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Négy nagy témakörbe rendezve kínálja 
fel az olvasónak Beszédes Valéria az 

Örökség II. című kötetében azokat a nép
szerű tudományos írásait, melyeket két 
éven át, hétről hétre a Szabad Hét Nap 
általa népszerűvé vált néprajzi rovatában 
publikált.

Tiszteletre méltóan vállalta kutatási te
rülete -  közösségi életünk lassan feledésbe 
merülő, napjainkban már néhol alig fellel
hető -  értékeinek közönség elé tárását, 
megszerettetését. Ez a háttérből kilépő, a jó 
ügy érdekében közszereplést is vállaló kuta
tói magatartás azt eredményezte, hogy a 
szerző egy széles olvasóréteg igényeit, befo
gadóképességét és szintjét figyelembe veszi, 
de a tudományos hitelességből, a kutató 
igényességéből jottányit sem enged. Ennek 
az okos, átgondolt kettős követelménynek 
köszönhető, hogy a szerző szinte egyetlen 
lélegzetre vezet bennünket végig a születé
sen, gyermekkoron, lányságon és asszonyi 
dolgokon át a halálig, hogy azután ugyan
csak megbízhatóan és rutinosan avasson be 
a Mesterségünk címere című fejezetben a ré
gi foglalkozások titkaiba, majd elvisz ben
nünket a halászok, vízimolnárok, A  vizek 
világába, hogy végül vidékünk betyárjairól, 
vagy az itt járt híres betyárokról -  Sobri 
Jóskáról, Bogár Imréről, Angyal Bandiról 
és Rózsa Sándorról -  mondjon el valósághű 
és érdekfeszítő dolgokat.

Úgy tetszik, Bezédes Valéria egy alapjai
ban már megváltozott és még mindig gyor
san változó világban, mely eltemeti régi 
életmódunkat, hagyományainkat, közösség-
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BÖLCSŐTŐL A KOPORSÓIG





GYEREKKOR 

A SZÜLETÉS

Kosztolányi Dezső 1934-ben megjelent művének címét kölcsö
nöztük fejezetünk címéül, mert az emberélet fordulóihoz kapcsoló
dó rítusokról kívánunk szólni, azokról a szokásokról, melyek többé- 
kevésbé még napjainkban is meghatározzák életünket. Átalakuló 
világunkban természetesen ezek a szokások is módosulnak, új ele
mekkel bővülnek. A továbbiakban majd foglalkozunk a szülő anyá
val kapcsolatos hagyományokkal. Ezúttal a csecsemőhöz, a kisbabá
hoz fűződő népi regulákat vesszük számba.

A gyermek születése áldásnak számított vidékünkön. Az egyké- 
zés, a fehérpestis a régi időben nem jellemezte a bácskai, bánsági 
magyarságot. Négy-öt, esetleg több gyermeke is volt egy családnak. 
Az átlagos vajdasági magyar parasztember középparasztnak, kispa- 
rasztnak, napszámosnak számított. Attól nem kellett tartani, hogy a 
sok gyerek születésével felosztódik a vagyon, elszegényedik a család. 
A születésnek örültek, mert a gyerekeket, ha megnőttek, munkába 
lehetet fogni, ők is hozzájárultak a család jövedelméhez. Örültek 
tehát a gyermekáldásnak, de a terhes asszonyokat, az állapotos 
anyákat nemigen kímélték. Asszonyaink dolgoztak egészen addig, 
amíg „lebetegedtek”. A legnehezebb munkáktól, a marokszedéstől 
azonban megóvták őket.

Amikor elérkezett a szülés ideje, elhívták a bábaasszonyt. Levél
tári feljegyzéseinkből tudjuk: minden település elöljárósága már a 
múlt század hatvanas-hetvenes éveiben gondoskodott arról, hogy 
képzett bába is legyen a faluban. A századvégen már a nagyobb 
tanyaközpontokban is működött hivatásos szülésznő. Ha azonban 
nem sikerült időben értesíteni, akkor valamelyik tapasztaltabb 
asszony a családból vagy a szomszédságból segédkezett a vajúdó asz- 
szonynak. A család férfitagjai természetesen kint várakoztak, s vár
ták a nagy eseményt, a gyermek világrajövetelét, azt, hogy fiú vagy
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lány lesz-e a kis jövevény. Régebben is már a szülést megelőzően 
megpróbálták megállapítani a csecsemő nemét. Ha hegyes volt az 
asszony hasa, akkor fiú születésére, ha terebélyessé vált a terhes nő, 
akkor leánykára számítottak. Ha megszépült az asszony, akkor is 
fiút jósoltak.

