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A  régi paraszti és mezővárosi világ hagyo
m ányainak egykori form áját és változásai

nak variációs folyamatát figyeli Beszédes V alé
ria néprajzkutató új könyve, az Örökség, mely
nek alcíme jelzi igazi feladatvállalását: Kis m a 
gyar bácskai néprajz. R ólunk szól, bácskai m a
gyarokról, volt, meglévő s majdani (?) szokásvi
lágunk fontos részleteiről.

Nyolc fejezetébe tém akörök szerint válo
gatta össze a szerző az elm últ másfél esztendő 
alatt a szabadkai Szabad H ét Nap m últidéző 
rovatában publikált tudom ánynépszerűsítő írá
sait, melyek pozitívuma, hogy olvasmányosan 
és töm ören hívják fel a figyelmet m indarra, ami 
körülöttünk ősi, érdekes, épp napjainkban ala
kul át élő jelenségből, valóságos anyagból em 
lékké.

Beszédes Valéria rovata a legolvasottabbak 
közé tartozik az em lített lapban, hiszen egye
bek között a kik vagyunk? honnan jö ttünk? ho
va tartunk? kérdésekre igyekszik választ adni. 
M indennapi kenyerünk előterem tésének ö rö 
mét és bánatát ecsetelve eleveníti fel az egykori 
paraszti világot, kiemeli a hagyományos közös
ség specialistáinak újító szerepét. Valamikori 
és ma is még elvétve előforduló hazai magyar 
népviseleteinket is számba veszi, sőt szerepü
ket hangsúlyozza az identitás őrzésének folya
m atában. Fontos cikkeket tartalm az az Otthon- 
teremtés című fejezet, hiszen a szerző e tém a
körben mozog leginkább otthonosan.

Népi vallásosságkutatásunk szépen lom 
bosodó fáján több gyüm ölcsöt érle lt m ár B e
szédes V aléria néhány tanulm ánya. Itteni c ik 
kei búcsújáró  kegyhelyeinkkel, a Fekete  M á
riával, az é lő  rózsafüzér-hagyom ánnyal, a 
lourdes-i ájtatossággal, valam int a szabadkai-
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HONNAN JÖTTÜNK, HOVA MEGYÜNK?

Olvasóinkat ebben a gyűjteményben múltunk, jelenünk egy-egy 
apró mozzanatával próbálom megismertetni. Hétköznapjaink és 
ünnepeink örökségével. Bizonyára többekben felmerül majd a kér
dés, miért olyan sokszínű a vajdasági magyar népi kultúra. Hiszen 
dunántúli, Szeged környéki, kunsági sajátosságok mellett palócos 
vonásokat is felfedezhetünk.

Kell-e, s ha igen, miért kell nekünk ezekkel a jelenségekkel 
foglalkoznunk?

Azt mindenki maga dönti el, hogy mennyire érdekli népének, 
szűkebb pátriájának a története. A néprajzos, a történész, a demog
ráfus, a nyelvész számára megkerülhetetlen a migráció problémája. 
A vajdasági magyarság két és fél évszázados története szorosan 
kapcsolódik a vándorláshoz. Azt is mondhatnánk, nyughatatlan nép 
él ezen a vidéken; ha nem találja a helyét, könnyen felkerekedik, 
keres magának biztosabb, jobb megélhetést. így volt ez akkor is, 
amikor két évszázaddal ezelőtt szépapáink elidultak valahonnan, 
hogy a Bácskában és a Bánságban leljenek új otthonra. Száz évvel 
később azután megindultak innen is az amerikás magyarok A hat
vanas években pedig Németország volt a célállomás, most, legújabb 
népvándorlásunkkor pedig visszatérünk szépapáink földjére. Érde
kes feladata lenne a szociológiának és a néprajznak, ha újkori ván
doraink életét követné, vizsgálná beilleszkedésüket, kapcsolatukat 
régi otthonukkal. Nem valószínű, hogy erre a kutatásra sor kerül, 
hiszen korábbi vándorlásaink egyes állomásait is csak nagy vonalak
ban ismerjük.

A XVIII. századi nagy telepítések idején, a törökök fölött ara
tott győzelmek, az első és a második zentai csata és a Rákóczi-féle 
szabadságharcok után, a Határőrvidék megszűnését követően érke
zik ide a civil magyar lakosság. Hogy a török hódoltságot, a győztes 
csatákat túlélte-e valaki, arról nincsen tudomásunk. A XVI. század
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utolsó harmadában például a szabadkai pusztában, a tanyákon még 
magyarok éltek. A nevek összeírásából arra következtethetünk, 
hogy ö-ző nyelvjárásban beszéltek, mert a török adószedő Pétör 
alakot használ az egyik adózó esetében. A szabadkai kerület ebben 
a korszakban talán a szegedi nagytájhoz tartozott. A martonosiak a 
XVII. század elsó évtizedeiben kitartóan írják magyar nyelvű leve
leiket a füleld bírónak, hogy elhajtották barmaikat. Hogy hova me
nekültek, mi lett a további sorsuk, arról nem tudunk semmit, de 
arról igen, hogy 1702-ben a faluban csak szerb hátárőrök éltek.

Csak a polgári hatalom megszervezése után indul el a magyar 
népesség, hogy a kietlen bácskai és bánsági pusztában a szó szoros 
értelemben új otthon teremtsen magának. A túlnépesedett északi 
megyékből, de a Dunántúlról is érkeznek ide telepesek. A nyelvjá
rási, valamint a folklórkutatások alapján, a Tisza-vidék települési
nek lakói a felvidéki vármegyékből érkeztek és a palóc-jász nyelvjá
rást beszélték. Hogy mégsem ilyen egyszerű ez a kérdés, hogy 
milyen bonyolult volt ezen a vidéken a migrációs folyamat, azt 
Gyetvai Péter két évvel ezelőtt megjelent posztumusz kötetei bizo
nyítják. A Tiszai koronakerületbe: Horgosra, Martonosra, Kanizsá
ra, Zentára, Adára, Moholra, Becsére, Szenttamásra, Péterrévére a 
bérmálási anyakönyvek adatai szerint 12 247 személy 62 várme
gyéből, összesen 552 helységből származott az 1797 és 1807-es 
időszakban.

A XVIII. században újratelepített falvak népessége tehát vegyes 
volt. A nyelvjárási adatok azonban homogénebb közösségeket mu
tatnak. Abezdániak, gombosiak, doroszlóiak többsége egész bizto
san a dunántúli vármegyékből érkezett. A Temesköz falvainak né
pességét a szegedi kirajzású magyarok adták. De Hódmezővásár
hely kálvinista magyarjai is a Bánátban, főleg Debellácson kezdtek 
új életet. A kunsági magyarok Pacséron, Feketicsen, Piroson, Ómo- 
ravicán telepedtek le. Házat, birtokot leltek ezen a vidéken a Békés 
megyei magyarok és a kecskemétiek is. Legutolsó telepeseink egy 
évszázaddal ezelőtt a székelyek voltak. A Bácskából, a múlt század
ban Zomborban megjelenő hetilapból tudtam meg például, hogy a 
csángókat nem az Al-dunánál, hanem a Telecskai dombok tövében, 
a kulai pusztában akarták letelepíteni. Később itt a szajániak talál
tak új otthonra, a székelyek pedig Bánát csücskében. Hogy miért
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módosították az eredeti tervet, azt napjaink történészei kibogoz
hatják.

Sokfelől érkezett hát a vajdasági magyarság. Éppen ezért népi 
kultúrája, nyelvjárása igen változatos volt. Az urbanizálódás hatásá
ra nyelvünk egységesül. Sajnos a szórványokban egyre inkább rom
lik. A hagyományos műveltség elemei is feledésbe merülnek. Egye
sek kultúrát, nyelvet váltanak. Mások pedig az egységesnek mon
dott magyar műveltség irányában próbálnak tájékozódni. Csak az 
baj, hogy ilyen nincs. A mi indentitásunk meghatározója, hogy sok 
helyről jöttünk, tarsolyunkban olyan értékeket hoztunk magunk
kal, amelyek mindannyiunk kincsét jelentik. Ezeket próbáljuk meg
keresni az továbbiakban.
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FOLKLÓRKUTATÁSUNK KÖZELI ŐSE

Szerencsés ötlete volt az Gyönygyösbokréta szervezőinek, hogy 
a háromnapos rendezvényt 1994-ben Kálmány Lajos jegyében szer
vezték meg, mert a több száz résztvevő legalább hallomásból megis
merhette a századforduló táján élt és alkototott kiváló folklórkuta
tót. Kálmány a pozitivista eszmeáramlat szellemében tevékenyke
dett, és tanulmányaival sok tekintetben megalapozta a modern ma
gyar népköltészeti kutatás alapjait.

1852-ben Szegeden született, és hetvenöt évvel ezelőtt, 1919 
utolsó hónapjában halt meg elhagyatottan ugyanott. Hogy ponto
san mikor, azt nem tudni, mert amikor rátaláltak, néhány napja már 
halott volt. Csaknem négy évtizedet töltött el a papi pályán. Nehéz 
természete miatt állandó vándorlásra kényszerült.

Pályája során, a folklórtudomány nagy szerencséjére, bejárta 
szinte az egész Temesközt. A szegedi idrajzású bánáti falvak egykori 
világát az ő gyűjtéséből ismerjük. Több évig volt Csókán pap, de 
Szajánban, Törökbecsén is szolgált, miközben felkereste a térség 
csaknem valamennyi települését. Gyűjtött Pádén, Rábén, Tisza- 
szentmiklóson, Feketetón és természetesen Verbicán. Itt talált rá 
élete legjobb adatközlőjére, Borbély Mihályra, akivel a továbbiak
ban részletesebben foglalkozunk.

Mint már mondottuk, állítólagos nehéz természete miatt kény
szerült az örökös vándorlásra. Meggyőződésünk azonban, hogy szo
ciális érzékenysége miatt voltak kellemetlenségei feljebbvalóival. 
Leveleket írt a szajáni-vilmatéri zsellérek nevében, hogy segítsenek 
kilátástalan helyzetükön. Akkortájt járt Szajánban, amikor a tele
pülés lakóinak egy része a folytonos árvizek, a rossz földek miatt a 
Bácskában, a Telecskai-dombok tövében, Bácsgyulafalván, a mai 
Telecskán telepedett le. A fővárosi lapokban közzétett felhívásában 
pedig arra figyelmeztetett, hogy ha a kormány nem segít a szegény 
temesközi parasztokon, a jövő században, napjainkra alaposan

10



megcsappan majd az ott élő magyarok száma. Jóslata, lám, betelje
sedett.

Kálmány Lajos elsősorban gyűjtőnek tartotta magát. Kortársá
nak, Berze Nagy Jánosnak írt egyik levelében fejtette ki: „Nekem a 
fő feladatom a gyűjtés. Míg más lefirkál értéktelen darabokat, én 
első hallásra megmondom, hogy megvan-e, s van-e olyan sajátsága, 
amelyért érdemes lejegyezni. Újabban pár száz mesefélénél csak 
egyet hibáztam el.” Munkássága nyomán változott meg korának 
meggyőződése, hogy csak a „bérces Kárpátok” között keletkeznek 
mesék, balladák. Az addig ismeretlen alföldi anyaggal cáfolta meg 
ezt a téves nézetet. Mesét, balladát, hiedelemmondát, népi imádságot 
gyűjtött. A folkór valamennyi műfajára figyelt. Gyűjteményeiből 
kiolvasható a temesközi magyarság szinte teljes szellemi néprajza.

Nagyságát bizonyítja, hogy mert szakítani Gyulainak és Arany 
Lászlónak azzal a gyakorlatával, hogy nem írta át, nem stilizálta szö
vegeit. Közléseiben ragaszkodott az élőbeszéd és a paraszti előadás 
sajátosságaihoz, nem változtatott rajtuk semmit. Ahogyan a Bor
bély Mihály meséit közreadó Hagyományok második kötetében 
megfogalmazta: a szöveget úgy kell publikálni, „hogy mint kapjuk, 
úgy adjuk”.

Gyűjtőmunkája mellett az ősvallásra vonatkozó megfigyelései is 
fontosak. Ipolyi Arnold meséinek sajtó alá rendezése közben muta
tott rá a mitológiai vonatkozásokra. Az volt a vágya, hogy a magyar 
népmesékből, babonás adatokból egy teljes magyar mitológiát szer
kesszen. Katona Lajos Kálmány jó néhány elképzelését szigorúan 
megbírálta, abban azonban neki volt igaza, hogy a mesék és a hiede
lemmondák között valamiféle kapcsolatot kell sejtenünk.

A hetvenes években még emlékeztek a temesközi magyarok 
Kálmány Lajosra. A Borbély családban különleges mítosz lengte 
körül alakját, hiszen az apa több mint egy hétig „napszámban” me
sélt a papnak. Az idős szajáni, padéji, verbicai nénikék pedig arról 
számoltak be, hogy bement az iskolába, lapokat osztott ki a gyere
keknek, amelyekre otthon babonákat, nótákat kellett feljegyezniük 
szüleiktől, nagyszüleiktől.

Kultusza az ötvenes években Ortutay Gyula jóvoltából alakult 
ki, mert 1952 és 1954-ben közzétette a hagyatékában fennmaradt 
anyagot. A katonaénekek balladáit ismerhette meg a szakma. A 
harmadik, a népmeséket tatalmazó kötet is elkészült, de mindmáig
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nem jelent meg. Nálunk a hetvenes években, amikor intézménye
sülni próbált néprajztudományunk, fedezték fel a jeles kutatót. A 
tragikusan korán elhunyt Tóth Ferenc a nagy előd nyomát követte, 
s figyelte a hagyomány átalakulását. Jómagam is Kálmány hatására 
kezdtem a mesék gyűjtéséhez Szajánban. A félszáznál több történet 
arra kötelezhetett volna, hogy folytassam a megkezdett munkát. Ez 
azonban elmaradt, akárcsak a többi anyag összegyűjtése. Tóth Fe
renc és Ortutay Gyula is meghaltak, s nálunk is, másutt is egyre 
kevesebbet emlegetik a nagy folkloristát. Pedig a temesközi gyűjtés 
továbbra is ígéretes lenne. Nagy kár, hogy szervezetlenségünk miatt 
ezt a hihetetlenül gazdag anyagot nem aknázzuk ki.
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HAGYOMÁNYŐRZŐINKRŐL

Az utóbbi két hónapban hétről hétre a vajdasági magyarság népi 
kultúrájának kincseit térképeztük fel. Azokat, melyekre joggal lehe
tünk büszkék, amelyeket féltenünk és óvnunk kell, hogy ne vessze
nek el a feledés homályában. Ma, az év utolsó napján azokról az 
egyszerű falusi tanyasi emberekről kell szólnunk, akik hagyománya
inkat megőrizték, akik tehetségükkel kiemelkedtek az átlagból.

A nagyvenes évek legelején, Fedics Mihály meséinek összegyűj
tésekor figyelt fel Ortutay Gyula az egyéniség szerepére a hagyomá- 
nyozódásban. A neves folklorista számba vette a korábbi kiváló 
adatközlőket, s az új iskola megteremtőjének Kálmány Lajost tar
totta, aki nyolc évtizeddel ezelőtt éppen ezen a vidéken, a bánsági 
Verbicán (Egyházaskéren) találkozott a magyar mesemondók egyik 
legkiválóbb alakjával, Borbély Mihállyal.

A híres mesemondó harmincegy éves volt akkor, s két héten át 
napszámban mondta el kötetnyi meséjét. A találkozás valószínűleg 
ennyiben is maradt volna, hiszen egy hóbortos városi még fizetett is 
olyasvalamiért, amiért nem szokás. Megfeledkezett volna róla a 
család is, a falu is, esetleg anekdotaként emlegették volna a köny- 
nyen szerzett pénzt, ha Kálmány nem küldi el nekik a Borbély 
Mihály meséit tartalmazó könyvet. így azután már nemcsak a csa
lád, hanem a verbicaiak, később a cérnabaraiak is tudtak Mihály 
bácsi fiatalkori kalandjáról. Tanyájára szívesen jártak bandázni, 
mert -  ahogy a Szabadkára költözött földijei mesélték -  időskorá
ban is szívesen meghallgatták. Könyve egy ideig megvolt, de azután 
előbb a mesemondó, később pedig egyik leánya elveszítette. Verbi
cán egy ideig olvasgatták, egy pancsovai könyvkötőnél azonban nyo
ma veszett.

Borbély Mihályra és meséire később nem voltak kíváncsiak a 
folkoristák. A harmincas-negyvenes években szárnyát bontogató 
vajdasági írás nem tudott Kálmány Lajos temesközi gyűjtéséről, az
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ötvenes években pedig éppen hogy csak elkezdődött e tájon a népi 
értékek összegyűjtése, amikor híres adaközlője meghalt. A hetve
nes években előbb Bori Imre, aztán Tóth Ferenc és Katona Imre 
kezdett érdeklődni későbbi sorsa iránt, majd e sorok írója meséinek 
továbbélését próbálta nyomon követni. 1977-ben azután Kalapis 
Zoltán a rokonok és az ismerősök visszaemlékezései alapján megír
ta a híres mesemondó életének történetét.

A nagy találkozás után csakhamar kitört a világháború. Borbély 
Mihály megjárta az erdélyi és a galíciai frontot, gyakran hazalátoga
tott, a háború utolsó évében pedig megszökött. A békeidőben, akár 
a többi temesközi szegény ember, mindennel próbálkozott: búzát 
cserélt, pénzt adott kölcsön kamatra, kubikoskodott, fuvarozott, 
kereskedett, még a lócsíszárok mesterségét is megtanulta. A húszas 
évek végén Amerikába indult, de csak a feketói gyepig jutott el, s itt 
tengette az életét sok gyermekével együtt. Megérte a II. világhábo
rút és a rendszerváltozást. 1951-ben lebontotta a házát és Verbicára 
költözött a lányához. Itt élt élete végéig, 1953. március 21-ig.

A visszaemlékezések szerint nagy törvényű, mulatós ember volt, 
s olyan szépen, régi módin járta feleségével, Pataki Márival a csár
dást, hogy azt mindenki megcsodálta. Arról, hogy róla a huszadik 
század egyik legnagyobb magyar költője, Juhász Gyula is írt; hogy az 
egyetlen eredeti magyar néprajzi iskola az ő nevéhez is fűződik; 
hogy a hagyományőrzés terén múlhatatlan érdemeket szerzett; hogy 
európai mértékkel mérhető mesemondó, nem tudott.

Meséire még emlékeztek gyermekei, csodaszép mesekezdő formu
láját Szabadkára szakadt unokája is fejből tudta. A Kálmány Lajos 
gyűjtötte mesék 1977-ben ismét megjelentek. Jó lenne, ha jövő kará
csonykor íróink átigazításában nagyközönségünk is olvashatná Bor
bély Mihály meséinek legjavát. Méltóképpen emlékeznénk meg róla és 
egyúttal nagy folkloristánkról, Kálmány Lajosról is.

Ízelítőül egyik híres mesekezdését közöljük kedvcsinálónak töb
bi történetéhez: ”Hun vót, hun nem vót, az innenen innét, a tunnan 
tunnat, az üveghegyeken is tunnan vót, a korpakazlakon pedig in
nen vót, ott vót egy nagy hogy. A hogy tetejin vót egy kisebb 
fenyőszál, a kisebb fenyőszál tetejin vót egy tő, a tő tetejin vót egy 
rossz szoknya, annak a hetvenhetedik ráncábul szödöm elő az én 
mesémet.”
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HAGYOMÁNYŐRZŐK

Az előzőekben már szóltunk Borbély Mihályról, Kálmány Lajos 
híres verbicai mesemondójáról. A tradíció megőrzésében, átadásá
ban a hagyományos közösségben fontos szerepük volt a kiemelkedő 
tehehetségű egyéniségeknek.

Vidékünkön természetesen más kiemelkedő népművészek is 
voltak. A csókái Banka Mihálynak és a horgosi Gyarmati György
nek az előadókészsége és repertoárja átlagon felüli volt. Jól ismer
tek voltak ők is szűkebb környezetükben. Banka Mihályt -  Tri- 
polsky Géza jóvoltából -  nagyközönségünk is megismerhette a tele
vízióból. Mind a ketten pásztorok voltak, a Tisza-vidék szülöttei. 
Ugyanabban a környezetben éltek, mint neves elődjük, Borbély 
Mihály. Az ősmesterségek űzése valószínűleg fogékonyabbá teszi az 
embereket a népművészet iránt, mert a magyar nyelvterületen leg
inkább a pásztorok s azok családtagjai a legjobb hagyományőrzők. 
Borbély Mihály és a többi tehetséges parasztember nem kívánt 
kilépni szűkebb környezetéből: a mese, a dal a mindenapok része 
volt. A paraszti élet átalakulásával a népzene, a néptánc is újabb 
funkciókat kap. A folklorizmus is alakítja az egykori tradicionális 
közösségeket.

A húszas-harmincas években a népi kultúra megítélése gyökere
sen megváltozik. Ebben az időben már nemcsak a néprajzosok, 
népzenészek kutatják, nemcsak Bartók és Kodály feldolgozásait 
ismeri a művelt nagyközönség: megkezdődik a néptánc, a népzene 
folkorizmusa. Ekkor alakulnak az első népi együttesek, a Bokréta- 
szövetségek. A magyarországi mozgalom természetesen nálunk is 
éreztette hatását, s falvainkban, nagyobb tanyaközpontjainban, a 
műkedvelő egyesületekben a népdal, a néptánc iránt is érdeklődni 
kezdtek. A Gyöngyösbokréta is a harmincas években honosodott 
meg. Abban az időben nem voltak itt szakemberek. A tanítókat 
leszámítva, többnyire jó szándékú, tehetséges és kevésbé tehetséges
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parasztemberek, parasztasszonyok irányították a népművelő mun
kát. Ennek hatása még napjainkban is megfigyelhető népművészeti 
összejöveteleinken.

A Gyöngyösbokréta-mozgalom kiemelkedő egyénisége volt Za- 
bosné Geleta Piroska. A horgosi asszony meghatározó egyénisége 
volt a falu művelődési életének. Kocsmárosné, mozitulajdonos, mű
kedvelő, néptáncoktató volt. Parasztcsaládból származott, s kétkezi 
munkás maradt élete végéig. A mindennapi munka mellett szervez
te, vezette közösségének művelődési életét. Öregkorára azután, 
mindannyiunk okulására, önéletrajzát is megírta. Ebben olvashat
juk azt a keserű megállapítását, hogy bizony a falu bolondjának, a 
kultúra bolondjának tartották. Ez bántotta is, nem is, mert ahogy 
megfogalmazta: ”Mi lenne, ha mindenki így gondolkodna...Milen 
lenne a világ?”

Valóban milyen lenne a világunk Piroska nénik nélkül? Szeren
csére környzetünk újrateremti hagyományőrző egyéniségeit. Né
hány évvel ezelőtt ismertem meg a völgyesi asszonyokat, Mártát és 
Magda nénit. Először azt hittem, hogy tanügyi munkások, csakha
mar kiderült azonban, hogy nem azok. Háziasszonyok, akik maguk
ra vállalták, hogy rendbe szedik kisközösségük művelődési életét. 
Márta vállalta a szervezőmunkát, Magdus néni pedig a művészeti 
vezető. Maga sem tudja, hány népdalt ismer, nem szakszerűen ma- 
gyarázgatja a „friss” tánclépéseit, de meg tudja mutatni, és kifino
mult érzékkel irányítja a táncosokat és a menyecskekórust. Ha fel
lépnek, kizárólag népdalokat énekelnek, pedig a nótákat is szereti, 
de mit csináljon, ha a szakbizottság csak az előbbieket értékeli? A 
fiatalok számára összegyűjtötte a tanyavilág tárgyait. Az alig pár 
száz lelket számláló településen néprajzi kiállítás is látható: a tiszta
szoba, a konyha, amilyen az ő gyerekkorában volt Völgyesen.

Hat évvel ezelőtt távozott el Kati néni. A doroszlói díszítőművé
szet legszebb darabjait ő őrizte. 1926-ban ment férjhez, az akkori 
divat szerint rendezte be házát. A bútorokat, a kézimunkákat élete 
végéig megtartotta. Messze földön híressé vált tisztaszobáját szíve
sen megmutatta. Volt rá módja, hogy új bútorokat vásároljon, váro
si cifraságokkal díszítse lakását. Nem tette ezt, pedig felvilágosult 
asszony volt Samuné Nagy Katalin. A korszerű mezőgazdasági gé
pek megtalálhatók voltak a portáján, jól ismerte a világ folyását, 
talán éppen emiatt ragaszkodott fiatalkori kincseihez, a népviselet
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hez, a régi bútorokhoz, a szép hímzésekhez. Az egyéniségéhez hoz
zátartozott az a tárgyi világ, amelyben napjait leélte. Tudta, hogy 
tárgyainak eszmei értéke nagy, ezért őrizte édesanyja, Samu Márta 
hagyatékát is.

Közelmúltunk, jelenünk hagyományőrzői egy kicsit mások, mint 
azok a kiemelkedő egyéniségek, akiket a néprajztudomány klasszi
kusai megörökítettek. A tömegkommunikáció természetesen ala
kítja ízlésüket. Az indíttatásuk is már más, hiszen ki akarnak lépni 
szűkebb közösségükből, hogy bemutatkozzanak, hogy megméret
tessenek. Ismereteiket nemcsak a szájhagyományból merítik. Öntu
datlanul is ráéreznek arra, hogy mit érdemes a sokféle hagyomány
ból ápolni, melyik közegben tudnak biztonságosan tájékozódni. A 
sokfajta információból ki tudták választani azt, amelyikre környeze
tük leginkább fogékony. Ebben hasonlítanak ők a hagyományos 
közösség neves személyiségeihez.
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A JÓ ISTEN DICSŐSÉGÉRE

Hogy megérkezett a nyár, azt a diákok szünideje, valamint az 
egyre gyakoribb aratási témák jelzik a tömegkommunikációban. 
Hogy az idei termés isten áldása-e, s az Isten dicsőségét szolgálja-e, 
az majd hamarosan elválik.

A nyár megérkezett, de az egykori jeles napokkal: Szent Iván és 
Péter-Pál napjával és a hozzájuk kapcsolódó szokásokkal manapság 
már nemigen törődnek. Hogy itt van, azt a piacokon megjelenő 
Péter-Pál-napi alma jelzi. Ebből is azonban egyre kevesebb van; 
helyette új, jobb minőségűt kínálnak a gazdák.

Gyermekkorom emlékét idézi a kissé fanyar, édeskés gyümölcs. 
Azt az időszakot, amikor még unokatestvéreim átugrálták a Szent 
Iván-napi tűzet. Én még kicsi voltam, csak bámészkodtam, irigyked
ve néztem a nagyokat, vártam, hogy majd én is ugrálhatok, ha 
nagyobbacska leszek. Addigra azonban ez a szép szokás kiment a 
divatból, s meg kellett elégednem azzal, hogy ehettem a tűzbe do
bált almából.

Az ötvenes években, Szabadka határában még divatban volt a 
június 24-i tűzugrás. Topolyán viszont -  a Borús Rózsa gyűjtötte 
eredetmondából tudjuk -  Keresztelő Szent János tiszteletére gyúj
tottak tüzet, annak tiszteletére, hogy a parázs almává változott, 
amikor a máglyahalálra ítélt szentet a lángok közé akarták vetni.

A nyári napforduló alkalmával gyújtott tűz is gonoszűző, hason
lóan a tavaszi napforduló tüzéhez. Nálunk a betegségeket űzik el 
vele, hogy az embereknek ne legyenek keléseik, s hogy elkergessék 
a bolhákat. Aki bátor volt, és végig merte gyalogolni a kialudt tűz 
hamvát, az biztos lehetett abban, hogy nem fog fájni a lába.

A tűzbe az asszonyok almát hajigáltak. Legelőször a sült almá
ból kellett enni, egyrészt azért, hogy ne fájjon a következő évben a 
torkunk, másrészt hogy egyben maradjon a család, ne haljon meg 
senki se. Azok az asszonyok, akiknek meghalt a gyermeke, nem
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ehettek az almából, mert azt hitték, hogy a halott gyereke elől eszik 
meg.

Ez a jeles nap, hasonlóan Péter-Pál napjához, az aratás napját is 
jelezte. Az árpának ezen a napon szakad meg a töve, a búzáé viszont 
öt nappal később, Péter-Pál napján. Június 29-e dologtiltó nap volt, 
de a gazdák kimentek a határba, s néhány rendet lekaszáltak. Gon
dosan megvizsgálták a kalászokat, kimorzsolták a szemeket, tenye
rükben méregették a súlyát, meg is ízlelték. Ha elég száraz volt, 
másnap kezdődhetett az aratás. A nagybirtokokon és nagygazdáknál 
részes aratók dolgozak, de nálunk nem nevezték őket summások- 
nak. A kisebb gazdák béreseikkel közösen arattak, a kisgazdák ma
guk vágták a rendet, feleségük pedig a markot szedte.

Kizárólag kaszával arattak ezen a vidéken. A sarlós aratókra 
nem is emlékeznek. Manapság, a kombájnok világában nosztalgiá
val gondolnak vissza a régi szép időkre, jóllehet ez a munka igen
csak emberpróbáló tevékenység volt. Már éjszaka elkezdtek dolgoz
ni, amikor még harmatos volt a gabona, mivel ebből könnyebben 
megfonhatták a kötelet. Igyekezniük kellett, mert reggelig, a ”frus- 
tukig” be kellett fejezniük, hogy megkezdhessék a kaszálást. Elöl 
mindig a bandagazda haladt; ő határozta meg a rend nagyságát, 
valamint a munka gyorsaságát. Jaj volt annak, aki lemaradt. A 
kaszát gondosan kiválasztották, kikalapálták, megélesítették. Rá
tették a takarót, a csapót, amely egyszerű pálca volt, de lényegesen 
megkönnyítette a munkát: a gabona nem a tarlóra, hanem az előtte 
álló sorra dőlt. A marokszedő a kukával könnyebben, gyorsabban 
összeszedhette a kévéket. Az aratásnak ezt a módját rávágó kévéző 
módszernek nevezik. A Németalföldön találták fel valamikor a 
XVI. században; a mi vidékünkön a XIX. században terjedt el. 
Hasonlóan forradalmi újítás volt ez is, mint a kaszás aratás négy 
évszázaddal ezelőtt. Ugyancsak a Németalföldön kezdtek így aratni, 
de ugyanebben az évszázadban már mifelénk is így vágták le a 
szálasgabonát. A kaszálás hihetelenül meggyorsította a betakarí
tást. Az újításnak ugyanolyan forradalmi jelentősége volt, mint az 
aratógépek megjelenésének. A további fejlődést a törökdúlás aka
dályozta azután meg.

A nagyobb gazdaságokban, ha nagyobb banda aratott, külön volt 
kötélteregető és kévekötő. Ha kisebb táblán arattak, akkor a kaszá
sok kötötték a kévéket, a marokszedők pedig maguk teregették a

22



köteleket is, melyeket az asszonyok derekukra kötöttek. Leginkább 
két csomót, összesen 72 darabot.

Délig folyamatosan dolgoztak, majd ebédeltek, s egyórányi pihe
nés után folytatták a munkát. Előbb azonban kikalapálták, megéle
sítették a kaszát, megigazították a csapót. Este azután összerakták a 
kereszteket. A kis kereszt 14 kévéből állt. A legalsó kéve volt a 
tolvaj, a legfelső pedig a papkéve. Az utóbbi alatt voltak a végkévék, 
ezen merőlegesen pedig a vállkévék. Amíg a férfiak a kereszteket 
állítgatták, az asszonyok a hatalmas fagereblyével, a bőgővel össze
szedték az elhullott kalászokat.

Közhelynek számít a bácskai acélos búza legendája. Ennek elle
nére nagyon hiányosak az itteniek aratásával kapcsolatos ismerete
ink. Magyar nyelven Pénovátz Antal és Borús Rózsa, valamint 
Csorba Béla írt erről a kérdésről, szerbül pedig a Pčesa búzáról 
szóló monográfiában olvashatunk néhány tanulmányt. Jó lenne, ha 
elkészülne a bácskai és bánáti aratással foglalkozó összefoglaló 
munka, mert nemcsak a XV. században, hanem a későbbi korsza
kokban is ezen a vidéken kezdik alkalmazni először az aratógépe
ket.



AZ ARATÁS

Az idei aratás lassan befejezéséhez közeledik. Néhány évtized
del ezelőtt a földműveseknek ez a tevékenysége lényegesen tovább 
tartott. A nyár legperzselőbb hónapjai előbb a kaszálással, később 
pedig a csépléssel teltek el. Igyekeztek azonban, hogy a nagy nyár 
végi ünnepekre: Nagyboldogasszony, illetve Szent István napjára be
fejezzék, e jeles ünnepre már újbúzából süssék meg a kenyeret, s 
arra Isten áldását kérjék. A néphit ugyanis úgy tartja, hogy minden 
búzaszem hegyén Jézus képe látható, az utolsó vacsora emlékére. 
Tudtunkra adja a Mindenható, hogy a mindennapi kenyerünkért 
ugyan meg kell dolgoznunk, de az Isten ajándéka.

Kaszálás után következett a cséplés. Még találkoztam olyan idős 
adatközlőkkel, akik emlékeztek arra is, hogy a gabonát egykor 
nyomtatták. Ők maguk nem vettek rész a műveletben, de látták 
gyerekként, hogyan készítették elő nyomtatásra a szérűt. A tanyá
kon a birtok végében ásták fel és furkózták le az elipszis alakú 
területet, ahova behordták a termést. A falvakban, mezővárosok
ban közös szérűskertjük volt a gazdáknak. A csantavéri úriszék 
peres irataiban a múlt század legelején igen gyakran megemlékez
nek róluk. Rablásokra, verekedésekre panaszkodnak a jobbágyak. 
A jól előkészített szérűt alaposan behintették szalmával, majd be
ágyazták. Középen állt a gazda és körbe-körbehajtotta a lovakat. A 
gyeplő hosszával azután úgy irányította az állatokat, hogy az ágyás- 
ban mindenütt kitapossák a szemeket. A nyomtatás után kiszelelték 
a magot.

Az egykori szérűk helyén kezdtek működni a cséplőgépek is. 
Lassan ezek is feledésbe merülnek, pedig a „masina” volt az első 
valódi gép, mellyel a földművesnép kapcsolatba került. A múlt szá
zad utolsó éveiben és a századfordulón még párhuzamosan alkal
mazták a szemnyerésnek mindkét módját. A két világháború közöt
ti időszakban már csak a legszegényebbek nyomtatták ki a termést.
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A századvég mezőgazdaságunkban a nagy átalakulás korszaka. 
Ekkor jelennek meg az első aratógépek. A korabeli napilapok hirde
téseiben ott láthatjuk a vetőgép, kaszálógép rajzát. A szövegkörnye
zetből kiderül, hogy ezeket az Egyesült Államokból importálták. 
Hogy mennyi volt belőlük ezen a vidéken, arról nincsenek pontos 
adataink. A nagybirtokokon, a nagyobb gazdáknál használták az 
aratógépet, de még ezeken sem szorította ki a kaszálókat. Az embe
ri erő minden bizonnyal lényegesen olcsóbb volt, mint a gép. Az 
első kaszálógépek csak lekaszálták a gabonát, s utána kellett a 
növényt kévébe kötni. Fejlettebb változat volt az a szerkezet, amely
nél már a kévéket is a gép kötözte össze. Az aratógépnek azonban 
sohasem volt akkora szerepe, mint a cséplőgépnek. Az első 
cséplőgép Magyarországon a XIX. század elején jelent meg, de 
nagyon nehezen terjedt el. Csaknem fél évszázadnak kellett elmúl
nia, hogy a nagyobb gazdaságokban alkalmazzák.

A Monarchia területén az első gőzgépet 1852-ben egy törökbe
csei földbirtokos vásárolta, s használta birtokain. A szabadkai Tör
ténelmi Levéltárban őriznek egy összeírást 1851-ből. Ennek tanul
sága szerint a szabadkai hátárban Redl báró birtokán már egy évvel 
korábban működött a cséplőgépnek e fejlettebb típusa. Igaz, hogy a 
törökbecsei gépet még most is láthatjuk a budapesti Mezőgazdasági 
Múzeumban, de a levéltári adat városunknak adja az elsőséget.

A hatvanas-hetvenes évektől azután elszaporodnak ezek a gé
pek. Több alkalommal is összeíratja Szabadkán a városi magisztrá
tus a tulajdonosokat; valószínűleg a többi településen is ezt megtet
ték. Az alaposabb levéltári kutatások többé-kevésbé feltárhatnák, 
hány cséplőgép volt ezen a vidéken.

A közismert népballada, amely Farkas Julcsi tragédiáját örökí
tette meg, azt sugallja, hogy a nyolcvanas években vált általánossá. 
Ekkor eshetet bele az asztagról Farkas Julcsi a dobba. A ballada 
szövege is az új munkatársulásra, cséplőbandák meglétére utal.

Leginkább a tulajdonos szegődtette a munkásokat. Egy-egy ban
dában 10-12-en dolgoztak, a nagyobb erejű gőzgépeknél pedig 18- 
20-an. A bandában mindenki pontosan tudta, mit kell tennie. De 
cseréltek is, hogy a nehezebb munkából is kivegyék a részüket. A 
mázsást és az etetőt nem váltották, ők mindig a helyükön maradtak. 
A férfiak része egész rész volt, az asszonyoké pedig fél. Egy-egy 
bandában két etető, négy kévehányó, egy mázsás, négy szalmahor
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dó, egy szalmakazalos, egy pelyvakazalos és két szalmahúzó volt. 
Két asszony volt a kévevágó, négy pedig a pelyvás.

A kévehányó adogatta az asztagról a kévéket, a kévebontó lány 
elvágta kötelet, és átadta az etetőnek, aki a dobba eregette, a zsákos 
pedig a szemeket a zsákokba szedte. A szalmát is elhordák, a kazal
mester pedig szép ”bikahomlokú” kazlakat rakott belőle.

A masinások azután birtokról birtokra jártak és húzták maguk
kal a masinát, a járgányt, a keresetüket, s augusztus közepére befe
jezték a munkát. Amikor két hónap múlva végre biztonságban volt 
a termés, megünnepelhették az aratás befejezését.
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AGABONÁSOK

A termény betakarítása mellett a gabona tárolása is mindig igen 
komoly gondot okozott termelőjének. A nagyméretű gabonás rak
tárak már a XVIII. században sem voltak ismeretlenek. A szerém- 
ségi szerb kolostorok portáján álltak ilyenek; kaőarának nevezték 
őket. Uradalmi összeírásokban is találunk különálló magtarákra 
utaló megjegyzéseket. Amikor megindult a vasútforgalom, a keres
kedők a pályaudvarok közelében építették fel hatalmas magtárai
kat, de meghagyták a tiszai és a dunai kikötők raktárait is. A gazdák 
azonban korábban nem szabadultak meg olyan gyorsan fölösleges 
gabonájuktól, mint napjainkban, hanem otthon, a gazdasági udvar
ban, a tanyán tárolták.

Sehol a Kárpát-medencében nem készítettek annyifajta gabo
nást, mint éppen a dél-alföldi részeken. Bonyolítja a képet, hogy 
egy-egy településen ugyanabban a korszakban több típusú magtárt 
is használtak. Szabadka határában a tanyákon még a húszas-har- 
mincas években is vermelték a búzát, de ugyanakkor közkedveltek 
voltak a szántalpas hombárok is. Ezek mintájára vályog magtárakat 
is építettek. Ha még mindig volt fölöslege a gazdának, akkor fölvitte 
a padlásra, esetleg még a kamrába, a káposztáshordóba is búza 
került. Az Alföld más területén nem ilyen változatos a helyzet.

A gabonát a földművesek már több ezer évvel ezelőtt is vermek
ben tárolták. A régészek az ásatásokkor igen gyakran megtalálják 
nyomaikat. Nálunk a XIX. század végéig a magas partos vidéken 
igencsak kedvelték őket. Csantavéren, Ómoravicán, Sándorban az 
utcán a ház előtt ásták. Még manapság is megtörténik, hogy egyszer 
csak „megindul az utca” az egykori verem helyén. A nép veremnek, 
kútnak, sőt még kemincének is nevezte. Az elnevezés utalt a formá
jára. Bácskában és Bánátban leginkább körte alakú vermet ástak, de 
ismerték a hengeres formát is; erre utal a kút elnevezés. A vermeket 
az aratás előtt ásták ki. Előbb a kerek száját, majd az öblös részét
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mélyítették ki. Amikor megkapták a kellő nagyságú formát, akkor 
szalmával kiégették, ahogy a martonosiak mondták: „kitüzelték”. 
Miután a verem fala átizzott, megkeményedett és természetesen 
kihűlt, szalmával vagy pelyvával vastagon kibélelték. Ezután már 
önthették is bele a gabonát. Nálunk egy-egy verembe 8-10 méter- 
mázsányi termés került, de nagyobb uradalmakban háromszor- 
négyszer több búza tárolására alkalmas vermet is ásattak. Amikor 
megtelt, légmentesen elzárták. Ha maradt benne hely, akkor szal
mával, pelyvával tömték ki, agyaggal befedték, a tetejére pedig egy 
kocsikereket tettek.

Több évig tárolhatta így a búzáját a gazda. Akkor adta el, amikor 
a legtöbbet kaphatott érte, vagy éppen szüksége volt a pénzre.

A verem kiásása és megtöltése nehéz munka volt, kiürítése 
azonban még nehezebb, mert bele kellett bújni. A derék, magas 
férfiak nehezen boldogultak vele, mivel kevés volt a hely, a levegő 
benne, s gyorsan elfogyott az ember szusza.

Nem a viszonylag nehéz kezelése miatt kerestek a gazdák más 
megoldásokat, hanem a természeti környezet hatására. Nedves, vi
zenyős területen nem lehet vermet ásni. Ha ilyen a vidék, akkor a 
kamrába, a szuszékba kerül a termés. Nálunk az átlagosnál mindig 
több gabonát termeltek. A XIX. században a parasztházak padlása 
még nem bírta el a búza súlyát, ezért a gazdák más megoldást 
kerestek. A gabonát a föld feletti raktárakban, a hombárokban 
tárolták. A vesszőből font hombárokat az itteni szerbek, sokácok 
košnak nevezik. A vajdasági magyarok nem vették át ezt a megneve
zést. Mi hombárnak, illetve magtárnak nevezzük a gabonát tároló 
kis épületet.

