mengadakan Begalan pada hajat pernikahan putranya  apabila pengantin pria sebagai anak sulung  mendapatkan jodoh putri sulung, pengantin putra sebagai anak bungsu mendapat jodoh putri bungsu, atau pengantin pria sulung mendapat jodoh putri bungsu. Hal ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan wejangan, ular-ular atau nasihat yang ditujukan kepada mempelai dalam mengarungi kehidupan yang baru dalam keluarga maupun masyarakat. Nasihat atau petuah tersebut terdapat dalam dialog antara Suradenta sebagai begal menanyakan simbol perlengkapan atau barang-barang yang dibawa oleh Surantani. Surantani memberikan penjelasan satu persatu simbol dari perlengkapan tersebut.