Amikor a csecsemő világra jött, az édesanyja alsószoknyájába, 
pendelyébe tették, hogy megóvják a rosszaktól. Jung Károly közle
ményei, valamint saját gyűjtéseink is azt igazolják, hogy a vajdasági 
magyarságnál még napjainkban is bajelhárítónak számít az édes
anyja szoknyája, pendelyalja, köténye. Ha a kisbabáról azt hiszik, 
hogy megverték szemmel, és szenes vízzel megmosdatják, az anya 
kötényének vagy szoknyájának az aljával törölgeti meg gyermeke 
arcát. A gyermek köldökzsinórját is gondosan félretették, a méhle
pényt pedig elásták olyan helyre, ahol senki sem járt.

Szerencsésnek tartották azt a gyereket, aki burokban született. 
A burkot gondosan megszárították, mert úgy tartották, hogy ha 
peres ügye támad, az igazság az ő oldalán áll majd, a golyó sem éri 
azokat, akik talizmánként magzatburkot hordanak magukkal. Zen- 
tán viszont azt is feljegyeztük, hogy a burokban született gyerme
ket nagy szerencsétlenség is érheti, ha a burkát elveszíti. A rossz 
szándékú bábák, ha a család nem volt elég figyelmes, ellopták a 
magzatburkot, mert az nemcsak gyermeknek, hanem másnak is sze
rencsét hozhatott, ezért azt jó pénzért el is adták. Az ilyen meglo
pott gyermekből azután váltott gyerek is lehetett, vagyis torzszülött, 
púpos gyerek. A szellemi visszamaradás okát is abban látták, hogy a 
gyerek burkát ellopták.

Természetes nemcsak a burokban született csecsemőt cserélhet
ték ki a rosszak, hanem megtörténhetett a baj akkor is, ha a keresz- 
teletlen gyermeket magára hagyták. Ezért kéthetes koráig éjjel
nappal együtt voltak a babával. A kicsi egy ágyban feküdt az édes
anyjával. Csak akkor került át a bölcsőbe, amikor megkeresztelték 
és bemutatták Szűz Máriának, az anyát pedig fölavatták.

A lakószoba fontos bútora volt a bölcső, amely több csecsemőt 
is kiszolgált. A legszegényebbeknek azonban erre sem tellett; ők a 
kisteknőben ringatták gyermeküket. Vajdaságban kétféle típusát 
különíthetjük el a talpas bölcsőknek. Leginkább a rácsos oldalúakat 
kedvelték, mert madzaggal leköthették a kisbabát, egyrészt hogy ne 
essen ki, másrészt könnyebben ringathatták benne éjszaka a síró
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csecsemőt. Duna menti falvainkban, különösen a sokácoknál, a 
bölcső két végére kávát is rögzítettek. Hasonlóan kicifrázták, mint a 
lakószoba többi bútorát. Sötétkék alapra, szabadrajzú virágmintá
kat, elsősorban rózsákat festettek, a legtöbbre ráírták az elsőszülött 
gyermek nevét és születésének évét is. A bölcsőbe, akárcsak a gyer
mekágyba, bajelhárító eszközöket is raktak, mert a szemveréstől a 
keresztvíz nem óvta meg a kicsit. Az anya olvasóját tették a baba 
dunnikájára. A kezére piros gyöngysort vagy gyapjúfonalat kötöt
tek. Arra is vigyáztak, hogy az üres bölcsőt ne ringassák, nehogy 
meghaljon a kisbaba.
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SZŰZ MÁRIA AZT FOGADTA...