A XVIII. században már ismertek voltak. Vesszőből fonták a 
falukat, s ezt azután kívül-belül pelyvás sárral vastagon betapasztot
ták. Egyrész azért, hogy ne potyogjon ki belőlük a szem, másrészt 
pedig tartósabbnak bizonyultak. A piacokon vásárolták őket, de 
Szabadkán a kosárfonók házhoz jártak hombárokat fonni. Az alap
juk valamilyen keményfából kifaragott szántalp volt, a vázba lyuka
kat fúrtak, ezekbe vastag fűzfavesszőket erősítettek, majd a vázat, a 
kosarakhoz hasonlóan, vízszintesen befűzték.

A Tisza és a Duna közének déli részein igen kedveltek voltak 
ezek a kis építmények. A Tiszán túl, a Bánátban már nem ismerték 
a szántalpas hombárt. A bácskai oldalon, a Tisza mentén napjaink-
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bán már csak Martonoson találtunk ilyen épületet. Idős adat
közlőink azonban emlékeztek még rájuk. Vesszőfalú magtárakat 
még napjaikban is használnak, csak ezek nem szántalpasak.

Duna menti településeinken, a fonott hombárak mintájára, a 
múlt század legelején kezdték készíteni a deszkahombárokat. Falu
kat zsilipeléssel illesztették egybe. Az egyosztatú épület előtt rend
szerint kis tornác is állt. A tornácok oszlopait, a fal tartógerendáit 
szépen kifaragták. Párhuzamos rovásokkal, gömbölyítésekkel kü
lönböző formákat alkottak, de szabadrajzú sík díszítmények is lát
hatók rajtuk. A tulajdonosok azonban nem elégedtek meg csak a 
faragással: több élénk színnel be is festették őket.

A szántalpas hombárok mindig egyrekeszűek voltak, s 60-70 
métermázsa termést lehetett elhelyezni bennük. Ha többfajta ter
ménye volt a gazdának, akkor több épületet sorakoztatott fel egy
más mellé. Minden esetben a tiszta udvarban, hogy szem előtt le
gyen.
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AZ ARATÓÜNNEP

Az aratás nálunk már végérvényesen befejeződött, mi azonban 
ismételten szólunk róla, mert közelednek azok a jeles napok, me
lyek szorosan kapcsolódnak a földművesek legnagyobb munkájá
hoz.

Szabadkán a Nagyboldogasszony napja jelenti az aratás befeje
zését. Az itteni bunyevácok ekkor tartják hálaadó szentmiséjüket. 
A dužijanca az elmúlt évszázadban igencsak átalakult. Azt hiszem, 
az egyetlen népszokás ezen a vidéken, amely még a politikai kedé
lyeket is időként felkavarja. A vitáknak -  a kellemetlen felhangok 
mellett -  kétségkívül jótékony hatása is volt. Az utóbbi időben -  a 
néprajzkutató nem kis örömére -  arról értesülhettünk, hogy a bács
kai, bánáti magyarok is megszervezik a maguk aratóünnepét.

Az ezredvégre a folkorizálódott népszokásnak nem sok köze van 
már az egykori aratóünnephez. Érdekes viszont, hogy a bunyevác 
népszokás Blaško Rajié által megszerkesztett folkorizált változatát 
gyakorolják napjainkban a vajdasági magyarok.

Aratóünnepet természetesen az itteni magyarok is tartottak. 
Hasonlóan a bunyevácokhoz, nem a faluban, illetve a városban, 
hanem annál a gazdánál, ahol éppen befejezték a munkát. A kis- és 
középparasztoknál nem volt ilyen megemlékezés, mert vagy a csa
lád, vagy egy-két napszámos segítségével takarították be a gabonát. 
Az aratóünnep a részes aratók "kiváltságát” csakis a nagybirtoko
sok, illetve a nagygazdák, a cséplőgép-tulajdonosok birtokán, ta
nyáján szervezték meg.

Amikor befejezték az aratással kapcsolatos összes munkát, az 
ügyes kezű asszonyok aratókoszorút fontak. Búzavirággal és más 
mezei virágokkal kidíszítették, esetleg szalagokkal is felcicomázták. 
Ada határában csak búzából fonták ezt a koszorút. A bandagazda a 
kaszája végére akasztotta, és a részesekkel együtt ment a gazdához. 
Amikor megérkeztek, közölte, hogy befejezték a munkát, átadta a
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koszorút, a gazda elfogadta, majd jól meglocsolta a küldöttség ve
zetőjét, hogy a következő esztendőben is bőséges termés legyen. A 
marokszedő lányokat, menyecskéket, még a gazdasszonyt is, a nagy 
itatóvályúban megfürdették a kaszások. Ezért azok nem haragudtak 
meg, mivel azt hitték, hogy így jövőre is bőséges lesz a termés. Az 
aratókat a gazda megjutalmazta és megvendégelte birkapaprikással 
és borral, Topolyán és a kanizsai határban pedig mákos és túrós 
rétessel, „végzőrétessel” is. Előkerült ilyenkor a citera, az asztali 
tambura is, s hajnalig táncoltak, mulattak.

A cséplőgép tulajdonosának is illett megvendégelnie részeseit, 
akik a masinát, miután zöld ágakkal, virágokkal feldíszítették, ün
nepélyesen hazavontatták, majd hajnalig ettek-ittak, mulattak a 
gazdánál.

A magyar nyelvterületen -  a cséplőgépek megjelenésének hatá
sára -  Szent István napjáig, augusztus 20-ig befejeződött az aratás. 
Valószínűleg ezért, valamint a századelőn évenként megismétlődő 
aratósztrájkok miatt, a földművelésügyi miniszter 1901-ben az ara
tás befejezésének méltó megünneplését ajánlotta. így alakult ki az 
új kenyér ünnepe. Szabadkán az első ünnepséget Blaško Rajié, a 
kéri templom plébánosa szervezte meg 1911-ben. Nem Nagyboldog
asszony napján, hanem augusztus 6-án, Havas Boldogasszony más
napján. A korabeli Neven augusztus 15-i száma beszámol az ünne
pélyről, arról, hogy a környékbeli tanyák gazdái feldíszített parádés 
kocsikkal kísérték a templomba az aratókoszorút, ahol fehér népvi
seletbe öltözött leányok várták a gazdákat. Délelőtt hálaadó szent
misét tartottak, este pedig a Pest Szállóban, a mai Népszínház 
épületében nagyszabású bálát rendeztek.

A bunyevácok aratással kapcsolatos korábbi szokása részben 
megegyezett az itteni magyarok szokásával: elsősorban családi ün
nep volt a nagygazdák tanyáján. Az aratókat azonban nemcsak víz
zel öntözték meg, hanem a gazdasszony búzával és korpával is meg
hintette a munkásokat a bőséges termés reményében. Afolklorizált 
változatban már csak az aratókoszorú maradt meg. Az ünnepség, 
mivel egyházi jelleget is kapott, kiegészült körmenettel, ünnepélyes 
felvonulással. A liturgikus szertartás kiegészítő része lett az egyhá
zon kívüli táncmulatság. Az 1911-es szűkszavú beszámolóból nem 
derül ki, hogy megáldották-e az újkenyeret. Feltételezzük, hogy az 
egyházi szertatásnak is fontos része lehetett, mert az aratóünn^pen,

*
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illetve a dužijancin a részesek már újbúzából készült kenyeret fo
gyasztottak.

1911-től a helyi egyház Szabadkán és a környékbeli települése
ken folyamatosan megrendezi a hálaadó istentiszteletet. A hatvanas 
évektől azután a népszokás világi jelleget is kap, számtalan olyan új 
elemmel bővül, amelynek már nem sok köze van az eredeti aratóün
nephez, sem pedig az egyházi szertartáshoz. Városi népünnepéllyé 
alakul, s az akkori politika jegyében szigorúan elvált az egyházi 
ünneptől. Napjainkban azután az ünnep ismét egységessé vált, s 
megtartotta mindazokat az elemeket, melyekkel az évtizedek folya
mán kibővült. Ezt a bővített változatot vették át azután a kilencve
nes években a bácskai, bánáti magyarok, továbbra is a jó Isten 
dicsőségére. Hiszen Topolyán is a két világháború közötti időszak
ban ezért tartották az aratóünnepet, ahogyan azt Csőkéné Farkas 
Erzsébet, Borús Rózsa adaközlője elmondta:

Kint jártam a tallón,
Búzakalászt szedtem,
A búzakalászból 
Koronát kötöttem,
Fűztem a jó Isten dicsőségére 
S e háznak tiszteletére.
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A KUKORICA

Vidékünkön a legjobban elterjedt kapásnövény, a búza mellett 
ezt termelik legnagyobb területen. Az köztudott, hogy Amerikából 
került át Európába, de azt már kevesebben tudják, hogy a török 
korszakban honosodott meg Magyarországon, ezért nevezik a ma
gyar nyelvterület keleti részén törökbúzának. A XVIII. században 
kezdik el termeszteni. Amíg ugarrendszerben művelték a szántókat, 
Szabadkán például -  de minden bizonnyal így volt ez a többi telepü
lésen is -  a városi magisztrátus évenként kijelölte a kukorica vetés- 
területét az ugarokon kívül. A XIX. század első harmadában vetése 
még kuriózumnak számíthatott, mert az 1828-as országos összeírás
ban, a számlaló biztosoknak kiadott kérdőívben nem szerepel ku- 
kurica termesztésére vonatkozó kérdés.

A XIX. század közepén válik népszerűvé ez a kapásnövény: 
ekkor már nemcsak táplálékul, hanem takarmányozásra is használ
ják. 1846-ban és 1847-ben hatalmas krumplivész puszított Közép- 
Európában; ennek következménye nagy éhínség volt. A baj azon
ban elkerülte azokat a vidékeket, ahol nagyobb területeken termel
tek tengerit, mert a burgonyát a lakosság kukoricával pótolta. Az 
1846-os burgonyavész meggyorsította e takarmánynövény elterje
dését. Mivel egyre nagyobb területeket vetettek be vele, megválto
zott a termelési rendszer is. Az ugarrendszer gyorsabb felszámolá
sához is hozzájárult ez a haszonnövény. Ezután már nyomáskény
szerben vetették a gabonát és a kukoricát; erre vidékünkön a múlt 
század hatvanas éveiben került sor. Az első évben búzát vetettek, a 
másodikban kukoricát, a harmadikban pedig zabot vagy árpát. A 
nyomáskényszer a század első évtizedében ezen a tájon is megszűnt. 
Ettől kezdve a gazdák szabadon határozták meg a vetésforgót.

A kukorica egész évben munkát adott a gazdájának, még akkor 
is, ha a legújabb kutatások szerint egy hektár megműveléséhez nap
jainkban 33,5 óra elegendő. A termelést természetesen szántással
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zdték, de nem őszi mélyszántással, hanem tavaszi sekély szántás- 
[, mert úgy hitték, a sekélyebb szántásban nem rágja ki a kukac, 
ántás után elvetették, szétszórták a magvakat, majd ismét beszán- 
tták és elboronálták. Később már nem vetették, hanem ültették a 
koricát. Ekkor már pontosan meghatározták a sorokat, és két 
zepes lépéstávolságban sarokkal ültették a gondosan kiválasztott 
ímeket. A magkukoricát a gazda az előző év terméséből válogatta 
A legszebb csöveket tette félre. A fosztáskor 10-12 csövet össze- 
töztek és több ilyen csomót akasztottak a kakasülőre; ott állt az 
etés kezdetéig. A kukorica a meleget szereti, ezért Szent György- 
p előtt sohasem került a földbe, de nem volt késő, ha május elseje 
ín ültették, mert a fagyosszentek nagy károkat tehettek benne. 
Június elején négy levele van a növénynek; ekkor kezdődik a 

pálása. Korábban háromszor kapálták meg, harmadszor a kuko- 
a tövére húzták a földet. Ekkor fattyazták is a tengerit, kitördel- 
í a sarjadékát (ezt Szabadkán mislingnek is nevezik), melyet ta- 
rmánynak használnak, szecskavágóval apróra feldarabolják és a 
»asjószággal megetették. A kisebb települések fölnőtt tagjai mind 
it vannak kapáláskor a földeken. Amíg vetették a kukoricát, ka- 
láskor ritkítani is kellett; lényegében ekkor alakították ki a soro- 
t .  Amióta sarokkal, illetve géppel ültetik, a ritkítás már kisebb 
inka. Ilyenkor a kapáláskor arra is ügyelnek, hogy egy-egy bokor- 
i két szálnál több növény ne maradjon. A kapálás nehéz munka, 
Tt mélyen kell megkapálni a földet.
A múlt század nyolcvanas éveiben jelent meg az ekekapa, a 
sszámosok legnagyobb ellensége. Ennek az újmódi szerszámnak 
li tájunkon sokféle elnevezése volt: a Tisza mentén kuszturának 
/ezték, Szabadkán, Topolyán és Temerinben ekének, Ómoravi- 
i és Pacséron gernácsnak. A műveletet pedig kuszturálásnak, 
ízésnek, illetve gernácsolásnak. Az új gép megváltoztatta a mű- 
ési rendszert is, feleslegessé tette a harmadik kapálást, mert ezt a 
veletet már az ekekapával is elvégezhették. Ugyanis rászereltek 
V alakú kormánydeszkát, két oldalára pedig túratókat, spirális 

íezkéket helyeztek.
A június végi kapálás után már csak az eget kell figyelni, hogy 
gendő eső és napsütés legyen, mert a tengeri mindkettőt szereti, 
régi fajta kukoricák jobban tűrték a szárazságot, ha ritkábbra 
Jtték őket. Kinevették a kapzsi gazdát, aki besűrítette a sorokat,



mert annak bizony „fölgatyásodott” a termése, az alsó levelek elszá
radtak, ennek következtében a szem sem fejlődött szépen.

Korábban szeptemberben kezdődött a kukoricaszedés. Kukori
catörő bandák is léteztek; ezek néprajzi irodalma nem olyan gazdag, 
mint az aratóké. Nők és férfiak ismét közösen dolgoztak. A kukori
cát törhették hajasan, vagy már a száron megfosztották, s a csöveket 
rakásokra hányták. A szárvágást és a törést ritkán végezték párhu
zamosan, a lényeg az volt, hogy a szem biztonságba kerüljön. A 
kukoricatörők tizedért, tizenkettedért dolgoztak. Ez azt jelentette, 
hogy az övéké volt minden tizedik sor, vagy tizedik kosár termés. 
Amikor egy nagyobb területen letörték a termést, a rakásokhoz utat 
vágtak, hogy a kocsira felrakodhassanak. Szabadkán folyamatosan 
szállították a földről a termést a gazda városi házába vagy a tanyára. 
Ilyenkor már a törés legelején kivágták az utat, hogy folyamatos 
legyen a hordás.
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TENGERIHÁNTÁS

Arany János szép balladájának címe valószínűleg ismerősen 
cseng olvasóink fülében, minden bizonnyal többen szívesen emlé
keznek Fehér Ferenc játékos Kukoricapattogatás című versének 
dallamára is. Ha művészi hajlamaim lennének, ezúttal szívesen 
szólnék a tengeri, a kukorica szavak játékosságáról, milyen képzet- 
társításokra alkalmasak. Bár alaposan megtanították velünk az is
kolában a növénytant, mégis sokáig érthetetlen volt számomra, 
hogy a kukorica miért nem sorolható a gabonák közé, hiszen az is 
kint terem a földön. Számomra mindig a játékosságot jelentette, 
hiszen a búzáról szinte semmit sem tudtam, az csak hazakerült a 
hombárba, a cséplőgépet csak messziről bámulhattam, nagymama 
nem engedett bennünket a közelébe, mert veszélyes volt. A kukori
ca az más volt, el lehetett benne bújni. Milyen jó volt, amikor 
heteken át fosztottunk, mert ilyenkor együtt volt a család, ott voltak 
a szomszédok, a jó ismerősök s természetesen a gyerekek. Kereszt
anyám, a Tera, csodálatos fonott kalácsot sütött, az ízét még most is 
a számban érzem.

Akukoricafosztás ünnepélyes hangulata, meggyőződésem, nem
csak az én emlékezetemben él, nemcsak én gondolok rá vissza 
nosztalgiával, hanem olvasóim is.

A tengerit tehát letörhették hajasan, de megfoszthatták a szárán 
is. Azok, akik nagyobb területen termelék ezt a haszonnövényt, 
leginkább a szárán fosztották meg a kukoricát, csak annyit vittek 
haza hajasan, amennyi hajra, csuhéra otthon is szükségük volt. Ha 
szárán maradt a kukoricahaj, az később takarmányul szolgált; a 
csuhé a szalmazsákba került, vagy az állatok alá aljnak. A kukorica 
olyan kapásnövény, melyből nincs eldobni való. Töréssel többnyire 
bandákba szervezőn napszámosok, idénymunkások foglakoztak, a 
fosztás, a hántás kizárólag kalákában, móvában vagy kölcsönben 
történt. Az előbbit nem szokás visszaadni, szívességből segítik ki

36



egymást a jó ismerősök, a kölcsönmunkát, még ha kukoricafosztás- 
ról volt is szó, viszonozni kellett.

Ha szárán fosztották meg a tengerit, akkor a törőnek külön kis 
szerszáma, kampója, cövekje volt. Nem más ez, mint egy hegyes 
pálca vagy nagy szög, melynek bőrfüle is van. A cövek nemcsak 
megkönnyítette, hanem meg is gyorsította a munkát. A kukoricabe
takarítás legnezebb művelete a górézás volt. Kimondottan férfi
munkának számított. Ha otthon fosztották meg a termést, a góré- 
zást párhuzamosan végezték móvában, ha a szárán, akkor a bandá
nak külön rész jutott a behordásért.

A kisebb gazdák a termést a padláson is tarthatták, de korábban 
is a parasztgazdaságok elmaradhatatlan része volt a góré, a katár- 
ka, ahogy a bánáti magyarok nevezik. A gazdasági udvar díszének 
számított ez a viszonylag nagy építmény. Nálunk többnyire lécből 
készítik, a Tisza menti településeken viszont fonott górékat, kaso
kat is alkalmaztak. A nyolcvanas évek végén Adorjánban még né
hány fonott górét is használtak. Élt még a mester is, aki néhány 
évtizeddel előbb fonta őket.

Bácskában és Bánátban elsősorban lécekből készítették a még 
ma is közkedvelt magtárakat. Bácskában hatalmas gerendákból ké
pezik ki a vázát. A talpfát medvegerendának is nevezik, a képes 
kifejezés jelzi a gerenda hosszúságát, vastagságát is. A Tisza mind
két oldalán kőlábakra építik a górékát. Masszív téglaoszlopokba 
erősítik a léceket tartó gerendavázakat.

A kukorica megjelenésével párhuzamosan kezdték alkalmazni 
ezeket a magtárakat. A XVIII. század második felében, a nyugat- 
európai minták alapján, a nagybirtokokon, a majorságokban építették 
fel az elsőket, akkor, amikor a kukorica közkedvelt lett, amikor a 
paraszti gazdaságokban is elterjedt. Nálunk szívesen használják a 
több rendeltetésű épületeket. Leginkább a disznóólát építik egybe a 
kukoricatárolóval. Dél-Bánatban és Szerémségben hatalmas épít
ményeket építettek. Az emeletes épület alsó szintjén van a kocsi
szín, nyári konyha, pajta, az emeleti részen pedig a góré és a gabo
natároló. Az emelet lényegesen keskenyebb, mint az alsó szint, 
ezért a magtár előtti részen cifra oszlopú folyosót, gangot is kiké
peznek. Mivel a góré a tulajdonos gazdagságát is jelképezi, megvál
tozik a helye is: vagy az utcai frontra, vagy az udvarban építik jól 
látható helyre.
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Kolumbusz nemcsak a kukoricát hozta magával Amerikából, 
hanem ezeket a lécépítményeket is, mert már az indián földműve
sek is ilyen épületekben tartották a termést. Ennél jobb raktározási 
módot a modern agrártechnika sem fedezett fel, mert napjainkban 
is egyre-másra épülnek ezek a hatalmas magtárak. Léc helyett drót
hálót, husángot, napraforgószárat is használhatnak, sőt még a ku
koricaszár is megteszi egy szezonra. A pusztuló tanyavilág legtartó
sabb épületei ezek. Ha elköltözik a gazda, a lakóház és az istálló 
néhány év alatt tönkremegy, a góré, a katárka azonban évtizedekig 
is megmaradna, ha értékes faanyaga miatt nem bontanák le, s építe
nék fel újra a városi ház portáján.
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A DOHÁNYKERTÉSZEK, A GÁNYÓK

A bácskai, bánáti magyarok fontos megélhetési forrása volt a 
kertészkedés. Különösen a kis határú falvak lakói választották ezt a 
megélhetési forrást. A földművelés e formájának régiek a gyökerei, 
hiszen Bél Mátyás följegyzéseiből tudjuk, hogy a kupuszinaiak már 
a XVIII. században kertészkedéssel foglalkoztak, levéltári adataink 
vannak arról, hogy a szegedi dohányosok már 1743-ban a szabadkai 
határban, Ludason földeket árendáltak. Éppen a dohánnyal való 
foglalatosság magyarázza a Szeged vidéki zsellérség kirajzását, el
vándorlását a tanyákról a XVIII. század közepétől 1860-ig. A jobb 
megélhetés reményében létesítették Ésjzak-Bánát közismert ker- 
tészfalvait: Szajánt, Jázovát, Padéjt, Verbicát, Rábét, Majdánt, hogy 
csak a legismertebbeket említsük.

A szegedi szegények egészen 1914-ig szívesen jöttek Bácska és 
Bánát még szabad pusztáiba, s a különböző korszakokban éppen ők 
honosították meg ezen a vidéken az addig ismeretlen növényi kultú
rákat.

A konyhakertészek mellett a dohányosok voltak e vidék első 
mezőgazdasági szakmunkásai. Telephelyeik nem voltak állandóak. 
Ez a szabadkai levéltár adataiból is kitűnik. A ludasi dohányosok 
tanyáikat időszakosan használták, s ha jobb és olcsóbb földet talál
tak, akkor könnyen odébbálltak. A bánsági falvakat a földesúri 
birtokok allódiumaként telepítették, lakói zsellérek, haszonbérlők 
voltak, ezért nagyobb teher nehezedett rájuk, mint a jobbágyokra.

A dohányosok sorsát az 1848-as forradalom és az 1851-ben ki
hirdetett állami dohánymonopólium nehezítette. A kertészekre 
nem vonatkozott a jobbágyfelszabadítás, s a fináncok, akik az állam 
érdekében jártak el, igencsak megkeserítették a kertészek életét. 
Ettől kezdve nevezik a dohányosokat gányóknak. Ennek ellenére az 
„ősi” dohánytermelő falvak napjainkban is űzik ezt a régi foglakozást.
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A dohány egész évben munkát adott a családnak. Jól jöttek a 
kölcsönben segítkezők és a móvások is, hiszen egy-egy munkát meg
határozott idó alatt be kellett végezni. A közös munkaalkalmak 
azután hozzájárultak ahhoz, hogy kertészfalvaink népi műveltsége 
gazdagabb legyen, mint az egyéb gazdasági ágazatokkal foglalkozó 
közösségeké.

A dohányosok előbb elkészítik a melegágyat; ebben nevelték a 
palántákat. A magvakat előzőleg leáztatták, s amikor kicsíráztak, 
leginkább Szent József napján elvetették. Ügyeltek arra, hogy délig 
végezzenek a munkával. A vetés mindig a férfiak munkája volt. 
Ezután a melegágyat figyeték, hogy lóbogarak ne egyék meg a fiatal 
növényt, ne legyen túl meleg az ágyban, mert kiszáradnak a növé
nyek. A palántákat a tavaszi szántásba ültették el. A szántásnak 
tükörsimának kellett lennie, még középen sem volt barázda; a vak
barázdákat is összehúzták. Ha elkészültek a szántással, a föld végé
ben elásták a húsvéti sonka csontját, hogy a dohány ne legyen 
kukacos. Ezután összegyűjtötték a palántákat, keresztbe, hosszába 
az utalóval kijelölték, majd kilyukasztották a palánták helyét, mind
egyikbe lyuklocsolóval vizet öntöttek, és elültették a palántát. Né
gyen végezték ezt a munkát: egy lyukazó, egy locsoló, egy palántahá
nyó és egy palántáló.

Ezután már csak pótolni és gondozni kellett a növényt. A virág
zásig többször megkapálták, s ha elkezdett virágozni, a bugáját 
letörték, tetejezték. A dohányvirág eltávolításával egy időben kezd
ték a levelek begyűjtését. Hajnalban törték a leveleket, amíg harma
tos volt, mert így könnyebb volt a munka. A letört leveleket meg- 
fonnyasztották, majd fölfűzték, s a fűzött dohányt kukák segítségé
vel beakasztották a nagyméretű pajtákba. Régebben még forgatni is 
kellett a leveleket, hogy a színe és a fonákja egyformán száradjon.

Novemberben, decemberben fogtak azután a csómózáshoz. A 
legtapasztaltabb családtagok, többnyire az asszonyok osztályozták, 
simítgatták a leveleket. 20-25 levél került egy-egy csomóba. Ezután 
batyuba rakták, s várták a cédulát, hogy mikor kell a termést átadni 
a beváltóhelyen.

Dohányt minden esetben csak engedéllyel lehetett ültetni, s a 
hatóság minden munkafolyamatot megfigyeltetett a fináncokkal, 
akik állandó harcot folytattak a gazdákkal és a kofákkal, de soha
sem tudtak kifogni rajtuk.
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A HORGOSI PAPRIKA

Augusztus végétől novemberig különösen szépek a horgosi, mar- 
tonosi házak. A csörgők még napjainkban is roskadoznak a száradó 
paprikától. Előző írásunkban a gányók kapcsán arról is szóltunk, 
hogy bizonyos konyhakerti növények meghonosításában a szegedi 
tanyákról idetelepülő részes földműveseknek, árendásoknak döntő 
szerepük volt. Noha a XIX. század második felében már nem létesí
tettek új falvakat tájainkon, folyamatosan idetelepültek. Elsősor
ban házasságok révén jöttek továbbra is erre a vidékre. Amikor 
azonban Szabadka városa áruba bocsátotta Hajdújárást, a Kárász 
család pedig Királyhalmát, akkor a homokot elsősorban a Szeged 
környéki szegényparasztok vásárolták meg.

így került képletesen ismét a Pörös határrész a szegediek birto
kába. A XVIII. században, a török hódoltság után, amikor kijelölték 
a két város határát, évtizedeken át e területért pereskedett a két város; 
innen az említett földrajzi elnevezés. A pört a szabadkaiak nyerték 
meg, de a múlt század végén, mint ahogyan már említettük, a szegedi 
kisparasztok visszavásárolták, s meghonosították a messze földön 
híres királyhalmi, bácsszőlősi homoki borászatot és gyümölcsészetet.

Horgosnak, a Kárász család birtokának lakói elsősorban felvidé
ki magyarok, palócok voltak. Ezért mondják még manapság is, hogy 
a horgosi, szabadkai, martonosi határban, ha találkozott három 
magyar, mind a három más dialektusban beszélt. A horgosiak 
á-ztak, a szabadkaiak é-ztek, a kanizsaiak pedig ö-ztek. Ez azonban 
nem gátolta meg őket abban, hogy összeházasodjanak.

A horgosi hagyomány szerint röszkei menyecskék „hozták be a 
paprikát”. Az idejét is tudják: 1900-ban a Farkas család egyik sarja 
Röszkéről nősült, Papp Rozáliát vette el feleségül. A fiatalasszony 
kezdte el termelni új otthonában ezt a haszonnövényt. Kezdetben 
csak egy-két mérést palántáltak, de mivel kifizetődött, egyre na
gyobb területet „tettek” paprika alá. Egy láncnál többet azonban nem
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fordítottak paprikára, mert egyszerűen nem győzte volna a család a 
megmunkálását.

Hasonlóan, mint a dohány, a paprika is egész esztendőben munkát 
adott. Márciusban kezdték készíteni a palántást, a melegágyat bevetet
ték paprikával. A palántákat, amikor megerősödtek, május végén, júni
us elején kiültették a porhanyósra felszántott szántóföldbe. A májusi 
eső számukra is aranyat ért, mert ha esős volt az idő, nem kellett 
locsolniuk; a nedves földbe gyorsabban gyökeret engedett a növény.

Egy hold paprikát 19-en ültettek be. Egy volt az utaló, hat a 
locsoló, hat a palántahányó és hat az ültető. Az utaló jelölte ki a 
palánták helyét, ezt követték a locsolók, majd a palántahányók a 
lyukak mellé hajították a kólából a fiatal növényt. Végezetül luggat- 
tóval elültették. Ezután kétszer-háromszor megkapálták, majd fel
töltögették. Augusztus végén kezdték meg a paprika szedését, és az 
éréstől függően október végéig folymatosan szedték a termést. A 
paprikaszürettől kezdve a családnak folyamatosan dolgoznia kellett 
a terméssel. A megszikkadt hüvelyeket előbb fölfűzték füzérekre, 
berakták a pajtákba száradni, vagy az eresz alá akasztották. Amikor 
kiszáradtak, akkor kezdődött a munka legkellemetlenebb része, a 
hasítás. A paprikának leszedték a csutkáját, kiszedték a hüvelyből 
az erejét és a magvát. A bőrét, a hüvelyét, a „fügét” ismét fölfűzték, 
rácsozták, majd a szárítóban a magvakkal együtt tovább szárították. 
Csak ezután zúzták meg a termést. Akinek kevesebb volt, az mo
zsárban törte meg, akinek több, az kézi erővel kikülüzte a paprikát. 
A húszas években aztán megjelentek a paprikamalmok is. Ekkor 
már nem zúzták, hanem őrölték a fűszernövényt.

A paprikával kapcsolatos foglalatosságok is sok munkáskezet 
igényeltek. Késő ősztől kora tavaszig a család apraja-nagyja vele 
dolgozott. Elmentek egymásnak segíteni kölcsönbe, de sokan nap
számba jártak hasítani a hüvelyeket. A híres horgosi és martonosi 
termelőknél egész évben akadt munka, mert nemcsak a sajátjukat 
dolgozták fel, hanem mások fűzött paprikáját is megvásárolták. A 
harmincas-negyvenes években még iparengedélyük is volt.

Az utóbbi esztendőben megváltozott e konyhakerti növény ter
melési rendszere. Az új fajtákat már nem palántálják, nem is kell 
őket fűzögetni, hasítani. Noha napjainkban már lényegesen keve
sebb a munka vele, termelőit még manapság is megdolgoztatja.
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ADISZNÓTARTÁS

Néhány évtizeddel ezelőtt Szabadkán az édesanyák arra figyel
meztették a leányukat, hogy a lakodalmas vacsorán sokat egyenek, 
mert csak így lesz asszonykorukban szerencséjük a disznókhoz. 
Igen, a disznókhoz szerencse kellett, hogy ne betegedjenek meg s 
időben meghízzanak. Még a legszegényebbek, a házbérben lakó 
zsellérek is arra törekedtek, hogy legalább két malackát meghizlal
janak. Az egyikből kitellett, ha szűkösen is, a család évi hússzükség
lete, a másiknak az árából pedig fedezni tudták a következő évben 
meghizlalandó jószágok költségeit.

Faluhelyen, de városaink külterületén is a második világháború
ig a disznókat, akárcsak a lábasjószágokat, a települést övező le
gelőkön tartották Szent György napjától Szent Mihályig. A falusi, 
illetve városi tanácsok évről évre meghatározták a legeltetés rendjét 
és díját, melyet azután közhírré tettek, és a szabályokat szigorúan be 
is tartatták. Ugyancsak visszatérő napirendje volt a községi közgyű
léseknek az apaállatok beszerzése. Már a múlt század közepén nagy 
gondot fordítottak erre. Az állatok fedeztetésének költségét úgy
szintén a tanács határozta meg, s megfogadta a községi kanászokat, 
csordásokat. Megállapította a bérüket is. A pásztorok feladata volt 
-  a rájuk bízott csorda, illetve csűrhe őrzése mellett -  a kanok 
gondozása is.

A kukorica elterjedésével a sertéseket egyre ritkában csapták ki 
a legelőre, inkább otthon hizlalták őket a gazdák. Szabadkán a múlt 
század közepéig a földművesek kizárólag saját szükségletükre tar
tottak disznót; családonkét két-három jószágot. 1860-ban -  néhány 
ügyes kereskedő és gazda kezdeményezésére -  Biharból és Bé
késből tömegesen idehajtatták a sovány állatokat, a tanyai gazdasá
gokban följavítatták, majd budapesti és bécsi vágóhidakon értékesí
tették őket. Ebből a kezdeményezésből alakultak ki a későbbi hiz
laldák. Huszonnégy volt belőlük a városban. Ezek -  a gabonater
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mesztés mellett -  Szabadka gazdasági felemelkedését is elősegítték. 
Hatásukra alakult meg a Hartmann-féle hentesüzem. Valahol itt 
kell keresnünk a híres csantavéri disznóhizlalás gyökereit is.

A nagyüzemi gazdaságok természetesen nem sokat változtattak 
a szabadkaiak szokásain. A városiak és a tanyasiak tovabbra is 
maguk hizlalták meg állataikat a régi szokások szerint. Kezdetben 
moslékkal etették, később pedig, amikor hizlalásra fogták őket, ázta
tott kukoricát is adtak nekik. A sertéstartásnak régebben nem voltak 
specialistái. Nem foglalkoztak kizárólag malactartással. A tavaszi 
vásárra vagy a hetipiacra vitték ki értékesíteni a fölösleges malaco
kat, hogy a kisebb gazdák is az év végéig vagy legkésőbb január 
elejéig meghizlalják jószágaikat.

A szegényebb családok esetében a malac, illetve a süldő megvá
sárlásának külön rítusa alakult ki. A gazda és a gazdasszony együtt 
ment a piacra. Nézegették az állatokat. Olyan kocsiról szerettek 
válogatni, amelyiken több jószág volt. A nagyobbakat, kövérebbe
ket választották ki, mert azok ügyesebbek voltak, többet szoptak, 
jobban hozzáfértek az anyjukhoz. Többnyire a választási malacokat 
vették meg. Nem bíztak semmit a véletlenre: hogy ne betegedjen 
meg az állat, hogy jól egyen, ne legyen „mustra”, a háziasszony leterí
tette a kötényét, s azon keresztül hajtotta be az állatokat az ólba. A 
kifutó deszkafalára pedig felszögezték a páratlan lyukú patkókat. S 
ha eljött az ideje, elhívták a miskárolót, aki azután ivartalanította az 
állatokat. A kanokat azért, hogy a húsuk élvezhető legyen, a nősté
nyeket pedig azért, hogy nagyobbra nőjenek.

Adatközlőink szerint korábban kizárólag mangalicát hizlaltak. 
Az ötvenes évektől kezdve a zsírdisznók fokozatosan kiszorulnak a 
tenyésztésből, s helyettük külföldről behozott húsdísznókat hizlal
nak. A tanyákon azonban még napjainkban is megtaláljuk ezt a 
fajtát, mert saját részükre szívesen tartják a gazdák: a húsa porha- 
nyósabb, a szallonája pedig ízletesebb. A göndör szőrű, zömök testű 
sertést a múlt század közepén tenyésztették ki a Sumadijai és a 
bakonyi sertés keresztezésével.

A gazdasági udvarok jellegzetességei a disznóólak. Különálló 
építmények voltak mindaddig, amíg a századfordulón nem kezdték 
el a górék álá építeni őket. A tanyákon vályogból építették az ólakat. 
Nem győzték tapasztani őket a tulajdonosok, mert a disznók szét
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túrták, még a földet is megették a benne levő pelyva miatt. Az ólak 
előtt áll a kifutó. Itt volt a vályú és az említett hétlyukú patkó.

Amíg a sertéseket Szent György-naptól kezdve Szent Mihályig 
kicsapták a legelőkre, hidasokban tartották az állatokat. Nálunk 
legtovább Nyugat-Bácskában voltak használatban ezek az épületek. 
Gomboson, Sztapárban még áll néhány, melyeket már évek óta nem 
használnak. A zsilipéit falú deszkaépületeket -  a hombárokhoz 
hasonlóan -  ki is faragták. Kifutó nem volt előttük. A hidasok 
egykori közép-bácskai meglétére a levéltárban bukkantunk rá. 
1813-ban egy csantavéri asszony végrendeletet készített, s ebben -  
egyebek között -  arról is rendelkezik, hogy „lábon álló hidasát” ki 
kapja meg a családból. A szabadkai tanyákon sír alakú vermekben is 
tartották a disznókat, elsősorban az anyakocákat, mert az ilyen ólak 
melegek voltak, s bennük nem fáztak meg a kismalacok.
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ÁSS, TAMÁS, KAPARJ, TAMÁS!

A híresebb gazdák farsang idején már másodszor fogtak a disz
nóvágáshoz. Régebben, amikor az élelmiszereket még nem a 
hűtőládában tartósították, pontosan meghatározott ideje volt a 
disznótornak. Egyrészt azért, mert ha még nem fagyott, akkor meg
romlott a hús, másrészt az előző írásunkban emlegetett mangalicá
nak legalább hat-hét hónap kellett ahhoz, hogy meghízzon. András 
napjától február elejéig tartott a disznóvágások ideje. Azért csak 
eddig, mert ha később fognak hozzá, akkor húsvétra nem érik meg 
kellőképpen a sonka. A gazdagabbak igyekeztek legalább egy disz
nót meghizlalni decemberig, hogy a karácsonyi asztalra kerüljön 
belőle, legyen miből megfőzni az újévi kocsonyát. A szegényebbek 
pedig azért tartottak ki farsangig, mert így tovább volt mit ennie a 
családnak. A magyar nyelvterületen Tamás napját tartják a legalkal
masabbnak erre a munkára. A vajdasági magyarok azonban nem 
ragaszkodtak különösen ehhez a naphoz.

A disznóölés ünnepnek számított a családban. Ilyenkor össze
jött a rokonság: kisegítették egymást. Többnyire böllért is hívtak, 
aki értett a munkához. A háziak előtte való nap már készülődtek a 
nagy eseményre: a gazdasszony megpirította a vöröshagymát, meg
tisztította a foghagymát, ellenőrizte, hogy megvannak-e a fűszerek: 
a só, a paprika, a bors, a köménymag, a majoránna. A gazda bekészí
tette az italt, a pálinkát, a bort, előkészítette az aprófát, esetleg más 
tűzrevalót a tüzeléshez, a szalmát a perzseléshez.

Hajnalban keltek, kakasszóra. Az előkészületeknél ott tüskén- 
kedett a család apraja-nagyja, kivéve a háziasszonyt, akinek a szívé
hez nőtt a jószág, és természetesen sajnálta. Viszont azt is tudta, 
hogy nem érdemes különösen sajnálkoznia, mert ellenkező esetben 
jövőre nem lesz szerencséje a hizlaláshoz, így inkább elment a kö
zelből, amikor leszúrták az állatot. A nagy művelet előtt a férfiak 
Szabadkán áldomást, Topolyán bátorítót ittak. Amikor leszúrták a
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disznót, ismét csak bátorítaniuk kellett magukat, áldomást inniuk a 
jó munkához. Megtörtént bizony, hogy berúgtak, de a hideg idő 
jótékonyan hatott rájuk, ezért tovább végezték teendőjüket. Követ
kezett a kopasztás, majd a perzselés. Családonként változott, hogy 
megforrázták-e az állatot, vagy megelégedtek azzal, ha csak alapo
san megpörkölték. Az asszonyok a szép pirosra perzselt jószágot 
kedvelték.

Vidékünkön is a böllérek többnyire orjára bontották a disznót. 
Kihasították a négy sonkát, majd kettévágták a gerincoszlopot, le
fejtették a szalonnát, az oldalast kiterítették, és kiszedték a belsősé
get. Különválasztották a gyomrot a belektől. Lefejtették a fodorhá- 
jat. Ezzel szemben a képzett hentesek karajra bontották a jószágot; 
ezt a műveletet a böllérek is megtanulták tőlük. Míg a férfiak és a 
gyerekek a bontással voltak elfoglalva, az asszonyok a reggelit készí
tették. Májat, vért pirítottak, jobb helyeken egy kis fehérpecsenye is 
került az asztalra. A reggelivel az állat felbontásáig illett elkészülni.

Mire jóllaktak, már forrt is az abálásra szolgáló víz, és megfőzték 
a hurkának és disznósajtnak valót. A tüzelés, a zsírszalonna össze- 
vágása, a kolbász elkészítése kizárólag férfimunka, a belek és a 
gyomor kitisztítása viszont az asszonyok feladata volt. Szétszedésé
hez, kimosásához illett érteniük. Az anyák oktatgatták is a leányu
kat, s amikor az férjhez ment, elmentek hozzá, hogy tanácsot adja
nak és segítsenek neki. Hiszen ha az asszonyok nem végezték volna 
el a munkájukat tisztességesen, az egész évi fáradozás kárba veszett 
volna. Különösen akkor, ha a böllérek nem elég éberek.

A kolbászhúst régebben baltával aprították össze. Amióta darál
ják a belevalókat, azóta is nagy gondot fordítanak arra, hogy jól 
megdagasszák a húst. A kolbász elkészítése után kerültek sorra a 
hurkák. Voltak olyan családok, ahol ezek bekeverése az asszonyok 
feladata volt, de többnyire ezt is a böllér csinálta a háziasszony 
felügyelete mellett, mivel ő ismerte családjának ízlését. Többféle 
hurkát készítettek: húsosat, kásásat, májasat, régebben még véreset 
is, mert bűnnek tartották volna, ha a vért kidobják. Művészetnek 
számított a disznósajt elkészítése. Nemcsak arra türekedtek, hogy 
ízletes, hanem arra is, hogy gusztusos legyen.

Mire bedagasztották a kolbászt, összekverték a hurkát és a svart- 
lit, addigra az asszonyok közül valamelyik megfőzte a disznótoros 
paprikást. Hatalmas lábasban készítette mindenki, egyrészt azért,
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mert jól kellett lakatni a disznóölés apraját-nagyját, másrészt pedig 
azért, mert kóstolót illett vinni a szomszédoknak, a jó ismerősök
nek és annak a rokonnak, aki nem volt a toron. Faluhelyen, város
ban egyaránt pontosan tudták, hogy kinek jár a paprikás. Ha nem 
küldtek az első és a hátsó szomszédnak, akkor az okkal sértődött 
meg. A végszomszédnak pedig csak akkor járt a paprikásból, ha a 
család közelebbi barátja volt.

A disznótoros paprikásba, hogy jövőre is szépen meghízzanak az 
állatok, az asszonyok bort is löttyintettek. Amikor elkészültek, 
előbb a kóstolót osztották szét, melyet a gyereksereg vitt el az arra 
érdemeseknek. Mielőtt útra bocsátották őket, a lelkűkre kötötték: 
a világért se engedjék meg, hogy kimossák a tányért, mert elviszik a 
gazda szerencséjét.

A paprikás ünnepélyes szétküldésével természetesen nem ért 
véget a disznótor. A munka javán ugyan már túl voltak. A délután 
folyamán derült azután ki, hogy ügyes volt-e a böllér: jól dagasztot
ta-e be a kolbászt, jól keverte-e össze a töltelékeket? Ebéd után a 
disznóságok töltése következett. Kizárólag férfimunka volt, az 
asszonyok ekkortájt már a takarítással és a vacsora készítésével 
voltak elfoglalva. A gyerekek is elcsendesedtek, kifáradtak az ide- 
oda szaladgálásban. Természetesen a tréfa se maradt el ilyenkor. Ami
kor nem vette észre a gazda vagy a böllér, a hurkabélbe havat is 
töltöttek. Nagy volt a nevetés, a riadalom, amikor az abalében 
hurka helyett csak egy béldarab úszkált. A felgyülemlett feszültsé
get vezették így le, hiszen sem túl puhára, sem túl keményre nem 
volt ajánlatos tölteni a hurkákat. Vigyázni kellett arra is, hogy a lé 
éppen hogy csak forrjon. Könnyen kipukkadhatott a töltelék, ha a 
lobogó vízbe eregették.

Mikorára a férfinép befejezte a munkát, addigra az asszonyok 
elkészültek a vacsorával. A kemencében kisült a hurka és a kolbász, 
megfőtt a töltött káposzta. A húsleves is az étrendhez tartozott, 
nálunk azonban mindig paradicsomlevest főztek, hogy ellensúlyoz
za a sok zsíros ételt. A vacsora elmaradhatatlan része volt a hájas 
kifli vagy a fánk. Az utóbbinak még varázserőt is tulajdonítottak: 
úgy vélték, hogy ha szépen megkel a tészta és pántlikás a kalács 
oldala, akkor a következő esztendőben is szerencséje lesz az álla
tokhoz a háziasszonynak.
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Már készítették az ünnepi asztalt, a férfiak a sózással foglalatos
kodtak, amikor vacsorára megérkeztek azok a rokonok is, akik az 
ölésben nem vettek részt. Igaz ugyan, hogy a közmondás úgy tartja: 
„Sok kéz hamar kész! ”, tapasztalatom szerint azonban az sem jó, ha 
túl sokan tüsténkednek az állat körül, mert lelassítja a munkát.

Mire bealkonyodott, túl voltak a munka nehezén. Jöhetett a 
vacsora. Ekkor már az asszonyok sem haragudtak, ha a férfiak túl 
gyakran áldomást ittak, bátorították magukat, hiszen megérdemel
ték, mert sokat dolgoztak. A vacsora fénypontja az volt, amikor 
megérkeztek a kántálók, a maskarák. Cigánynak, kéményseprőnek, 
medvének, Szabadka környékén, a kelebiai tanyákon pedig kecské
nek voltak felöltözve. Rossz tepsiket, kutyaverő botot, fedőket vit
tek magukkal. Iszonyatos zajt csaptak, miközben bebocsátást kér
tek a házba. Ha beengedték őket, a következő szöveget mondták:

Eljöttünk kántálni, kántálni!
Disznóseggit vájkáni, vájkáni,
Ha nem adnak hurkát, kóbászt,
Ba....k meg a gazdát!

A nem éppen választékos szöveg miatt természetesen nem hara
gudtak meg a háziak, mert a kántálók -  a szórakoztatáson kívül -  
szerencsét hoztak a következő esztendőre. Már akinek. A maskará
soknak egyrészt örültek, megajándékozták őket, de arra is kíváncsi
ak voltak, hogy kiket rejt az álarc.

Ha a disznótorról gyűjtünk adatokat, minden adaközlő megem
lékezik a betyárokról, a pórul járt gazdákról, akiktől ellopták a besó
zott szalonnát, sonkát. Ezért a nyers húsokat biztonságos helyre 
tették: a szobában az ágy alá, vagy lakat alá a kamrába. A betyárok, 
a rossz szándékú emberek azonban itt is megtalálták. Leginkább a 
kántálókkal hozzák kapcsolatba a legendás rablásokat. Míg a cso
port egyik része bent szórakoztatta a vendégeket, addig a többiek 
raboltak.

Szabadkán közkedvelt az a monda, melyben a kántálók a követ
kező szöveget mondogatták, miközben táncoltak, ugrabugráltak:

-  Áss Tamás, kaparj, Tamás!
Miközben a vendégek a táncolókkal voltak elfoglalva, a banda 

néhány tagja kifúrta a ház falát, a szabadkéményből ellopta a kol
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bászt, a dézsából pedig a besózott sonkát, szalonnát. Hogy mennyi a 
valóságalapja ezeknek a történeteknek, nem tudjuk eldönteni. Való 
igaz azonban, hogy a házat, még ha vert falból építették is, nem volt 
könnyű kibontani. A rossz akaratú kántálók históriáját azonban 
hasonlóan mesélték el Csantavéren és a zentai tanyákon, Adahatár- 
ban is, mint Szabadkán. Tamást azonban csak az utóbbi városban 
emlegették. Nem valószínű, hogy így hívták a betyárok egyikét, s őt 
biztatgatták a társai. Az idézett szöveg inkább arra utal, hogy az 
észak-bácskai városban december 21-ét, Tamás napját tartották a 
legalkalmasabbnak disznótorra.

A maskarák többnyire szívesen látott vendégei voltak a falusi, 
tanyasi disznótoroknak. Étellel, itallal kínálták őket, amikor el
mentek, még kóstolót is kaptak búcsúzóul. Ha elégedetlenek voltak 
az ajándékkal, akkor az ünneplőkre rászögezhették az ajtót. Ez 
bizony nagy szégyennek számított.

Hajnalig tartott a vigaszság. Ezzel azonban még nem ért véget a 
disznótor. Egy-két napig még eltartott, amíg minden a helyére ke
rült. Az asszonyok kitakarították a házat, szétküldték a kóstolót. 
Számon tartották, kitől kaptak, mert illett visszaadni.



A JÓ BORNAK NEM KELL CÉGÉR

A kukorica, mint már korábban utaltunk rá, mindössze másfél 
évszázada meghatározója vidékünk termelési rendszerének. A 
szőlő -  a gabona mellett -  már évszázadok óta e táj legfontosabb 
haszonnövénye. Szerémség és Versec környéke a történelmi borvi
dék része, a késő középkorban a királyok számára sajtolták itt a 
mustot. Feljegyezték az oklevélírók azt is, hogy szerémségi borokat 
is felszolgáltak Mátyás udvarában. A török korszakban ezt a növé
nyi kultúrát is részben felszámolták, de a szőlészet és a borászat 
nem merült feledésbe, mert az adóösszeírásokból kitűnik, hogy a 
termelők a hordók után borjárulékot fizettek.

Szőlészettel nemcsak Szerémségben és a verseci hegyháton fog
lalkoztak, -  nagyobb településeink határában is ültettek gyümölcsfá
kat és szőlőtőkéket. A XVII. századi híres török utazó, Evlija Cse
lebi útleírásában megemlékezett ezekről a kertekről. Szabadkán és 
Zomborban is voltak ebben az időben szőlők. Savojay Jenő ismeret
len térképrajzolója a győztes zentai csata után, amikor elkészítette 
a Palicsi-tó partján állomásozó katonaság állásainak a vázlatát, 
nemcsak Szabadka látképét örökítette meg, hanem a szántókat, 
szőlőskerteket is. A szabadkai homokpusztában a XVIII. és a XIX. 
században a Szegedi és Bajai szőlőkben már jelentős szőlőtermesz
tés folyt.

Az észak-bácskai város újkori történetében mindig a homokos 
területen voltak a szőlők. A topolyaiak, kishegyesiek, csonoplyaiak, 
kulaiak a telecskai löszháton, a zentaiak és az adaiak az Orompar
ton és Felsőhegyen, a martonosiak és a kanizsaiak pedig Kishomo- 
kon, a nem túlságosan jó minőségű homokháton termesztettek 
szőlőt; ezért is nevezik ezt a határrészt a régiek Talánteremnek.

A homokvidéken a szőlőből gyenge minőségű bort sajtoltak, 
viszonylag kicsi volt az alkoholfoka, s a helybeliek úgy vélték, hogy 
helyesebb, ha a rossz ivóvíz helyett mértékletesen ezt fogyasztják.
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Azt persze mindenki saját maga ítélte meg, hogy például sillerből 
mennyi számít mértékletes fogyasztásnak. Ez a múlt század nyolcva
nas és kilencvenes éveiben Szabadkán 27 500 hektóliter volt, esze
rint a város apraja-nagyja évente 71 liter bort ivott meg.

1863-ban Franciországban jelent meg az Észak-Amerikából 
származó gyökértetű, a filoxéra. A betegség Európa nagy részén 
kiirtotta a szőlőskerteket. Nálunk 1875-ben Pancsován észlelték 
először a bajt. Két évtized alatt az ültetvények kétharmadát meg
semmisítette. A kötött talajon telepített szőlők sorban tönkremen
tek. Ekkor pusztultak ki a fölsőhegyi, oromparti kertek; helyükbe a 
gazdák már nem telepítettek új ültetvényeket. Ma már csak a levél
tári adatok sora és a szájhagyomány őrzi ezek emlékét. A telecskai 
dombokon is pusztított a filoxéra, itt azonban később amerikai 
alanyokon újra telepítették a szőlőket.

A homoki szőlőkben az Amerikából származó betegség nem tett 
kárt, ezért a század végén fellendült a homoki szőlőtelepítés. Sza
badkán -  a korábbi szőlők mellett -  újabb legelőterületeket parcel
láztak ki a homokvidéken, s bővült a város szőlővel betelepített 
területe. Amint azt írásunk elején már említettük, itt a legrégebbi 
szőlők a szegedi, illetve a bajai kapunál voltak. A radanováci 
szőlőket 1810-ben telepítették. 1831-ben a városi tanács megtiltotta 
a lakosságnak, hogy kiköltözzön a szőlőkbe, s ott házat, illetve 
tanyát építsen magának. Ekkor nevezik ki a mezőőröket, akiket az 
itteni bunyevácok pudarnak, a magyarok pedig budárnak neveznek. 
Később már így hívják azokat a részes munkásokat, akik feléből 
vagy harmadából vállalkoztak egy-egy terület megmunkálására. A 
városszerte közkedvelt Buckákat 1852-ben mérték ki. Egy-egy gaz
dának öt kapa homokot adtak el megművelésre. A Buckák és a régi 
szőlők között széles utat hagytak, hogy a városi közlegelőre kihajt
hassák a lábasjószágot; ez volt a Progon. A Bajai szőlők dűlőbeosz
tását az itteniek még napjainkban is Progonnak, Progonynak neve
zik. Helynévként még napjainkban is fellelhető a Buckában a Fél- 
progony, az Első, a Második, a Harmadik, a Negyedik Progony 
földrajzi név. Napjainkban a városnak ez a területe is beépül, de a 
régi városlakók tudják, hol volt egykor a Kis Progony, melyik dűlőt 
nevezték Nagy Progonynak.

A filoxéra pusztítását a századvégen állami irányítással számol
ták fel. Adókedvezményeket adtak, tanfolyamokat szerveztek, a ter
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melők amerikai alanyvesszőket vehettek jutányos áron. Ennek a 
programnak a része lehetett a palicsi faiskola is, ahol a környékbeli 
gazdák kaphattak tanácsot s egyéb gyakorlati útmutatást. Ekkor 
néhány új fajta is meghonosodott a homokvidéken: a kövidinka, a 
rizling, az ezerjó, a szőlőskertek királynője, a szlankamenka, ame
lyet a szabadkaiak csak szlankának neveznek. A gazdák azonban 
továbbra is a kadarkát kedvelték leginkább, melyet már korábban is 
termesztettek.

A homoki szőlők telepítése hozzájárult ahhoz, hogy újabb ha
tárrészek is benépesedtek: Bácsszőlős, az egykori Királyhalma, Haj
dújárás. A horgosi szőlők is ekkor szaporodtak meg. A szabadkai 
gazdáknak a homoki szőlészetben már évszázados gyakorlatuk volt. 
Ennek ellenére a város keleti részében az új telepítések nem az 
itteniek nevéhez fűződnek, hanem a szegedi kirajzású kisparaszto- 
kéhoz, mert ők leltek új otthonra itt.
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A BUDÁROK

1988-ban jelent meg Kontra Ferenc szép regénye, a Drávaszögi 
keresztek. Olvasóim most joggal kapjak fel a fejüket, gondolván, 
hogy néprajzi sorozatunkban talan csak nem irodalomkritikai esz
mefuttatással kívánok foglakozni. Hat év múltán nem az én felada
tom, hogy a regény művészi értékeit méltassam, megtették azt már 
a kritikusok, csak a szőlőművelés kapcsán eszembe jutott, hogy az 
író Kontra Ferenc a néprajzos számára is irigylésre méltóan meg
örökítette a drávaszögi magyarok egykori szép udvarlási szokását, a 
pudárkodást. A baranyai szőlővidéken és a Sárközben volt szokás, 
hogy a leányok, amikor érni kezdett a szőlő, ünnepélyesen kivonul
tak a hegyre, s a kunyhóban bandáztak, és várták a legényeket, akik 
felszöktek hozzájuk udvarolni. Természetesen a gyümölcsre is vi
gyáztak: távol tartották a tolvajokat, elkergették a seregélyeket. Jó 
alkalom volt ez a dalok, mesék, mondák megtanulására, szerelmes- 
kedésre.

A szőlőművelésnek e szép szokása Bácskában és a bánsági bor
vidéken tudomásunk szerint nem alakult ki. Még a Telecskai dom
bok környékén sincsenek olyan szépséges pincesorok, mint a bara
nyai hegyháton.

A homoki borászatot nem jellemzik az ünnepélyes külsőségek. 
A mezőgazdasági munkák közül a szőlészet igencsak nagy szakér
telmet igényelt. Telepítését mély szántással kezdik, majd szőlőül
tető fúróval lépésnyi távolságra elültetik a vesszőt. Később már 
bújtatással is szaporíthatják a sorokat: a nagyobb tőkéről a homok
ba bújtatják a venyigét, s amikor az meggyökeredzik, egyszerűen 
levágják a tőkéről. A szabadkai budárok a szaporításnak ezt a mód
ját, noha alkalmazták, nem sokra becsülték.

A tőkéket ősszel a fagy ellen betakarták, kora tavasszal pedig 
kinyitották. Ezután kezdődött a metszés. Ehhez a művelethez a 
múlt században egész Európában különböző formájú szőlőmetsző
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kést használtak, de azután divatba jött, természetesen nálunk is, a 
metszőolló. A metszés a legtöbb szakértelmet igényli, kizárólag 
férfimunkának számított, de az ügyes asszonyok is értettek hozzá. A 
jó metszés sokban meghatározta a termés nagyságát, ezért a 
szőlőtulajdonosok szívesen alkalmazták azokat a budárokat, akik
nek szakértelme közismert volt. Szabadkán leginkább a „szárazmet
szést” kultiválták, de ha nagyon elkéstek a munkával, vagy ha a 
gazdának hiányos volt a szakértelme, „zöldmetszést” is alkalmaztak. 
A tőkéken két-három szemet, termőrügyet hagytak. A kapzsi gazda 
megjárta, ha ennél több rügyet hagyott a tőkén, mert bizony nem 
dicsekedhetett a terméssel.

Ha gazos volt az esztendő, a nyitás után, április elején megkapál
ták a sorokat, július elején kötözték, a hosszúra nyúlt venyigét pedig 
lecsapkodták. A kötözéssel párhuzamosan horolták; nálunk ezt a 
XIX. században elterjedt műveletet nyesőzésnek nevezik. Érés alá 
augusztusban ismételten megnyesőzik a tőkéket: a fürtök alól kisze
dik a homokot.

A szőlő megmunkálása egész évben munkát adott gazdájának. 
Ha esős volt az esztendő, gyakran kellett locsolni, „permetőni” a 
peronoszpóra és a lisztharmat ellen. A gazdák az előbbi betegséget 
tréfásan „fenerosszpórának” is nevezik. A legjobb védekezőszer a 
rézgálic, a „kíkkű” volt. Előbb söprűvel csapkodták,be a tőkéket, 
később megjelentek a permetezőgépek, melyekre speciális szórófe
jeket illeszhettek, így szabályozták a permetezőié mennyiségét. Má
jus, június és július a permetezés ideje. Ha esős volt az időjárás, 
akkor bizony nyolc-tíz naponként kellett ezt a csöppet sem könnyű 
munkát elvégezni. A locsolás miatt kutakat fúrtak a szőlőkben. A 
kút birtoklásának érdekes formája alakult ki. Két-három gazda kö
zösen ásatott kutat, melyet azután évtizedeken át közösen használ
tak.

A homoki szőlők különböző időben értek. Ezért szeptember 
közepétől október közepéig tart a szüret. A betakarítási munkák 
közül ez a legvidámabb. A szüretelők valóban nótaszóval szedik a 
termést, dalolva jönnek haza a munkából. Napszámban ritkán szü
reteltek, az ismerősök, jóbarátok kölcsönben vagy móvában végez
ték ezt a munkát. A szőlőfürtöket többnyire az asszonyok, a nagyob
bacska gyerekek szedték kosarakba, a férfiak pedig puttonyokban 
hordták. A horgonyozott lemezből, illetve lécekből kialakított sa
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játságos szállítóeszközt a hatvanas években még igencsak kedvelték 
a szabadkai homokvidéken, de amint a szőlőket kiirtották, hogy 
helyűkbe gyümölcsfákat telepítsenek, a puttonyok is eltűntek. Né
hány évvel ezelőtt egy kiállítás kapcsán Bácszőlősön és Hajdújárá
son egyetlenegyet sem találtunk. A „tótkosár” is kiment a divatból. 
Gyerekkoromban nagyanyám ilyenben hozta a gyümölcsöt. Ebben a 
hosszúkás, rövid fülű kosárban kizárólag a szőlőt és a gyümölcsöt 
hordták. Édesapám szerint mértékegységül is szolgált: az almát és a 
körtét nem kilózták, hanem tótkosárra mérték a szabadkai kofák.

A szőlő feldolgozása nálunk minden esetben a gazda portáján 
történt, hiszen a mustot egyenesen a pincébe hordták. A fürtöket 
először ledarálták; ennek a zavaros, homokos mustnak a legna
gyobb a cukorfoka. A darálás után következett a préselés. Mifelénk 
nagyméretű, kézművesek által készített préseket már nem találunk; 
biztos, hogy voltak ilyenek is, de a megbízhatóbb, könnyebben ke
zelhető gyári prések kiszorították őket.
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A SZÜRET VÉGE

A néprajz ürügyén olvasóimmal már több alkalommal gyermek
kori élményeimet is megosztottam, mert minden bizonnyal ezeknek 
is szerepük volt hivatásom megválasztásában. Hogy most is ezt 
teszem, kérem, nézzék el nekem.

Családunk jó ismerőse volt Illés bácsi, a hányatott, jobb sorsra 
érdemes egykori nagygazda, akinek összes vagyonát a háború után 
konfískálták, börtönbe is került, mert nem tudott eleget tenni be- 
szolgáltatási kötelezettségének. Ezermester volt: ha kellett, falat 
vert, birkát is nyírt. Arról is híres volt, hogy a határőrök hozzá 
jártak hajat vágatni, mert a tanyája az utolsó volt a soron, majdnem 
a senkiföldjén, Kelebián. Sztoikus nyugalommal viselte sorsát, csa
ládja széthullását, élete végéig tartó magányát.

Szabadkán a kicsit is magára adó gazdának legalább öt kapa 
szőlője volt. Jól tudta ezt Illés bácsi is. A nagy tönkremenés után 
tanyája mellé legalább ennyi vagyont sikerült összegyűjtenie.

Valószínűleg szenvedélye volt a szőlészet, mert szívesen és sze
retettel beszélt róla. Apám igazi iparos volt, a földet, a szőlőt nem 
sokra becsülte, de a családi békéért azért mégis beleegyezett, hogy 
egy kevés földje, szőlője is legyen. Nem szerette a kinti munkát, 
ezért Illés bácsi jó érzékkel, kellő időben megjelent nálunk: a szü
ret, az aratás, a kukoricaszedés idején segített anyámnak.

Amikor szeptember közepe táján beállított hozzánk, sejtettük, 
hogy nemsokára a hordókat fogják mosni. A ként mindig ő hozta 
magával. Még most is hallom a tanácsát: „Kiskomám, vigyázni kell 
a kénnel, mert ha kevés, akkor hordószagú lesz a bor, ha pedig túl 
sok, akkor megfájdul a fejed tőle.” Hogy pontosan mennyi kell 
belőle, máig se tudom. Egy napon furcsa cserépedényeket hozott a 
hordókra; ezekkel a „butykalókkal” dugta be őket, amíg forrt a must. 
A praktikus kis szerkezet két részből állt: egy tölcsérszerű edényből 
és egy kis kupakból, amely nem akadályozta az erjedést, de meggá
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tolta, hogy kifolyjon a must. Szüret után jó ideig nem láttuk, azután 
ismét csak megjelent, mert a bort át kellett fejteni. (Szabadkán így 
nevezik azt a műveletet, amikor az erjedés után tiszta hordóba 
átszűrik az újbort.) A borseprűt minden alkalommal a törkölycefré
be rakta, ezzel is jelezve, hogy itt az ideje a pálinkafőzésnek. Ta
vasszal aztán ismét megjelent. Ekkor már „lefejtette” a bort; ugyanis a 
helyi gazdák úgy tartják, hogy a szőlő virágzásakor ismét „megindul” 
az erjedés, ezért jobb, ha ismét megszűrik. Lopóval, csapokkal ő 
látta el a családot. Természetesen csak „kölcsönadta” ezeket a nél
külözhetetlen apróságokat, hogy azután sose kérje vissza őket.

Tőle hallottam először a híres, kissé hírhedt kelebiai szüreti 
bálákról. A harmincas évek elején, amikor útjára indult Magyaror
szágon a Gyöngyösbokréta-mozgalom, a szüreti bálák is divatba 
jöttek. Ekkorra már némileg felengedett az addig igen feszült vi
szony a két ország között, s engedélyezték a bácskai, bánsági magya
roknak, hogy megrendezzék szüreti mulatságaikat. A nemzeti meg
nyilvánulásnak a lehetősége volt ez. Csakhamar népszerűekké vál
tak ezek a rendezvények azokon a területeken is, ahol egyáltalán 
nem foglalkoztak szőlészettel.

A szüreti bál sajátos koreográfiája évtizedekre meghatározta az 
itteni magyarság tudatát a népviseletről, a „magyar ruháról”. A 
párta, a fehér szoknya és blúz, a piros mellény a csőszlányok jelmeze 
volt. A csőszöknek pedig a fehér, bő ujjú ing mellé fekete térdnad
rágot kellett viselniük. A kupuszinai, doroszlói és gombosi lányok 
Mária-lány-ruhájukat alakították át piros pántlikákkal, hogy elme
hessenek benne erre a mulatságra.

A falusi, tanyasi fiatalság ünnepe volt ez. A legények nótaszóval 
feldíszített paradés kocsikon, borral csalogatták az embereket az 
esti mulatságra. A leányok pedig a helyi ízlés szerint feldíszítették a 
termet, lampionokkal, krepp-papírral és természetesen szőlőfür
tökkel, amelyeket magasra is kötöttek, meg nem is, hogy el is lehes
sen érni, meg ne is.

Még tanyahelyeken is a kocsmában tartották meg ezt a bálát, 
nem a házaloiál, nem tévesztették össze soha a cécóval. A települé
sek csak egy ilyen ünnepséget rendeztek, tehát nem a kocsmárosok 
döntötték el, hogy hetente ilyen rendezvényekre csalogassák a ven
dégeket. A híres legények maguk közül választották ki a csőszöket, 
a legények pedig a babájukat vitték magukkal csőszlánynak. Életre
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szóló kapcsolatok születtek így. A fiatalok első közös fényképe nem 
az eljegyzés után készült, hanem a szüreti bálon, amikor „levetet
ték” magukat a helyi fényképésszel.

A bálra minden esetben zenekart fogadtak, az muzsikált hajna
lig, a bál végeztéig. A csőszök és csőszlányok, miközben mulattak, 
arra is ügyeltek, hogy a fürtöket ne lopkodják a legények. A játék- 
szabályokhoz azonban hozzátartozott az is, hogy a lopóra épp akkor 
kell lecsapni, amikor lelopta a szőlőt. A csőszök azután a bíró elé 
vitték, hogy bűnhődjön cselekedetéért.

Napjainkban is ezt játsszák el évente egyszer falvainkban, ha a 
településen van népi együttes. Csak a csőszlány ruhája ment ki a 
divatból, helyette már stilizált népies ruhát vesznek magukra a le
ányok. Az egykori bálák naiv bája végérvényesen megszűnt, hiszen 
nem kell izgulni, kit választanak ki a legények maguk közül 
csősznek, bírónak, mert többé-kevésbbé már ismert a szereposztás. 
A játék, mulatság ismeretében nehezen érthető, miért volt szükség 
az olvadásra a két ország viszonyában, hogy efféle mulatságokat 
tarthasson az itteni magyarság.

59





PIACOZÓK





A PIAC

Jó pár évvel ezelőtt, nyáron Veronában jártunk, Júlia házát 
kerestük. Természetesen nem találtuk, s hangosan vitatkoztunk, 
hogy erre vagy arra kell-e mennünk, amikor valaki megszólított 
bennünket: ”Maguk is magyarok? A piacot keresik ugye?”

Igen, a piac minden településnek a meghatározója. Különös 
varázsa van ma is: a sokfajta áru, a sakfajta nép. Valahogy a piacok 
se a régiek már. Viszont nemzetközi hírűek is vannak. Az isztambuli, 
a trieszti, a budapesti Ecseri, s nem utolsósorban a szabadkai. Ter
mészetesen a Zombori úti. A neve az idők folyamán változott: a 
helybéliek mindenkor ócskapiacnak, a vidékiek pedig olasznak, len
gyelnek nevezték, attól függően, hogy melyik országból érkezett ide 
a legtöbb áru, de újabban nejlon- és bolhapiacnak is hívják.

Néprajzosként természetesen nem a híres-hírhedt piacról kívá
nok szólni, még akkor sem, ha az etnológus számára sem érdekte
len. Szabadkán, akár a többi városban, mindig volt olyan piac is, 
ahol az emberek használt, de mások számára még hasznosítható 
árujukat eladhatták. S emellett még sokfajta szakosított elárusító
hely is a város különböző részein. Az ócskapiac a régi szép időkben, 
a századfordulótól kezdve a vásártér volt: itt árulták a gabonát s a 
lábasjószágot. Az egykori vámház szomorúan búslakodik félig - 
meddig romosán, a régi idők tanújaként. Híresek voltak a szabad
kai, zombori piacok. A nyolcvanas évek elején szívesen jártam 
Zomborba, mert itt még a hetipiacok egyben-másban megőrizték a 
régi hetipiacok hangulatát, amelyeket már évszázadok óta minden 
héten ugyanazon a napon tartanak, azóta, amióta Szabadka, illetve 
Zombor megvásárolta magának a mezővárosi, illetve szabad királyi 
városi rangot. Zomborban kedden és pénteken, Szabadkán pedig 
hétfőn és pénteken. A hét elejiek azonban sohasem voltak annyira 
népesek, mint a hét végiek. Ez volt és ma is ez a hetipiac. Az itteni 
bunyevác és szerb tanyasiak, ha a piacra indulnak pénteken, azt
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mondják: ”Iđemo na hetiju.” A hetipiac tartásának jogát a szabadka
iak tehát 1743-ban kapták meg.

A piactartás napja, mint már mondottam, az elmúlt évszázadok 
folyamán nem változott, helyszíne viszont annál többször. Szabad
kán a múlt században a város központjában, a városháza környékén, 
a Szentháromság-szobor körül volt. Azután szakosodtak is az áru
sok: külön helyük volt az iparosoknak, külön árulták az aprójószá- 
got, a zölségféléket, a halat. Egy-egy régi helynév utal az egykori 
árusokra: a Petőfi Sándor utcában volt a csirkepiac, a Sárga Ház 
előtt voltak a halasok, a Fekete-fürdő (ma Dimitrije Tucović) utcá
ban pedig a cserépedényeket árulták. Hogy hány iparos és kofa 
árult, azt évekkel ezelőtt Magyar László foglalta össze egyik szép 
tanulmányában. A legtovább azonban a galambpiac maradt meg a 
régi helyén. A Belgrádi (Makszim Gorkij) út egyik kis terén évtize
dek át összegyűltek a galambászok, hogy kicseréljék tapasztalatai
kat, s eladják madaraikat és egyéb apró jószágaikat. A piacot valami
kor a múlt század végén telepítette ide a városi tanács. Ez a piac 
nem annyira az áruforgalmáról volt nevezetes, mint inkább arról, 
hogy a városi, tanyasi férfiak találkozóhelye volt. A galambok ürü
gyén sok mindent megbeszélhettek. A „galambpecéreket” kedvenc 
állatukon kívül más nemigen érdekelte. A galambpiac, mivel szóra
kozásnak számított, nem pénteken volt, hanem vasárnap.

A hetipiacnak napjainkban is megvan a varázsa, de ez sem már a 
régi. Hogy milyen lehetett egykor Szabadkán, arra a zombori piac 
hangulatából következtethettem. Ebben a nyugat-bácskai városban 
már évszázadok óta nem változott a piac helye. A történelmi forrá
sokból tudjuk, hogy Brankovics palotája mellett és a nagytemplom 
tövében árultak az árusok. Itt tartották a múlt században a híres 
leányvásárokat Szent Mihály napján. Ezen a téren jöttek össze a 
környező szállások, falvak, vásosok árusai is. S ha nagy volt a felho
zatal, akkor a környező utcákat is ellepték. így van ez napjainkban 
is. A helybeliek bosszúságára-e vagy hasznára, azt így kívülállóként 
nem tudjuk megítélni. A nyolcvanas évek legelején, amikor még 
kipakoltak az iparosok is péntekenként, egy kicsit a szabadkai vásá
rok hangulatát juttatták eszembe. Nyolcvanegyben volt itt még két- 
három papucsos, bocskoros, szíjgyártó, ott voltak a szabadkai köte
lesek, a monostori gyékényesek, a helybéli kalapos, a mézesbábos 
Janovics mester, késesek, a műszövők, a szlovák rongypokrócárus, a
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cserepes, a szitás. Apatin, Hódság, Kula, Szabadka mesterei kínál
ták itt a portékájukat hétről hétre meghatározott rendben. Úgy, 
ahogy régebben megszokott volt a piacokon. Csoportosítva álltak 
az árusok: a textilesek, a bőrösök, a lábbelikészítők. Pontosan tudta 
mindenki a maga helyét. Ahogyan mesélték: évtizedes rendje volt a 
felosztásnak.

Az elmúlt tizenöt évben azután lassacskán elfogytak a mesterek. 
A szíjgyártó táskát árult, a bocskorkészítő fölcsapott cipésznek, a 
kalapos csak otthon fogadja a vevőit. Egy részük profilt váltott, 
többen meghaltak azóta. A zombori piacon is egyre több lett a 
törökországi holmi s más kelet-európai bóvli meg természetesen 
műagyag csecsebecse, mert most ennek van keletje. A piacot ugyan
is nem nosztalgia tartja fent, hanem a kereslet és a kínálat. Szigorú
ak a szabályzói. Az viszont jó, hogy péntekenként Zomborban is, 
Szabadkán is el lehet menni a hetipiacra. Találkozhatnak az embe
rek, megbeszélhetik a világ alakulását. Mert a piacnak -  az árucsere 
mellett -  ezekben a találkozásokban volt és van a lényege.



A VÁSÁR, A SOKAD ALOM

Egy-egy régi film, Veres Péter, Szabó Pál egyik-másik regénye 
idézi fel bennünk a régi vásárok hangulatát. A körhintások, a mu
tatványosok elmaradhatatlan részvevői voltak a korábbi kirakodó- 
vásároknak. Napjainkban a vásárok hangulata nem különbözik a 
hetipiacokétól. Esetleg egy kicsit nagyobb a felhozatal, mint a pia
con, mert az emberek szokásból s a jó üzlet reményében csak elvi
szik a portékájukat a kijelölt helyre.

Már a középkori Szabadkán tartottak hetivásárokat. Magyar 
László legújabb kutatásai azt is kiderítették, hogy ezek kedden vol
tak. A török korszakban, mint annyi sok minden, a vásártartás joga 
is feledésbe merült; a felszabadítás után csaknem hat évtizedig Sza
badkán nem tartottak vásárokat. A város polgárai fölösleges áruju
kat Bajára vitték eladni. A lábasjószágnak nagy keletje volt; a mé
szárosok még Győrből is eljöttek Szabadkára, hogy vágójószágot 
vegyenek.

A települések a vásártartás jogát előbb a királyi udvartól, 
később, a múlt század végén a megfelelő minisztériumtól kapták. 
Jelentős jövedelmet valósíthattak meg így városaink és falvaink, 
mert az árusoktól sátorpénzt, a marhák és a kocsik után is díjat 
szedtek, a vásárosoknak helypénzt, a hitelesített mérlegek igénybe
vételéért pedig illetéket kellett fizetniük.

A XIX. század közepéig a legnagyobb vásárokat Baján tartották. 
Ide szállították hajókon szinte az egész vármegyéből a gabonát. Az 
országos vásárok idején a Sugovica partja megtelt a dereglyékkel. 
Miután kiépült a vasút, Baja elveszítette korábbi jelentőségét, a 
legfontosabb vásárközpont Szabadkán volt.

A város a vásártartás jogát az 1743-as privilégiummal nyerte el. 
Három országos vásár megtartására kapott ekkor engedélyt; ezek 
május 16-án, szeptember 8-án és november 1-jén voltak. II. József 
1783-ban újabb vásártartást engedélyezett; ezt a vásárt február 24-
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én tarthatták. A XIX. század közepén a kirakodóvásárok iránt is 
nagy volt az érdeklődés. Az öt napig is tartó eseményen mindenféle 
portékát beszerezhettek a vevők. A századvégre azonban már je
lentősen csökkent a városban a kirakodóvásárok forgalma, mert 
Szabadkán egymás után kinyitottak a kor ízlése szerint berendezett 
szakosított üzletek.

Az állatvásárok azonban nem veszítették el jelentőségüket, sőt 
országos szinten is a legfontosabbak közé tartoztak. így például 
1908-ban a négy szabadkai vásáron 1989 ló, 7749 szarvasmarha, 
2670 sertés cserélt gazdát. A korabeli beszámolóból azt is megtud
hatjuk, hogy az állatállomány száma ebben az időben már némiképp 
csökkent, mert folyamatosan feltörték a legelőket. Arról is vannak 
adataink, hogy a múlt század végén egy-egy országos vásárra 
9-10 000 lovat is felhajtottak, s ennél lényegesen nagyobb számban 
kínálták a szarvasmarhákat.

1889-ig a lábasjószágot a Bajai és a Halasi út között elterülő 
hatalmas téren árulták. A földrajzi nevek még őrzik az egykori 
árusítások helyét: a Nagybarom és a Kisbarom vásártér még napja
inkban is élő helynév az itteniek emlékezetében. 1889-ben a mai 
ócskapiac helyére és a lóversenytérre helyezték át a vásárokat.

A szabadkai vásárok napjainkban némileg már szakosodtak. Az 
utolsó novemberi vásár már évtizedek óta nem a jószág felhozatalá
ról híres, hanem arról, hogy a környékbeli tanyákról, Kelebiáról és 
Ludasról a kertészkedő kisparasztok ekkor akarnak túladni a zöld
ségen és a sárgarépán, ekkor vásárolják fel tőlük a kofák meg azok 
a háziasszonyok, akik bekészítik a télirevalót.

Szabadka mellett természetesen Újvidéken, Zomborban, Kikin- 
dán és Becskereken is tartottak országosan ismert vásárokat. A 
nagyobb városokon kívül más településeken is rendeztek évente 
legalább egy-két híres vásárt. Csak az idősebb nemzedék emlékezik 
arra, hogy nem sokkal a szabadka-kikindai vasútvonal kiépítése 
után Völgyesen jól jövedelmező vásárokat tartottak. Más tanyaköz
pontokban is fontos szerepe volt a vásározásnak. A kispiaci vásárok 
felhotozatala, változatossága napjainkban már túlszárnyalja a kani
zsaiakét, sőt még a szabadkaiakét is. Az ottani kirakodóvásárra 
egész Vajdaságból eljönnek az iparosok. Az állatállomány felhoza
tala is igen jelentős. Hogy az egykori szétszórt tanyvilág takaros kis 
faluvá fejlődött, abban az itteni híres vásárnak is bizonyára szerepe
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volt. Korábban Ludason a plébániatemplom közelében próbálkoz
tak vásártartással, ez azonban sohasem vált jelentőssé, mert kicsi 
volt a kereslet, a felhozatal.

Ha a mai útviszonyokat nézzük, nehezen értjük, hogy válhatott 
Kispiac vásárközponttá, hiszen távol van a napjainkban fontos út
vonalaktól. A tanyák korábban négy település határának vonalán 
épültek. Négyes hátár volt Szabadka, Martonos, Horgos és Kanizsa 
között. A kórábban emlegetett Völgyesnél is a hármas határ közelé
ben volt a piac; a zentai, kanizsai és csantavéri, illetve szabadkai 
határ találkozott itt. Minden bizonnyal a völgyparti (obornjačai) 
vásárok kialakulásában is hasonló okokat kell keresnünk, mint 
Völgyes és Kispiac esetében. Ezen a területen Ada, Zenta és Becse 
földjei érintkeznek. Hogy a völgyesi és völgyparti vásárok miért 
veszítették el jelentőségüket és miért fontosak még mindig a kispi- 
aciak, arra a további kutatások adhatnak talán választ. Az eladókat 
azonban mindez nemigen érdekli, ők odamennek, ahova a vevők, 
ahol el tudják adni árujukat.



A KOFA

Már a kofák sem a régiek. Korábban kizárólag az asszonyok 
közül kerültek ki a vállalkozó kedvű piaci kiskereskedők. Manap
ság azonban már a férfiak is űzik ezt a mesterséget. Magyarországon 
még kamarájuk is van, s a szervezet elnöke természetesen férfi. A 
kofákat szüntelenül szidják; a vásárlók azért, mert drágán árulják a 
portékájukat, az őstermelők pedig azért, mert keveset kínálnak a 
termékükért. Nélkülük azonban nem piac a piac. írásunkban ter
mészetesen nem kívánunk védelmükre kelni, hiszen évtizedek óta 
feltalálják magukat, a leghíresebbek pedig akarva-akaratlanul ki
vívják környzetük elismerését. Kereskedők ők, a legügyesebb fajtá
ból.

Mint már mondottuk, régebben az asszonyok művelték ezt a 
mesterséget. Minden városban, faluban anyáról leányra szállt ez a fog
lalkozás. Az őstermelők pontosan tudták, kinek adhatják el nagy
ban a termésüket, hogy ne kelljen órákon át álldogálniuk a piacon. 
Volt úgy is, hogy házhoz vitték az árut. Egy-egy körzetnek kialakult 
a maga felvásárlója. A kofák azonban leginkább a piac elején vásá
rolták meg portékájukat. A felhozatalból pontosan tudták, milyen 
árat szabhatnak, hogy ők is megtalálhassák számításukat. Tudják, 
minek van keletje, mennyi pénzük van az embereknek. Télen-nyá- 
ron, esőben-fagyban kínálják az eladnivalót, a nagyobb városokban 
mindennap, a kisebb településeken pegig csak a hetipiacokon. Sza
kosítják magukat: csak virágot, tejterméket, gyümölcsöt árulnak. 
Vannak azonban olyanok is, akiknél minden kapható: olcsóbb áru a 
szegényebbeknek, drágább az igényesebbeknek, egyszóval minden 
vevő kívánságát ki tudják elégíteni. Minden vásárlójukhoz van né
hány jó szavuk. A visszatérő kuncsaftoknak ismerik az ízlését, s 
valami különlegességet is kínálnak. A jó kofával érdemes alkudni, 
mert ha módja van rá, enged az árból.
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A piaci kiskereskedők nagyobb része helyhez kötött, nem jár a 
vásárokra, mert a portékáját helyben értékesíti a piacon. Évtizede
ken át ugyanazon a standon árulnak, s ha nincsen kint egyikük, 
akkor többi társa az iránt érdeklődik, hogy talán csak nem érte 
valami nagy baj.

Nagytörvényű, bőbeszédű asszonyoknak tartják őket. A sokat 
fecsegő kislányoknak szokták mondogatni Szabadkán: „Annyit be
szélsz, mint a halaskofa!” A piac törvényei teszik keményekké őket. 
Helyt kell állniuk, hogy megmaradjanak, hogy meglegyen a minden
napi kenyerük. Egyik kofa sem gazdagodott meg, talán a mi körülmé
nyeink nem tették lehetővé, hogy ezek az ügyes menyecskék híres 
üzletasszonyokká váljanak. A középparasztság életeszínvonalán él
tek, végeredményben ők maguk is kis, illetve középparasztok voltak. 
Megvolt a mindennapi kenyerük, tisztességesen felnevelték család
jukat.

A kiskereskedőknek másik típusa is volt ezen a tájon. A papri
kakofák, vagy ahogy a Tisza vidékiek nevezik, a kufák. Házalók vol
tak ezek az asszonyok. Horgoson, Martonoson, Kishomokon, Kis- 
piacon megvásárolták a fűszerpaprikát, s azután vonattal megindul
tak a nagyobb településekre: Szabadkára, Csantavérre, Bajmokra, 
sőt még távolabbi helységekbe is. Megvolt a vevőkörük. Gyerekko
romban évekig járt hozzánk egy asszony, s hozta a törött paprikát. 
Többrekeszű kis fakofferjában többfajta paprikát kínált, amelyek 
közül anyám kiválasztotta a legjobb ízűt. Bejelentetlenül érkezett 
hozzánk, de mindig időben, így sohasem fogyott ki nálunk ez az 
édeserős fűszer. Hogy ki volt a paprikás néni, máig sem tudom. 
Szikár alakja, fekete őszülő haja, kis kofferja, bádogliterese és 
-fertályosa maradt meg az emlékezetemben. Az erős paprikát ugyanis 
fertályra mérte. Egyszer csak elmaradt, nem tudni, miért. Ezután 
törött paprikát már csak a piacon, a boltban vásároltunk. Ez azon
ban nem volt olyan jó minőségű, mint korábban a házaló asszonyé.