Miután a kisbaba átkerült a bölcsőbe, és az édesanyja már nem 
feküdte tovább a gyerekágyat, a család élete fokozatosan visszatért a 
régi kerékvágásba. Elsősorban az anya gondoskodott gyerekéről, de
-  ha volt -  a nagyobb testvér is szükség esetén tisztába tette a kicsit, 
sőt meg is etette. Természetes volt a szoptatás; legalább egyéves 
koráig táplálták így is a csecsemőt. Voltak, akik tovább is, mert az 
asszonyok a szoptatást fogamzásgátlásnak is tekintették; azt hitték
-  s napjainkban is közkeletű az az elképzelés -, hogy amíg szopik a 
gyerekük, nem lehet újabb babájuk. A síró csecsemőt teáztatták. Az 
asszonyok -  különösen a nyári dologidőben -  a mák fejéből gyenge 
teát főztek, s ezzel itatták a kicsit, hogy másnap a család felnőtt 
tagjai pihenten menjenek dolgozni.

Ha szélgörcsök kínozták a babát, meg voltak győződve, hogy 
valaki megverte szemmel, esetleg megijedt. Ilyenkor ólmot öntöt
tek. A gyereket és az anyát letakarták egy fehér lepedővel, a fejük 
fölé cseréptányérba vizet tettek, s ebbe öntötték a forró ólmot. A 
hideg vízben különböző alakzatokat vett fel az ólomcsepp, abból 
próbálták megfejteni, hogy ki okozta a bajt, kitől, illetve mitől ijedt 
meg a gyerek. Másutt szenes vizet készítettek. Napnyugta után há
rom faszenet szedtek ki a tűzből; ha mind a három elmerült, úgy 
vélték, hogy a kicsit nagyon megverték szemmel, és megmosdatták a 
szenes vízzel. Bezdánban hat kanál vízbe a cirokseprű hamuját tet
ték, s ezzel mosdatták meg, miközben elmondtak három Úrangyalát 
és a következő ráolvasó imádságot:

Szűz Mária azt fogatta,
Mikor az Úr Jézus beteg vót,
Szűz Mária is megmosdatta,
Mikor elindult Galileábo,
Az Úr Jézus meggyógyul
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Ászt fogatta a Szüzanya:
Ez minden betegét, bágyattat 
Megfog gyógyítani

Nem csak a szenes víz elkészítésekor kérték a Szűzanya segítségét, 
hanem egyéb ráolvasó imádságokban is. Az egész nyelvterületen is
merték, ponyvakiadványokban is terjedt, mert Silling István Kupuszi- 
nán nyomtatványon találta meg a szemverés elleni imádságot, melyet 
Bajmokon Kis Teréz tett közzé. Én az ima töredékes változatát Luda
son jegyeztem fel. Egy agyonhasznált papirosról másoltam át az adat
közlőm által is sokszor elmondott, hasznosnak tartott imádságot.

Előbb a kopott ludasi variánst közöljük, majd a bajmoki nyom
tatvány Kupuszinán fellelt szövegét.

Leült Jézus márván/cőre,
Márvánkőrül fehér kőre,
Arra ment három szúz leán.
Egyik mondja: de szép Jézus,
Szebb, mint a fényes nap.
Másik mondja: szebb,
Szebb, mint a fényes csillag 

Harmadik azt mondja:
De szép Jézus,
Szebb, mint a fényes hold.
Világ meglátta szent anya, 
mi lett szerelmes szent fiam.
Arra ment három szűz leán.
Egyik mondja: de szép Jézus,
Szebb, mint a fényes nap.
Másik mondja: de szép Jézus, 
szebb, mint a fényes csillag.
Harmadik azt mondja: de szép Jézus,
Szebb, mint a fényes holdvilág.
Lehajtja szent fejit,
Hullati könnyeit.
Mi lett a szerelmes szent fiam,
Hullatja könnyét, 
így mossa te rólad az Úr Jézus 
fájdalmadat, a te fájdalmadat, 
mint őtet a Jordán vize mossa le.
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Fölült Jézus márványköre,
Arra ment három szűz leány,
Az egyik azt mondta:
Ó, édes Jézuskám, szebb vagy te a holdvilágnál 
A  másik azt mondta:
O, édes Jézuskám, szebb vagy te a fényes napnál 
Odament a boldogságos szűz Anyánk, Mária:
Mi lelt fiam, Jézus?
Erre ment három szűz leány.
Az egyik mondta:
O, édes Jézuskám, szebb vagy te a ragyogó csillagnál 
A  harmadik azt mondta:
O, édes Jézuskám, szebb vagy a fényes napnál 
Elment a boldogságos szűz Anyánk, Mária 
a Jordán vizére és hozott vizet.
N. ezen a gyermek vagy leány 
Úgy mennyen el szét az igézet,
Mint márványon lefoly a Jordán vize.
Az Atyának s Fiúnak és Szentlélek nevében. Ámen.