Arról az öregektől hallottam, hogy a paprikakofáknak is -  ha
sonlóan, mint a dohányosoknak -  titokban kellett árulniuk porté
kájukat, mert állami monopóliumnak számított. A szegény ember
nek azonban megérte, hogy néha-néha kockáztasson, kijátssza a 
fináncokat.

A kofák harmadik típusa ingázik. Otthon, a falujában szerzi be 
az árut, hogy azután a hetipiacon túladjon rajta. Vonaton, autó
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buszon hajnalban indul a városba, hogy helyet kapjon a piacon. Két 
kezében cipeli a tojást, a túrót, a tejfölt, attól függően, hogy mire 
szakosította magát. A vállalkozóbb kedvűek távolabbi vidékre is 
elmennek, a nagyvárosokba. Pontos körzeteik vannak a kupuszina- 
iaknak, de a homokvidék gyümölcsárusainak is. Ezek az árusok 
részben saját termésüket árulják, de mások hagymáját, zöldségfélé
jét, gyümölcsét is elviszik a nagyobb központok piacaira. így volt ez 
a múltban is. Végeredményben ezek az asszonyok is hozzájárultak a 
hagyományos közösség átalakulásához. Másfajta árut, szokásokat 
hoztak magukkal.

Minden kofa arra törekedett, hogy neki is legyen egy kis darab 
kertje, tehene. Mert ha volt, elmondhatta magáról: ő bizony ter
melő, nem kereskedő, másoknak az áruját csak azért árulja, hogy 
segítsen az ismerősén. Miért ne segítsen, ha már itt álldogál a pia
con?

A kofaságot nem sokra becsülte a hagyományos közösség sem. 
Ezek a derék, sokat fagyoskodó asszonyok valahogy mindig kilógtak 
a sorból, mert vállalkozó szelleműek voltak, tájékozottak a világ 
dolgaiban, talán irigyelték is őket.
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AKUPEC

A kofálkodás asszonyi foglalatosság. Meggyőződésünk, hogy 
mindaddig, amíg az áru egy részét a piacon értékesítik, addig szük
ség lesz ezekre az asszonyokra. A vásárok, piacok világának van egy 
másik kereskedője: a kupec. Olvasóinknak most többnyire gyanús 
ügyleteket lebonyolító kereskedők jutnak eszébe, mivel manapság a 
kupec szó hallatán ilyen emberekre gondolunk. Nem volt ez mindig 
így: a kupecok régebben nem tartoztak a hírhedt kereskedők közé, 
ugyanis így nevezték azokat a férfiakat, akik vásárról vásárra jártak, 
adták és vették a nagy lábasjószágot.

Bácska és Bánát gazdasági felemelkedése és polgárosodása a
XVIII. században lényegében ezeknek a vállalkozó kedvű kupecok- 
nak volt köszönhető. Ők hajtatták a pesti, a bécsi és még távolabbi 
piacokra a pusztákban felnevelt barmokat. Nem volt ez veszélytelen 
vállalkozás, hisz útközben bármikor megtámadhatták őket, a be
tyárbandák elköthették állataikat. Szerencséjük volt, ha a rablók 
meghagyták életüket.

A tudós könyvek megemlékeznek ezekről az emberekről; termé
szetesen nem kupecoknak nevezik őket. Más-más névvel illették a 
ló-, illetve a marhakereskedőket. Az előbbieket lócsiszároknak, az 
utóbbiakat pedig tőzséreknek hívták. Mind a két kifejezés régies
nek számít, olyannyira, hogy manapság már nemigen ismerjük pon
tos jelentésüket. Hogy egykor a mi vidékünkön is közkeletű szavak 
voltak, arra a Csiszár és a Tőzsér családnevek utalnak.

A kofák bizony nagyon ritkán gazdagodtak meg, az állatkeres
kedők, a kupecok viszont nagy vagyonra is szert tehettek. Városaink 
első polgárai is ők voltak: szép házakat építettek maguknak, üzlete
ket nyitottak, gyerekeiket iskoláztatták, még a művészeket is támo
gatták. A cincár marhakereskedők, a tőzsérek életmódját azután a 
gazadagabb földbirtokosok is követték.
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Miután a XIX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben a gabonater
melésnek megnőtt a jelentősége, a tőzsérek elvesztették korábbi 
szerepüket. A kereskedők az állatokat ekkor már vasúton szállítot
ták. A betyárok hőstetteit már csak a ponyvakiadványok, a népbal
ladák, a mondák őrzik napjainkban.

A betyárvilág elmúlásával nem tűntek el a kupecok, továbbra is 
vásárról vásárra járnak, adják és veszik az állatokat. A cincár tőzsé- 
reknek már csak az emléke él. A lócsiszárságra a cigányok speciali
zálták magukat. Lassan azonban az ő idejük is lejár, hiszen napja
inkban a lótartás elveszítette jelentőségét. A versenylovak eladásá
val már nem a lócsiszárok foglalkoznak.

A kupecok többnyire arról voltak híresek, hogy becsapják kun
csaftjaikat; hogy a kocsmák, a csárdák elmaradhatatlan vendégei; 
hogy kicsapongó életet élnek. A valóság azonban más volt. Nekik is 
volt valamennyi pénzük, nem herdálhatták el. Értettek az állatok
hoz, jól tudták dicsérni portékájukat, ügyesebben eltitkolták a jó
szág rejtett hibáit. A vevő azután bosszankodhatott, ha rászedték. A 
jó gazdát nehéz volt becsapni. Aki értett egy kicsit a jószághoz, az az 
állat állásából, a fogából következtethetett korára, egészségére. 
Hogy jó tejelő lesz-e a tehén, az pedig elsősorban attól függött, 
hogyan etette a gazda. Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. 
A tapasztalt ember azt is tudta, hogy a nagy hangú, kihívóan visel
kedő árus, illetve vevő valószínűleg kupec, jó lesz vigyáznia. Már az 
öltözködéséből is következtethettek arra, hogy illető nem odavaló
si, más vidékről jött. Annál is inkább, mert a helybéliek ismerték 
egymást.

Vidékenként, de nemenként is különböznek a vásárlási szoká
sok. Másképpen viselkedtek az asszonyok, másképpen a férfiak. 
Nagy lábasjószágot, különösen lovat, nő egyedül sohasem vásárolt. 
A tehenet a menyecskék alaposan megnézegették, hiszen nekik 
kellett fejni, esetleg etetni. Az alkudozás azonban a férfi feladata 
volt. Hogy is festett volna, ha két asszony vagy egy asszony és a 
kupec csapdos egymás tenyerébe? Ha megkötötték az üzletet, írást 
sohasem készítettek róla, a „marhapasszust” annak rendje és módja 
szerint megkapta az új tulajdonos. A jó vásár után következett az 
áldomás. A férfiak bevonultak a kocsmába, az asszonyok pedig kint 
várakoztak. Nem csak az előkelő angol klubokban nem volt helyük 
a nőknek, de a falusi kocsmákban sem látták őket szívesen. Az
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asszonyok tehát kint várakoztak, s ha elunták magukat, akkor a 
gyerekeket beküldték az apjukhoz, hogy induljanak már végre haza.

Napjainkban megváltozott a vásárok hangulata. A kupecok ter
mészetesen most sem hiányoznak. Manapság is közvetítenek, ha 
kell, házhoz mennek. Megsértődnének, ha kupecnak neveznék 
őket, felvásárlók ők, egy-egy vállalat képviselői. Az egykori vásárok 
ügyeskedő kereskedőjének alakját már csak népmeséink őrzik a 
hiszékeny emberek okulására. Nálunk is közkedvelt Csalóka Péter 
története. A furfangos szegénylegény becsapja hiszékeny áldozatait. 
Egy lóbőrrel indul a vásárba, és gazdagon tér haza. A mesék erkölcsi 
tanítása szerint az ifjú minden alkalommal a fösvény és a hiszékeny 
gazdag embernek jár túl az eszén, ezért a hallgatóság nem is tud rá 
igazán haragudni.
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AZ IDENTITÁST ŐRZŐ VISELET





BÚKOR VAN A LÁNY FEJIN

A nyugat-bácskai hagyományőrző falvak lakói már az asszonyok, 
leányok ruhájából meg tudták állapítani, ki honnan érkezett. Zom- 
borban a Szent István-napi búcsú színes forgatagában még napjaink
ban is megcsodálhatjuk a kupuszinai, gombosi, doroszlói lányokat, 
mert búcsúkor és az úrnapi körmenetben minden településről né
hány nagylány a legszebb ünnepi viseletben vesz rész. Néhány évvel 
ezelőtt éppen úrnapján Zomborban jártam hivatalos úton. Véletle
nül betévedtem a templomba, s az ünnepi szentmisén rádöbbentem, 
milyen csodálatos is a mi világunk. Bunyevác, sokác, sváb, német, 
magyar népviseletben öltözött lánykák szórták a fehér és vörös 
rózsaszirmokat. S akkor elképzeltem, milyen lehetett régebben, 
amikor még nem nosztalgiából öltözködtek viseletbe az emberek.

A körmenetben figyeltem fel arra, mennyire mások a kupuszina- 
iak. A doroszlóiak és a gombosiak szépek voltak, a kupuszinaiak 
emellett még elegánsak is. A felületesen szemlélő talán észre se 
veszi a különbségeket. Sok kikeményített alsószoknya, tarka kas
mírszoknya, kötény, buggyos ujjú blúz, mellényke, a hajuk befonva, 
fejükön dísz. Ebből áll a ruhájuk. Ha azonban megfigyeljük az apró, 
de lényeges eltéréseket, megfejthejük a kupuszinaiak öltözködésé
nek titkát. Igaz, sok alsószoknyát hordanak, legalább négyet, de 
nincs rajtuk semmi cifraság. A korcukba apró ráncokba szedettek, 
plisszírozottak; ilyen a felső szoknya is. Hosszabbak, mint a gombo
siaké és a doroszlóiaké. Az apró ráncok miatt más a kupuszinai 
asszonyok formája, ők nem hasonlítanak a csibeborítóra, keskeny 
derekúak, mert csak az aljánál szélesedik ki a szoknyájuk. A kes
keny fekete színű, tulipános hímzésű selyemkötényük pontosan 
olyan hosszú, mint a szoknyájuk. Más az ingük szabása is. Hosszú, 
testhez álló. Ringó járásuk József Attila sorait, „a harangnyelvek 
ingását” juttatja eszünkbe.
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A kevésbé jó megfigyelők is észreveszik az asszonyok és leányok 
fejdíszét. Az utóbbiak hajukat két copfba fonták, a fejükön koszo
rúba kötötték bársonyszalaggal, bokorra. Előbb a lapos „búkor” volt 
divatban, később a talpas. A Gyöngyösbokréta hatására pedig a ka- 
kasos bokor lesz a lányság jelképe. A nagylány, mielőtt férjhez 
megy, a bokrot, szalagjait összevagdossa, hogy elfeledje régi sze
retőjét. Ezekkel a színes pántlikákkal díszíti a lakodalmi rozmarin
got.

A lakodalomban kontyolják fel a menyasszonyt. Régebben ek
kor tették a fejére a fejszorítót, ma viszont fityulát viselnek, amely 
formájában és díszítésében lényegesen eltér a többi település fej
fedőjétől. Az oldala ráncos, a teteje sima, hátul pedig csokorra 
kötik. A menyecske első fityuláját minden esetben az anyósától 
kapja a fehér, csipkés szélű főkötővel együtt. Ahány főkötőt kap 
ajándékba menyasszonyként, annyi gyereke lesz -  tartja a helyi ha
gyomány.

A színes selyem vállkedők is elmaradhatatlan részei a hagyomá
nyos viseletnek. Ezek azonban gyári termékek. Ilyet viseltek a szá
zadfordulón Bácskában és Bánságban az asszonyok, függetlenül at
tól, hogy melyik nemzethez tartoztak. A kendő színe, mintája utal
hatott egy-egy településre (Kupuszinán a fekete alapszínűt kedvel
ték), de kiválasztásában az egyéni ízlésnek volt döntő szerepe.

A bokor, a fityula, a kötény és a szoknya formája mellett a cipő, 
a kivarrott botos a jellegzetessége a kupuszinaiak viseletének. A 
fekete bársony bőrtalpú cipőt színes mintákkal kihímezték. Mintája 
megegyezik a fekete selyemkötény díszítésével.

Napjainkban a fekete öltözködés a gyászt szimbolizálja. Régeb
ben a gyász színe a sötétkék, a sötétzöld és a lila volt; a fekete szín 
az ünnepet jelképezte. Ezért olyan kedveltek a fekete tónusok e 
nyugat-bácskai falu ünnepi öltözékében.

A településen napjainkban is tart a kivetkőzés. A fiatalabbja 
elsősorban városi ruhában jár. Vannak azonban ünnepek, esemé
nyek, amikor a falu apraja-nagyja legszebb viseletét ölti magára. 
Elvárja tőle ezt a közösség, amely úgy tartja, hogy csakis így ünnep 
az ünnep. Spontán megnyilvánulása ez az identitás megőrzésének.
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A DOROSZLÓI ASSZONYOK VISELETÉRŐL

A népművészet teljes pompájával az asszonyok, a leányok ru
házkodásában jelenik meg. Öltözködésükkel nemcsak szépek, mu
tatósak akartak lenni, hanem a hagyományos közösség azt is kiol
vashatta ruháikból, hogy életüknek melyik korszakában vannak: 
eladósorban-e, eljegyezték-e őket, várandósak-e, vagy éppenséggel 
gyászolnak.

így volt ez Doroszlón is. Az anyák pontosan tudták, mibe illik 
menniük a lányaiknak a vasárnapi misére, s mit vehettek magukra, 
ha táncolni indultak a kocsmába. Ügyeltek arra is, hogy a nagyböjt 
idején kékbe vagy lilába öltözzenek. Nagypénteken mindenki a 
gyászruháját vette magára. Fehér menyasszonyi ruhában csak a Má
ria Társulat tagjai esküdtek. Ezt az íratlan szabályt senki sem szegte 
meg. A hatvanas évekig a legtöbb asszony még „parasztosan járt”, 
lassan azonban kivetkőztek, kényelmesebbnek, praktikusabbnak 
vélték a városi ruhákat. Nosztalgiából azonban minden asszony őriz 
legalább egy divétszoknyát, egy cifra kötényt, merkűt blúzt, négy-öt 
slingölt pentőt.

A doroszlóiak viseletét a sok rövid szoknya, szűk ingváll és a 
többrétegű fejfedő jellemezte. Hétköznap is, ünnepnap is vállfoltos 
ingben jártak, melyet elöl gomboltak, s a gombolás két oldalán 
gazdagon kihímeztek: korábban keresztszemes öltéssel rózsákat 
merkűtek, később a virágokat hamisöltéssel varrták ki. A női viselet 
elmaradhatatlan része volt a smizli, amelyet házilag gyolcsból készí
tették, s amely gazdagon fodrozott és sligelt volt. A gallért helyette
sítette, de a három-négy sor színes gyönggyel a nyakéket is. A gyön
gyöket hátulról színes szalagokkal, lógóval kötötték meg. Az ingre 
vették fel a pruszlikot. Alsótestüket a pentő fedte, erre húzták 
azután a négy-öt fodros, tenyérnyi szélesen hímzett alsószoknyákat. 
Ezek rendben tartására nagy gondot fordítottak, keményítették, 
nyerselték. Erre vették fel azután előbb a slingelt sima szoknyát,
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majd a színes anyagból készült felső szoknyát. Ez elé másszínű 
fodros kötényt is kötöttek. A pruszlik és az ing mellett egyéb ruha
darabjuk is volt: a mici, a tüledálló, a testálló. Ezek szabásukban, 
díszítésükben különböztek egymástól.

A doroszlói és gombosi viselet legdíszesebb része a fejviselet. A 
lányok a hajukat két ágba fonták színes szalagokkal, majd a fejükön 
koszorúba kötötték, és színes rózsás szalaggal masnit kötöttek a 
tetejébe. A lánynak, amikor férjhez ment, bekötötték a fejét, előbb 
azonban a haját kontyba fonták: az alsó főkötővel leszorították, 
erre került rá azután a gazdagon díszített fityula.

A ruhák fajtája és szabása nem változott az évtizedek folyamán. 
A kislányok, menyecskék és az idős asszonyok ruhadarabjai azono
sak voltak. Természetesen az anyag színe, minősége változott, az 
alsószoknyák, a pentők hímzése az asszonyok korával együtt egysze
rűsödött.

A Gyönygyösbokrétában a gombosi, doroszlói és kupuszinai lá
nyok, asszonyok mindig nagy sikert aratnak színes kasmír- (divét-) 
szoknyáikkal, bársonypruszlikjaikkal, csodaszép hajkoszorúikkal. 
Ennél azonban sokkal gazdagabb a viseletűk, mert szoknyáikat, 
micijüket cicből, lyoni selyeből, bársonyból varratták, s ezeket is 
sujtásokkal, pillangókkal gazdagon díszítették. A felvonulók csak 
vasárnap délutáni kimenőruhájukat mutatják meg a közönségnek.



A FEJÜKET ÚGY KÖTIK BE, 
AHOGY NAGYANYÁIK

Előző írásainkban, amikor a doroszlói, illetve kupuszinai asszo
nyok öltözködéséről írtunk, kifejtettük, hogy a jellegzetes ruha napja
inkban egyre inkább az identitás megőrzését szolgálja csupán. Ezért 
öltözködnek napjainkban a kupuszinaiak a nagy ünnepeken paraszto
san, ezért kerül elő a sok pentő és divétszoknya a doroszlói lakodalom
ban a menyasszonytánchoz. Néptáncegyütteseink állandó gondja a 
megfelelő kosztüm, népviselet előteremtése, hiszen többé-kevésbé el
fogadott az a nézet, hogy e vidéknek nincs is viselete, mert a bácskaiak 
viszonylag korán kezdték el a polgári divatot követni.

Azzal kapcsolatban, hogy mikor történt meg a kivetkőzés falva- 
inkban, városainkban, nincsenek pontos adataink. Feltételezzük, 
hogy a húszas-harmincas években már városiasán öltözködtek, de a 
korábbi hagyomány nem ment ki teljesen a divatból. A század első 
évtizedében kiadott Borovszky-féle vármegye-monográfia néprajzi 
összefoglalóját Bellosics Bálint írta. Az egykori bajai múzeumigaz
gató, aki kitűnően ismerte e táj néprajzát, biztos kiemelte volna 
mint különlegességet a gombosi, doroszlói, kupuszinai viseletet. 
Ismertetőjéből kitűnik, hogy a század elején az itteni magyar lá
nyok, asszonyok sok szoknyát, ingvállat viseltek.

A csantavéri asszonyok és leányok is így öltözködtek a század- 
fordulón. A régi családi fényképek jól eligazítanak bennünket. Öl
tözködésükre hatott Szabadka közelsége, az itteni bunyevácok vise
lete is.

A csantavériek a XVIII. század utolsó évtizedében települtek 
mai lakhelyükre. 1785-ben már felépítették iskolájukat és templo
mukat. Észak-Magyarország több megyéjéből és falujából, Palóc
országból érkeztek a Bácskába. A kék szín szeretetét innen hozták 
magukkal, s tudatalatt még napjainkban is ragaszkodnak hozzá.
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1820-ban Csantavéren kirabolták Dankó Jánost, elvitték felesé
gének az összes gúnyáját. A kár bejelentéséből következtethetünk 
arra, hogyan öltözködtek harmincöt évvel a telepítés után. A jegy
zéket szó szerint idézzük, hisz megtudhatjuk belőle, hány ruhája 
volt az asszonynak, milyen anyagokat használtak, s Dobó János 
lánya vagy felesége milyen színeket kedvelt. A levéltári feljegyzést a 
mai helyesírási szabályok szerint közöljük: „1 fekete kamerstuk 
szoknya, új, 1 kék miskolci szoknya, új, 2 kék kötő, új, 3 új szoknya, 
különféle színű, 1 fehér patyolat kötő, csipke rajta, 1 kék kötő, új, 1 
viselt kék kötő, 1 aranyszínű selyemkendő, új, egy fekete selyem
kendő, új, egy pruszliknak való kék selyem, varratlan, 1 fekete se- 
lyempruszlik, viselt, 1 karmazsin kendő, vörös, virágos szélű, viselt, 
3 ingváll, 1 új pöndöly, 1 ingvállnak való, varratlan patyolat, 3 fehér 
pamutkendő, új, 1 fekete kartonpruszlik, viselt, 1 db vörös straftos 
pruszlik, viselt, 1 vörös csíkos szoknya, viselt, 1 nagy pamutkendő, 
kék, új, 1 nagy pamutkendő, viselt, 1 kockás sárga kendő, viselt, 2 
pár papucs, 1 pár piros csizma, új.”

A XIX. század elejéről származó összeírásból kitűnik, hogy eb
ben az időben még nem kedvelték a sok szoknyát. A rabló csak egy 
pendelyt vitt el. Viszonylag kevés alsóruhája volt a kirabolt me
nyecskének. Nem ismerték még a később oly kedvelt, bonyolult 
szabású, testhezálló blúzt, a testállót vagy -  ahogyan itt nevezték -  a 
vizitlit vagy a deréktól elálló tűledállót, a levest. A XIX század 
elején tehát az egyszerű szabású ruhák jellemezték a csantavériek 
öltözködését. A korábban említett, bonyolultabb szabású ruhák a 
múlt század második felétől kedveltek. Ekkor kezdik el viselni a 
csípőig érő, testhezálló, vattával bélelt fekete kabátkát, a kacabájt. 
A pregacsa valamennyi Szabadka környéki településen elmaradha
tatlan része az asszonyok ruhatárának. A bunyevácoktól vették át 
ezt a rendkívül praktikus kötényféleséget. A gyapjúszőttes a színé
ben változik. Szabadkán a bunyevácok a fekete, piros, bordó és 
barna kombinációt kedvelték. A csantavérieknek kék, fekete és 
fehér színben szőtték. A fityulájuk sem volt hímzett, mint a nyugat
bácskaiaké. Az ünnepiről azonban nem hiányozhatott az aranysuj- 
tás. Már többé-kevésbé kivetkőztek az asszonyok, de a fityula és a 
pregacsa még sokáig megmaradt a mindennapok öltözködésében. 
A fejüket, ha gyászolnak, még napjainkban is úgy kötik be, ahogy 
nagyanyáik tették.
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A BAJUSZ ÉS A KALAP

Az előbbiekben már többször szóltunk a bácskai magyarság nép
viseletéről, de eddig kizárólag az asszonyok, leányok öltözködésé
nek jellegzetességeit ismertettük. Ezúttal a férfiak viseletével fog
lalkozunk.

Helyi eltéréseket ebben is felfedezhetünk. A topolyai, szabadkai 
magyarok a mellényt, a kislajbit kedvelték. Az elejét brokátból vagy 
selyemből varrattatták, hasonlóan, mint a bunyevácok. Erre került 
azután a pityke, a fényes pléhgomb. A mellény mindkét oldalát 
kigomblyukazták; ebbe csak be kellett fűzni a posztócsíkra felerősí
tett gombokat.

A doroszlói és kupuszinai hagyományos férfiing hímzett, a díszí
tés az ing elejére került, de a kézelőt és a gallértalan ing nyakrészét 
is kidíszítették. A kupuszinai férfiak ingét nemcsak kihímezték, 
hanem meghatározták a színét is: egyedül ezen a településen a 
legünnepélyesebb ing nem fehér, hanem világoskék, „kupuszinai 
kék” volt.

Az inghez és a mellényhez szűkre szabott nadrágot, csizmanad
rágot, pantallót viseltek. Ennek az aljára talpalót varrtak, hogy ne 
csússzon ki a csizmából. Az elejét vitézkötéssel díszítették. Az el
lenzés nadrágot ezen a vidéken is varrták a szabók. Nem volt rajta 
se slicc, se gomb. A korcba fűzték a szíját, az elejére varrták az 
ellenzőt, amelyről e ruhadarabot is elnevezték. Ehhez a nadrághoz 
a kabát, a nagylajbi illett, amelynek egyszerű volt a szabása, s há
rom-négy gombbal gombolták.

A férfinép életében nagy eseménynek számított az öltöny elké
szítése, mert a szegényebbek életükben egyszer, vőlegénykorukban 
varrattattak maguknak ruhát. Az öltönyhöz csizmát húztak, fejükre 
pedig kalapot tettek. Szabadkán a századelőn a ráncos, később, a 
húszas-harmincas években viszont a kemény szárú csizma volt di
vatban. Ekkor kezdték a legények hordani a priccses nadrágot is.
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Az ünnepi öltözet elmaradhatatlan része volt a kalap. Falvan- 
ként változott karimájának a nagysága, formája és a szalag szélessé
ge. A divat is nagy szerepet játszott a kalap formájának, karimájá
nak az alakulásában. Ugyanakkor viselőjének társadalmi rangját is 
jelezte. Borús Rózsa kutatásából tudjuk, hogy Topolyán a földmű
vesek tojás alakú, a pásztorok pedig lapos tetejű kalapot hordtak. A 
férfiasság jelképe volt ez a fejfedő. Egy szabadkai tanyán valamikor a 
századelőn készült családi képen a fiúcska még pendelyben van, de 
a fején már ott van a kalap. Közhírré téve az utókornak, hogy a 
fényképen nem lánykát, hanem „gyerököt” látunk. A férfiak nem 
jelentek meg soha fejfedő nélkül. Télen még ma is báránybőr sipkát 
hordanak.

A kalap mellett a férfiasság szimbóluma a bajusz volt. Formáját, 
hosszúságát a divat határozta meg. A legények a katonaságban 
kezdték növeszteni. A kiszolgált katonát jelképezte a bajuszos fiatal 
ember.

Az ing, a mellény, a pantalló tehát meghatározója volt száza
dunk férfiviseletének. Falvainkban még az ötvenes években is legin
kább az előbb felsorolt gúnyában jártak. A férfiak körében lényege
sen később történt meg a kivetközés, mint az asszonyok, leányok 
esetében. Néhány népies viseletdarabot, elsősorban a birkabőrből 
készülteket pedig még napjainkban is szívesen hordják. Az öltözkö
désben a férfiak jobban ragaszkodnak tehát a tradíciókhoz, a divat 
sem érezteti annyira hatását, mint a nőknél. Századunk elején ing
ben és gatyában jártak a parasztemberek, egyrészt azért, mert ké
nyelmes volt, másrészt pedig azért, mert az erősebbik nem keveset 
költ ruházkodásra.

A kendervászonból készült ruhadarabot négy szélből varrták. 
Felső részébe, a korcába fűzték a gatyamadzagot. Az ünneplő gatyát 
nyolc-tizenkét szélből szabták, gyolcsból, gyári anyagból. Derékban 
sok apró ráncba szedték, az alját pedig kirojtozták. Ehhez a viselet
hez lobogós ujjú inget és fekete posztóból készült, pitykegombos 
lajbit illett viselni. Idős férfi bő gatyát már nem húzott magára. 
Hétköznap kék színűt viselt. Hogy tartósabb legyen, különösen a 
pásztorok, juhtejjel vegyített zabszalmahamuból készült lúgban 
kifőzték. Amikor megszáradt, hájjal kenegették. Az ilyen ruha vé
dett a tetvektől, de melegebb is.
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A századfordulón készített fényképeken egymás mellett látjuk a 
bő gatyába, illetve pantallóba öltözött férfiakat, legényeket. A gatya 
viselése a húszas-harmincas években ment ki végleg a divatból. 
Arra, hogy a férfiak kötényt is viseltek, már csak az idős adatközlők 
emlékeznek. Kifejezetten úgy vélekednek, hogy a férfikötény a cse
lédöltözet része volt.

A papucs, a bocskor, a faklumpa napjainkig használatos a falusi 
környezetben. Lassan azonban ezeket is kiszorítják a célszerűbb, 
gyárilag készült lábbelik. Az egykori híres mesterségek: a papucso- 
sok, bocskorosok a csizmadiák sorsára jutnak, már csak az emléke
zet, egy-két múzeumba került tárgy őrzi emléküket. A kalap, a 
bajusz azonban napjainkban is a férfiasság jelképe.
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AZ OTTHON





AZ OTTHONTEREMTÉS

Az ember életének legfontosabb célja, hogy otthont teremtsen 
magának és a családjának; ez a házassággal kezdődik. A lakodalom 
után, amikor elmúlik az ünnep, egy életen át ezért fáradozunk, ez ad 
értelmet életünknek. A hagyományos közösségben a fiatal pár há
zasságának kezdetén együtt élt a szülőkkel. A századfordulóig a 
bunyevácoknál és a szerbeknél együtt maradt a család, nagycsalád
ban, „zadrugá”-ban. Három-négy nemzedék élt egy fedél alatt. Egy- 
egy ilyen közösségben tizenöten-húszan is voltak. Mindegyikük tud
ta, kinek mi a feladata. Az apa volt a „gazda”, az édesanya „a 
gazdarica”; ők osztották be a munkát. A gazdasszony döntötte el, ki 
marad otthon, ki lesz a „reduáa”, ki megy ki a földre dolgozni. A
XIX. század második felében kezdtek felbomlani ezek a családszer
vezetek, de még a húszas években is léteztek. Meglétükre a szabad
kai dűlőnevek: a Stantič sor, a Francišković kraj stb. utalnak. Az 
egyik legrégebbi út is egy szerb nagycsaládról kapta nevét: a kelebiai 
Kernjanski pút (Krnjanski út, az egykori Szerb sor, a mai Kizur 
István utca).

Az itteni magyarság ritkán élt nagycsaládban, szórványosan ter
mészetesen előfordult. A háború előtti Hídban Nagy János figye
lemre méltó riportot közölt Muzslya néprajzáról. Ebben az össze
foglalóban találunk olyan adatokat, hogy a szegedi kirajzású telepü
lésen közkedvelt volt a családszervezetnek ez a formája.

Nálunk tehát a fiatal pár rövid ideig élt együtt szüleivel, igyeke
zett mindenki a saját lábára állni, hogy megteremtse a maga egzisz
tenciáját. A szülők azonban ritkán maradtak egyedül. A legkisebb 
gyereknek jutott az a tisztesség, hogy együtt maradjon az édesapjá
val, édesanyjával. Igen, a legkisebbnek, mert néhány évtizeddel 
ezelőtt a bácskai és a bánáti magyarságra nem volt jellemző az 
egyke, hiszen egy-egy házaspárnak többnyire négy-öt, esetleg annál 
is több gyermeke volt, akiket azután tisztességgel fölnevelt.
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Amikor megházasodtak a gyerekek, a fiatal pár új életét a szülői 
házban kezdte meg. Leginkább a fiú vitte haza a feleségét, de ritkáb
ban az is előfordult, hogy a férfi szegődött el vőnek. Az esküvő után 
azután a fiatalasszony holmiját, stafírungját, „stafírját” berakták a 
tisztaszobába, az anyósét pedig a hátsó szobába. A lányok kelengyé
je többé-kevésbé egyforma volt, csak a mennyiségben volt eltérés. A 
két világháború között bútort és belevaló ágyneműt kaptak ágyru
hával, a konyhai eszközöket pedig a rokonság hordta össze a lako
dalomba. A húszas évek elején a szobabútor egy szekrényből -  sifo- 
nérból -, két ágyból -  nyoszolyából, kanapéból karospadból, asz
talból és néhány székből állt. Ezt többnyire a szülők vásárolták meg 
leányuknak. A tollat éveken át gyűjtötték az édesanyák, az ágyra 
való ruhát a leányok keresték meg aratáskor, kapáláskor. Az ágyne
műt, a különféle térítőkét maguk hímezték ki, mert a szép, vetett 
ágy, a kézimunkák a stafírjuk büszkeségei voltak. A gazdagabbak a 
szülőktől tehenet, néhány baromfit is kaptak, hogy megkezdhessék 
önálló életüket. A menyasszony ágyát néhány faluban nálunk is 
ünnepélyesen vitték el a leány új otthonába; része volt ez a lakoda
lomnak. Ahol ez nem volt szokás, ott a lakodalomra már berendez
ték a kelengyéből összeállt tisztaszobát, és azt a vendégsereg meg is 
nézhette.

Ha nagy volt a család, a fiatalok nem sokáig maradtak a 
szülőkkel, hanem „maguk után néztek”, házat és földet béreltek, 
vagy ahogy minálunk nevezik: árendáltak. Mert nemcsak a földet, a 
házat is lehet árendálni. Az egyezséget Szent Mihálykor kötötték. 
Éves szerződéseket készítettek, de leginkább négy-öt évre „fogták 
ki” a házat és a földet. Az árendát vagy pénzben, vagy pedig termé
szetben fizették ki.

A szülők a vagyonukat életükben ritkán osztották szét gyerme
keiknek. Ha tanyájuk és városi, illetve falusi házuk is volt, akkor 
időskorukban beköltöztek az anyatelepülésre, s legkisebb gyerme
kük maradt a tanyán. Földet azonban ritkán adtak, esetleg egy lánc 
földet, vagy ahogyan Martonoson mondják: néhány mérést, hogy 
könnyebb legyen a kezdés. Az ifjú pár azután arra törekedett, hogy 
minél hamarabb otthont teremtsen magának. A szerencsésebbek
nek természetesen a szülők is segítettek, megajándékozták őket 
egy-egy telekkel, „piaccal”, besegítettek az építkezésbe, vagy segítet
tek a kiszemelt ház megvásárlásában. Gyűjtéseim során azt tapasz
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taltam, hogy szüléinknek, nagyszüleinknek bizony keményen meg 
kellett dolgozniuk otthonukért, vagyonukért.

A gyerekek a földet csak szüleik halála után örökölték. A ma
gyaroknál egyformán elosztották a vagyont a leányok és a fiúk kö
zött, nem tettek különbséget az iparosok és a paraszti munkát 
választók között. A bunyevác családokban a leányok ritkán része
sültek szüleik birtokából.

A vagyon gyarapítása a férfi feladata volt. A mindennapi kiadá
sokra az asszonyok teremtették elő a pénzt: a tojás, a tej, a túró 
árából a napi költségeket kellett fedezni. Ebből vásárolták a ruhá
kat, az apró csecsebecséket, hogy az otthonuk meghittebb legyen.
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kimentek rá, pedig tudták, hogy életük javát kint kell eltölteniük, 
hiszen a kinti munka adja életük értelmét.

A tanyasiak tehát zentaiaknak, kanizsaiaknak, szabadkaiaknak 
tartották magukat. Mégis különbséget tettek a szállási legények és 
lányok között. A városiak híresebbek voltak, lenézték a tanyasiakat. 
Ezért szívesebben házasodtak egymással a kintiek, mert belenőttek 
a csöppet:sem könnyű életformába. A kinti élet nemcsak munkából 
állt; szórakoztak is, vallásos életet is éltek. Híresek voltak a tanyasi 
cécók, a nagyobb központokban legényegyleteket is létesítettek. Jól 
működtek a rózsafüzér-társulatok, s mindenütt akadt egy-egy pa
raszt kántor is.

94



AFALVERÉS

Az ember életének legnagyobb élménye, amikor saját otthonát 
építteti meg. A hagyományos közösségben is így volt ez. A ház 
gyakran készült el móvában, mert a legtöbb család baráti körében 
volt valaki, aki értett a vályogvetéshez, falveréshez. Ha fel is fogad
tak falverőket, a gazda többnyire kisegített, részt vett a segédmun
kában.

Régi igazság, hogy az ember abból építi meg otthonát, ami a 
környezetében van. A hegyvidéken kőből és fából, az eszkimók 
jégből, ezen a vidéken pedig évezredek óta a föld az alapanyag. Mert 
voltaképpen a téglát és a cserepet is földből égetik. A hatvanas 
évekig azonban vidékünkön a falvakban és a városok külső kerüle
teiben többnyire vert falból emelték fel az emberek házukat. Ebben 
az időszakban született meg az a építészeti törvény, amely megtiltja 
a vert fal alkalmazását. A törvény ellenére napjainkban is készíte
nek vert falú épületeket, de a falverő bandák már megszűntek. 
Manapság már egyre nehezebb olyan mestert találni, aki ért a falve
zetéshez, és szerszáma is van hozzá.

Az említett törvény megszületéséig a falverő bandák bandagaz
dájának még iparengedélye is volt, de ezt a nehéz munkát a falverők 
kiegészítő tevékenységként is művelték. Ha bandába szerveződtek, 
akkor Szent Józsefkor megindultak, és aratásig vállalták a munkát. 
Ekkor leálltak, egyrészt azért, mert aratáskor faluhelyen senki sem 
építkezett, másrészt a banda tagjai is elszegődtek részes aratónak. 
Augusztusban azután újra indultak, és szeptember végéig, Szent 
Mihályig verték a falat.

A falverő banda tagjainak száma változó volt. Hat-tíz ember 
dolgozott együtt. Mindenkinek pontosan megvolt a feladata, ame
lyet váltásban végeztek, mert az egyik munka nehezebb, a másik 
viszont könnyebb volt. Többnyire ketten termelték ki a földet, mert 
vert falú házat csak ott építettek, ahol megfelelő föld is volt. A
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falveréshez nem volt érdemes földet hordani, egyszerűbb volt oda
szállítani a válykot. Eleven földből verték a falat. A házat nem a föld 
felső rétegéből építették, hanem a humusz alatti szürke földből és 
az alatta lévő agyagból, a sárgaföldből. A kettőt összekeverték; ez 
volt az eleven föld.

A házépítést az alapok kiásásával kezdték, majd az alap mellé 
150 centiméter távolságra beerősítették a vezérkarókat, amelyek 
természetesen magasabbak voltak, mint a leendő fal. A vezérkarók 
minden esetben az építő tulajdonában voltak, ebből készítették el a 
tetőszerkezetet. A vezérkaró közé került azután a falverődeszka, 
melyet kötéllel, kalodafával és pöckölővei feszítettek ki. Ezután 
kezdődhetett a munka.

Akik a földet ásták, azok voltak a gödrösök. A falverődeszkák 
közé ketten dobálták a földet; ők voltak a földhányók. A deszkák 
között négyen végezték a munkát. A deszka tövében volt az első 
tömős, vagy szurkáló. Ez volt a legnehezebb munka, ezért magasabb 
napszám is járt. Egy-két fityók pálinkával többet is megihatott. 
Ugyanis az első tömőstől és a falvezetőtől függött a fal minősége. 
Őt követte a második és a harmadik tömős, legvégül pedig a furkós 
egyengette el a földréteget.

A bandagazda adta a szerszámokat: a talicskát, a kalodát, a 
csüggőt, a falverődeszkát, a tömőt, vagy szurkálót és a furkót. A 
szerszámokért külön fizették: ha napszámban dolgoztak, akkor egy 
napszámot kapott értük, ha folyóméterre vállalták fel a munkát, 
akkor egy részt, mert a keresetet részarányosán osztották szét.

A mester lentről is irányíthatta a munkát, de leginkább ő is fönt 
volt a falon. Beállította a kalodákat, csüggőzte a sarkokat, vigyázott 
rá, hogy a földhányók egyenletesen dobálják a földet. Ő felelt a 
munkáért. Gyakran meg is tréfálták. A deszka tövében élére állítot
ták a tojást, azt természetesen nem bírták összetörni, s amikor 
elvették a deszkát, ott maradt tanúnak. Ugratták is érte a mestert, 
hogy áll majd a fal, hogy verték meg a földet, ha még a tojást se 
tudták széttörni. Ez tréfa is volt, meg talán építőáldozat is. Az már 
nem számított tréfának, ha a nádat vagy szalmaszálat nem szúrhat
ták át a frissen vert falon. Ez azt jelentette, hogy tarhonyás a föld, 
nem verték meg tisztességesen.

A ház falát szakaszosan verték fel. Előbb elkészítették az anyafal 
egy részét, majd fölverték az egyik közfalat, hogy megtámogassák
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egymást. A régi házak fala fokozatosan vékonyodott, az alapoknál 
60-80 centiméter vastagságú is volt, a tető alatt viszont legfeljebb 
45. A falak fokozatos keskenyedését a mesterek a kalodák méreté
nek kisebbítésével oldották meg.

Amikor befejezték a fal építését, ék alakban kivágták az ablakok 
és az ajtók helyét, egyrészt hogy jobban száradjon a fal, másrészt 
hogy kifolyjon a csapadék. Bajelhárítás céljából a házba egy macs
kát hajítottak, mert úgy tartja a néphagyomány, hogy aki elsőnek 
lép az új épületbe, az meghal.

A kész falakra azután felrakhatták a tetőszerkezetet. Az ács
munkával legalább tíz napot várnak, mert úgy tartják, jó, ha a fal 
leülepedik. A fal tapasztását pedig néhány hónapra elhalasztották, 
mert a sarat csak akkor tartja meg, ha jól kiszárad.

A vert falú házakat kedveli az itteni nép. Nemcsak azért, mert 
viszonylag olcsón meg lehetett építeni, hanem azért is, mert télen 
jól tartja a meleget, nyáron pedig hűvös.
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AZ ÁCSOK ÉS A FAGÖRCS TÖRTÉNETE

A fal felépítéséhez az ügyesebb gazdák nem hívtak minden eset
ben mestert, a tető elkészítéséhez és befedéséhez azonban nélkü
lözhetetlen volt a szaktudás. Az ácsok igencsak megbecsült meste
reknek számítottak a hagyományos közösségben. Ők készítették el 
az épület tetőszerkezetét, valamint azokat a gerendából ácsolt épít
ményeket, melyek elmaradhatatlan részei voltak a paraszti gazdasá
goknak: a górékat, magtárakat, hidasokat, -  így nevezték a lábakon 
álló disznóólakat Nyugat-Bácskában.

A XVIII. században vidékünkön gyakran bogárhátúra építették 
a házakat. A falakra különösebb tetőszerkezet nélkül fölrakták a 
héjazatot. Az épületeknek még kéménye sem volt, a füst szabadon 
áramlott a tető alatt. A XVIII. század nyolcvanas-kilencvenes évei
ben szabad királyi városainkban: Újvidéken, Zomborban és Szabad
kán a bécsi udvar kormánybiztosai évente hozták meg az építészeti 
szabályzatokat, melyekben arra szerették volna rákényszeríteni az 
ittenieket, hogy városias jellegű otthonokat építsenek maguknak és 
családjuk számára. Sajnos a rendeletek nem hozták meg a kellő 
sikert, mert a városi magisztrátus még 1810-ben is azzal ijesztgette 
Szabadka polgárait, hogy lebontatja házaikat, ha azokra nem tesz
nek tisztességes tetőt, nem építenek bennük tűzbiztos kéményt és 
nem kerítik körül.

A XVIII. és XIX. századi építészeti szabályrendeletek lényegé
ben meghatározták vidékünk népi építészetének is a gyakorlatát. 
Már a múlt század közepén a szabad királyi városok és mezővárosok 
polgárainak a városi elöljárósághoz be kellett nyújtaniuk leendő 
otthonuk tervrajzát, melyet azután a város főmérnöke véleménye
zett. A szabadkai Történelmi Levéltárban nemcsak a városközpont 
műemléképületeinek a terveit őrzik, hanem a külvárosban épített 
falusias jellegű házakét is.

98



Ezek a tervrajzok és a ma is álló különböző korszakokban épí
tett házakból megállapíthatjuk, hogy a házak tetőszerkezete az el
múlt két évszázadban jelentősen átalakult. Hosszú volt az út, amíg 
az emberek egyszerű nyeregtetős házaik helyett bonyolult tetejű, 
villaszerű épületeket építettek maguknak.

A XVIII. és XIX. század elején gyakran készültek a házak tehát 
szilárd szerkezetű tető nélkül. A szegényebbek még a harmincas 
években is putriszerű épületekben éltek. Egyik adatközlőnk mesél
te, hogy amikor férjhez ment, mindenáron házat akartak maguknak 
építeni. A telekre és a vályogra nagy nehezen összegyűjtötték a 
pénzt, de a tetőre már nem futotta. Ezért a házukat évekig szalmá
val fedték be, hasonlóan, mint manapság a tanyai fészereket. Ha 
elvékonyodott a szalma, akkor újabb réteget húztak rá. Később, 
amikor megvették a gerendákat, a tetőt áccsal készítették.

Bácskában és Bánságban a tetőket többnyire szarufás, horogfás, 
kakasülős szerkezetűre csináltál. Korábban bizonyára nálunk is 
népszerűek voltak az ágasfás szelemenes tetők. Napjainkban már 
csak igen ritkán találunk ilyen épületeket. A lakóépületek tetőszer
kezete kizárólag fél ágasokból állt, a különféle pajták, hodályok alá 
viszont egész ágast tettek az építők. A szelement tartó oszlopnak 
több neve is van: ágas, kecske, kecskeláb, láb, ollófa. A szelemenre 
és a koszorúgerendára ácsolták azután a horogfákat, ezekre került a 
nádléc, majd pedig a nádazók felvarrták a nádat.

A nagy múltú ágas tetőszerkezet visszanyúlik egészen a neoliti- 
kumig. A régészeti kutatások tanulsága szerint a kora középkorban 
a Kárpát-medencében az épületek teteje ágas szerkezetű volt. Ilyen 
középkori házakat tártak fel nálunk is Tornyos közelében, a Mákos
ban. Az ágas tetőkkel párhuzamosan a késő középkorban kezdik 
alkalmazni a szarufás tetőket. Ezeket még a két világháború közötti 
időszakban is szívesen készítették a gazdák. A csüggős szarufákat a 
födémgerendára támasztották, a tetőtérben a horogfákat kakas
ülőkkel rögzítették. A szarufákat, horogfákat az ereszeihez közel 
eső részeken viharmentőkkel vagy macskamászókkal is megtámasz
tották. A szarufás tetőszerkezetet a századfordulón kezdte felválta
ni a masszívabb, elkészítéséhez komolyabb szaktudást követelő szé
kestető. Ilyet kizárólag ácsok készítettek. A hatvanas évekig meg
határozója volt népi építészetünknek. Amikor az állószékes 
tetők helyett sátortetőre kezdték építeni a házakat, megváltozott

99



az épületek alaprajza is. A soros elrendezés helyett párhuzamos, 
funkcionálisabb beosztású, négyzetes alapú épületeket emeltek.

A nép különbséget tesz a kőművesmester és a paraszt kőműves 
között. Az ácsok között viszont nincs különbség. Több adomát is 
mesélnek róluk. Az egyik monda szerint azért van csomó a fában, 
mert ácsok készítették el azt a keresztfát, melyre Jézust megfeszítet
ték. Mások szerint Krisztus urunk Szent Péter kívánságának tett 
eleget, mert egyszer régen, amikor együtt vándoroltak, az ácsok 
megverték Jézus legkedvesebb apostolát. A közkedvelt történet 
szerint Péter és Krisztus egy kocsmában kerestek éjjeli szállást. Az 
ácsok mulattak. A két vándor az istállóban pihent, a mulatozók 
azonban nem hagyták őket békén, hanem viccből a kívülről fekvő 
Pétert alaposan meglegyintették. Okulva a történtekből, az Úr és 
Péter helyett cserélt a priccsen. Ám az ácsok ismét Pétert verték el, 
aki mérgében arra kérte Jézust, hogy teremtsen a fába vasgörcsöt, 
de Jézus megelégedett a fagörccsel is, az ácsok késői utódjainak 
bosszúságára.
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ANÁDAZÁS

A régi térképek tanúsága szerint Bácskára és Bánságra, miután 
felszabadult a török hódoltság alól, nemcsak a végtelen puszták 
voltak a jellemzőek, hanem a mocsarak is. Az egykori vizek emlékét 
napjainkban már csak a földrajzi nevek őrzik; ezek egy része is már 
feledésbe merült. Szabadkán a XIX. század végéig a patakok, mo
csarak meghatározott szerepet játszottak. Az egykori Rogina bara 
helyén épült fel a városközpont. A Szabadság téri és a kéri Nepo- 
muki Szent János-szobor nemcsak az itteni nép ájtatosságának a 
jelképei, hanem annak is, hogy ott korábban patakok szelték át a 
várost. Ma már nehezen tudjuk elhinni, hogy másfél évszázaddal 
ezelőtt a kéri településen még potyogómalom is működött. A lyu
kas híd pedig a szabadkai lakodalmak elmaradhatatlai* helyszíne. 
Az egykori Folyó utca végén valóban patak felett vezetett át.

Ahol víz van, ott természetesen megterem a nád is. Ez a mocsári 
növény a szegény ember legfontosabb építőanyaga volt. Másrészt 
munkát adott télen a férfinépnek. Ha befagytak, ha nem mocsara
ink, a nádvágóknak decembertől februárig akadt munkájuk. A ná
dat ugyan kivághatták csónakból is, de sokkal könnyebb dolguk 
volt, ha a befagyott tó jegén gyalázkával elvágták a jég felett a 
kiszáradt növényt. Ezt azután kévébe kötötték és árulták, vagy fél
retették, ha a családnak szüksége volt rá. A szegényebbek a nád 
gyökerét is összeszedték, megszárították és azzal fűtötték a kemen
cét.

Aki építkezett vagy ki akarta javítani háza tetejét, az időben 
gondoskodott a nádról. A vékony szálú nádat kedvelték leginkább, 
mert acélos, acelas volt -  kemény, de rugalmas. Amikor felrakták a 
tetőszerkezetet, az ácsok után nyomban megjelentek a nádazók is. 
Az ügyes kezű emberek tanulták ki ezt a foglalkozást. A mesterek 
alkalomszerűen végezték ezt a tevékenységet, ahogy akadt megren
delés. A nádazók nem mentek el más településre, mint falverők,
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mert mindenhol volt olyan egyén, aki értett a tetőkészítés külön
böző fogásaihoz.

A tető elkészítéséhez két ember kellett. Meggyorsították a mun
kát, ha lent, az épület mellett egy segédmunkás is tevékenykedett. 
Egy-egy tetőt három terítéssel fedtek be. Ez azt jelentette, hogy a 
tető aljától a gerincéig három sor nádat varrtak, illetve vertek fel. A 
munkát minden esetben a nád válogatásával kezdték meg. Külön 
válogatták azokat a szálakat, melyekkel a szegést végezték. Amikor 
ezzel elkészültek, hozzáfogtak az érdemi munkához. Elkészítették 
az állást, melyben a nádazók dolgoztak, valamint azt a rámát, ahova 
a nádkévéket egyenletesen szétterítették, majd kalodákkal leszorí
tották. Ezután kezdték el a kévék levarrását. A nádvarró tű hosszú, 
hegyes acélhuzal volt; régebben ez a szerszám keményfából készült. 
A varráskor tulajdonképpen jó erősen lekötözték a nádléchez a 
kévéket. Századunkban már horgonyozott huzallal végezték ezt a 
műveletet, de korábban a tető rögzítéséhez gyékénykötelet használ
tak. Amikor levarrták az első terítést, a nádverővel egyenletesen 
fölverték az első sort. A nádverő egy lépcsőzetesen kialakított kala
pácsszerű eszköz volt, melynek minden részét fából készíttették. A 
második és a harmadik terítés alkalmával is természetesen ugyanezt 
a műveletet kellett elvégezni.

Amikor felértek a tető csúcsára, akkor a gerincnél a megnedvesí
tett nádkévéket keresztben megfonták. Erre került azután a szegés, 
amely a nádas tetők szépségét adja. A szegés, illetve a tető csúcsára 
leginkábbb V alakú koporsódeszka került, melyet azután nyeregfá
val erősítettek a szarufákhoz. A nyeregfák végét ki is cifrázhatták X 
alakban. A nádtetőt a tűzfalaknál vékony oromdeszkákkal fedték 
be, melyeket szépen díszített kovácsoltvas kampókkal erősítettek a 
horogfához. Avihardeszka végét a tető csúcsán többnyire egy szint
be hozták a gerinccel, régebben azonban szokás volt, hogy a meg
hosszabbított deszka végét lófej alakúra formálták. Bajelhárító volt 
ez, megvédte a házat a gonosz szellemektől, villámcsapástól, tűz
vésztől.

Gubicza Kálmán a századfordulón Monostorszegen volt tanító, 
amellett az egykori Bács-Bodrog Vármegye Történeti Társulatának 
kiemelkedő kutatója. A szaktudomány elsősorban régészeti tevé
kenységéért tiszteli, de fontosak azok a néprajzi leírások is, melye
ket monostori tanítóskodása során ebben a sokác helységben vég
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zett. Egyebek között lerajzolta a monostori sokácok házait, ame
lyeknek vihardeszkája nemcsak lófej alakú volt, hanem a meny
asszonyládához hasonlóan rózsakkal, tulipánokkal volt kicifrázva. 
A sokácok a vihardeszkákat nemcsak lófej alakúra vághatták ki, 
hanem fejformájúakra is; az egyikre női fejet festettek, a másikra 
pedig férfit. Napjainkban sajnos ezek a csúcsdíszek már letöredez
tek a házakról, a festésnek már a nyomára sem bukkantunk. Az 
egykori ház szépségét, cifraságát Jankó János rajza örökítette meg 
Béregen; a rajzot az ezredéves évfordulón felállított néprajzi falu
ban mutattak be 1896-ban. A nagyszabású kiállítás keretében a 
Városligetben felépítették a korabeli Magyarország legjellegzete
sebb népi építészeti emlékeit, így a sokácok béregi házát is. Az 
egykori vihardeszkák csúcsdíszeit a nyolcvanas évek legelején töre
dékes formában még mi is megtaláltuk. Hogy milyenek lehettek, azt 
Gubicza Kálmán és Jankó János rajzaiból tudjuk.
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A  NAPSUGARAS HÁZAKRÓL

A köztudatban úgy él, hogy e táj hagyományvilága szegényes, 
népművészete nem irigylésre méltó. A zentai iskola népzenekuta
tói, Penavin Olga népmesekiadványai, Jung Károly hiedelmeket 
összegyűjtő kötetei, Silling Istvánnak a népi vallásosságot feltáró 
munkái ennek az ellenkezőjéről győznek meg bennünket, arról, 
hogy a bácskai és bánsági magyarok népi kultúrája igen gazdag, 
csupán a feltárása talán kicsit több alázatot kíván kutatóitól.

Az itt élők népi díszítőművészete sem elhanyagolható, még ak
kor sem, ha néhány ügyes kezű asszony úgy vélte, hogy ilyen nincs, 
ezért megalkották a dél-bácskai virágokat, hadd legyen nekünk is 
valamilyen mintánk, mint a kalocsaiaknak, mezőkövesdieknek. Az 
asszonykezeket dicsérő motívumok korábban is akadtak. A mi né
pünk a rózsát kedvelte, azaz -  ahogy errefelé mondják, függetlenül 
attól, melyik nyelvjárást beszélik -  a „rúzsák”-at. Annyira, hogy 
néhány „cifra végű” házra is rákerült az ácsok jóvoltából.

A napsugaras házakat nevezik így Bácskában és Bánságban, ahol 
ezek voltak divatosak legalább fél évszázadon át, a múlt század 
hetvenes éveitől 1930-ig. A Tiszától keletre és nyugatra, Szabadká
tól Becskerekig, délen pedig Temerinig építettek ilyen épületeket. 
A deszkából készült fűrfalaknak számtalan variánsát készítették az 
itteni ácsok. A nyolcvanas évek közepén még hatszáznál is több 
volt. A részmotívumok azonosak mindegyiknél, mégis valamennyi 
különbözik egymástól.

A szóban forgó minta valószínűleg szegedi közvetítéssel került 
erre a vidékre, hogy azután az itteni mesterek kedvük szerint variál
hassák, díszíthessék a lécekkel berakott kazettákkal az oromfalat. 
Kezdetben minden bizonnyal bajelhárítónak szánták, a nap, az is
tenszem nem hiányozhatott ezekről az oromzatokról. Hasonló sze
repük lehetett, mint a településeket óvó Szentháromság-szobrok
nak. Be is festették őket, három-négy élénk színnel hangsúlyozták a
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tűzfalon található mintákat. Sajnos ilyen szépen kifestett tűzfal már 
csak egy van, mégpedig Kishomokon. Néhány évvel ezelőtt Csanta- 
véren és Oroszlámoson még „istenszemes”is állt; így nevezte Bálint 
Sándor a szegedi ácsok nyomán azokat, melyeknél az oromzat egész 
felületét a sugarak töltik ki. A nyolcvanas években még beszélget
tünk olyan mesterekkel, akik maguk is szerkesztettek ilyen tűzfala
kat, az adai Dóczi Istvánnal és a topolyai Barak Pista bácsival. 
Tőlük és a ma is álló házak alapján tudjuk, hogy a húszas években a 
szaloniki önkéntesek számára létesített telepesfalvak házait is így 
díszítették az itteni ácsok.

A napsugárdíszes házakat sok helyütt ismerik Közép-Európá- 
ban, ilyen változatos formában azonban, mint minálunk, nem. Jog
gal állíthatjuk, hogy a vajdasági magyarság népművészetének félteni 
való kincsei.
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A  BÚBOS KEMENCÉRŐL

A néprajzkutatók és a műemlékvédők nem kis nosztalgiával 
szólnak hagyományos lakóházaink szépségéről, arányairól, a célsze
rű térkihasználásról. A fentiekkel kapcsolatban a szakmának és a 
közembernek a véleménye igencsak ritkán esik egybe. Ha azonban 
a kemencéről esik szó, akkor mind a városi, mind a falusi ember 
szívesen emlékezik vissza az egykori lakószoba melegére, a családi 
tűzhelyre.

A hagyományos lakóház egyik legfontosabb része volt. Megha
tározó szerepet játszott a szoba beosztásában, a tér kiképzésében. 
Ezen a vidéken már ugyan ritkán találjuk meg a sarkos elrendezés 
emlékét: a munka- és a kultikus teret. Levéltári adataink vannak 
róla. Völgyesen, a Sarnyai-féle tanyán nagy örömünkre még megta
láltuk ezt az archaikus beosztást. Ennek lényege az volt, hogy a 
kemence körül végezte munkáit a háziasszony, a szent sarokban a 
padnál és az asztalnál volt a kenyér, valamint a köznapi vallási élet 
többi kelléke.

A kemence azonban nemcsak a sarkos elredezésű szobában volt 
a családi élet legfontosabb helye, hanem minden falusi, kisvárosi 
épületben. Körülötte mindenki megtalálta a maga helyét. A kuckó
ban voltak a gyerekek, a hosszú téli estéken a család fölnőtt tagjai a 
padkán melegedtek. A régi kemencéknél, közvetlenül az ajtó mel
lett, volt egy kispadka, a püffeszkedő padka, itt üldögéltek nap
hosszat az öregek. Nemcsak pihenni, melegedni lehetett mellette: 
itt sütötték a mindennapi kenyeret, az ünnepi rétest, ebben főzték 
meg a lakodalmi kását, s nem volt párja a kemencében főtt töltött 
káposztának, a szármának. Hogy mennyire fontos részét képezte a 
hagyományos közösség mindennapjainak, azt egyes részeinek meg
nevezése is bizonyítja. A kemencének van szája, de van háta, feneke, 
válla, nyaka, sőt még kalapja is. A nyelvtudomány a névalkotásnak
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azt a módját, amikor emberi tulajdonságokkal ruház föl bizonyos 
tárgyakat, antropomorfizmusnak nevezi.

A banyakemincét, mert ezen a vidéken így nevezik, többnyire a 
férfiak építették. Előbb az alját készítették elő, melynek nagyságát 
az határozta meg, hogy hány kenyeret szándékozott sütni benne a 
háziasszony. Négy-öt kenyeres kemencéket raktak össze, korábban 
zabszalmából gyúrt sárcsíkokból. Az utóbbinak elnevezése falvan- 
ként változott, mint ahogy abban is különbség van, hogy előzőleg 
vesszőből elkészítették-e a vázát vagy se. A szépen megformált kúp 
alakú építményt azután kívül-belül jó vastagon betapasztották. 
Amikor alaposan kiszáradt, bemeszelték. Ezután már az asszonyok 
tartották rendben. Nagytakarításkor kipingálták, kétévenként belé
je bújtak, hogy kiégett falait ismét betapasszák. A húszas évektől 
cserépből építik a kemencéket. Formája is megváltozott; a városi 
cserépkályhák hasáb alakját kezdték utánozni az ügyes kezű meste
rek, de a szalmacsíkból készülteket később is alkalmazták.

A melegítés mellett, a kenyérsütés nélkülözhetetlen kelléke 
volt, ezért nyáron, amikor nagy hőség volt, a kenyeret nem a szobá
ban sütötték meg, hanem a nyári vagy lacikemencében.

A néphitben is kiemelkedő szerepet játszott a családi tűzhely, 
amint azt a továbbiakban látni fogjuk.
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A BÚBOS KEMENCE KIFÜRKÉSZHETETLEN 
TITKÁRÓL

Hiedelemmondáinkból pontosak tudjuk, melyek voltak azok a 
tilamas helyek és időpontok, melyeket ajánlatos volt elkerülni. A 
lakóháznak olyan részei is vannak, amelyek arra jók, hogy a megtör
tént bajt orvosolhassák. A rontásról és annak elhárításáról van 
szó. Népi hiedelemvilágunk egyik legösszetettebb kérdésköre ez. 
Tudományos fejtegetéssel nem akarjuk terhelni olvasóinkat; akit 
érdekel e problematika, az Jung Károly Hiedelemmondák és hiedel
mek (Újvidék, 1990) című, jelentős monográfiájából jól tájékozódhat. 
Az alábbiakban kizárólag azokkal a hiedelemmondákkal foglalko
zunk, melyek a kemencével, a boszorkányokkal, illetve a váltott 
gyerekkel kapcsolatosak.

A magyar nyelvterületen, így nálunk is közismertek azok a törté
netek, melyek arról szólnak, hogy a kereszteletlen gyereket, ha magára 
hagyják, kicserélhetik a rosszak; beteg, vízfejű, angolkóros, néma 
gyermeket hagynak vissza, ahogy az egyik martonosi adatközlőnk 
jellemezte: „Tudja, olyan nagyfejű vót.” A gyerek kicserélését külön
böző praktikákkal próbálják meg megakadályozni. A bunyevácok- 
nál a kereszteletlen gyermek mellett mindig ég egy kis petróleumlám
pa. A legtöbb anya tudja, hogy a rózsafüzérje, imakönyve, kissöprű- 
je megvédheti a csecsemőt, ha magára kell hagynia. Ha viszont a baj 
mégis megtörténik, a kemence bűvös erejét veszik igénybe. Az egyik 
legnépszerűbb magyar hiedelemmonda ez. A mi védékünkön is jól 
ismerik. Lényege az, hogy fölfűtik a kemencét, a beteg gyermeket 
ráültetik a sűtőlapra, s megpróbálják bedobni a kemencébe. Az utol
só pillanatban eltűnik a váltott gyermek és az egészséges visszajön. 
De íme egy martonosi példa- Fűtsékfő a kemincét, tegyék a gyereket 
a lapátra, és mintha bedobnák a tűzbe. Akkó visszavátották, le vót 
rongyolódva, nagyon soványan gyütt vissza.
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Számtalan történet szól e tájon is a boszorkányok viselt dolgai
ról. Minden településünkön tudnak különböző praktikáikról. Ha 
bizalmas viszonyba kerülünk adatközlőinkkel, azt is elárulják, kik 
voltak a faluban azok, akik ilyesmire adták a fejüket, és elsajátítot
ták a tudományt. Az embert és az állatot megrontották, a tejhasznot 
elvitték. A hagyományőrző közösség praktikus mágiával képes volt 
a rontást visszaszármaztani a boszokányra. Jung Károly gombosi 
gyűjtéséből ismerjük azokat a hiedelemmondákat, melyek arról 
szólnak, hogy a délben fölfűtött kemence segítségével visszaszerez
hető az elvitt tejhaszon. A forró kemence szájába kell önteni a tejet, 
és verni kell, amíg meg nem jenik a boszorkány, akinek a tejveréstől 
sebes lesz az arca. Nem szabad beengeni, bármennyire könyörög is, 
mert csak akkor száll át rá a rontás.

A világ titkainak kifürkészése életünk egyik nagy ajándéka. Jó 
lenne, ha egy-egy búbos kemence mellett nem csak megmelegedhet
nénk, hanem segítségével a gonosz lelkeket is felismerhetnénk és 
elkergethetnénk.



AZ AJTÓ ÉS AZ ABLAK

Egy kedves népmesében, melyet legalább negyedszázaddal 
ezelőtt Szajánban is hallottam Vastag Mariidtól, arról van szó, hogy 
a buta lányt csak akkor hajlandó elvenni feleségül az okos ifjú, ha 
legalább három, a leány családjánál butább atyafival találkozik. Az 
ifjú vándorlásai során egy helységben arra figyelt fel, hogy a falu 
lakói teknővel szaladgálnak ki-be. Kérdésére elmondták, hogy 
teknővel hordják a világosságot, mert a templomnak nincs ablaka. 
A történet folytatásaként Kelemen, mert így hívták a legényt, abla
kot vág a falba, s feleségül veszi Katikát, hiszen egy egész falu 
butább volt, mint ő. A történet is arra utal, mennyire fontos, hogy az 
épületen minden a maga helyén legyen.

A ház egyik meghatározó eleme az ajtó és az ablak. A városi 
lakóházak esetében stílusmeghatározó is. Más-más ablak, illetve 
ajtó illik a klasszicista, az eklektikus, a szecessziós, a modern építé
szeti alkotásokhoz, hogy csak az utóbbi másfél század stílusirányza
tait soroljuk fel.

A falusi házak esetében is fontos szerepe volt az ajtónak és az 
ablaknak. Lényegesen egyszerűbbek voltak, mint a városi változa
tok. A XVIII. és XIX. században gyakoriak voltak az egyablakos 
épületek. A század közepén azután kialakult az a rendszer, amely 
népi építészetünk meghatározója volt egészen az ötvenes évekig. 
Az utcai homlokzat jellegzetessége volt a két ablak és a kiskapu. A 
ház elejére, az első és a hátsó szoba falára pedig egy-egy oldalablak 
került. Amikor a ház előtti tornácot -  nálunk gang a neve -  beépí
tik, az oldalablakot nem falazzák be, hanem polcként tovább hasz
nálják. Gyakran teszik ide a kenyeret, ezért a bunyevácok „lebar- 
nik”-nak is nevezik.

Az ablakszárnyak több részből álltak. Az ablak nagyságától 
függően egy-egy szárny három-, illetve négyfiókos volt. A fiókos 
ablakba kisebb üveg kellett. Ha betört, nem okozott nagyobb ki
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adást a családnak. A régi épületek ablakai szimplák voltak. Legtöbb 
helyen az utca felől még fatáblákat, esetleg zsalugátert is tettek. Ezt 
azután befestették kékre vagy zöldre -  aszerint, hogy a településen 
melyik színt kedvelték az asszonyok. A világoskék a kupuszinaiak 
színe volt, a Tisza mentiek a zöldet, a csantavériek az erősebb kéket, 
a szajániak viszont a kékítőkékre emlékeztető színt kedvelték. 
Ilyenre festették a fatáblákat, de azt a falrészt is, mely az ablakszár
nyak körül alakul ki. A hatvan-nyolcvan centis fal közepébe teszik 
az ablakot. így festik a régi házakat még napjainkban is a telecskai- 
ak, akik 1885-ben Szajánből költöztek mai lakhelyükre. Az egykori 
telepesek egy évszázad elteltével is ragaszkodnak a hagyományok
hoz.

A régi házakra nemcsak az apró ablakok jellemzőek, hanem az 
ajtók is, amelyeket a század elejéig, amíg az üvegajtók meg nem 
jelentek, pallóból készítettek. Nem volt rajtuk semmilyen dísz, még 
kilincs sem, esetleg csak kopogtató. Idős emberek még emlékeznek 
a fakilincsre, melynek madzag volt a rántószíja. Bezdánban ezt a 
kilincset „faklipityó”-nak nevezték. Az üvegajtók előbb a tisztaszo
bába nyíltak, később a többibe is. Ekkor kezdtek a falusi asztalosok 
igényesebb, vésett ajtószárnyakat készíteni.

A falusi házak jellegzetessége a konyha előtti kis lécajtó. Meg
nevezése igencsak változatos: sorompónak, rostélynak, saroglyá- 
nak, verőcének hívják. A szabadkéményes házak elmaradhatatlan 
része volt. Nyáron csak ezt csukták be, hogy ne menjen be a lakásba 
a jószág.

Az ablakhoz és az ajtóhoz számtalan hiedelem is kapcsolódik. 
Elkészítésük is gondot okozott. A vert falú házaknál az ablakok és 
ajtók helyét háromszög formában vágják ki. Hogy ne érje baj a ház 
építőjét, illetve építtetőjét, rendszerint egy macskát hajítanak be 
áldozati állatként, mert a nép úgy tartja: minden új ház egy életet is 
követel.

A ház legveszélyesebb pontja a küszöb, de a baj megelőzésére is 
alkalmas. A rosszakaratú emberek ide ássák el azokat a tárgyakat, 
melyekkel megronthatják az embereket. Ha villámlik, a küszöbbe 
verik a baltát, a kukorékoló tyúk nyakát is itt kell elvágni. A baj 
megelőzésére nemcsak a küszöb volt alkalmas. Söprűvel támasztot
ták ki az ajtót a boszorkányok ellen. Megvédte a házbelieket a 
rossztól, ha az ajtófélfát fokhagymával kenegette be a háziasszony.
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Az ajtó sarokvasára öntötték azt a szenes vizet is, melyet akkor 
készítettek nagyszüleink, ha a gyerekeiket megverték szemmel. Az 
ablaknak fontos szerepe volt a halottas házban is, ahova nem illett 
bekukucskálni. Aki ezt tette, az sárgaságot kapott, esetleg a halott 
magával is vihette. Figyelmeztetésül a gyászoló család leginkább 
gyertyát tett az ablakba, s az mindaddig ott égett, míg a halottat el 
nem vitték. A boszorkány is az oldalablakon szokott bekopogni, 
bekiabálni. A frászos gyerekre ráverték az ablakot. Zentán úgy 
tudták, hogy ezt a műveletet csak egyszer végezhették az asszonyok, 
másodszor már nem volt hatása.
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A  TISZTASZOBA DÍSZE

A vajdasági szobabelsők leglátványosabb része a tiszta ágy. A 
magas, vetett ágy valamennyi itt élő nép szobáját díszítette. A nyo- 
szolyáról és az abba való ágyruháról a korabeli végrendeletek is 
megemlékeznek. Ezt édesanyjuk után mindig a lányok örökölték. A 
csantavéri jobbágylevelekből tudjuk, hogy már a XIX. század első 
harmadában fontos szerepe volt ennek a bútornak az itteni magya
roknál. A szerbek az ágyat csak a század utolsó évtizedeiben kezd
ték használni. Addig priccsen aludtak, erre sorakoztatták a párná
kat, s vastag, durva gyapjútakaróval takaróztak.

Kétféle ágyat ismertek ezen a vidéken. A nyoszolya a múlt szá
zad nyolcvanas éveiben alacsony volt. A századfordulón jöttek di
vatba a magas, cifra, tornyos ágyvégek.

Az ágyakat minden esetben párhuzamosan helyezték el a mes
tergerendával, a bejárati ajtóval szemben. A gerenda alá soha nem 
tettek fekhelyet, mert ott a koporsónak volt a helye. Nem feküdtek 
alá, mert az itt élő népek úgy tudják, hogy aki ezt megteszi, azt nagy 
baj éri: gyógyíthatatlan betegséget kap. Ez a hiedelem indokolja, 
hogy a húszas években vásárolt hálószobabútorok ágyait sem rakják 
egymás mellé, mint a városi lakásokban, hanem a hagyományos 
elhelyezéshez ragaszkodnak.

A vetett ágy szépségét a benne elhelyezett ágynemű adta. Az ágy 
bevetése településenként változott. A szerb és bunyevác tisztaszo
bában a szalmazsákot minden esetben gyapjúszőttessel, ponjavicá- 
val takarták le. A magyar falvakban a fehér ágyat kedvelték. A 
gazdasszony akkor volt híres, ha magas volt az ágya. Ez azt jelentet
te, hogy sok tolla volt. Asszonyaink azonban a módi érdekében egy 
kicsit csaltak is: hogy magasabb legyen a nyoszolya, két végére desz
kát tettek. A szalmazsák és az ágynemű közötti részt bódénak, 
bújónak, supelátnak, suttynak nevezték. Erre a deszkára került az
után a díszesen kivarrt lepedő, majd felsorakoztatták rá a nagypár
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nákat, leginkább hármat, a nagyméretű dunyhát, s végezetül a kis
párnákat.

Az ágynemű összerakása is településenként változott. Az azon
ban minden falura jellemző volt, hogy a vánkos, illetve a dunyha 
végét fehér lyukhímzéssel kihímezték, ez alá azután kék, rózsaszín, 
sárga selymet tettek, hogy jobban kifejezésre jusson a varrás szépsé
ge. A húszas években jött divatba a gyári ágytakaró, ez azonban nem 
szorítja ki a hímzett párna- és dunyhavégeket, mert az asszonyok 
megtalálták a módját, hogy kezük munkája továbbra is jól látható 
legyen.

Korábban a kelengye, vagy ahogy minálunk nevezik: a stafír 
legfontosabb része az ágy volt. Nem a bútor, hanem a belevaló, az 
ágynemű. Az anyák, amikor elkezdett cseperedni a lányuk, elkezd
ték gyűjteni a tollat, s lassan hozzáláttak a párna és dunnahajak 
hímzéséhez. Művészi tökélyre ebben nálunk a hertelendyfalvai 
(Vojlovica) székelyek és a gombosi, doroszlói asszonyok töreked
tek. A székely varratasok XVIII. századi hagyományt őriztek meg, a 
hímzésnek az úgynevezett régi stílusát. Nyugat-bácskai hagyo
mányőrző településeink díszítőművészete a múlt század második 
felében alakította ki motívumait, s egészen a negyvenes évekig ké
pes volt megújulni. A székely díszítőművészet jellegzetessége a sti- 
lizáltság, a doroszlói és a gombosi kézimunkákat azonban csak 
kezdetben jellemezte ez, később sokkal inkább a naturalizmus.

Nyugat-Bácska híres hagyományőrző településén, Kupuszinán 
nem volt hagyománya a kézimunkának. Nem azért, mert az itteni 
menyecskék nem szerették a szépet, vagy ügyetlenebbek voltak, 
mint a többiek. A kertészkedés, a piacozás miatt egyszerűen ezekre 
az asszonyi munkákra nem maradt idejük. A fehér ágyat azonban ők 
is szerették. A díszes hímzéseket kész mintákkal pótolták. Az ágyu
kat feltornyozták, s a párna és dunnahaj végére, hogy cifrább legyen, 
színes gombokat is varrtak.

A díszes vetett ágynak fontos szerepe volt az itteni asszonyok 
életében. Tisztaszobája ugyan nem volt a szegény embernek, de egy 
tiszta vetett ágya minden asszonynak volt. Ezt sohasem használták, 
esetleg a bújóba mehettek be a gyerekek. Ha tolira nem tellett a 
családnak, akkor a párna- és dunyhatokot szénával vagy szalmával 
tömték ki, s erre húzták rá a gazdagon hímzett ágyhuzatot.
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A  MENYASSZONYI LÁDÁKRÓL

A régiséggyűjtők közkedvelt műtárgya a menyasszonyi, az ún. 
tulipános láda. Már a XVIII. század utolsó évtizedében használták 
vidékünkön. A közgyűjteményekben található legrégebbi ilyen tí
pusú, 1796-ból való ládát Béregen találták. A többi datált festett 
láda a XIX. század különböző korszakaiban készült 1840 és 1889 
között. A béregi sokác ládával mutat rokonságot az 1817-ból szár
mazó kupuszinai láda. Mindkettő homloklapjának a középpontjá
ban a virágfüzéreket fülke alakú mezőben helyezték el. A fülke 
közepébe minden esetben egy kisebb deszkából faragott négyzet 
vagy rombusz áll. A virágfüzér kontúrjait fehér színnel emelték ki. 
Mindkét ládát a komáromi ládák csoportjába sorolhatjuk.

Nem volt lényeges különbség az itt élő nemzetek menyasszonyi 
ládái között. A szerbek a sötétkék és fekete alapszínű ládákat ked
velték, a szlovákok és a magyarok pedig a világosabb kéket és zöl
det. Ez azonban nem volt szigorú szabály. A színek világosodása 
inkább a különböző korszakokra utal. A múlt század utolsó évtize
deiben, amikor a békési bútorok erre a vidékre is eljutottak, a 
világoskék alapszínű menyasszonyi ládák voltak divatosak. Koráb
ban a komáromi ládáknak volt meghatározó szerepük. Ezek nem
csak Bácskában voltak népszerűek, hanem a Szerb Királyságban is. 
A Dunán szállították le, s a vásárokban árulták. Bácskába és Bán
ságba három központból jöttek a festett bútorok: Komáromból, 
Békésből és Csongrádból, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 
erdélyi központokat sem. A nagyobb városokban: Apatinban, Sza
badkán, Zomborban, Kikindán, Becskereken fontos asztalosüze
mek voltak, de egyikben sem alakult ki olyan műhely, melynek 
termékeit jellegzetes stílusuk miatt elkülöníthetnénk. A ládáknak 
rendszerint a homloklapját cifrázták ki. A mintákat többnyire tü- 
körképszerűen ábrázolták. Lehettek ezek szobarajzúak, de használ
tak előre készített sablonokat is.
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A XIX. században tehát helyi stílust nem különíthetünk el. Ez
zel szemben századunk első évtizedében néhány településünkön 
konzervativizmust figyelhetünk meg: Monostorszegen a sokácok 
még a tízes években is sötétkék menyasszonyi ládákat készítettek, 
Gomboson és Kupuszinán pedig a világoskék virágmintás festett 
bútorokat kedvelték. Monostoron a világoskék alapszín a húszas
harmincas évek divatja volt. Ezeket a bútorokat már nem a vásáro
kon szerezték be, hanem a helyi asztalosok készítették. A meglévő 
tárgyak alapján feltételezzük, hogy a századforduló idején Nyugat- 
Bácskában kialakult a festett bútorstílusnak egy helyi változata, 
amelynek központja Prigrevicában volt, ahonnan az ottani meste
rek a környékbeli hagyományőrző településeket látták el szabadraj- 
zú, cifra mintás bútorokkal.

A festett láda, amikor használták, mindig a tisztaszobában állt, 
ha volt ilyen helyisége a családnak. A mai adatközlők kizárólag a 
párhuzamos szoba berendezésére emlékeznek, ezért csak az ilyen 
szobabelsőknél határozzuk meg a helyét. Minden esetben a két 
ablak között állt, a mestergerenda alatt. A láda fölött a katolikus és 
református családoknál a nagytükör vagy a nászajándékba kapott 
szentkép lógott. Rendszerint ezen tartották a dísztörülközőt is. Ide 
tűzték fel a virágvasárnapi szentelt barkát, ha nem élt az a hiedelem, 
hogy elszaporodnak tőle a legyek a lakásban.



AKEREK ÓL

A szabadkai tanyákon megőrzött régiség a kerek ól. Főleg a 
bunyevác gazdasági udvarokban található Nagyfényen, Györgyén- 
ben, Tavankúton. Régebben szinte minden szálláson voltak ilyen 
kúp alakú kis építmények. Terepjárásaink során arra is felfigyel
tünk, hogy nemcsak Szabadka környékén kedvelték őket, hanem a 
Zombor közelében fekvő Obzirban, a Zentához tartozó Adahatár- 
ban, Adán pedig a völgyparti tanyákon is. Ezeken a településeken 
azonban csak néhány tanyán állnak még. Faluhelyen, városban a 
gazdasági udvarban már nincsenek boglya formájú tyúkólak. Ér
deklődésünkre, hogy voltak-e, azt a választ kaptuk, hogy nem vol
tak, mert ilyeneket csak szállásokon volt szokás építeni.

A kerek ólakra már rég felfigyelt a magyar, de a jugoszláv nép
rajztudomány is. Az előbbi szakemberei az őstörténeti sajátosságok 
megőrzését vélték felfedezni a kör alaprajzú épületekben. Úgy vél
ték, hogy a honfoglaló magyarság nomád gyökerű tradíciójához 
tartoznak. A jugoszláv kutatók viszont a mediterrán térség sajátos
ságait fedezték fel bennük. A Földközi- terngeri országokban kőből 
építették az álkupolás kunyhókat, amelyekben laktak is, tüzeltek is. 
Ezeket az épüleket, a „bunjé”-kat szokták kapcsolatba hozni az 
észak-bácskai kerek tyúkólakkal.

Bácskában csak a baromfiólak és a pásztorkunyhók esetében 
alkalmazták ezt a formát. Az Alföldön, a Nagy-Kunságban a század- 
fordulón a gabonát tartották kúp alakú téglából épített magtárak
ban. Ezek nyolcvan-kilencven évvel ezelőtt eltűntek, de a kerek 
alaprajzú ólakat még sokáig kedvelték a tanyasiak. Bátky Zsig- 
mond, egyik legjelentősebb néprajzkutatónk úgy vélte, hogy funkció- 
váltás történt a gabonások és a kerek ólak között, vagyis amikor 
korszerűbb magtárakban kezdték tárolni a gabonát, a meglevő épü
letet nem bontották le, hanem disznóólként, tyúkólként használták
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tovább. Később már csak ilyen célra építették a kör alaprajzú gazda
sági épületeket.

Sokféle változatban készítették a kerek ólakat. A legrégebbieket 
nádból. Vékony, hajlékony fűzfavesszőhöz korcolták a nádat. A 
közepén vasabronccsal, dróttal is összefogatták, hogy ne ázzon be. 
Falát elöl tégla formájúra kivágták, lécekből elkészítették a keretet, 
és ajtót tettek rá. A nádkóter, mert így nevezték ezen a vidéken a 
kerek ólat, ha nem tapasztották be, egy évig kitartott. Főleg a csir
kéket nevelték benne. Ha azt akarták, hogy tartósabb legyen, akkor 
kívül-belül pelyvás sárral betapasztották. Évente egyszer-kétszer a 
tapasztást felújították. Ha vastag volt a nád falán a sártapasztás, 
akkor az ólat kifüstölték, hogy elpusztítsák a tetveket.

Jobban kedvelték a téglából, vályogból rakott tyúkólakat, mert 
nagyobbakat építhettek ezekből az anyagokból, azonkívül az ólak 
tartósabbak voltak és szebb formát is adhattak nekik. A látszólag 
egyszerű épületek összerakásához ügyesség, lelemény is kellett, 
hogy a téglák jól kössenek, ne horpadjon be a csibeól oldala. Ami
kor elkészült, belülről is betapasztották. Ha kiszáradt, két sorba 
léceket tettek ülőknek. Lécből készítették el az ajtókeretet, majd 
ajtó is került rá, amelyet éjszakára bezártak, ha rókára gyanakodtak. 
A téglafal oldalán néhány szellőzőlyukat hagytak, hogy ne érje baj a 
tyúkokat. Később azonban csak kívülről tapasztották, meszelték be 
az ólat, leginkább akkor, amikor a lakóházat takarították: pünkösd
re, mindenszentekre.

Nemcsak praktikusak voltak ezek az építmények, hanem a gaz
dasági udvar díszei is. A téglából készült csirkeólat is kitüzelték, ha 
megbetegedtek a baromfik, vagy ha elszaporodtak a férgek. Kérdé
sünkre, hogy miért készítették ilyen formában ezeket az ólakat, 
minden esetben azt felelték, hogy azért, mert a legegyszerűbb mó
don lehet fertőtleníteni őket.

Ha földből készültek, vázukat vékony ágakból alakították ki, 
erre azután gyeptéglákat raktak. Olyanok voltak ezek az építmé
nyek, mint a kis erődítmények. A földből épített csibeólat ugyan 
nem lehetett fertőtleníteni, de télen meleget adott a baromfinak, 
akárcsak a tyúkverem, amelyre Bácskában és Bánátban az idős adat
közlők még manapság is emlékeznek. A szabadkai tanyákon a het
venes években a boglya formájú ólak mellett a tyúkvermet is hasz
nálták.
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NÉPI VALLÁSOSSÁG





BÚCSÚJÁRÓ KEGYHELYEINKRŐL

A vallásos népélet kutatása az utóbbi esztendőkben kiemelten 
fontos szerepet játszik a közép-európai folklórban. Az elmúlt negy
ven esztendőben ezzel a kérdéssel kevesen foglalkoztak, pedig a 
hagyományos közösség tudatformálásában meghatározó szerepe 
volt. Még ha némelyek divatnak tartják is a népi vallásosság kutatá
sát, meggyőződésünk, hogy segítségével a falusi lakosság életéről 
sokkal pontosabb képet kaphatunk, mint amilyent nélküle koráb
ban kaptunk. Másrészt a vallásosság nem kapcsolódik az urbanizá- 
lódáshoz, ezért e terület kiaknázatlan kincsesbánya.