Meggyőződésünk, hogy a ludasi imádság a Bajmokon kiadott 
ponyva sokszor átírt variánsa. A szöveget, noha több helyen töredé
kes, az itteniek igen hasznosnak tartották, hiszen adatközlőnk köl
csönadta, ha hirtelen kellett -  mert hittek a kimondott szó varázs
erejében.
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EZ EMENT VADÁSZNI..

Azt hiszem, nincsen olyan magyar ember, aki a fenti sorok halla
tán ne gondolna a gyerekkorára, az édesanyjára, arra az időszakra, 
amikor a mama ölében játszadozott és nagyokat nevetett.

Valóban: a hagyományos közösségben mennyit játszottak a 
szülők gyermekeikkel, volt-e egyáltalán erre idejük?

Jól tudjuk, hogy az átlagos bácskai családban látástól vakulásig 
kellett dolgozni. Azért a gyerekekre mindig jutott idő. A legnehe
zebb sorsa a legnagyobbnak volt, mert míg fel nem cseperedett, nem 
voltak pajtásai. Csak a szüleik játszadoztak vele, ha éppen volt 
idejük.

Szerencsések voltak azok a gyerekek, akik a nagycsaládban 
nőttek fel, olyan családban, ahol a a szülők együtt éltek felnőtt 
fiaikkal. Ezekben egyszerre több gyerek is növekedett, az unoka- 
testvérek vértestvérként nevelkedtek. A bácskai, bánsági magyarok
nál ritka volt ez a családforma. Felsőmuzslyán jegyezték fel, hogy a 
Szegedről kirajzott településen a század elején még gyakori volt a 
nagycsalád: az asszonyok fiatalabb sógorukat kisebbik, az idősebbe
ket pedig nagyobbik uramnak hívták. Hogy hogyan szervezték meg 
a család életét, arról nem tudósít bennünket Nagy János a Hídban 
1934-ben megjelent írásában.

Az itteni magyarok valószínűleg azért választották ezt a család- 
formát, mert viszonylag szegények voltak. A fiatalok, amikor egybe
keltek, egy ideig ugyan együtt éltek leginkább a férj szüleivel, de 
igyekeztek minél előbb önállósulni: árendáltak, béreltek egy kis 
földet, házat is kerestek maguknak. A szerencsésebbek pedig szülői 
segítséggel új otthont vettek vagy építettek maguknak.

A bunyevác és a szerb földművesek körében a nagycsalád, a 
porodična zadruga egészen a századfordulóig közkedvelt volt. Az 
utolsó családok a húszas években váltak szét, osztották fel egymás 
között a birtokot. Az ilyen családokban másképp nevelték a gyere
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keket. Amíg kicsik voltak, addig a legfontosabb dolgokban a csa
ládfő felesége, a gazdarica döntött. Ő osztotta be a munkát, hatá
rozta meg, hogy ki megy a mezőre dolgozni, ki marad otthon a ház 
körüli munkában segédkezni, ki lesz a reduša. Az a fiatal asszony, 
aki otthon maradt, az gondoskodott a gyerekekről is. Természetes
nek vehetjük, ha a sajátját jobban megszeretgette, egy-egy finomabb 
falattal jutalmazta kislányát, kisfiát.

A kiscsaládokban a gyerekek ott csoszogtak anyjuk körül. A 
járókák megannyi változatát elkészítették az édesapák. Ha erre se 
telt, akkor egyszerűen megfordították a kisszéket, és a bukdácsoló 
kicsit beleállították. Kegyetlen anyának számított az olyan anya, aki 
gyerekét kikötötte a fához. Igencsak megszólták az ilyet. Csak a 
nagytörvényű menyecskék mertek így büntetni.

Játékuk, könyvük ritkán volt a bácskai, bánsági kicsiknek. Egy- 
egy skatulya is megtette, ráfűzték a madzagot, és máris kész volt a 
kiskocsi. A cérnagurigák, a használaton kívüli nagyobb gombok
-  cérnára fűzve, hogy ne nyelje le a csöppség -  hasznos és jó játék
nak bizonyultak. A kislányok rongybabát, a kisfiúk rongylabdát 
kaptak. Ha eljöttek a vásárosok, és ha jól viselkedtek a gyerekek, 
egy-egy körtemuzsika is kijárt nekik.