Hálás feladat a búcsújárás kutatása, hiszen számtalan kérdésre 
kaphatunk választ: hogyan szerveződnek a búcsúsok, mivel töltik az 
idejüket utazás közben, hogyan étkeznek, milyen énekeket énekel
nek, mit imádkoznak, milyen búcsúfiát vesznek, milyen hiedelmek 
kapcsolódnak a búcsúhoz? Sorolhatnánk a végtelenségig a témákat.

Népünk szeretett és szeret napjainkban is búcsúba járni. Koráb
ban Máriagyűdre, Tekijára, Almásra és Hajósra indultak gyalogo
san a zarándokok. A múlt században egy szabadkai család végrende
letében még alapítványt is létesített a Radnába induló hívők számá
ra, akik, mint az iratból kitűnik, évtizedek óta a tanyájuknál álltak 
meg pihenni, étkezni. A végrendelkező tíz lánc földet kívánt e célra 
fordítani. Sajnos nem tudjuk, mi lett az alapítvány sorsa. Arról is 
keveset tudunk, hogy korábban hogyan szerveződtek a bácskai ma
gyarok, amikor a Mária-kegyhelyekhez mentek. Az idősek még em
lékeznek a búcsúvezetőkre. Tudják azt is, hogyan illett viselkedni a 
búcsújárás ideje alatt. Részletesen elmondják, hogyan köszöntötték 
az út menti feszületeket, mit énekeltek az útba eső templomokban. 
Meghatódva emlékeznek arra is, milyen jó érzés volt, amikor meg
hallották az őket köszöntő harangszót.

A bácskai magyarok sok Mária-kegyhelyen megfordultak már, 
szerte Európában. Doroszlóra azonban évenként eljárnak, most
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már autóbusszal, kisassszony napjára. Korábban pünkösdkor jártak 
ide a zarándokok. Három napon át jöttek a németek, sokácok, 
magyarok. Mindenki tudta, mikor van az ő búcsújuk, mikor figyel 
rájuk leginkább Mária. Mert lelki vigasz, a gyógyulás reményében 
járnak még napjainkban is tízezrével a közkedvelt kegyhelyekre a 
hívők.

Környékünkön van néhány szentkút, ezeket azonban az egyház 
nem ismerte el. A helyiek jártak ide, hátköznapi gondjaikra keres
tek gyógyírt. Egyénileg vagy csoportosan, Szent György napjától 
Szent Mihályig. Nagy jelentőséget tulajdonítottak azoknak a közös 
imádságoknak, melyeket újhold vasárnapján közösen mondtak el a 
falu asszonyai, leányai.

A zarándokutak szokásmodellje természetesen napjainkban 
már modernizálódott, de lényege, a lelki béke keresése örök érvé
nyű marad.
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A  FEKETE MADONNA

Szabadka vallási életében meghatározó szerepet játszott a fe
rences rend. A helyi hagyomány, melyet a rend által vezetett króni
ka is alátámaszt. A ferencesek vezetésével telepedtek le a bunyevá- 
cok a városban. A török korszakban is ők látták el a hívek lelki 
gondozását. A hódoltság után is csaknem száz esztendeig kizárólag 
ők intézték a város egyházi ügyeit. A ferencesek temploma és rend
háza a város legrégebbi épületében, az egykori szabadkai vár helyén 
van. A templom átépítétését 1730-ban kezdték meg, de csak 1736- 
ban szentelték fel. Az elmúlt két évszázadban több átalakítást vé
geztek rajta. Mai formáját 1907 nyerte el.

Az egykori templom ereklyéi közül a legrégebbi a Fekete Má
ria. A kegyképnek napjainkban is igen nagy a tisztelete. Amikor a 
század elején átalakították és bővítették, a templom mellé kápolnát 
is építettek, melyet Fekete Mária tiszteletére szenteltek fel, a Szűz
anyát pedig az oltárnál helyezték el. Az építkezés előtt a kép a 
sekrestyébe vezető folyosón állt. Ott állítottak fel egy mellékoltárt, 
melyet Martin Műk helybeli asztalosmester készített. Ennél az ol
tárnál már 1769-től tartottak misét a szerzetesek és a világiak szá
mára. 1900-ban Elizabet Mamužić, az egykori polgármester, Lazar 
Mamužić felesége carrarai márványból átépíttette ezt az oltárt. Az 
építkezések után a kegyképet a kápolnába helyezték át. Mai helyére 
1929-ban került. Előbb a Lourdes-i barlang helyén állt.

A kép megvételéről nincsenek írásos adatai sem a rendháznak, 
sem pedig a városi levéltárnak. Keletkezéséről több legendát is 
feljegyeztek már. E hagyomány alapján ismertette elképzeléseit 
Ante Sekulić arról, hogyan került a ferencesek tulajdonába. A Szűz
anya tiszteletét egy megtörtént esemény is elősegítette a laikus nép 
körében: egy részeg katona dühében levágta a Szűzanya karját, de 
az Isten megbüntette, s a helyszínen meghalt. Erről a már említett 
krónika is megemlékezett. Az esetet, amely a Rákóczi-féle felkelés
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idején történt Szabadkán, Tormásy Gábor is megemlíti. Nem tudni, 
hogy figyelembe vette-e a szájhagyományt, vagy csak a ferencesek 
krónikájára támaszkodott.

A szabadkai kegyképhez hasonló történet fűződik a bácsi Bol- 
dogságos Szűzanya képéhez is. A szabadkai történet azonban nem a 
Fekete Máriához kapcsolódik, hanem egy Madonna-szoborhoz, 
amely elveszett. Tormásy monográfiája megemlékezik arról, hogy a 
XVIII. században a templom főhelyén egy Madonna-szobor állt, 
melyet a körmenetekben hordoztak. A szerző maga jegyzi meg: nem 
lehet megállapítani, hogy a legendában szereplő Szűzanya-szobor- 
ról, vagy esetleg egy másikról van szó. A krónikában pontos kimuta
tást készítettek a szobor ruhatáráról. Ugyanebben a feljegyzésben 
említik meg azt is, hogy vasár- és ünnepnapokon a Szerecsen 
Mária-oltárnál miséket tartanak.

A bácsi és szabadkai kegyképet a sokác, illetve a bunyevác nép
hagyomány szerint őseik vándorlásaik során hozták magukkal. A 
bácsi Madonna-képről bebizonyosodott, hogy az valóban a ference
sek tulajdonában volt már zvorniki tartózkodásukkor. Zvornikból 
Tuzlára, onnan Gradovrhba, majd Szlavóniába, végül pedig Bácská
ba menekültek, ahol a Duna mellett találtak menedéket. A bácsi 
Madonnával kapcsolatos legenda bebizonyosodott, amikor azt 
1988-ban restaurálták. A szabadkai ferencesek vándorlásáról nin
csenek forrásaink, kizárólag a néphagyományra alapozhatjuk, hogy 
a kegyképet a bunyevácok hozták magukkal a városba.

A Fekete Máriát természtesen az itteni magyar népesség is tisz
teli. A magyaroknak is megvan a saját történetük. Eszerint a kép 
ősidők óta a városban volt, csak a török időben a templom, melyben 
őrizték, összedőlt. A hódoltság után az ikon épségben előkerült. Ez 
valóságos csodának számított, emiatt imádkoztak, kérték a Segítő 
Mária közbenjárását Istennél. Olyan történeti mondát is ismernek, 
mely arra adja meg a magyarázatot, miért szerecsen a Mária. A 
történet nem a közismert bibliai magyarázat: nem az Énekek éneké
nek népies változata. Mindkét nép tehát úgy ítéli meg, hogy a 
Segítő Szűz kegyképe öröktől fogva segítette őket. Abunyevácokat 
attól a pillanattól kezdve, hogy útra keltek, hiszen régi szülőföld
jükről hozták magukkal, a magyaroknak pedig a folytonosságot 
jelenti, mivel mindig a városban volt, s még a legnehezebb időkben, 
a törökök alatt is oltalmazta az itt élőket; mi másért maradt volna
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épségben a romok alatt? Mind a két közösség számára tehát a 
biztonságot jelenti.

A hívők számára lényegtelen tehát, hogyan került a ferencesek 
tulajdonába. Sekulić elképzeléseit éppen a szabadkai magyarok ere
detmondái kérdőjelezik meg. Igazat kell adnunk Cvekannak, a sza
badkai rendház egykori gvardiánjának, aki szerint a ferencesek 
1734-1744 között jutottak hozzá, mert a rámájára Jakov Sučić 22 
rajnai forintot adott. A szabadkai kapitány 1744-ben halt meg, tehát 
a kép ekkor már a ferencesek tulajdonában volt. A krónikában 
feljegyezték, hogy a kép másolatához Czenstochowában jutottak 
hozzá, s cserélték ki a korábban már említett szoborral. Magától 
adódna a következtetés, hogy a szabadkai hátárőrök lengyelországi 
szolgálatuk idején hozták magukkal, ugyanis 1734-ben egy lovas
század tartózkodott Jakov Sučić kapitány vezetésével a sziléziai 
határon. Ekkor magukkal hozhatták a képet, mert ugyanerről a 
Suéiéról tudjuk, hogy a helyi Rókus-kápolna harangját egy romá
niai hadjáratból hozta magával. A krónika pedig feljegyezte, hogy 
-  mint már mondottuk -  ő adta a pénzt a kegykép bekeretezéséhez. 
Ha Sučić adománya lett volna a kép, akkor minden bizonnyal a 
ferencesek ezt is feljegyezték volna.

A festményt 1955-ben az eredeti kegykép alapján restaurálták. 
Iván Lončarić restaurátor az ecsetkezelésből, valamint az ornamen
tikából arra a következtetésre jutott, hogy minden bizonnyal Velen
cében festették háromszáz évvel korábban, tehát valamikor a XVII. 
század közepén. Amikor a városba került a XVIII. század harmin
cas éveiben, már régi festménynek számíthatott.
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AZ ÉLŐ RÓZSAFÜZÉRLÁNCRÓL

Volt a családunkban egy idős, szent életű néni, aki voltaképpen 
nem is tartozott a rokonsághoz, csak együtt élt egyik nagybácsim 
családjával. Mindenki nenának hívta. Személyiségéből megfejthe
tetlen titokzatosság áradt, legalábbis úgy él emlékezetemben. Vala
milyen társaságnak volt a tagja, talán a vezetője, s emiatt a család 
különösen tisztelte, noha rendkívül szegény volt, s valójában a 
rokonság kegyelemkenyerén élt. Temetése, habár rendkívül sze
rény, mégis ünnepélyesebb volt, mint a rokonság tehetősebb tagjai
nak végső tiszteletadása. Lobogót, koszorút meg egy hatalmas olva
sót is vittek, s a halottnézők suttogásából tudtam meg, hogy a titok
zatos társaság, melynek a vezetője volt, a rózsafüzér-társulat. Volt 
egy nagyméretű szentképe a szent olvasó titkaival. Halála után el
tűnt, de később rájöttem, hogy mégsem veszett el, hanem a nagyné- 
ném annak az asszonynak ajándékozta, aki átvette a társulat vezeté
sét. A nenát végképp elfeledtem volna, hiszen rokonaim is sorban 
meghaltak, ha Zentán nem bukkanok ismét rá gyermekkorom titok
zatos szentképére. Franciska néni, a kép tulajdonosa világosított fel 
azután a rózsafüzér-társulatok lényegéről.

Néhány évtizeddel ezelőtt jelentős szerepet játszottak népünk 
mindennapi vallásosságában. Napjainkban is működnek, csak szá
muk sokkal kevesebb, s korábbi közösségformáló erejüket minden 
bizonnyal elveszítették. A társaság tagjainak valószínűleg ma is lel
ki megnyugvást ad a szentolvasó elmondása, valamint az a tudat, 
hogy nap mint nap elimádkozzák mind a tizenöt titkát. Meg
győződésem, hogy az újhold vasárnapján megtartott cédulasorso
lással összekötött ájtatosság felemelő érzését nem helyettesítheti a 
szent mise utáni titokváltás.

A hatvanas években -  ez az évtized az, amikor fokozatosan 
megtörténik a váltás népi kultúránkban -  a laikus vallási összejöve
telek visszaszorulnak templomaink falai közé. Itt kezdik tartani a
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kilencedeket, itt cserélik a cédulákat. A szertartások lerövidültek. 
Az élő rózsafüzér-társulat összejövetele kizárólag abból áll, hogy a 
koszorúfő listájából megnézi, a nála jelentkezőnek éppen melyik 
titkot kell elmondania.

Korábban a társulat vezetőjének házánál jött össze a társulat 
tizenöt tagja. A koszorúfő külön készült erre az eseményre. Kiké
szítette a gyertyát, a feszületet, a társaság rózsafüzérét, a búcsúból 
hozott Mária-szobor is az asztalra került. A társulat tagjai, amikor 
megérkeztek, beköszöntő imát mondtak, visszaadták a cédulákat, s 
azokat a koszorúfő egy kalapba tette. Innen húzta ki ki-ki magának 
a következő hónap titkát. A sorsolás után közösen imádkoztak egy 
tizedet az olvasóból, esetleg beszélgettek is.

A társulat vezetése megtiszteltetés volt, sok esetben öröklődött 
is a családban, anyáról leányra, nagynéniről unokahúgra. A koszo
rúfő felada volt gondoskodni arról, hogy kilegyen a tagság. Ez né
hány évtizeddel ezelőtt nem okozott különösebb gondot, mert egy- 
egy társaságnak még póttagja is volt. A társulat tagja az lehetett, aki 
már volt első áldozó. Adatközlőink elbeszéléséből az is kiderül, hogy 
inkább a felnőtteket, mintsem a gyerekeket vonták be a titokcseré
lésbe, mivel tagsági díjat is illett fizetni. Ez volt a Mária pénze. 
Ebből azután az évi két szentmise költségeit is fedezték.

Faluhelyen a tagság közösen díszítette ki az úrnapi tábori oltárt. 
Ha a tagok közül valaki meghalt, akkor közösen virrasztottak, vit
ték a társulat lobogóját, esetleg koszorúját, a plébános pedig meg
emlékezett az elhunyt társasági életéről is. A lobogót minden eset
ben a koszorúfő vitte, külön a gyászlobogótól. Ha viszont a vezető 
halt meg, akkor a felravatalozott halottra nagyméretű olvasót is 
tettek, s ez rajta maradt a koporsó lezárásáig. A gyászoló menetben 
a leendő koszorúfő vitte a lobogót.

Faluhelyen a végtisztességnek ezt az ünnepélyes rítusát még 
napjainkban is megtartják, de a társulatok száma egyre csökken. 
Mai rohanó világunkban arra nemigen számíthatunk, hogy vissza
kapják egykori közösségformáló erejüket.

Most, amikor egyre kilátástalanabbak napjaink, s ki tudja, kinek 
a kegyelemkenyerén élünk, talán egy-egy közös ima visszaadná élet
kedvünket, hitünket. Hiszen a nena példája is az igazolja, hogy még 
a legszegényebb asszony is lehet „nagyasszony”.
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A  LOURDES-IÁJTATOSSÁGRÓL

Február 11-én fejeződik be templomainkban is az a kilenced, 
melyet a lourdes-i Szűz Mária tiszteletére tartanak évről évre. Mi
előtt ismertetnénk Soubirous Bernadett, nálunk csak a kis Berna
dettként ismert jelenéseinek történetét, szólnunk kell a kilenced 
fogalmáról. A  Liturgikus Lexikon magyarázata szerint: a kilenc na
pig tartó ima Mária imájával van kapcsolatban, ugyanis Jézus 
mennybemenetele után tanítványai a Szent Szűzzel és az asszonyok
kal addig imádkoztak, míg el nem jött a Szentlélek. A Jelképtár 
című műben Szemadán György elvontabb értelmezését adja a szám
nak. A hármasból, a legfontosabb szakrális számból indul ki, ez 
ugyanis magában foglalja az égiek és a földiek egyesüléséből létre
jövő embert, az isteni megnyilvánulás beteljesülését. A rendet, a 
tökéletességet jelképezi, a világ hármas osztottságát, az idő hármas 
síkját, a jelent, a múltat és a jövőt. Ennek a szakrális számnak a 
háromszorosa a kilenc, a háromnak a fokozott meglétét sugallja a 
kilenced.

A barokk korszakban váltak népszerűekké a kilenc napon át 
tartott ájtatosságok. Megkülönböztetnek nagykilencedet, amikor 
kilenc egymás után követő hónap első péntekjén végzik az imádsá
got, vagy a kilenc hét egy-egy meghatározott napján: csütörtökön 
vagy szombaton. Akiskilenced kilenc napig tart, s annak a szentnek 
a vigiliáján fejeződik be, akinek a tiszteletére tartják. Kilencedet 
tartanak Szent József, Szent Antal, Szent Rita, Szent Rókus alkal
mából, de Nagyboldogasszony napja előtt is kilenc alkalommal jön
nek össze imádkozni Monostoron. A kiskilenced vagy a nagykilen
ced segíthet az egyéni vagy közösségi szükséghelyzetekben is. Az út 
menti kereszteknél imádkoztak esténkét a békéért kilenc hónap 
első péntekjén 1992-ben. Ha szárazság van, a Nepomuki Szent Já- 
nos-szobornál szokás a kiskiencedet elimádkozni. A betegért egyé
nileg is közösen végezhető az ájtatosság.
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Ezek a bensőséges könyörgések manapság falvainkban sokkal 
inkább megfigyelhetők, mint nagyobb központjainkban. Itt is azon
ban átalakultak. Legtöbb helyen ezeket az ájtatosságokat kizárólag 
a templomban tartják, ha valamelyik szent tiszteletére végzik. Ku- 
puszinán többnyire még mindig otthon imádkozzák a kilencedet, 
Monostorban a sokácoknál az ájtatosságnak ez a formája kizárólag 
a magánházaknál található meg.

Adatközlőink szívesen megemlékeznek arról, amikor télen 
Lourdes-be jártak. No, nem a franciaországi kegyhelyre, csak Maris 
nénihez a szomszédba, ahol végigimádkozták és énekelték az Arany 
lourdes-i kilencedet. A francia molnár leányának a története rend
kívül kedvelt ezen a vidéken is. Templomainkban, kápolnáinkban 
oltárt emeltek a lourdes-i Szűz Mária tiszteletére. A barlang mása 
ott áll a doroszlói Mária-kegyhelyen is. A lourdes-i Mária-szobor a 
vallásosabb családoknál is megtalálható. Ezeknél tartották meg az 
összejöveteleket is. A szobrocskát, virágot, gyertyát és az imaköny
veket készítette elő a házigazda egy-egy alkalomra. Harmincan- 
negyvenen is elmentek. Az előénekes irányításával mondták és éne
kelték az arra a napra előírt liturgiát. A kilenced alkalmával a 
jelenlevők nap mint nap azt a zsolozsmát mondták, melyben meg
elevenítették a francia kisleány és Szent Szűz jelenéseit.

A történet 1858. február 11-én kezdődött. A Gávé folyó szigetén 
gallyakat szedett a kislány, amikor megjelent hófehér ruhában, ég
színkék övvel és fehér fátyolban Szűz Mária. Ezt a jellemzést köve
tik az ikonográfiái ábrázolások is. A lánykát megtanította a rózsafü
zér helyes használatára. Látomása több alkalommal megis
métlődött, minden alkalommal újabb utasításokat kapott Berna
dett, melyeket azután a helyi plébánosnak és a híveknek is közvetí
tett. A csodatételre összesereglettek a hívek. A kislányon kívül más 
azonban nem láthatta a Szűzt. A helyi lelkész, hogy megbizonyosod
jon a jelenések valódiságáról, azt kérte, hogy virágozzon ki a vadró
zsa, ehelyett február 25-én a Szentanya a közeli barlangban, jelené
seinek helyszínén, vékonyka forrást fakasztott. Ennek hatására cso
dálatos gyógyulások történtek. A csodák június 16-ig tartottak. Ber- 
nadettnak 18 alkalommal volt látomása.

Ezt a történetet foglalja össze az imádság. Emellett énekeltek is 
erre az alkalomra szerkesztett dalokat. Egy-egy összejövetel három 
órán át tartott. Rövidebb változatát is végezték az ájtatosságnak.
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Ilyenkor csak az örvendetes rózsafüzért mondták el, végezetül pe
dig elénekelték az Úrangyalát végzi a kis Bernadett című dalt. Az 
esti ájtatosság fénypontja volt minden alkommal ez a himnusz. A 
francia szöveget fordították át az odasereglő zarándokoknak, azt 
azonban nemcsak a kegyhelyen, Lourdes-ban, hanem otthonaikban 
is énekelik, mert úgy vélik, hogy otthon is tisztelhetik Máriát, a 
szent zsolozmában, abban a reményben, hogy megerősíti hitüket, 
gyógyulást hoz bajaikra.

A néprajzkutató számára érdekes, s nem hitbéli kérdés, hogy 
nálunk miért lett annyira népszerű a lourdes-i ájtatosság. Katolikus 
falvainkban igencsak megtartották a hosszabb változatát. Ponyvaki
adványokban terjedt a szövege. A magyar, a bunyevác és a sokác 
szövegek között esetleg csak a fordításban van némi eltérés. A 
dalok dallama is sokban megegyezik. A lourdes-i jelenések és az 
írásbeliség megjelenése parasztságunknál egy időre tehető. A pony
vanyomtatványok a múlt század közepén lettek népszerűek. Nagy 
szerepük volt és van a laikus vallásosságban. Meggyőződésem, hogy 
a lourdes-i ájtatosság elterjedését is ezeknek a kiadványoknak kö
szönhetjük.
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ŐSEINK FOGADALMA

Településenként változik, hogy lakói az esztendő egy meghatá
rozott időszakában melyik szenthez fohászkodnak. Szabadkán két 
szentnek van már évszázadok óta nagy kultusza: páduai Szent An
talnak és Szent Rókusnak. Az itteni bunyevácság fogadott ünnepei 
ezek, de a hozzájuk kapcsolódó egyházi szokásokat a katolikus 
magyar lakosság is átvette. Szent Antal tiszteletét a Ferenc-rendi 
barátok honosították meg a városban, akik már a török időkben is 
vállalták a nép lelki gondozását. A szent tisztele olyan jelentős volt 
a századfordulón, hogy egy korabeli újságcikkben szemrehányást is 
tesznek a Pučka kasina tagjainak, hogy nagyobb ünnepséget rendez
tek Szent Antal, mint Szent István napja alkalmával. Az előbbi 
napjainkban is fontos jeles nap Szabadka életében, s meggyőződé
sünk, hogy „Antinak” -  így szokták őt kedveskedve, viccesen nevez
ni az itteniek -  igencsak sok az adósa, mert nagy bajukban manapság 
is hozzá imádkoznak az emberek.

Míg Szent Antal segítségét egész esztendőben kérhetik a jámbor 
emberek, Szent Rókushoz augusztus 16-tól 23-ig fohászkodnak. Az 
utóbbi kultusza napjainkban is él még, de -  szerencsére -  a pestisre 
már csak a régi feljegyzések, a kápolna és a Rókus-szobor emlékez
tet bennünket.

A „kiskápolna” alapkövét 1738. szeptember 5-én rakták le, mert 
aratott a döghalál. Hogy megfékezzék a betegséget, Szent Rókus
hoz fohászkodtak. Mire a kápolna elkészült, a járvány pusztító ha
tása is csökkent, ezért a szent tisztelete megnőtt a városban. Egy 
esztendővel később azonban ismét kiújult a járvány, s ekkor foga
dalmat is tettek, hogy ezentúl augusztus 16-át illő módon megün- 
neplik, nem dolgoznak, körmenetben emlékeznek meg a napról. 
Elhatározták, hogy az elkövetkező száz esztendőben ezen a napon 
szigorúan böjtölnek. A buzgóbbak napnyugvásig még vizet sem 
ittak, mások viszont e napon csak főtt kukoricát és dinnyét ettek.
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1838-ban, amikor letelt a száz esztendő, megújították a fogadalmat. 
Egy évszázaddal később ismét ezt tették. Az idős asszonyok még 
napjainkban is betartják őseik fogadalmát, de -  ahogyan az egyik 
adaközlőnk mondta -  most már nem a pestis miatt, hanem azért, 
hogy más betegségtől óvja meg a családot.

A sebtében felépített kápolnát 1753-ban felújították. 1803-ban a 
városi tanács határozatot hozott lebontásáról, de a képviselő-testü
let, valószínűleg azért, mert tagjai féltek a járványos betegségektől, 
nem egyezett bele a terv kivitelezésébe, s újat építtetett. A pestisjár
vány századik évfordulóján, 1838-ban gyászmisét tartottak. Öt évti
zeddel később ismét felmerült a kápolna lebontásának gondolata, 
de lebontani ekkor sem merték a városatyák, hanem átépítették 
Titus Mačković tervei alapján. A kilátást, a forgalmat talán akadá
lyozza, ennél azonban fontosabb az a lelki tartalom, amelyet Sza
badka lakóinak ad.

A kápolna felépítéséhez ferences barátok gyűjtötték össze a pénzt. 
Korábban a város hitéletében lényegesen nagyobb szerepe volt, mint 
napjainkban. Amíg nem épült fel a Szent Teréz-templom, gyakran 
miséztek itt, s a körmenetek, amelyek korábban áthaladtak az egész 
városon, a kiskápolnánál is megálltak, hogy a hívők imádkozhassanak. 
Az ünnepélyes egyházi felvonulásokat a II. világháború után a hatóság 
megtiltotta, így a kápolna is elveszítette korábbi szerepét.

Szerencsére az utóbbi fél évszázadban senkinek se jutott eszébe, 
hogy lebontsa. A Rókusi kilencedet sem tiltották be. Manapság is 
évről évre megtartják augusztus 16-a és 23-a között. Bácska többi 
településén Nagyboldogasszony napján kezdték ezt a szertartást. 
Többnyire egy-egy háznál jöttek össze a hívők, s ott végezték estén
ként az ájtatosságot. Szabadkán Szent Rókus tisztelete miatt a ki
lenced egy nappal később kezdődött, s korábban is minden esetben 
a kápolnában végezték az imádságokat.

A Rókus-napi szertartásokhoz régebben hozzátartozott a pre
cesszió is. 1855-ben Perticsné Markovics Antónia a Zrínyi és Fran- 
kopán utca végén, a városliget tövében Rókus-szobrot állíttatott. A 
szobor felállítása után a Rókusi búcsút a kápolnánál és szobornál 
tartották meg minden esztendőben. A kápolnából ünnepélyesen 
vonultak ki a szoborhoz. Nemcsak a városból, hanem a környző 
tanyákról is eljöttek erre az ünnepélyre.
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JELES NAPOK





A  CSILLAGJÁRÁSRÓL

Január 6-án, vízkereszt napján véget ér a karácsonyi ünnepkör, s 
elkezdődik a farsang. Vízkeresztkor vagy háromkirályok napján 
ezen a vidéken is több, e naptári ünnephez kapcsolódó szokást 
ismertek. A szokások egy részét az idősebbek napjainkban is meg
tartják. A csillagjárás, a szép dramatikus népszokás, már csak az 
emlékezetben maradt fent.

Hogy a karácsonynak végérvényesen vége van, azt azzal is tudtá
ra adják a családnak, hogy ezen a napon bontják szét a karácsonyfá
kat. Meggyújtják még az elkeveredett csillagszórókat, a gyerekek 
szétosztják a szaloncukrokat, gondosan elrakják a karácsonyfa dí
szeit. Amilyen öröm az életfa, a karácsonyfa állítása, olyan szomorú
ság annak szétszedése, mert jelzi, hogy elmúltak az ünnepek. A 
korábbi vidám farsangi mulatságok, melyek e tájon is népszerűek 
voltak, napjainkban igencsak megkoptak. Vízkereszt után el
kezdődnek a szürke hétköznapok; újabban húsvétig nemigen akad 
semmilyen mulatság.

A víz megszentelése napjainkban is közkedvelt népszokás. Több 
helyen a helyi plébánost hívják el a házszentelőre, vízkereszttől 
gyergyaszentelőig. Az ajtószárnyra azután a tisztelendő felírja a 
három szent király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevének a 
kezdőbetűjét. Ha nem a plébános, akkor a háziasszony szenteli meg 
a házat, az ólakat, a kertet. A lábasjószágnak is ad a vízből. Az 
asszonyok is felírják a három kezdőbetűt: 19 + G + M -I- B + 95. A 
szent jelzést nem szokás lemosni, mivel magától is szép lassan leko
pik. Úgy tarják, hogy így nem éri nagy baj, szerencsétlenség a házat.

Régebben Szabadkán ezen a napon ismét összejött a család. 
Addig kihalászták azt az almát a kútból, melyet a gazda az éjféli 
mise után dobott bele. A ház ura azután annyi szeletre vágta, ahá- 
nyan vannak a családban, majd közösen elfogyasztották. Úgy tartja
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a nép, hogy aki eszik a karácsonyi almából, az, bármerre veti is a 
sors, nem téved el, nem feledkezik meg a családjáról.

A nap kétségkívül leglátványosabb része a csillagjárás volt. Há
rom fiúgyermek házról házra járt. Az egyiknek az arcát bekormoz
ták, ezzel is jelezve, hogy ő a szerecsen király. Köznapi ruhájukra 
fehér lepedőt terítettek palást helyett. Fejükre különböző színű 
hosszú süveget, illetve koronát tettek. A középső szereplő kezében 
kiugratható szerkezetű csillagot vitt. A lécecskék végére kartonból 
csillagformát erősítettek, s azt a dal refrénjénél szétnyitották, majd 
összecsukták. A csillagozás szokása újévtől vízkeresztig tartott. A 
betlehemesekhez hasonlóan ezeket a gyerekeket is megajándékoz
ták.

Az úgynevezett csillagének országosan ismert volt; nálunk is 
kisebb-nagyobb eltérésekkel ezt énekelték a gyerekek. Borús Rózsa 
Topolyán a szokásostól eltérő szövegváltozatot talált. Adatközlője 
Tóthné Dudás Julianna volt, aki csaknem száz esztendővel ezelőtt 
született ebben a bácskai mezővárosban. Az ének dallamát sajnos 
nem ismerjük, de szövegét ennek ellenére érdemesnek tartjuk kö
zölni:

Betlehem kis városában,
Karácsonykor éjféltájban,
Fiúisten ember lett,
Mint kisgyermek született;
Otet hívták Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Ki őt pólyába tette,
És jászolba fektette,
Azután meg napkeletről 
Egy angyal s egy csillag tűnt fel 
Elindult nyugatra,
Három király utána,
Imádták a Kisjézuskát,
Köszöntötték Szűz Máriát,
Ajándékot adtak át,
Aranyat, tömjént, mirhát,
A királyok neve: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár.
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A szöveget Dudás Júlianna vagy ponyvanyomtatványból, vagy 
pedig helyi kántortól, esetleg tanítótól tanulta meg iskoláskorában. 
Adatközlőink beszámolójából tudjuk, hogy a betlehemeseket is 
gyakran éppen a kántor tanítók, az apácák tanították be, s indították 
útjukra az egyes csoportokat.

A csillagjárás -  Bálint Sándor szerint -  kezdetben a házszentelés 
része volt, később azonban adománygyűjtő szokás lett.

Ezzel a nappal kapcsolatban több jóslást is ismer a néphit. így 
például ha enyhe az idő, számíthatunk rá, hogy korán eljön a tavasz.
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GYERTYASZENTELŐ, HA FÉNYLIK, 
DRÁGASÁGOT REMÉNYLIK

Január és február eleje a farsang ideje. A hagyományos közössé
gekben a földművesnek ilyenkor kevesebb a munkája. Az emberek 
ráérnek. Régebben, amikor még nem volt televízió, a farsang idején 
összejártak a férfiak, nők bandázni, a fiatalok cécókat, fonókat 
tartottak. Arról nincsenek adataink, hogy a bácskai, bánsági magya
rok egy-egy lányos háznál fonót tartottak volna, ahol a leányok, 
miközben megfonták a gyapjút, fogadták a legényeket, akik muzsi
káltak, udvaroltak nekik. Életre szóló kapcsolatok születtek így.

Iványi István Szabadka történetében a társadalmi élet bemutatá
sakor megemlékezett azokról az úri hölgyekről, akik délutánonként 
összejövetelt tartottak, s kézimunkázás közben beszélgettek. A há
ziasszony a társaságot meg is vendégelte. Néha megszólalt a zene is. 
A fonók városi változata volt ez. Hogy a szegényebb néprétegnél 
szokás volt-e, arról nem emlékezett meg a tudós történész.

Szabadkán nemcsak a polgárság szervezett ilyen összejövetele
ket. A bunyevác leányok a városban is, a tanyákon is télen, farsang
kor összejöttek. A nagylányok szervezték ezt. Hol az egyik, hol a 
másik háznál találkoztak. Miközben a guzsalyon fonták a gyapjút, 
megérkeztek a legények is. Előkerült egy-egy dudás, tamburás is, és 
hajnalig táncoltak. Ebből a népszokásból alakult ki azután, a bu
nyevác nemzeti eszmélkedés idején, a „veliko prelo”, melyet Szabad
kán először 1879. február 2-án, Gyertgyaszentelő Boldogasszony 
napján rendezett meg a helyi Pučka kasina. A prelo voltaképpen a 
farsang idején megtartott bálák egyike volt a múlt század utolsó 
évtizedében. Szabadkán a legjelentősebb társadalmi eseménynek 
számított.

A régi farsangok természetesen nemcsak a bálák, bandázások 
miatt maradtak emlékezetesek. A farsang a várakozás ideje is, hi-
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szén a hosszú, véget nem érő téli éjszakák után a tavasz következik. 
Hogy áldást, boldogságot hoz-e, azt a farsang jeles napjainak időjá
rásából próbálták/próbálják kikövetkeztetni. Február másodika az 
a nap, amely arra ad választ, hogy hosszú lesz-e a tél, milyen lesz a 
termés. Januárban, Vince napján a szőlősgazdák figyelték, hogy 
„megcsordult-e Vince, lesz-e a pincékben bor”. 1995. január 22-e 
bizony nem sok jóval kecsegtetett bennünket. Ha igaz a hiedelem, 
akkor az idén üresek maradnak a pincék, mert aznap hideg, nyirkos, 
borongós idő volt. Pál napja sem ígért sok jót, mert január 25-én 
viszont szép idő volt. Közismert, hogy a medve, ha süt a nap, vissza
megy a barlangjába, mert hosszú, hideg tél várható. A régi öregek 
szerint „inkább a farkas ordítson be, mint hogy jő idő legyen”. Minél 
hidegebb van e napon, annál rövidebb lesz a tél, megmenekülünk a 
szegénységtől, nyomorúságtól, háborúságtól.

Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának időjárásáról is hason
lóan vélekednek. Ha havazik, akkor hamarosan kitavaszodik, sőt 
még jó termés is várható abban az esztendőben. Nem örültek, ha 
felmelegedett, mert az a hosszú télnek a jele volt. Székelykevén így 
szólt a népi regula:

Ha fénylik a gyertyaszentelő,
A szűrödet vedd elő,
De ha csepeg-csorog 
Kevés lesz a borod.

Az oromhegyesi pásztorok pedig, ha fénylik a Gyertyaszentelő, a 
drágaságot reményük. Az emberek az időjárás megfigyelésével fog
lalkoztak ezen a napon.

A másik fontos esemény a gyertyák megszentelése. A szentelt 
gyertya Krisztus jelképe, a legrégebbi szentelmények közé tartozik. 
Szabadkán két alkalommal vittek gyertyát szentelni a templomba: 
február 2-án és június 26-án, János Pál napján. Az előbbit több 
alkalommal is meggyújthatták, az utóbbit azonban csak akkor, ha 
nagy vihar közeledett; ezért is nevezték vihargyertyának. A február 
másodikán szentelt gyertyának nem volt külön megnevezése, vi
szont végigkísérte az ember egész életét. Ha nagybeteg volt a csa
ládban, meggyújtották, mert abban reménykedtek, hogy hamarabb 
felépül. A haldokló kezébe is ilyen gyertyát tettek, hogy könnyítse
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nek a szenvedésén. Az újszülött mellé is égő szentelt gyertyát he
lyeztek, hogy ne cseréljék ki a gonoszok, ne legyen váltott gyerek 
belőle. Az egész magyar nyelvterületen úgy tudják, hogy a 
kereszteletlen gyerekeket a rosszak kicserélhetik. Ezért nem szabad 
magára hagyni a csecsőmőt, a pólyájára ráteszik az édesanyja rózsa- 
füzérjét, és égetik a Gyertyaszentelő Boldogasszony gyertyáját.

A szentelményt a tisztaszobában tartották, egyrészt azért, mert 
védte a házat a villámcsapástól, másrészt pedig azért, mert a búcsú
ban vett, felpántlikázott, szentképpel díszített gyertya jól mutatott. 
Ha az előző esztendőben nem égették el, akkor február másodikán 
a korábbi évben megszenteltet vitték ismét magukkal a misére. A 
hétszer megszentelt gyertyát külön becsben tartották. A régi öregek 
szerint, ha elkövetkezik a világ vége, akkor a nagy sötétségben csak 
ezek fognak világítani.
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AZ ÁLARCOSOK, A  MASZKÁK

Az emberek ősidők óta úgy védekeztek a gonosz, a rossz szelle
mek ellen, hogy másnak mutatkoztak, mint amilyenek valójában. A 
természeti népek maszkos alakoskodásai közismertek. A tömeg
kommunikáció jóvoltából nem ismeretlen előttünk az afrikai és 
óceáni népek beavatási táncai. Az európai civilizációhoz szokott 
ember rácsodálkozik művészi ihletésű maszkjaikra. Az európai kul
túrában még napjainkban is természetes az álarc viselése. Elsősor
ban farsangkor próbálnak az emberek egy kicsit másnak mutatkoz
ni. A városi alakoskodók földhözragadtabbak. Álarcaikban a közis
mert történelmi, illetve közéleti személyiségeket jelenítik meg.

A hagyományos közösségben a maszkoknak mindig szimbolikus 
értelmük volt, az álarc minden esetben stilizált, nem konkrét sze
mélyt ábrázolt, hanem nagy általánosságban megjelenítette a 
cigányasszonyt, a menyasszonyt, a vőlegényt, a koldust, a medvét, a 
kecskét, a kakast. A népi kultúrában a maszkos alakoskodók rítusa
inak egyrészt termékenységvarázsló szerepük volt, másrészt össze
függésbe hozhatók a természeti népek szertartásával; ilyenek a vén
lány-, illetve vénlegénycsúfolók. A maszkák nemcsak a farsangnak, 
hanem egyéb jeles ünnepeknek: a disznótornak, lakodalomnak stb. 
is fontos szereplői voltak. Kétségtelen azonban, hogy farsangkor 
volt legnagyobb jelentőségük.

A néphagyomány szerint a kövércsütörtök jelzi, hogy hamaro
san vége lesz a farsangnak. Hamvazószerdán megkezdődik a húsvét 
előtti nagyböjt.

A farsang többé-kevésbé mindenkinek a bálakat, a karneválokat 
juttatja eszébe, melyekről nem állíthatjuk, hogy kimentek a divat
ból. Bálakat, álarcos felvonulásokat napjainkban is igen szívesen 
rendeznek, de a régi farsangi mulatságok mintha feledésbe merül
tek volna. A bácskai, bánáti magyarok farsangi szokásai azonosak. 
A mulatságok kövércsütörtöktől húshagyókeddig tartottak. Ezután
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már elhalt a muzsikaszó, még a bőgőt is ünnepélyesen eltemették a 
nagyböjt idején. Penavin Olga könyvében, a Népi kalendáriumban 
összefoglalja ezeket a szokásokat. Néhány helyi különlegesség 
megőrzött régiség, de utalhat a délszláv népekkel való évszázados 
együttélésre is.

Elsősorban a zentai, a satrincai és a drávaszögi maszkos alakos- 
kodókra kell utalnunk. Tripolsky Géza kutatásaiból tudjuk, hogy 
Zentán még a két világháború közötti időszakban is házról házra 
jártak a szalmába, illetve örökzöldágba öltözött legények, harcoltak 
egymással, s a küzdelem végén megajándékozták őket. A tél és a 
tavasz küzdelmét jelenítették meg, s természetesen a tavasz győze
delmeskedett. Satrincán húshagyókor medvének öltöztettek egy le
gényt. Szalmával körülcsavarták a fejét, letakarták, s egy másik öreg
legény láncon vezette. A maskarásokhoz tartozott még a tuskóhúzó 
öreglegény és az ajándékot gyűjtögető fiatalabb fiú is.

A Drávaszögben is ezen a napon vonultak fel a maskarások. A 
szokásos álarcok mellett központi szerepe volt a kakasnak. A leg
ügyesebb fiatalember vállalta ezt a szerepet, mert be kellett másznia 
az ablakokon, hogy megkergesse a leányokat, fiatalasszonyokat, 
hogy jól megszorongassa, megtapogassa őket. A kakas megjeleníté
se a horvát népszokásokkal mutat rokonságot. Kétségtelenül ter
mékenységvarázsló szerepük volt a fentiekban ismertetett rítusok
nak, hiszen a leányokat kellett megszeretgetni. A szokás fénypont
jaként még egy eleven kakast is feláldoztak, amikor a legények a 
faluközpontjában megrendezték a kakasütést.

Nem volt vidékünkön olyan település, ahol ne húztak volna 
tuskót. A Szabadka környéki szállásokon, például Kelebián, a ta
nyaközpontban jöttek össze az öreglegények, nagy zajjal húzogatták 
a dűlőkben a farönköt, s ha valaki közelükbe merészkedett, akkor 
bekormozták. Hasonlóan járták végig a martonosi, a zentai, a topo
lyai utcákat. Zentán a vénlányok kapujának kilincsére akasztották a 
tuskót. Ez az Európa-szerte közkeletű szokás egyrészt nevetségessé 
tette azokat, akik nem házasodtak meg időben, másrészt abban is 
reménykedtek, hogy elüldözik a telet, a tavasz meghozza a jó időt s 
a bőséges termést.