Ha nagyobbacskák lettek, maguk gondoskodtak játékaikról. Bo
dzapuskája, parittyája (az utóbbit mifelénk csak pratykának nevez
ték) minden kisfiúnak volt. Nagy baj volt, ha a veréb helyett az 
ablaküveget, esetleg a pajtásukat célozták meg. Ha kárt okoztak, 
azt nyomban megtorolták a szülők. Az anyák a papucsot, az apák a 
nadrágszíjat használták fenyítés céljából. A kegyetlenül rossz gyere
ket, mert ilyen is akadt, aki nem hallgatott a szép szóra, a ruháskö
téllel büntették. A fiúcskának más harci eszköze is akadt; íja, nyila 
mindenkinek volt. Az íj váza hajlékony fűzfavesszőből készült, a 
nyilat nádból faragták, a végébe pedig kakas- vagy tyúktoll került. 
Már repülhetett is, csak arra kellett ügyelni, hogy semmiben ne 
tegyen kárt.

A nagyobbak, a kamaszok, ha kitavaszodott, sárkányt készítet
tek. Már készítését is valamilyen titokzatosság lengte körül. Össze 
kellett hozzá szedegetni a nyersanyagot. Nád még csak akadt min
den házban, újságpapír már kevésbé, de azért azt is előteremtették. 
A ragasztó nem sok gondot okozott, mert a kovász úgy-ahogy meg
ragasztotta a papirost. A legnagyobb gond a spárga beszerzése volt.
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Hogyan is lehetne elkunyerálni a befőttesüvegre tartogatott spárgát 
az édesanyától? A rimánkodás, siránkozás, meg hát az előző évi 
sikeres sárkányeregetés leginkább meghatotta az asszonyokat. A 
szép sárkányt még a szomszédok is megcsodálták, évekig emleget
ték, milyen magasan szállt Józsikának, Pistikének a sárkánya.

A repülő papírmadár készítésének nyitját máig nem fejtettem 
meg, hiába magyarázták unokatestvéreim, hogy az ellenző beállítá
sa nagy szaktudást követel. Ügyelni kell a farkára is, mert ha túl 
rövid, akkor nem emelkedik a magasba, ha pedig túl hosszú, akkor 
a súlya nem engedi, hogy felszálljon. Az én sárkányom sajnos soha
sem repült fel a magasba, így megelégedhettem, ha megfoghattam, 
tarthattam, míg testvéreim a magasba röpítették.

Évek óta kémlelem az eget, de a sárkányok valahogy elkerülik a 
mi egünket. Életem nagy vágya, hogy egyszer dobozosat is készít az 
apám, sohasem teljesült. Sajnos, most már nem is teljesülhet.

BODO^ -PífcOsKA
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A TANYASI ISKOLÁK

Még a két világháború közötti időszakban is sok gyermeket 
neveltek a szülők. Míg kicsik voltak, gondoskodni kellett róluk, de 
amint lehetett, munkára fogták őket. Legeltették az állatokat, ki
tisztították az aljukat, kukoricát morzsoltak, a fiúk ott settenkedtek 
az apjuk körül. Amikor eljött az ideje, hat-hét éves korukban be
íratták a gyerekeket az iskolába.

A múlt század második felének legjelentősebb eseménye az is
kolák megszervezése volt. Nagy kihívás volt a közoktatás megszer
vezése a nagyobb településeken is. Az viszont tény, hogy egy-egy 
újonnan létesített településünkön már a XVIII. században -  a temp
lom és a kocsma mellett -  az iskolát is felépítették. Nagyobb gondot 
okozott azonban a kültelki, a tanyai iskolák alapítása a városoknak és 
a közoktatási minisztériumnak. Szabadkán évtizedeken át arról vitat
koztak városunk képviselői, hogy az oktatás ügye függetlenítse-e ma
gát az egyháztól, az ellenőrzést a város gyakorolja-e felette, vagy köz- 
pontüag irányítsák. Nem hiszem, hogy ezek a kérdések különösen 
befolyásolták a korszak gyermekeinek életét. Szent Mihálytól Szent 
Györgyig eljártak az iskolába, később pedig csak akkor, ha nem volt 
otthon vagy a gazdájuknál valamilyen komolyabb munkájuk.