A farsangvasárnapi bálák maszkos alakoskodói a mindennapi 
élet szereplői: a férfiak nőnek, a leányok legénynek öltözködtek. 
Közkedvelt alakja volt a menetnek a cigányasszony, a sánta öreg
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asszony, a kéményseprő. Nincsen olyan település, ahol a maskará
sok nem kormozták volna be a közelükben álldogáló kíváncsisko
dókat. Sok településünkön a felvonuló legények -  álarc híján -  az 
arcukat befeketítették. A karnevál lényege az volt, hogy a férfiak 
minél nagyobb zajt keltsenek, hogy elkergessék a telet, a gonosz 
szándékú szellemeket. Pacséron még szalmabábut is elégettek, csak 
azért, hogy minél hamarabb kitavaszodjon.

A pacsériak szokása a szlovákiai magyarok kiszeégetésével, a 
villővel mutat rokonságot. Csakhogy a Felvidéken a leányok a szal
mabábut virágvasárnapján égették el, a falu határában, a patak 
mentén, hasonló célzattal, mint a pacsériak.

A kishomoki vénlánycsúfoló a kelet-magyaroszági farsangolók
kal áll kapcsolatban. A martonosi határhoz tartozó tanyasoron az 
öreglegények végighúzták a tuskót, s a leányos házakba bekiáltot
tak: „Kinek van eladó leánya, hajtsa ki a szűzgulyába!” A lányokat 
sem kellett azonban félteni, pontosan tudták a felelet: „Tőke, von
tatva szakadj meg, mért nem házasodtál meg?!”
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VIRÁGVASÁRNAP

A nagyanyámra emlékezem, arra a szellemi örökségre, melyet 
ránk hagyott, gyerekeire és unokájára, s az, hogy fölnőtt korunkban 
mennyire rosszul sáfárkodtunk vele. A nagy ünnepek előtt eszembe 
jut, hogy amíg a Fűzfás utcában laktak, s élt öregapám, minden 
vasárnap összejött a család, a gyerekek játszottak, a felnőttek pedig 
beszélgettek. Milyen jó volt a fonott kalács, s hogy veszekedtünk a 
mákosért. Ő ritkán jött hozzánk, csak nagypénteken, mikor ment a 
kálváriára és a temetőbe, hogy kivigye a barkát a rokonok sírjára. 
Ilyenkor magával vitt bennünket is. Tőle tudom, hol nyugszanak a 
rokonaim, s azt is, hogy egy szál barkát illik mindenki sírjára 
tenni.

Tőle hallottam, hogy ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálem
be, s ott a nép pálmaágakkal köszöntötte. Erre a bevonulásra emlé
kezünk minden esztendőben, az ünnepi szertartásban nálunk az 
olajat és a pálmaágat a barka helyettesíti. A barkaszentelésnek 
Szabadkán a helyi bunyevácoknál nagy kultusza volt. A múlt századi 
lapok beszámoltak arról, hogy a fűzfavirágot a Szent Rókus-kápol- 
nában szentelték meg, s a hívők körmenetben a Nagytemplomig, a 
Szent Teréz-templomig mentek, ott fejeződött be a szertartás. 
Ilyenkor kivitték a templomi lobogókat, s természetesen mindenki 
vitt magával barkát is.

A virágvasárnapi liturgiának napjainkban is elmaradhatatlan ré
sze a fűzfaágak megszentelése. Amikor megjelenik a szabadkai pia
con a barka, mindenki számára világos, hogy közeledik a húsvét. 
Nagyanyám, mint ahogy a bevezetőben már említettem, nagypénte
ken a barka egy részét kivitte a temetőbe. Napjainkban is megma
radt ez a szép szokás. A barka tehát az elmúlásnak a szimbóluma, 
arra emlékeztet bennünket, hogy porból lettünk és porrá válunk, 
hiszen a hamvazószerdai hamvasztás hamuját is ebből a szentel-
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ményből készítik. Ezért viszi a nép a temetőbe, gyújtja meg néhány 
ágát a nagybeteg ágyánál.

Nemcsak az elmúlás jelképe, hiszen közismert bajelhárító szere
pe. Napjainkban is megfigyelhetjük, hogy idős házaspároknál a bar
kát bedugják a csurgásba, mert úgy vélik, megvédi őket a villámcsa
pástól, égi háborútól. Az istállóba kitett növény a lábasjószágokat 
védi, a szántóföld sarkaiba leszúrt ágacska pedig a gabonát óvja a 
jégveréstől, szárazságtól. Ha nagy vihar közeledik, egy-egy rügyet 
tűzbe tesznek. De jótékonyan hat a torokfájásra és a hideglelésre is. 
A háziasszonyok sohasem viszik be a szobába, mert úgy tartják, 
hogy elszaporodik tőle a bolha.

Jézus jeruzsálemi bevonulása és a barkaszentelés összefüg
gése közismert a keresztény hitvilágban. Egy másik eredetmonda 
a barka megszentelésének szokását korábbi eseményekkel ma
gyarázza. Néhány évvel ezelőtt Kelebián gyűjtöttem az alábbi 
történetet.

Adatközlőm Bánátból jött Szabadkára. Tőle hallottam a követ
kező magyarázatot: „Mikó százhúsz napig úszott a bárka, Noé meg- 
emléközött istenrű. Akkó azt mondta: Ebocsájt egy galambot. Hogy 
ha mán urasan száll, akkó még nem lőhet kimönni, de ha hoz 
valamit, ami zöldell mán, akkó jó. Hát akkó hoz a galamb a szájában 
egy barkát. Korán márciusban. Egy fűzfabarkát. No akkó megörüt 
Noé, hogy nem marad örökké a bárkába, hanem lösz néki szabadu
lása.”

A virágvasárnapi szentelt barka az elmúlásra, a halottak tisztele
tére emlékeztet, a hívő embert a feltámadásra. Noé történetében 
pedig a mindenkori újrakezdés lehetőségére figyelmeztet bennün
ket.

Virágvasárnapján szenteljünk mi is barkát.
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NAGYPÉNTEK

Virágvasárnapjától Szabadkán benne van a levegőben, hogy kö
zeledik az ünnep. A piacon árulják a barkát, megjelenik a torma. 
Nagycsütörtökön és nagypénteken a hímes tojás is. Az ünnep elle
nére nagypénteken nagy volt a piac, mert a szabadkai magyarok, 
bunyevácok ekkor vásárolták a bárányt, melyet azután nagyszomba
ton levágtak, mert elmaradhatatlan része volt a húsvéti étkeknek. 
Napjainkban tehát a piac hangulatából is következtethetünk az 
ünnep közeledésére. A háziasszonyok régen is, most is takarítanak. 
Régebben új ruhát kaptak a gyerekek, nagylányok. Az egész hét 
virágvasárnaptól húsvétig a készülődés, a várakozás jegyében telik 
el.

Népünk gyásznapnak tekinti nagypénteket. Szigorú dologtiltó 
nap. Még azok is böjtöltek, akik nem voltak különösebben valláso
sak. Volt, aki még vizet se ivott, mások csak vízen és pattogatott 
kukoricán voltak egész nap. A bodag, a savanyú káposzta, a hajában 
főtt krumpli a nagypénteki eledel. Az asszonyok gyászruhát vettek 
fel magukra ezen a napon. Korábban a gombosi és a doroszlói 
leányok nagyböjt idején kék, illetve zöld színű ruhát viselték a gyász 
jeleként, nagypénteken azonban fiatalok, öregek feketébe öltöztek. 
Csak a kikeményített smizli és a diszkréten előlibbenő hófehér 
alsószoknya virított. így mentek a csonkamisére, majd a kálváriára, 
településeink elmaradhatatlan kultikus helyére.

A falu szélére, ha csak lehetett, a domboldalra építették a hét
hét stációt, a kálváriakápolnával, illetve a Krisztus és a két lator 
keresztjével. A tizennégy stáció a keresztút: Krisztus szenvedését 
ábrázolja a Pilátus ítéletétől a sírba tételig. Amikor a pap vagy az 
előénekes vezetésével végigjárják a keresztutat, akkor jelképesen 
átélik Krisztus szenvedését is. A kálváriára napjainkban már inkább 
magányosan járnak az emberek, egyénileg imádkoznak a stációk 
előtt, amelyekből legtöbb helyen már berozsdásodott a pléhre fes
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tett szentkép, vagy esetleg kitörték a gipsz domborműveket. A kö
zösség azonban tudja a sorrendet, az imádságot úgysem a kép hall
gatja meg, hanem arra az égben figyelnek, tehát elmondható a 
csonkán maradt keresztúton. Mai világunkban Krisztus kínszenve
dését ki-ki maga éli át.

Úgy tudjuk, hogy falvainkban már csak Kupuszinán él a passió
járás szép szokása. Feledésbe merült ez is, mint a többi nagypénteki 
regula. Hajnalban nem járnak már a folyó- vagy tópartra mosakod
ni, hogy betegség ne érje a családot. A tűzgyújtás sem okoz különö
sebb gondot, hiszen a kenyeret a pék süti, a tűzhelyet pedig az áram 
melegíti. Mert nagypénteken nagyapáink hajnalban, még ha „pillés 
is volt a Ludas”, meg-megmártóztak benne. Kenyeret nem sütöttek, 
csak egy kicsit dagasztottak, a vízbefúltakért. A nép úgy tartja, hogy 
ez a cipó, ha a vízbe dobják, megtalálja a halottat. Csantavéren a 
vihar, a villámlás ellen készítettek több apró cipót. Ha jött az ítélet
idő, akkor a vihar irányába hajították.

Szép apokrif népi imádságunkban nap mint nap megemléke
zünk a golgotaszenvedés történetéről, a megfeszítésről, Mária mér
hetetlen fájdalmáról, melyet fia elvesztése okozott. Az egész magyar 
nyelvterületen ismertek variansai. Hasonló szövegeket mondanak a 
horvátok, a szerbek, a szlovákok, a szlovénok; minden bizonnyal 
sorolhatnánk még európai párhuzamait. A Rábén gyűjtött variáns
ból a nagypénteki kálvárián végigélt szenvedés részletével hívjuk fel 
olvasóink figyelmét arra, hogy ezek is örökségünk féltve őrzött 
kincsei, már csak azért is, mert kegyelmet és üdvöt ígér annak, aki 
reggel és este elmondja:

Kakasok szólónak,
Máriát kiáltanak!
Kelj fel, kelj fel,
Szép Máriái
Mert mögfogták szent Fiadat.
Azt valóságos köröszfárafőfeszítötték.
Valahány csepp vére ecsöppent.
Az angyalok főszötték, kehölybe tötték...
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TAVASZVÁRÓ

Az április végi két jeles nap: Szent György és Márk, biztos 
fogódzó az időjósoknak: végleg felmelegszik a levegő, s beköszönt a 
szép idő. A néphagyomány a tavasz kezdetét április 24-től számítja. 
Ez a nap valamikor a pásztorok legnagyobb ünnepe volt.

Az egykori szokásokból napjainkra szinte semmi se maradt. Pe
dig e vidék parasztságának az életében rendkívül fontos szerepet 
játszottak. A múlt század közepén a közösségi legelőket Szent 
György napjától adták bérbe, ekkor sorsolták ki, ki merre legeltet
heti nyáját. Csak később, a század utolsó évtizedében módosult a 
szokás. A juhokat és a kecskéket már március elsején kiterelték a 
legelőre, a nagy lábasjószágot, a ménest (lovakat) és a gulyát (mar
hákat) viszont csak május elsején. A csordás, ha még megfogadják, 
napjainkban is Szent György napján hajtja ki először a csordát. 
Kishomokon, Oromhegyesen néhány évvel ezelőtt naponta kijárt a 
csorda, s a gazdák közösen fogadták a tehénpásztort.

A Tisza mind a két oldalán, a kanizsai járásban és a csókái, 
szajáni, padéji határban, a bánáti szikeseken nagy hagyománya volt 
az állattartásnak. A hatalmas legelőkön ezrével legeltek az állatok. 
A csókái uradalom juhászai messze földön híresek voltak. Ezen a 
tájon élt és dolgozott a korábban már emlegetett Borbély Mihály is, 
valamint a később híressé vált csókái számadó, Banka Mihály.

A magyar néphit Szent György napját rontásra, varázslásra al
kalmas időnek tartja. Nem csoda hát, hogy a pásztorok, akik igen
csak ismerték a regulát, védték állataikat a rontó szándéktól: körül
füstölték a nyájat, meggyújtották a szentelt gyertyát, megetették az 
állatokat a karácsonyi morzsával. Ezen a napon a juhászok nemcsak 
védekeztek, hanem ünnepeltek is, ettek, áldomást ittak, nótáztak 
abban a reményben, hogy kedvező lesz az esztendő: szépen gyara
podnak az állatok, nem hullanak el, sok tejet adnak.
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Idős adatközlőink gyakran megemlékeznek azokról az asszo
nyokról, akik Szent György-nap hajnalán harmatot mentek szedni 
meztelenül. A legelőn vagy a búzatáblán húzogatták a lepedőjüket 
vagy a kötőjüket, miközben mondogatták: „Viszek, hagyok is”, vagy: 
„Vaját viszem, tejét nem.” A gyenge búzatermésen is segíthettek a 
lepedővel gyűjtött harmattal, de a kenyér is jobban megkelt, ha 
harmatot csöpögtetnek a tésztába.

Ezen a napon különösen féltek a boszorkányrontástól. Bezdán- 
ban hallottuk, hogy a rosszak megfaragták a kapufélfát, s így vitték 
el a tejhasznot.

Szent György-napig nem meszelték ki a házakat, nem rakták ki 
az ágyneműt szellőzni, mert ha megtették volna, elverte volna a jég 
a termést. Ezután azonban pünkösdig mindenki igyekezett házát 
rendbe tenni, bemeszelni, hogy az ünnepre szép legyen. A tilalom és 
a parancs racionális magyarázatát is hallottuk egyik martonosi adat
közlőnktől. Szerinte április vége előtt azért nem jó meszelni, mert 
addig igen gyakran nyirkos az idő, s kárba vész a munka, pünkösd 
után pedig úgy felmelegszik, hogy a napsugár hatására lepörög a 
mész a falról.

György napja inkább a pásztorok, a béresek ünnepe volt, Márké 
viszont a földműveseké. Újabb kori történelmünkben a római korig 
visszavezethető szépszokás a búzaszentelés, hatósági tilalom hatá
sára azonban feledésbe merült. A két világháború közötti időszak
ban a hívők a plébánossal együtt kimentek a szépen zsendülő vetés
hez, s a körmenetben megszentelték. Egyesek a szentelt búzából 
haza is vittek, mert hittek gyógyító erejében.

A harmadik jeles nap május elseje. Nem csak a nemzetközi 
munkásmozgalom ünnepe, hiszen sokkal régebbi hagyományok 
fűződnek hozzá. Nyugat-Európápan e naptól számítják az igazi 
tavaszt. Az előbb említett két nap a hétköznapokhoz, a munkához 
kacsolódik, május elseje pedig a szerelem, az udvarlás ünnepe.

A felcseperedett lány már hajnalban leste, állít-e valaki májusfát 
az ablaka alá. A leánykák nem a természet megújhodását tisztelték 
benne, hanem a legszebb szerelmi ajándéknak tartották, hiszen ez- 
áltál is köztudottá vált, hogy Pista a Julcsit választototta. A fát 
titokban állították a legények, szalagokkal, kendőkkel, fésűkkel, 
tükrökkel díszítették fel. Minél magasabb volt, annál szerelmesebb 
volt a legény. Ha két udvarlója is volt a lánynak, mert ilyen is akadt,
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akkor a gyorsabb, a kitartóbb állította s őrizte hajnalig. A rátarti 
leányokat úgy büntették meg a legények, hogy a fát rongyokkal, 
lyukas lábosokkal s egyéb csúfságokkal díszítették fel. Jaj volt sze
gények, mert abban a faluban már nemigen akadt kérője.

Májusfát nemcsak a leányoknak állítottak, hanem kisebb váro
sainkban, falvainkban a főtéren, a kocsma előtt, nagyobb útkeresz
teződéseknél is. Az akácfát vagy a bodzafát díszítették fel, s ott 
rendezték meg a táncmultságot. Az számított híres legénynek, aki a 
lehúzott kérgű fára is fel tudott mászni.

Tavaszváró jeles napok jönnek tehát. Talán Szent Márk meg
hozza a jó termést. Milyen szép lenne, ha felállíthatnánk mind
annyiunk májusfáját.
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ÁLDOTT SZÉP PÜNKÖSD

Szabadkán különös varázsa van még napjainkban is a pünkösd
nek. A városban van a megyés püspök székhelye, ezért a nagytemp
lomban -  így nevezik városszerte a Szent Teréz-templomot -  minden 
esztendőben ezen a napon van a bérmálás. Az ünnepélyesen felöltö
zött leányok és legények sokasága akarva-akaratlanul érzékelteti e 
szép nap ünnepélyes hangulatát.

Az emberek nemcsak a bérmálkozók seregével emklékeznek 
meg az ünnepről, hanem azzal is, hogy kidíszítik házaikat. Bácska és 
a Temesköz falvaiban még napjaikban is bodzavirággal ékesítik az 
utcát: virágot tűznek az ablakba, a kapufélfába, a kerítésre, de még 
a kútágas ostorfájára is, jelezve mindenkinek, hogy megérkezett az 
áldott ünnep.

A díszítés az asszonyok munkája. Régebben arra is ügyeltek, 
hogy napkeltéig befejezzék. Napjainkban szombaton szürkületkor, 
amikor feltakarítják a ház környékét, rakják ki a bodzát. Az ünnep 
elmúltával nem szedik le, hanem hagyják, hogy elfújja a szél, annak 
viszont örülnek, ha legalább úrnapjáig megmarad, mert akkor nem 
kerüli el a szerencse a házat.

A bodza tehát szent virágnak számít ezen a vidéken, de hogy 
miért, azt már nemigen tudják. Zentán azt mesélték, hogy azért 
díszítik fel a házakat éppen ezzel a növénnyel, mert „az még vízözön 
előtti virág. A Noé a bárkáva ement, és amikő emút a vízözön, 
elősző a bodza virágzott”. A negyvenes években még olyan eredet
mondát is ismertek, amely az újszövetség bibliatörténetéhez kap
csolódott. A Bóna István gyűjtötte történet lényege a következő: 
Amikor Jézus áldozócsütörtökön felment a mennybe, és elhagyta az 
apostolokat, azok nagyon féltek. Félelmükben az erdőben egy ha
talmas bodzafa alá menekültek, s bodzaágakkal a gallyak közét is 
kitűzdelték, hogy üldözőik ne láthassák őket. Itt talált rájuk a Szent

151



Lélek Úristen pünkösd napján. Hogy minket is megtaláljon, ránk 
adja a pünkösdi áldást, házainkra bodzát kell tűznünk.

A pünkösdölő gyermekek, amikor még jártak beköszönteni az 
ünnepet, felpántlikázott bodzaágat is vittek magukkal. A pünkösdi 
királynéjárás egészen a második világháborúig katolikus falvaink- 
ban, városainkban igen népszerű szokás volt. Szabadkán egymás 
mellett élt a bunyevác és a magyar népszokás, különösen a környező 
tanyákon: Ludason, Kelebián, Tavankúton és Györgyénben. A szö
veg és a dallam természetesen különbözött, a rítusban részt vevő 
szereplők azonban hasonlóak voltak. A lakodalmas menet analógi
áját követte régebben: a legkisebb kislány menyasszonynak volt 
öltözve, mellette egy kisfiú állt, a vőlegény. A menethez tartoztak a 
lobogót vivő magasabb leánykák is. Később csak a királylányka 
maradt, egy ideig még fehér ruhában és koszorúban, aztán már csak 
a dal, a felszalagozott bodzaág és a lobogó maradt meg a szokásból. 
Napjainkban csupán a hetven-nyolcvan évesek emlékeznek arra, 
hogy egykor „mimimamáztak”.

A szabadkai bunyevácoknál a tanyákból kialakult településeken 
napjainkban is járnak a „kraljicák”. A szokás megőrizte mindazokat 
az archaikus elemeket, melyek korábban a magyar pünkösdölőt is 
jellemezték. Dalaiknak sokféle típusa van: a bevezető éneket a 
királykisasszony házánál éneklik, más következik menet közben az 
utcán, és más annál a háznál, ahol fogadják a pünkösdölőket. Más 
szöveget mondtak a katonának, a plébánosnak. A szokás végeztével 
három napig járnak, ismét összejönnek a királylány házánál, dalol
nak, s az ajándékba kapott tojást közösen elfogyasztják. A sze
replők megegyeznek a magyar rítus szereplőivel: itt is van vőlegény, 
menyasszony, lobogóvivő. A királynők fehér viseletben vannak, s 
virágból készítik el jellegzetes fejfedőjüket. A szokásban részt 
vevők száma változó: 7-8, de 15 is lehet.

A bunyevác népszokásnak egyértelmű a termékenységgel kap
csolatos jellege, hasonlóan, mint a magyar nyelvterületen a dunán
túli változatoké, amelyeknek az a rendeltetése, hogy nagyra nőjön a 
kender. Ugyanezért püskösdöltek egykor Bezdánban is. Öten járták 
a falut. A legkisebb volt a királylányka, akinek a feje fölött kifeszí
tették a nagy selyem vállkendőt, s a közismert egyházi népéneket: 
„A pünkösdnek jeles napján” kezdetűt dalolták. A dal végeztével a
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királykisasszonynak nagyot kellett ugrania, hogy a kender jó magas 
legyen.

Szabadka és a Tiszavidék pünkösdölője a lakodalmas menet 
analógiáját követte, később azonban a vőlegény kimaradt a csoport
ból, s csak a leányok választottak maguk közül királynőt. Ók is 
fehérbe öltöztek, a királynőnek koszorú volt a fején, vitték maguk
kal a lobogót. A szokás egyszerűsödésével az ünnepi ruhát lassan 
hétköznapi váltotta fel, a dallam és a szöveg is megkopott. Az 
alapmotívuma megmaradt, s egyéb gyermekdalokkal, egyházi 
ponyvaszövegekkel is kontaminálódott az a variáns, melyet a negy
venes években Bánó István Zentán jegyzett fel. Mi ezt a kevésbé 
ismert változatot közöljük. Felújítandó népszokásunknak tartom a 
pünkösdölőt is. Példaként szolgáljon hát az eredeti zentai szöveg:

Mimi mama, mimi mama,
Mi van ma? Piros pünkösd napja.
Hónap lesz, hónap lesz 
A második napja.
András bokrétás, felesége jó táncos,
Az ura, az ura aranyszál 
Bimbim bukoroggyék,
Öleld, akit szerecc.
Ezt ölelem, ezt csókolom,
Már régen is ezt akarom.
Mézes-mázas, jó sáfrányos,
Mihelt beleharaptam,
Mingyá megéreztem.
Szájjon erre a házra 
Az Isten áldása,
Mint régebben szállott 
Az apostolokra.
Én is gyermek vagyok,
Nagyot nem mondhatok,
Mégis kis létemre 
Dicséretet mondok
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A KÖZÖSSÉGET FORMÁLÓ JELES NAPOK

Magánügyünk, hogy hívők vagyun-e vagy se. Ki-ki maga számol 
el istenével, életvitelével. A jeles napok nemcsak hitében erősítették 
az egyént, hanem arra is jók voltak, hogy ki-ki megtalálja helyét 
szűkebb közösségében.

A tavasz végén két olyan ünnep volt, amely egykor kétségkívül 
identitást meghatározó szerepet játszott az emberek életében. Pün
kösd után az első vasárnap a Szentháromság ünnepe, az azt követő 
csütörtökön pedig űrnapjára, Krisztus testére, az oltári szentségre 
emlékeznek a hívők.

A két jeles nap közül az űrnapjához, az egyházi liturgia mellett, 
több népi szokás is kapcsolódik. A barokk korszakban kialakult 
szokásrend az utóbbi fél évszázadban módosult, de az úrnapi kör
menet néprajzi vonatkozása nemigen változott, csak térben szorult 
vissza a hatóság szigorú intézkedéseinek hatására.

Kövessük sorjában jeles ünnepeinket. Szentháromság vasárnap
ja nem különösen nagy ünnep, a szokványos évközi vasárnapok 
közé tartozik. Hogy most mégis szólunk róla, azt azért tesszük, mert 
valamennyi település, helység központjában ott áll a Szentháromsá
got ábrázoló szoborcsoport. Az elmúlt évtizedekben többet lerom
boltak, pedig minden településnek bizonyos értelemben a védőszent
je volt e szobor. Eleink jól tudták, hogy egyik-másik szentről illik 
külön is megemlékezni. Szűz Mária, Flórián, Nepomuki Szent Já
nos szobra nélkül nem falu a falu, nem város a város. Ilyen védő 
szerepük volt a Szentháromság-szobroknak is. Nálunk is, akárcsak 
Közép-Európa katolikus vidékein, a XIX. század első harmadában 
készültek a nagy járványos betegségek után, mert a nép így akarta 
kiengesztelni az Urat, hogy ne küldje rájuk ismételten a döghalált.

A szoborcsoport különböző módon ábrázolhatja a Szenthárom
ságot: az Atyát, a Fiút és a Szentleiket. Az utóbbi lehet láng, ga
lamb, az Atya pedig a háromszögben levő istenszem. Bálint Sándor
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szerint éppen a Szentháromság-szobrok elterjedése, szimbólum- 
rendszere hatott a napsugaras, deszkaoromzatú házak kialakulásá
ra.

Szabadkán a főtéren 1815-ben a bajsai Vojnits család állíttatta 
fel a szoborcsoportot. A század végén, amikor a Piacteret 1878-79- 
ben feltöltötték, hat-hét lépcső magassságáig betemették. 1964-ben 
a túlbuzgó városszépítők a Szent Teréz-templom mellé helyezték 
át. Úgy látszik, nem féltek Isten haragjától. Pedig a szabadkai szo
bor is a kolerajárványra emlékeztet, a népet viszont arra, hogy a 
város központjában lévő mocsfr terjesztette a bajt.

A történet szerint a derék pólgárok egyre csak hordták a földet, 
a homokot, de az élővizet csak nem sikerült lecsapolniuk. Ekkor az 
egyik gazdának az az ötlete támadt, hogy hozzanak sonkát, szalon
nát, lisztet, hátha így elérik céljukat. Csoda történt: a barát sikerült 
föltölteni. A helyre, ahova áldozati ajándékaikat vitték, szobrot 
állítottak, figyelmeztetésül az utókornak.

Az úrnapi körmenet napjainkban kizárólag egy-egy templom 
udvarára korlátozódik. Korábban a menet a falu főbb utcáin vonult 
végig. Akiket zavart a Szentháromság-szobor, azoknak nem tetszett 
az ünnepi felvonulás.

Nálunk nagy hagyományuk volt e jeles nap körmeneteinek. Az 
itteni sváb lakosság korábbi otthonából hozta magával azt a szo
kást, hogy a körmenet útvonalában oltárokat kell állítani; tőlük 
vették át azután a magyarok, a bunyevácok, a szlovákok. A négy 
oltár kezdetben ideiglenes volt, később jámbor gazdák hálaadásból 
egy-egy háznál állandó kis szentélyt létesítettek. Az ünnepre azután 
nem csak a gazda, hanem a környéken lakó családok férfitagjai is 
lombsátrat készítettek, amelyet azután az asszonyok virágokkal fel
díszítettek. A település lakói megbeszélték, ki milyen színű virágot 
fog használni, amelynek összegyűjtése a kislányok feladata volt. Az 
évek során hagyománnyá vált, hogy az egyik oltár mindig fehér, a 
másik piros, a harmadik kék, a negyedik pedig sárga. A rózsa és a 
liliom volt a legkedvesebb, de a kék színű mezei virágokat is szíve
sen felhasználták.

A körmenetben részt vett a település apraja-nagyja. A nagyobb 
helységekben külön-külön vonultak az iparosok, a gazdák, a fiata
lok. A Mária-lányok leglátványosabb kivonulása ezen a napon volt. 
Szentségimádáskor ugyan magukra vehették ünnepi ruhájukat, de
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legmutatósabbak űrnapján voltak. A körmenetet elkísérte a rezes
banda is, amely ezen a napon visszafogottan fújta az egyházi nép
énekeket. Az egyházi lobogók is előkerültek ilyenkor. A kislányok 
pedig rózsaszirmot szórtak a szentség elé, hogy virágszőnyeget ala
kítsanak ki az Úr tiszteletére.

A virágok, a zöld ágak szentelménynek számítottak. Védelmet 
nyújtottak a gonosztól, az égiháborútól. Az úrnapi ágacskát sokan a 
virágvasárnapi barka mellé tűzték. Női betegségeken is könnyített 
az úrnapi rózsaszirom. A fehér, illetve a vörös rózsa szirmát gyűjtöt
ték össze az asszonyok, s a bajtól főggően főztek belőle teát. De 
gyógyították vele a lábfájást, a fogfájást, sőt még a beteg állatokon is 
ezekkel a virágokkal segítettek.

Napjainkban az ünnepélyes körmenet bizony elveszítette koráb
bi fényét. Nincsenek már Mária-lányok, legtöbb településünkön a 
mellékhajók oltárait díszítik fel az asszonyok a nagy ünnep tisztele
tére. Jó azonban, hogy néhány templom udvarában még mindig 
felállítják a tábori oltárokat, s így némiképpen felidézik a korábbi 
ünnep bensőséges hangulatát.
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HALOTTAINK

A halottak napján, november első két napján az elhunytak em
lékének adózunk. Szinte alig van különbség a városi és falusi szoká
sok között. Noha szeretteire ki-ki a maga módján emlékezik, a 
novemberi ünnepen többnyire a megszokott tradíciókhoz ragaszko
dunk. Faluhelyen, ha szép hosszú az ősz, a tél előtt, az esztendőben 
utoljára, kimeszelik a házakat. A halottak hetében ezt már nem 
teszik, mert úgy tartja a néphagyomány, hogy a holtak szemét is 
bemeszelnék. Az asszonyok már hetekkel korábban figyelik a virá
gokat, ügyelnek arra, hogy legyen elég belőlük a sírok feldíszítésére, 
de a csokrok megkötésére is. Az ünnep előtti héten azután a család
tagok kimennek a temetőbe, hogy rendbe tegyék a sírokat. Útra 
kelnek ilyenkor azok is, akiknek a szerettei valahol máshol, vidéken 
vannak eltemetve, hogy legalább évente egyszer virágot helyezzenek 
a sírjukra. Megjelennek a gesztenyeárusok is a városokban, mert a 
halottak napjára nemcsak a gyertyaöntők és a virágárusok megjele
nése jellemző, hanem a sült gesztenye illata is.

Ezen a napon sokan felkeresik rokonaik vagy ismerőseik sírját. 
Ilyenkor nemcsak a közvetlen rokonnak szokás virágot vinni, ha
nem mindazoknak, akik egykor jelentettek valamit számunkra. 
Azok megnyugvásáról is gondoskodik a néphagyomány, akik távol 
vannak halottaiktól, vagy nem tudják, hogy hol nyugszanak. A te
metői feszület virágait az ismeretlen sírokban nyugvóknak szánják, 
azokat pedig, amelyeket az elhagyott sírokra tesznek az asszonyok, 
a messzi távolban elhunytaknak. Ezen a napon nem mentek ven
dégségbe. Az ismerősök, testvérek a temetőben találkoznak, hogy 
külön-külön vagy közösen keressék fel a sírokat. Nem illik sietni, 
ezért időben indulnak el, hogy a hétórai harangszóra hazaérjenek, 
gyertyát gyújtsanak és elmondják a fájdalmas rózsafüzért elhunyt 
szeretteik lelki üdvéért.
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A temetőknek különös varázsa van. Más a hangulata egy-egy 
nagyváros sírkertjének, s egészen más a falusinak. Az utóbbiban 
régebben ritkán építettek kriptát. A testet a nép visszaadta az „ál
dott anyaföldnek”. Azután ki-ki az elhunyt rangjának megfelelően 
elhelyezte a végleges sírjelet. Vajdaságban ritkák a faragott keresz
tek. A reformátusok sem állítottak színes kopjafákat. Annál szeb
bek voltak á kovácsoltvas síremlékek; sajnos ezekből már egyre 
kevesebb van temetőinkben. Az egyszerű sírokat évente egyszer fel 
szokták díszíteni. A legszebbeket megcsodálják, sajnálkoznak, ha a 
hirtelen fagyban tönkremegy a virágszőnyeg. Napjainkban már ez a 
szép szokás is kimegy a divatból. A sírokra újabban műkő palást 
kerül, mert tartósabb, praktikusabb.

A városi temetőkben a történelem egy-egy pillanára is emléke
zünk, a falusi temetők a meghitt nyugalmat, a mindent megbékítő 
halált juttatják eszünkbe. Legendásan szép és nagy hírű a kolozsvári 
házsongárdi temető. Nem kevésbé híres a Kerepesi Budapesten. A 
mi temetőink is szépek, ha nem is olyan ismertek, mint az említet
tek. Értékesek a szabadkai Bajai temető síremlékei. Néhány jól 
sikerült szobor is látható itt. Az eklektika, a szecesszió rányomta a 
bélyegét a kápolnákra is. Talán egyszer erről a temetőről is készül 
egy fotóalbum a legszebb sírokról, a kiemelkedő személyek: Iványi 
István, Lányi Ernő, Gaál Ferenc, Bíró Károly, Szárics János, Oláh 
Sándor, Sáfrány Imre, Bíró Miklós, Bodrogvári Ferenc és más sza
badkai közismert személyiségek nyughelyéről.

Csak nehogy elvesszenek, mint annak a fiatal papnak a szív 
alakú, vörös márványból készült síremléke, amelyet az 1836-os pes
tisjárvány idején emeltek emlékére őseink, s amelyet éveken át 
megcsodáltam. Betűzgettük barátnőimmel az egyetlen múlt századi 
sírfeliratot, amely megmaradt ebben a temetőben. Nem tudni, mi
ért, valaki eltávolította a kőkeresztet a Péics-kápolna szomszédsá
gából. Szerencsére Ante Rudinski műépítész és a megboldogult 
Iván Pančič költő átírta a sírverset, s legalább így megőrizte az 
örökkévalóságnak. Mit is üzentek eleink a szövegben:

Kochár Ádámnak hidegült porait fedi e kő.
Életének tavaszán elragadó a halál,
Felbőszült a pusztító vad dögmirigy a mely 
Rettentő árként a sírba taszít sokakat,
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A m időn Ő m int lelkiséged buzgólkodik ekkor 
Hivei közt O  is pallos alá lehajol,
Vándor nézd a vihar m int dönti le a virulót is.
M ost kiragadni akar s ő  esik áldozatul.
Béke poraira E lhalt élete 21 =  Papsága 4 évében 
Kis Asszony hava 18 = ,  1836.

Kochár Ádámot tehát hivatása teljesítése közben ragadta el a 
döghalál. A ritmikus sírvers megfogalmazója nem hősiességét emel
te ki, hanem azt, hogy az élet múlandó, és a halál bármelyik pillanat
ban lecsaphat ránk.

Temetőink is mulandóak, nem az örökkévalóságnak a szigetei, 
mint gondolnánk, mert ha egykor kihal a családunk, s nem lesz, aki 
sírjainkat gondozza, még a végső nyughelyünket is eladják, hogy 
másokat temessenek oda. Pedig a temető elsősorban az élőkért van. 
Az élőket gyalázzák a sírgyalázók.
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AZ ÉN TYÚKOM TOJ,TOJ,TOJ!

Közeledik a karácsony, Krisztus urunk megszületésének a napja. 
Vidékünkön korábban nem készítettek adventi koszorút; ennek a 
szép szokásnak a lényegét nem is ismerik. Virágüzleteinkben né
metországi és osztrák minták alapján elkészítik, de nem november 
30-ra, az advent kezdetére, hanem karácsonyra. A szép szokásból 
nálunk karácsonyi dísz lett. Ez az időszak a várakozás ideje. András 
napja után nem illett bálát, cécót rendezni.

András-naptól karácsonyig egymást követik a jeles napok: ne
gyedikén van Borbála, hatodikán Miklós, s 13-án a legnevezetesebb: 
Szent Luca napja. Borbála napján Bajmokon gyümölcsfaágat visz
nek a lakásba, hogy karácsonyig kivirágozzon. Egyrészt a szobát 
díszítették vele, másrészt a következő év termésére is következtet
tek belőle.

A Mikulás-napi ajándékosztás újabb keletű szokás ezen a tájon. 
A maszkos alakoskodás, a cipőkbe csempészett ajándékok nyugat
ról kerültek népi kultúránkba. Az előzőekben felsorolt jeles napok 
közül a bácskai és a bánsági magyarok körében a legtöbb hiedelem 
éppen Luca napjához kapcsolódik. Természetesen nemcsak nálunk 
van ez így, hanem az egész magyar nyelvterületen. A velünk együtt 
élő bunyevácok ugyancsak megtartják ezeket a közkedvelt rítuso
kat.

Sok mindent tehettek ezen a napon: a földművesek .megkezdték 
a készítését annak a kalendáriumnak, amelyből megállapíthatták, 
hogy a következő esztendőben milyen lesz az időjárás. Lucától ka
rácsonyig figyelték az időváltozást. Egy tavankúti asszony negyven 
éven át pontosan vezette naplóját: reggel, délben, este mindent 
gondosan feljegyezett. A településen tudtak erről a tevékenysé
géről, s gyakran megkérdezték tőle, érdemes-e valamilyen munkába 
belekezdeni, mert tanácsai hasznosnak bizonyultak.
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Ez a nap nemcsak időjóslásra alkalmas. A leányok megtud
hatják, férjhez mennek-e, ki lesz az udvarlójuk. A Luca-pogácsából 
pedig arra következtethetünk, lesz-e elég pénzünk a következő esz
tendőben.

Dologtiltó ez a nap, varrni, mosni, kenyeret sütni nem volt 
szabad. Az asszonyok jól tették, ha nem szomszédotok, mert kinéz
ték őket: bajt hoztak a házra, elvitték a tyúkok hasznát. S azok, akik 
sokat sétálgattak ezen a napon, számíthattak arra is, hogy nem lesz 
szerencséjük az aprójószággal: nyugtalanok lesznek a kotlósok. Az 
idős asszonyok nem restelltek éjjel felkelni, hogy piszkafával, szén- 
vonyóval, söprűvel megpiszkálják őket, miközben varázsigét is 
mondogattak:

Az én tyúkom toj, toj, toj,
Szomszédasszony kot, kot, kot.

Borús Rózsának a topolyai népszokásokról szóló szép könyvé
ben húsz olyan intelmet, illetve tanácsot olvashatunk, amelyet a 
helybélieknek ajánlatos volt betartaniuk, ha azt kívánták, hogy a 
következő esztendő sikeres legyen.

A Luca-napi szokások egy részét napjainkban is megtartják. 
Luca-pogácsát még a városi asszonyok is sütnek. Mindkét típusát 
ismerik Szabadkán. A gazdasszonyok pénzt dugnak a tésztába; nagy 
volt az öröme annak, aki megtalálta. A bátrabbak egy-egy tollat 
tűznek a tészta tetejébe; akinek a tolla megperzselődik, az beteges 
lesz a következő esztendőben, esetleg meg is hal. Következtethettek 
arra, ki lesz egy-egy leány jövendőbelije, s van-e olyan, aki csupán 
kíváncsiságból nem próbálja ki a régi praktikákat, hogy megtudja, 
kivel fogja leélni az életét: legalább egyszer ólmot önt, s elkészíti a 
nevezetes tizenhárom cédulácskát.

A karácsonyi búzát, melyből a jövő évi gabonatermésre követ
keztetnek, napjainkban is elvetik és nagy gondal nevelik. Nemcsak 
a karácsonyfa alá teszik, hanem a temetőbe is kiviszik az elhunyt 
hozzátartozók sírjára.

A bátrabb legények ezen a napon kezdtek hozzá a Luca-szék 
készítéséhez. Három- vagy négylábú kerek kis szék volt ez. Vas nem 
lehetett benne. Naponta faragtak rajta valamit, mert csak akkor 
tudhatták meg a karácsonyi éjféli misén, ki a boszorkány a faluban.
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A székkészítés sokféle módját ismerik az itteniek. Egyesek tudni 
vélik, hogy kilencféle fából kell kifaragni. Borús Rózsa könyvéből 
az is kiderül, hogy a boszorkány felismerésének komplex módszere 
alakult ki Topolyán. Nemcsak széket, hanem ostort és szakajtót is 
fontak, s ezekkel mentek azután az éjféli misére. Kölest és szentelt 
gyertyát is vittek magukkal a kíváncsiskodó legények, mert a rosz- 
szak, ha észreveszik, hogy kikémlelik titkukat, bizony megbüntetik 
őket, amennyiben nem védekeznek ellenük.

Az advent idején tehát eleink mindenféle praktikus mágiához 
folyamodtak, hogy a következő esztendő sikeres legyen számukra, 
megvédjék magukat a gonosztól, de ugyanakkor lelkileg is felké
szültek a nagy ünnepre a hajnali istentiszteletekkel. Ezt a célt szol
gálja a kupuszinaiak újabban kialakult szép szokása a szállást ke
reső Szent Család.
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KARÁCSONYI SZOKÁSAINKRÓL

Az utóbbi évek karácsonyai lényegesen eltérnek a korábbiaktól, 
hiszen egyre szegényebbek vagyunk, kevesen engedhetik meg ma
guknak, hogy a karácsonyi asztal bőséges legyen. Sokan közülünk 
eltávoztak; csak reménykedhetünk abban, hogy a karácsonyi alma, 
melyet korábban közösen fogyasztottak el szeretteikkel, megsegíti 
őket, hogy hazataláljanak, vagy másutt leljenek otthonra.

Az 1988-as események után nálunk is szabadabban kezdtük ün
nepelni a karácsonyt. Pedagógusaink, a művelődési egyesületek ve
zetői gyorsan magukra találtak, s felújították a betlehemezést, a 
kántálást, azokat a népszokásokat, melyek évizedek óta hiányoztak 
az ünnepből, ugyanis a háború előtt rendkívül sok népszokás élt 
ezen a tájon.

A betlehemezést a katolikus falvakban csaknem mindenütt is
merték. Ha egy-egy településen nem alakult meg a csoport, oda a 
környező falvak szegényei jártak el beköszöntem az angyali vigassá
got. Sok szegény sorsú gyermeknek kereseti forrást is jelentett a 
szokás gyakorlása. A háromkirályok köszöntése, a „csillagjárás”, 
már nem volt ennyire népszerű, de több településünkön ezt is is
merték. Nyugat-Bácska falvaiban, Doroszlón és Gomboson, a bet- 
lehemezésen és a csilllagjáráson kívül, egy harmadik szokás is divat
ban volt: a bölcsőjárás vagy -  ahogy Gomboson nevezték -  
bölcsőcskézés. Míg a betlehemezést és a csillagjárást kizárólag a 
fiúk, kamaszok gyakorolták, addig ez a kislányok körében volt nép
szerű. Ádám-Éva napjának délutánján felvették a legszebb fehér 
ünnepi viseletűket, egy kis bölcsőbe betették a Jézust jelképező 
bábot, és meglátogatták női rokonaikat. A kislányok párosával jár
tak. Beköszöntek a házba, a terített asztal mellé ültek, a bölcsőt az 
asztalra tették, s dalolás közben ringatták. Köszöntőjükért almát, 
diót kaptak. A két településen a szokást azonos módon játszották el 
a kislányok, viszont a dal szövege és dallama különbözött. A témája
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azonos volt: Mária altatja a gyermek Jézust. A doroszlói és gombosi 
bölcsőjárás a Dunántúlon volt közkedvelt. Talán régi ottonukból 
hozták magukkal a két település lakói, a szöveg és a dallam azonban 
újabb keletű. Mi ezúttal a doroszlói változatot közöljük Kiss Lajos 
gyűjtése nyomán, abban a reményben, hogy jövőre talán kedvet 
kapnak máshol is, és gyakorolni fogják ezt a szép szokást.

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos szúz az anyja.
Két kezivel ápolgati,
Két lábával ringatgatja.

Aludj, aludj, én kisdedem.
Aludj, gyönnyörú gyermekem.
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lett a dajkád

Ó te dudás, mit szundikálsz,
Fényes az ég nem kú lámpás!
Verjed, verjed a citerát!
Jézuskának egy szép nótát.
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ADJON AZ ISTEN BORT, BÚZÁT, 
BÉKESSÉGET!

Karácsony előtt Kupuszinán befejeződik a Szent Család-járás. 
Vidékünkön csak ezen a hagyományőrző településen végzik a pa
raszti ájtatosságnak ezt a formáját. Silling István tanulmányából 
tudjuk, hogy új keletű rítusról van szó, valamikor a húszas-harmin- 
cas években kezdték el a kilenced végzését, s napjainkban egyre 
népszerűbb a faluban. Minden bizonnyal a ma is használatban lévő 
ponyvakiadvány jutott az előbb jelzett időpontban a kupuszinaiak 
kezébe. A hívők esetleg a helyi plébános kezdeményezésére azóta 
évről évre megismétlik. Az ájtatosságnak, mir|t általában a közös
ségben elvégzett imádságnak, mindig meghatározott célja van. Fel
ajánlják azt a Szűzanyának. Az utóbbi időben kizárólag a békéért 
imádkoznak így karácsony táján ebben a faluban.

Az ájtatosságot december 15-én kezdik el. A helyi plébános 
szentbeszédet tart, majd az ima és a dal után a megáldott Szent 
Családot ábrázoló képet szétosztják a kilenced vezetőinek. A szent
képeket hazaviszik, otthon már várja a vezetőt a rokonság, várják az 
ismerősök. A szentelményből alkalmi házi oltárt készítenek gyer
tyákkal, feszülettel és virágokkal.

A laikus ájtatosság menetét az előbb említett nyomtatott pony
vakiadvány határozza meg: ebből olvassák fel a beköszöntőt, majd 
elvégzik a Szent Család-litániát, elmondják az örvendetes rózsafü
zért, az alkalomhoz megfelelő adventi énekeket énekelnek. Az esti 
harangszóra befejezik az ájtatosságot. A kép másnap estig marad a 
családnál. Az aznapi ájtatosság előtt megjelenik a következő szál
lást adó család egyik tagja, ekkor a képet ünnepélyes imával búcsúz
tatják, az új szálláshelyén pedig az előző nap elmondott imádsággal 
köszöntik be a szentelményt. így vándorol házról házra a Szent 
Család egészen 23-ig; ekkor ünnepélyesen befejeződik a kilenced. A
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képet azután az utolsó befogadó család őrzi a karácsonyi ünnepkör 
végéig, esetleg a kövekező év adventjéig.

A csoportok karácsony után külön-külön misét szolgáltatnak. 
Volt olyan esztendő, amikor Kupuszinán 150 család fogadta be a 
szentelményt, egy-egy ájtatosságon 35-40 fő is részt vett.

A fentiekben röviden vázolt szokásnak közösségformáló erejét 
nem kell hangsúlyoznunk. Milyen jó lenne, ha nemcsak ebben a 
nyugat-bácskai faluban gyakorolnák, hanem többi településünkön 
is.

A szálláskeresés szokása, mint már a fentiekben is jeleztük, 
ponyván került területünkre. A materica és az oca köszöntése Sza
badkán a helyi bunyevácok adventi szokása. Advent harmadik va
sárnapján köszöntik az édesanyákat, nagyszülőket, a matericákat, a 
következő héten pedig az apákat, az ocákat. Az itteni magyarok 
természetesen magyarosították a két elnevezést: a bunyevácok szo
kását matoricának, illetve ocának nevezik. A szokás egyes elemeit 
át is vették. A bunyevác szokás lényege az, hogy ezen a napon a 
család férfitagjai felköszöntik édesanyjukat, feleségüket, nagyszüle- 
iket. Különösen azokban a családokban ünnepélyes a hangulat, 
ahová fiatal férj került, mert az új vejkót ezen a napon külön kö
szöntötték. Régebben az volt a szokás, hogy a vő advent harmadik 
vasárnapjáig nem ment el felesége szüleihez, még akkor sem, ha a 
lakodalom az év elején, farsangkor volt. Ezen az ünnepen fehér 
inggel ajándékozzák meg, ezzel is jelzik, hogy teljes jogú családtag 
lett. Matericákor nagy volt az eszem-iszom a családoknál; beve
zetője volt ez a későbbi karácsonyi ünneplésnek.

Az asszonyokat nemcsak a család férfitagjai köszöntötték fel, 
hanem a környékbeli gyerekek is, akik a következő szöveget mond
ták:

Faljen Isus, gazdarice! 
Cestite vám Materice.
Ja sam do ’šo priko mora 
Da mi date male óra 
Snašla me je strasna muka, 
Da mi date i jabuka;
Vidijo sam i ovaca 
Da mi date i novaca.

Dicsértessék, gazdasszonyka, 
Köszöntjük az anyácskákat 
A tengerentúlról jöttem, 
Hogy adjon egy kis diócskát; 
Utolért a veszedelem,
Adjon hát almácskát is. 
Láttam én a juhokat is, 
Adjon hát pénzecskét is.
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Napolju je zdravo zima Kint bizony már nagy a hideg
Molim jednu času vina! Kérek egy kis borocskát is!

A gyerekeket az asszonyok megajándékozták dióval, almával, 
zsebkendővel, a férfiak pedig borral kínálták őket. Minden pohár 
borban fémpénz is volt, akárcsak az ajándékokba elrejtve.

A bunyevác köszöntő termékenységvarázsló volt, ezért fogadták 
szívesen a gyerekeket. A szabadkai magyarok a népszokásnak csak 
az utóbbi mozzanatát vették át. Külön nem jártak köszönteni a 
matericát vagy az ocát, de ha férfiember tért be hozzájuk, illett 
elmondania a beköszöntőt, nem a bunyevác mondóka magyar válto
zatát, hanem az újévi köszöntő e napra időszerűsített variánsát:

Isten éltesse
a matoricát az ocával együtt.
Adjon az Isten 
bort; búzát, barackot, 
százméteres malacot!
Szekerünknek kereket, 
poharunknak feneket, 
hogy ihassunk 
egész évben eleget.
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NE ILYEN BÚVAL ÉS BÁNATTAL!

Előző írásunkat a szabadkai magyarok beköszöntő versével fe
jeztük be, jelezve, hogy közeledik a karácsony, az esztendő legszebb 
ünnepe. Régi szabadkai lapokat olvasgattam az utóbbi időben, s az 
egyikben ráakadtam egy igen érdekes adatra, miszerint 1889-ben 
huszonkilencedik alkalommal állították fel a város karácsonyfáját, 
ahol ajándékokat osztogattak a rászoruló szegényeknek. Ebből az 
írásból kitűnik tehát, hogy 1860-ban díszítették fel először. Ebben 
az időben kezdték el a polgári családok is fenyőfával ünnepelni 
Jézus születésnapját. Szabadkára viszonylag korán jutott el a díszes 
fenyőfa, hiszen a néprajzi szakirodalomból tudjuk, hogy a múlt 
század első harmadában a főúri családokban állítottak elsőként 
karácsonyfát. A karácsonyfa dísze volt az ünnepnek, méltóságtelje
sen meghúzódott a tisztaszobában, magához a rítushoz azonban 
nemigen kapcsolódott.

A bácskai és bánáti magyarság ünnepéhez sokkal inkább 
kötődnek a termékenység varázsló szokásai. A szalma, a bárányka, a 
Luca-napi búza elmaradhatatlan része volt az ünnepnek. Emlék
szem, kislánykoromban nálunk is volt szalma a konyhában. Később 
már csak a nagyanyámnál örülhettek az unokák a szalmának, más
nap, amikor összejött az egész család. De itt se sokáig, mert a 
rokonság megelégedett néhány szál szalmaszállal a karácsonyi asz
tal alatt. A hatvanas években még irigykedve lestem be a Torma 
(Travnička) utca egyik ablakán, mert szalmában hancúroztak a gye
rekek.

A bárányka állításnak a szokása tovább megmaradt, hagyo
mányőrző településeinken talán még napjainkban is él. Egy szakaj
tóba kukoricát, búzát, árpát tettek. Mellé helyezték a baltát, a 
kötőféket. Ez került a karácsonyi asztal alá. A vacsorához mindig a 
gazda hozta be, s vele együtt beköszöntötte az ünnepet is. Topolyán 
a következő szöveggel:
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Dicsértessék a Jézus!
Mindörökké ámen.
Hálát adjunk az Istennek,
hogy meghagyta élni szent karácsony estéjét;
Krisztus urunk születése napját.
Engedje meg az Úristen,
hogy több számos esztendőket is élhessünk
de ne ilyen búval és bánattal!
Örvendetes napokat adjon az Isten: 
bort, búzát, békességet, 
országunknak megmaradást!
Ha pedig kiszólít valakit a családból, 

d/ón /te/cz örök nyugodalmat!

A beköszöntő után megkezdődött az ünnepi vacsora. A karácso
nyi asztalt mellől nem illett felkelni. A háziasszony bekészített min
dent. Ennél a terített asztalnál étkezett a család egészen aprószen
tekig vagy újévig. Ekkor bontották szét az asztalt, gondosan össze
szedték a karácsonyi morzsát. Nem dobálták ki, hanem egy zacskó
ban őrizték. Ha megbetegedett a tehén vagy az aprójószág, akkor 
ezzel füstölték, gyógyították. Ekkor szedték össze a karácsonyi szal
ma maradványát is: egy részét az állatok alá dugták, hogy egészsége
sek legyenek, a legszebb szálakat félretették a kotlós alá, a maradé
kot pedig betüzelték, mert szentelménynek számított, azt pedig 
nem szabad a szemétre dobni.

A karácsonyi ünnepkör vízkeresztig tart. A karácsony és az újév 
közötti jeles napokat is megtartják. Szent István és Szent János 
napjához nem kapcsolódnak különösebb rítusok. Nálunk nem jár
tak a regösök, viszont előszeretettel ünnepelték az Istvánokat és a 
Jánosokat. A gyerekek ünnepe az aprószentek. Fűzfavesszővel 
megsuplikálták a kislányokat, kisfiúkat. Nem azért, mert rosszak 
voltak, hanem hogy ne legyenek kelésesek. Mondogatták is a 
szülők: „Kilíses ne légy az új esztendőben!” A gyerekek nem féltek 
különösebben, mert ha tudták a választ a kérdésre: „Hányán vannak 
az aprószentek?”, akkor kevesebbszer suhintották meg őket. A vá
lasz településenként változott. Szabadkán így hangzott: „Minden 
sarokban egy szakajtóval.” Másutt mondhatták azt is: „Száznegy

169



vennégyezren!” Bácskában tehát fűzfavesszővel suplikáltak, de a 
Dunántúlon, így a Drávaszögben is, korbácsot fontak erre a napra, s 
ezzel veregették a gyerekeket. A fiatal legények házról házra jártak, 
ódricsoltak, s a következő mondókát mondták:

Egészséges légy, keléses ne légy,
A hova küldenek, szaladj,
H a borért küldenek, vizet hozz,
H a vízért küldenek, bort hozz!

Újév napján, hasonlóan, mint karácsonykor, pontosan megválo
gatták, mi kerüljön az újévi asztalra. Szilveszterkor szárnyast ettek, 
még éjfél előtt, hogy az esztendő összes kárát hátrakaparja, újévkor 
pedig kocsonyát ettek és malacot, hogy szerencsés legyen az esz
tendő. A nyújtott mákos rétes elmaradhatatlan étke az újévi étlap
nak: egyrészt hogy sokáig éljünk, másrészt hogy sok pénzünk le
gyen.



BO SZO RK ÁN YO K  PEDIG  NINCSENEK





A  PALICSI-TÓ EREDETE

A híres szállóige Árpád-házi királyunktól, Könyves Kálmántól 
származik. Ennek ellenére a törvényalkotás után hatszáz évvel is 
ítélkeztek a boszorkányok felett. A XVIII. században mintha túl
szárnyalták volna az előző századokat, mert 1565 és 1728 között 430 
ilyen per volt, 1728-1756 között pedig 124 boszorkányperben hoz
tak ítéletet a bírák. A 124 pör felét a szegedi pörök tették ki; itt 
született a legtöbb halálos ítélet is. Rózsa Dániel perében 13 gyanú
sítottat ítéltek máglyahalálra. A pereknek Mária Terézia császárnő 
dekrétuma vetett végett, amikor ismételten kimondták, hogy nin
csenek boszorkányok.

Több mint két évszázad telt el a perek óta. Hiába tetette a 
szegedi tanács 1830-ban titkos levéltárba az ügy iratait azzal a meg- 
okolással, hogy „ezek városunk hírének kímélése végett közönsé
gessé ne tétessék”, a boszorkányokba vetett hit napjainkban is élő 
hagyomány. A nép nemcsak hitt és hisz a boszorkányok létezésé
ben, hanem pontosan tudják, kik azok a személyek, akik emberfe
letti képességük tudatában képesek gyógyítani, de szükség esetén 
rontani is. Felelőtlen képzettársítás lenne, ha az egykori bűbájoso
kat kapcsolatba hoznánk a mai természetgyógyászokkal.

írásunkban ezúttal nem a napjainkban is gyűjthető hiedelem
mondák egyikével-másikával kívánunk foglakozni, hanem a szegedi 
boszorkányper gyanúsítottjának szabadkai vonatkozásával. A Bács
kai Ellenőr 1885. évfolyamának lapozgatása közben bukkantam rá 
arra a tárcára, amely feldolgozza a Palicsi-tó történetéhez kapcsoló
dó eredetmondát.

Az idős szabadkaiak még napjainkban is mesélik azt a történe
tet, miszerint a tó mai helyén hatalmas legelő volt, ott legeltette 
nyáját egy Pál nevű juhász is. Történt egy napon, hogy a legszebb, 
állítólag aranyszínű báránya elveszett. Hiába kereste, az állat csak
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nem került elé. Erre ő bánatába sírva fakadt, s addig sírt, míg 
könnyei elárasztották a legelőt. Róla kapta a tó mai nevét.

Az 1885-ben lejegyzett történet nem a fentebb ismertetett ese
mény. A szerző természetesen a kor szellemének megfelelően át- 
költötte a népmondát, romantikus kerettörténetetbe helyezte a 
mondandóját. Éjszakai evezés közben meséli el Mihály, az öreg 
paraszt dédapja meséjét. Szaák Luiza, nem tudom, kit takar a név, 
minden bizonnyal közismert hiedelmondákat ötvözött egybe. Érde
kes viszont, hogy pontos ismeretei voltak a szegedi boszorkány- 
perről, a vádpontokról, melyekkel a Rózsa családot, a szegedi per 
fővádlottját vádolták. A tárca lényegét a következőkben foglalhat
juk össze: a Rákóczi-szabadságharc bukása és a szatmári béke után 
a szabadkai bíró összegyűjtötte alattavalóit, és felszólította őket, 
hogy hagyják abba az ellenségeskedést, közösen építsék fel a várost. 
A bölcs bíró három részre osztotta fel a várost: a jobbra eső telkekre 
építették a magyarok házait, balra a szerbekét, a középső területet 
pedig a temetőnek hagyta meg. Viszálykodás nélkül éltek ezután a 
város lakói, de Isten haragja nem kerülte el őket. Kétszer hétesz- 
tendős aszály sújtotta a várost, s a nép már a hitét is elveszítette.

Volt ebben az időben egy Pálics nevű gazda a városban. Régi 
ellensége volt Rózsa Dánielnek és családjának, de addig nem ártha
tott nekik. Ebben az időben ítélt máglyahalálra boldog-boldogta- 
lant a szegedi tanács boszorkányság miatt. Rózsát is feljelentette 
Pálics és azzal vádolta, hogy a boszorkányok cimborája, vagyis -  
ahogy a tárca szerzője állította -  „üzérkedik”, s miatta van a száraz
ság. A szegedi tanács csakhamar kérte Rózsáék kiadatását. A jám
bor bíró kénytelen volt eleget tenni a parancsnak, s kiadta Rózsát és 
családját, a városban pedig megpróbálta csillapítani a kedélyeket, 
de mindhiába. Rózsa, fia és a menye beismerte az ellene felhozott 
vádakat. 1728-ban megérkezett a városi tanácshoz az átirat, de hadd 
idézzük a tárca szövegét: „Tetszett nekik testüket és lelkűket mind 
laktársaikért a pokolbelinek elkötelezni, elalkudni törökországi bo
szorkányoknak a szegedi és szabadkai határ termékenységét és zsír
ját, eladván az esőt és harmatot.”

Az ítélet értelmében a vádlottak összes vagyonát is el kellett 
égetni. A nép féktelen dühében felgyújtotta Rózsáék házát. Pálics 
gazda bosszúból még Rózsa unokáit is máglyára akarta vetni, de a 
bölcs szabadkai bíró a gyerekeket kimentette. Még őrjöngött a nép,
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amikor a villám lecsapott Pálicsra, égiháború, földrengés rázkódtat- 
ta meg a határt, orkán söpört végig a vidéken.

Másnap Pálics földjén a nép tavat talált. A nép elhíresztelte, 
hogy abból a sok harmatból keletkezett, melyet Rózsa Dani és 
cinkosai begyűjtöttek kétszer hét év alatt Pálics földjén. A tó napról 
napra növekedett, csak azért nem árasztotta el Szabadkát, mert a 
bölcs bíró megmentette a Rózsa gyerekeket, ezért csak a keleti 
határig húzódott. A város lakói sokáig elkerülték a tavat, mert sós 
vize miatt a rossz szellemek tanyájának tartották. Pálics kísérteties 
szelleme gyakran megjelent, különösen a holdvilágos estéken, s 
ilyenkor a nép áhítattal próbálta meg távol tartani a nyugtalan 
szellemet. Az Isten, miután látta, hogy megtért a nép, a megrontott 
tó vizének, a harmatnak gyógyerőt adott.
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A BOSZORKÁNYPEREK

A boszorkányperek Magyarországon a XVI. században, a ba
rokk korban szaporodnak meg, abban az időben, amikor a népesség 
már több vallás felekezetéhez tartozott. A nagyközönség előtt le
folytatott perekben a katolikus papság is tevékenyen részt vett, s 
igyekeztek felkutatni a boszorkányokat. A protestáns vallásúak is 
felléptek a bűbájosok ellen, és irtották őket. A periratokban szere
peltek az inkvizíció által megfogalmazott vádpontok, egyebek kö
zött az ördöggel való közösülés, a boszorkányszombaton való gyüle
kezés, a kannibalizmus, a fekete mise. A perekben természetesen 
megtaláljuk a közösség konkrét vádjait is: a rontást, a betegségek 
okozását, a kuruzslást.

Ebbe a hiedelemkörbe kapcsolódtak a szegedi boszorkányperek 
is. Mint azt már előbbi írásunkban kifejtettük, egy múlt századi 
hiedelemmonda szerint a Palicsi-tó eredete kapcsolatba hozható a 
boszorkánysággal. Száztíz év távlatából nehezen tudjuk eldönteni, 
hogy a szerző mennyire támaszkodott az eredeti néphagyományra, 
mennyit változtatott a történeten. Az azonban tény, hogy a tárcának 
vannak olyan elemi, melyek ma is gyűjthető hiedelemmondák motí
vumait őrzik.

Szaák Luiza jól ismerte a város történetét. Az eseményeket, 
melyek a XVIII. század elején történtek, kicsit átmagyarosította. A 
városnak a lakóit hatósági rendelettel valóban különválasztották: 
az egyik kerületben laktak a pravoszlávok, a másikban a katoliku
sok, középen, a Szent Teréz-templom környékén pedig a temető 
volt. Erre azonban nem a Rákóczi-szabadságharc adta az okot, 
hiszen akkor még a bunyevác és szerb határőrök közösen harcoltak 
a kurucok ellen. A viszályra jóval később, a negyvenes években 
került sor, amikor a katolikusok a polgárosulás mellé álltak, a 
pravoszlávok viszont továbbra is határőrök kívántak maradni. A 
hírhedt szegedi per eseményei tizenöt évvel korábban történtek.
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A szegedi boszorkányperek jegyzőkönyveit Reizner János, Sze
ged történetének írója közölte először, s fejtette ki azok társadalmi 
hátterét. Nagyszabású monográfiája 1899-1900-ban jelent meg. Eb
ben a munkájában fejti ki azt a nézetét, mely a későbbi kutatókra is 
hatással volt. Szerinte a boszorkánypereket a beköltöző idegenek 
követelődző magatartása, Nádasdy László Csanádi püspök erősza
koskodásai és a kun pusztákért folyó per váltotta ki. Először fogal
mazta meg, hogy Rózsa Dániel ellen koncepciós pert folytattak. Ha 
azonban figyelmesen olvassuk el a Bácskai Ellenőr tárcáját, akkor 
észrevehetjük, hogy a tudós szerző elképzeléseit az ismeretlen író 
szépirodalmi eszközökkel fogalmazta meg. Rózsa Dánielt az újon
nan beköltözők jelentették fel, de az is kiderül, hogy bosszúállás 
áldozata volt. A szegedi perben végeredményben a labancok szá
moltak le a kurucokkal.

A tárca felhasználja azokat a hiedelemmondákat is, melyeket a 
múlt század végén bizonyára ismertek és meséltek a szabadkaiak. 
Közöttük lehetett az is, hogy a föld zsírját, az esőt és a harmatot a 
törökországi boszorkányoknak adták el a szegedi per vádlottjai. Ez 
a vádpont az eredeti periratokban is szerepelt.

A történet második részének, Pálics gazda bűnhődésének népi 
eredetét nem tudjuk megmagyarázni. A boszorkányokba vetett hit, 
amikor a tárca született, közismert volt, másrészt a tárca szerzője 
szerint is a tó abból a harmatból keletkezett, melyet Rózsa Dani és 
cinkosai kétszer hét év alatt összegyűjtöttek, valamint a tó gyógy- 
erejét is a megrontott harmattól kapta, miután Isten látta a nép 
megtérését.

Nem tudjuk, hogy Rózsa Dániel históriáját mesélték-e több 
mint százötven évvel a történtek után a szabadkaiak. Az itteni 
magyarok egy része Szegedről költözött a városba, ők tudhattak 
az eseményekről. Rózsa Dániel nem volt szabadkai, ő is, akár a 
felesége, Martonoson született, később Szeged tekintélyes polgára, 
bírája lett. Ügyükben 32 tanút hallgattak ki; három öregasszony a 
vízpróba alatt meghalt, több pedig a börtönben. A vizsgálat után 18 
személyt állítottak bíróság elé, s közülük 12-t elevenen elégettek. A 
per vádlottjai idősek, szegény sorsúak voltak, kivéve Rózsát és fe
leségét. Az elítéltek többsége koldus, négy pedig bába volt. Gyógyí
tással, kuruzslással valamennyien foglalkoztak, ahogy Reizner Já
nos megfogalmazta: „Az is tagadhatatlan, hogy a vádlottak egymással
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bizonyos összeköttetésben állottak. Többnyire kiélt kéjencek, s tit
kos betegségben szenvedők voltak. A betegségek jelei mind
egyikőjüknél majdnem ugyanazon a helyen fordultak elő. A közös 
sors, a kéjvágy és a sebeket gyógyító kenőcsök használata az il
letőket összeterelte, érintkezésbe és közelebbi ismeretségbe hozta. 
Ilyenkor használták a kéjes élvezeteket szülő kenőcsöket is, miből 
az öreg Rózsánál mindenkor nagy készlet volt, mi nagy kelendőség- 
nekörvendett.”

A Rózsa famíliát és Katona Ferencet leszámítva a perbe fogot
tak között más bácskai származású nem volt. Barak Margit és Mal
mos Katalin volt szegedi, a többiek pedig mind távolabbi me
gyékből származtak. A kihallgatottak között egy szabadkai asszony 
is volt, Szabóné, aki azonban nem került a bíróság elé.

Vidékünkön nemcsak Rózsáékat vádolták boszorkánysággal, 
Zomborban is voltak ilyen jellegű perek. A XVIII. század legvégén 
Szabadkán is eljártak egy ilyen ügyben.



BÁCSKAI BOSZORKÁNYPEREK

A szegedi boszorkánypernek, mint már korábban kifejtettük, 
valóban voltak szabadkai vonatkozásai. Természetesen nem az egy
kor messze földön híres tónak, „a tündéri titkok tiszta tó”-jának 
keletkezésével kapcsolatban. Rózsa Dániel periratából kitűnik, 
hogy társaságának kiterjedt kapcsolatai voltak a szabadkai, marto- 
nosi, kanizsai határban. A szabadkai Történelmi Levéltárban meg
található a Rózsa-féle per anyaga másolatban Apró Erzsébet és 
Magyar László jóvoltából; ők keresték ki a szegedi levéltárban. 
Hasznos lenne alaposan áttanulmányozni ezeket, mert nyelvi szem
pontból is igen tanulságosak. Mi azonban ezúttal kizárólag csak a 
perbefogottak által gyanúsított bácskaiakkal fogunk foglakozni.

A kínvallatások alatt Rózsa és társai több szabadkai, kanizsai, 
martonosi, adorjáni személyt is gyanúba kevertek. így fedték fel a 
szabadkai, a martonosi, kanizsai boszorkányszervezetet. Rózsa és 
Hisen Borbála vallomása szerint városunkban a XVIII. század ele
jén Szabó János volt a főkapitány. A többi tisztségviselő az elsőren
dű vádlott szerint: Mélkuti Siván (Živan) zászlótartó, Hagymási 
Siván pedig hadnagy volt. A pohárnok személyéről nem tesz emlí
tést. A gyanúsítottaknak nagy vonalakban megadja a lakhelyét is, 
valamennyien bent laktak a városban, a szerb templom közelében. 
De hadd idézzük fel a korabeli jegyzőkönyvből Rózsa vallomását: 
„Szabadkán Szabó János a kapitány, Mélkuti Istvány zászlótartó 
Rácz Körösér felé, Rácz templom felé. Hadnagy Hagymási Siván 
Rácz Izsákhoz közeli. Bunivácz Ludasi Istvány tó felé a sarkon 
lakik. „Szabó Jánosról közelebbi adatokat is közöl: „Rózsa Dániel 
vallja, hogy Szabó János a boszorkányok kapitánya, belöl a sáncban 
derékon lakik. Gergely hadnagyhoz közel lakik, középszerű ember, 
pápista, (...) vörös bajuszú.”

A jegyzőkönyv további részében felsorolja a martonosi, illetve 
kanizsai szervezet vezetőit, megadja ezek személyleírását, azt is, mer
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re laknak. Hogy a gyanúsítottak milyen praktikákat űztek, arról 
nem szól a vallatott. A neveket olvasva valami feltűnt: a vidékünkön 
gyanúba keveredettek valamennyien férfiak voltak. Nemzetiségi 
hovatartozásuk is változó volt: a szabadkaiak között szerbek, illetve 
bunyevácok is voltak. Érdekes nyelvtörténeti adalék, hogy Rózsa 
már ebben az időben bunyevácnak mondja cinkosait, holott akkori
ban a bunyevácok hivatalos megnevezése dalmata, illetve illír volt. 
A köznép tehát már ekkor bunyevácoknak nevezte a vidékünkön 
élő horvát etnikai csoportot.

Másik érdekességük a vallomásoknak a családnevek. Szabó Já
nos kivételével valamennyi nevében földrajzi név szerepel: Mélkuti, 
Hagymási, Ludasi. Ezeknek a személyeknek a nemzetisége pedig 
szerb, illetve bunyevác volt. Ismerve a szabadkai szerbek, illetve 
bunyevácok családneveit, feltételezhetjük, hogy a gyanúsítottaknak 
más nevük volt. A Rózsa által felsorolt nevek inkább származásuk 
helyére utal. Hagymás, Mélykút, Ludas az egykori nagy kiterjedésű 
szabadkai puszta határrészei voltak. Ezt az elképzelésünket a kani
zsai, illetve martonosi gyanúsítottak neve is alátámasztja. A marto- 
nosi zászlótartó például Oroszlányosi Jován volt, a kanizsai had
nagy Adorjáni Jankó, a zászlótartó pedig Sivan Kanisai, „aki Török 
Kanisa felöli vissza... lakik”.

A fő gyanúsított valóban Szabadkán élt. Iványi István monográ
fiájából még az is kiderül, hogy 1719-ben költözött a városba Bihar 
vármegyéből.

Miért tanulságosak a mi tájunkról feljegyzett adatok? Elsősor
ban azért, mert nem támasztják alá Reiznernek azt a feltételezését, 
hogy a perben végeredményben a különböző nemzetek számoltak le 
egymással, valamint az is, hogy nem az idegenek és az őslakók 
hatalmi harcáról van szó. Szabó néhány évvel korábban költözött 
erre a vidékre, s mint a felsorolásban láttuk, a gyanúba keveredettek 
között más nemzetiségűek is voltak. A Rózsa-féle ügy vádlottjai 
részben koncepciós per áldozatai voltak, de elítélésükben nagy sze
repe volt a boszorkányokba vetett hitnek is. A gyanúsítottak maguk 
is hihettek boszorkányságukban, még akkor is, ha vallomásukat 
borzalmas tortúrák után tették meg.

A szegedi perbe gyanúba keveredettek további sorsáról sajnos 
nem tudunk semmit. Hogy az invizíció bíráskodott-e felettük, nem 
tudjuk. Meggyőződésünk azonban, hogy ők se kerülték el a perbe
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fogást. A jegyzőkönyveket Szabadkán hiába keresnénk, mert a vá
ros irattárát 1743-tól kezdik vezetni, abban az időben, amikor a 
település megkapja a mezővárosi rangot. Ha készültek jegyzőköny
vek, akkor azokat a vármegyei irattárban, Zomborban vagy valame
lyik bécsi levéltárban helyezték el, de ezek eddig nem kerültek elő. 
Feltűnő, hogy Iványi, aki alaposan ismerte a város régi okmányait, 
nem emlékezik meg erről az esetről. Reizner monográfiája az ő 
nagyszabású munkája után jelent meg, tehát azt nem ismerhette, de 
az írásunkban olyan gyakran emlegetett tárcát igen. Mégsem reflek
tált rá. Valószínűleg papi hivatása akadályozta meg abban, hogy az 
egyházak számára is kínos esettel foglakozzon.
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A  PEREK VÉGE

A magyarországi boszorkányperek anyagát Schram Ferenc pub
likálta három kötetben 1970-ben, illetve 1982-ben. A rendkívül 
gazdag anyag nem tartatalmazza az egykori Bács-Bodrog vármegyé
ben lefolytatott pereket. Az eddigi levéltári kutatások ezeket az 
iratokat nem dolgozták fel, de meggyőződésünk, hogy az inkvizíció 
figyelmét a bácskai gyanús személyek sem kerülték el, jóllehet a mi 
vidékünkön kevesebb ilyen eset lehetett, mivel egyrészt a török 
közigazgatás ilyen ügyekkel nem foglalkozott, másrészt a keleti 
egyházak nem üldözték a boszorkánysággal gyanúsított személye
ket, ami természetesen nem jelenti azt, hogy az ortodox vallásúak 
nem hittek a boszorkányokban. Hiszen -  ahogy azt előző írásunk
ban közöltük -  a szegedi per során gyanúba keveredettek között 
több szerb férfi is volt.

A Csongrád megyei boszorkányok, mint előző írásunkban is 
kifejtettük, kapcsoltaban álltak a bácskaiakkal. Nemcsak a szegedi 
per gyanúsítottjainak voltak szabadkai vonatkozásai: egy hód
mezővásárhelyi asszony a kínvallatások során azt vallotta, hogy Lu
das pusztán adta át magát testileg és lekileg az ördögnek.

A boszorkányperek magyar vonásait Dömötör Tekla nyolc 
pontban foglalta össze. Mi ezekből csak hármat idézünk, melyek a 
nálunk lefolytatott pereket is jellemezték. 1720-ig azokat a gyanúsí
tottakat, akik bizonyítani tudták, hogy táltosok, tehát pozitív mági
át űztek, felmentették a vád alól. A hazai boszorkányok praktikái 
között nagyon gyakran szerepelt az időjárás megváltoztatásának a 
tudománya, másrészt az oldás és a kötés (a rontás és a gyógyítás) is.

A mindszenti per gyanúsítottjáról például 1739-ben a követ
kezőket vallották: „Edszeri időben ciciter 10 Esztendők előtt Vajda 
Mihalynál részessen lévin Boros Jánosnak, kikis a midőn Szent 
György Pusztán a Kiss Ludas Parton búzát gyűjtöttek volna. Látván 
az Fatens maga Tarsajval akkoron az nagy Essők hozajok közelget-
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nek, és csak nem az eő Földöket is (mellyen gyűjtenek:) az nagy 
Esső el érte, azt latvan mongya az Fatens töb tarsaival Borsos János 
Gazdajanak Nosza szaladjunk el, mert az nagy esső mingyárast 
reánk gyün, melly szókra mondja Borsos János maga Embereinek 
mit féltek az Essőtül hiszen könnyű az Essőt meg forditani, vala
mint az zsakat s azonnál az Föld végire menvén szólót valamitt 
magaban de mit, nem tudgya az Fatens azonnal ollyan Esső volt, 
hogy környös körül több Emberek éppen nem dolgozhattak, eő 
nékik pedigh semmi bajok nem volt az magok fődgyén.”

Borsos János tehát valamilyen praktikával: a zsákjával és ráolva
só imádsággal elkergette a viharfellegeket. Ezt a tudományt a nép
hit még napjainkban is a táltosoknak, nem pedig a boszorkányok
nak tulajdonítja. E példa, mely a mi vidékünkön történt valamikor 
a XVIII. század első harmadában, a különböző képzetek keveredé
sét igazolja.

Két évvel ezelőtt Silling István a Magyar Szó szombati magazin
jában, a Kilátó bán eddig ismeretlen aktát tett közzé. 1758-ban nyolc 
asszonyt vádoltak boszorkánysággal Zomborban. Részletesebb is
meretünk nincs az ügyről, csak annyit tudunk az iratokból, hogy két 
asszonyt: Christina Dessitzet és Stankov Ivánkát Bécsbe rendelték, 
mert úgy vélték, hogy vádolhatók az ördöggel való szövetkezéssel. 
Félévi fogság után a két asszonyt felmentették. Az akták között volt 
egy lajstrom is, melyben pontosan felsorolták azokat a dolgokat, 
melyeket négy asszony a nyolc vádlott közül bűbájosságra használt. 
A 46 tételből álló jegyzék igen furcsa tárgyakat tartalmazott. Né
melyeknek még napjainban is varázserőt tulajdonít népünk. A ron
táshoz, gyógyításhoz felhasznált kellékek egy részét karácsonykor 
gyűjtötték a gyanúsítottak: dióhéjat, szalmát, halszálkácskát, szopós 
malac csontocskáját, kenyérhéjat, csirkecsontocskát. A karácsonyi 
asztal maradványai voltak ezek; a morzsának és szalmának még 
nagyszüleink is gyógyerőt tulajdonítottak. Gondosan félretették, s a 
beteg állatokat gyógyították vele. A szalmát pedig a kotlók alá 
tették, mert az hitték, nyugodtabban ül ezen a tyúk a fészkén.

A 25-ös tétel minden bizonnyal magzatburok: „születéskor mag
zatvízben található megszáradt és megfeketedett húsdarab.” Máig él 
az a hiedelem, hogy a burokban született egyén szerencsés lesz. A 
burkot bűbájosságra is használták, mert úgy vélték, hogy akinek 
magzatburok van a tulajdonában, azt nem fogja a golyó. Ezért gyak
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ran ellopták a bábák, nemigen törődtek azzal, hogy az újszülött 
szerencséjét is megpecsételik. Egyik zentai adatközlőnktől hallot
tuk, hogy szerencsétlen lesz a burokban született gyermek, ha burka 
eltűnik.

Meggyőződésünk, hogy a boszorkánysággal vádolt zombori 
asszonyok nem voltak teljesen ártatlanok. Gyógyítással, de rontás
sal is foglakoztak: a kígyófej, a lúdlábról lenyúzott bőrdarab, a 
gyíkfej, a kiokádott, kiböfögött ételdarab, a fiatal kecske szarva, a 
Szent György napján gyűjtött harmattal kevert bárányvér, a cérna 
az utóbbit célt szolgálta. Sajnos a vádirat nem került elő, melyből 
kiderülnének az asszonyok tettei, s megtudhatnánk belőle, milyen 
praktikákat űztek.

A boszorkányperek A XVIII. század közepén lezárulnak. Né
hány évtizeddel később is nagy sértésnek számított, ha valakit bo
szorkánysággal vádoltak. A bajmoki úriszék iratai között található 
Bruno Zvekan panasza, mely szerint „Brankovics Demjén idevaló 
lakosnak feleséges fia György, Péter Napi Búcsú előtt négy nappal 
avégett: hogy Lovárul véletlenül leesett, boszorkánynak nevezte 
feleségemet...”
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UTÓSZÓ

Könyvem azokat az írásokat tartalmazza, melyek 1993 novem
berétől az Új Hét Napban, 1994-ben pedig a Szabad Hét Napban 
jelentek meg. Címéül is a hetilap rovatcímét adtam. Az írásokat 
némileg módosítottam, hogy kiiktassam belőlük a folyamatos meg
jelenésből adódó aktualitásokat, s utólag csoportosítottam.

Szándékom az volt, s most is az, hogy olvasóim figyelmét felhív
jam a vajdasági magyar népi kultúra egy-egy apró mozzanatára, 
arra, hogy milyen sokszínű a néphagyományunk. Ezért a gazdálko
dással, a népi építészettel, a jeles napok szokásaival, a népviselettel, 
a népi vallásossággal, tehát a bácskai magyarság anyagi és szellemi 
örökségével foglalkoztam. Rá akartam mutatni arra, hogy a hagyo
mányos kultúra milyen fontos szerepet játszik az identitás megőrzé
sében. Fel szerettem volna hívni a figyelmet, hogy a népélet egyes 
mozzanatairól milyen hiányosak az ismereteink.

írásaim esszészerű eszmefuttatások a bácskai népéletről, de 
minden esetben a valóságos jelenségek megismertetését és az isme
retterjesztést tartottam feladatomnak. Az anyag egy része korábban 
megírt nagyobb tanulmányaim népszerűsítő újragondolása, más ré
sze pedig olyan terjedelmesebb értekezések előkészítője, melyekkel 
a későbbiek során kívánok foglalkozni.

Hiszem, hogy Dvorácskó László naiv festőművész üvegképei 
hangulatukkal jól kiegészítik könyvem mondanivalóját.

Végezetül köszönetét mondok a Szabad Hét Nap szerkesztősé
gének és a Magyar Közokatási és Művelődési Minisztériumnak ön
zetlen támogatásukért: az előbbinek azért, hogy hétről hétre helyet 
ad írásaimnak, az utóbbinak pedig azért, hogy most kötetbe gyűjtve 
olvashatók.

BESZÉDES Valéria
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ak egy ősi fogadalm ával, a Szent R ókus-tiszte- 
le tte l foglalkoznak.

A köte tben  helyet kapo tt jó  néhány jeles 
napi szokásunk, valam int a X V III. századi, a mi 
v idékünket é rin tő  boszorkányperek tárgyalása, 
azok társadalm i h á tte rének  vizsgálata is.

Beszédes V aléria figyelem felkeltő, nem zeti 
id en titá s tu d a tu n k a t e rő sítő  cikkgyűjtem énye 
m indazoknak a figyelmére szám ot ta rth a t, akik 
é rd e k lő d n e k  a vajdaság i m agyarság  m ú ltja  
iránt.

(Silling István recenziójából)

Beszédes V aléria gyűjtem ényének olvasása 
közben -  a m ű szám talan  egyéb erénye 

m ellett -  szám om ra, vajdasági m agyar szám ára 
különösen két törekvése je len te tt ö röm teli fel
fedezést. Az egyik az, hogy bem utassa, d o k u 
m entálja: nem csak a „bérces K árpá tok” m a
gyarsága ő riz te  meg n ép ü n k  hagyom ánykin
csét, hanem  a mi sokfelől ideérkezett népünk is 
m eg tarto tta  a magával hozott hagyaték legérté 
kesebb elem eit, még ha sajnálatosan  későn for
dult is feléje a tudós ku ta tók  érdeklődése, és a 
másik, hogy a vajdasági magyarság népi k u ltú 
rájának em lékei olyan kincset je len tenek , am e
lyet óvnunk kell, hogy el ne vesszen a feledés 
hom ályában. K ellő a lázattal -  ez is a szerző 
m egállapítása - ,  nehogy a ku tató , a gyűjtő, a 
feldolgozó a hagyom ány elé to lakodjék. Ezt az 
a lá z a to t a k u ta tó  ö n m ag á ra  nézve is k ö te 
lezőnek tartja , éppen  ezért a szem élyes v o n a t
kozású utalások  sehol sem to lakodóak; sokkal 
inkább adatkiegészítésnek érezzük őket, am e
lyeknek m inden esetben  funkciójuk van.

(Szöllősy Vágó László recenziójábólj