A tanulást a felvilágosultabb szülők fontosnak tartották. Mi 
mással is magyaráznánk, hogy a tanyasi gazdák maguk szervezték 
meg gyermekeik oktatását, úgynevezett zugiskolákat alapítottak. 
Nagyobb tanyákon tantermet rendeztek be, maguk fedezték az írni, 
olvasni, számolni tudó tanító fizetését. A múlt század hatvanas 
éveiben a nagyobb tanyaközpontokban felépítették azután az első 
egy tantermes iskolákat. Az ezt követő évtizedekben évről évre 
újabbakat emeltek.

A gyerek beiskolázása azonban komoly gondot okozott. A szá
zad végén készített jelentés szerint a pusztában élő gyermekek több
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mint fele nem járt iskolába. Nagyon sok volt az írástudatlan. A 
nagyobb baj az volt, hogy az oktatás rendkívül alacsony szinten volt. 
Hiába jártak a gyerekek iskolába, négy év alatt sokan nem tanultak 
meg írni és számolni. Nem a tanítók voltak lelkiismeretlenek, ha
nem a gyerekek maradtak el sokszor az órákról. Egy-egy tanterem
ben néha ötven-hatvan gyerek is összezsúfolódott.

Az utolsó nagy korszaka a tanyai iskolák építésének a század 
elején, 1907-ben kezdődött. A szép fejlesztési terveket az első 
világháború szakította meg. 1907 és 1913 között a szabadkai 
pusztákon negyven iskolát építettek, de ekkor épültek a zentai, 
kanizsai, zombori tanyákon is a még a közelmúltban is használt 
épületek. Mielőtt azonban az új épületek felépítéséhez fogtak, 
végleg rendezték a népoktatás ügyét. 1907-ben állami közigazga
tás alá vonták a népoktatást. A század első évtizedében felépített 
iskolák évtizedeken át szolgálták a közoktatást. Egy részükben, 
így például a kevi, a noszai iskolákban még napjainkban is taníta
nak, a többit azonban szép lassan becsukták, mert a tanyákkal 
együtt eltűntek a gyerekek, elárvulnak az iskolák is. Gyerekek 
hiánya miatt zárt be a Bibicháti iskola a szabadkai határban, a 
Kanizsai úton. Ki tudja, hány tanyasi kisgyerek tanulta meg itt a 
betűvetés tudományát? A ma is álló épületet valamikor a múlt 
század hatvanas éveiben építették fel Scultéty Jánosnak, Szabad
ka egykori főépítészének tervei alapján. A legenda szerint baljós 
jelekkel kezdte meg működését. Alighogy elkészült, éppen hogy 
csak megkezdődött benne a tanítás, 1864 decemberében, Luca 
napján hatalmas szélvihar kerekedett, s levitte a tetejét. Az 
ítéletidőt, az iskola megjavítását még mindig emlegetik az idős 
ludasiak.

A hatvanas években azután bezárták ezt az épületet is. Ez lett a 
sorsa az Egylet iskolának is. A Scultéty tervezte épület még állja a 
sarat. Az utolsó tanítónő még kint él, az egykori tanítói lakásban, a 
tanterem helyén azonban vegyeskereskedés működik. Az Egylet 
iskolának már csak a falai hirdetik, hogy egykor szebb időket látott. 
Benne szervezték meg a tanyasor művelődési életét. Hogy könyvtá
ra is volt valamikor, arra csak a régiek emlékeznek, ugyanúgy, mint 
a Bugyi iskolára. Rég lebontották már. Az egykori csendőrlaktanya 
árván maradt épülete igazíthat el bennünket, amely ott volt valahol 
a szomszédságában.
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A ludasi iskolák sorsára jut valamennyi szállási iskola. Lebont
ják őket, jobb esetben boltot rendeznek be bennük. A legszomo
rúbb az, amikor az épület magában áll, lassan teszi tönkre az enyé
szet. Egykori virágzó szállásközpontok utolsó jelképei ezek az épü
letek.

A szabadka-pacséri vasút mentén egy-egy megálló közelében a 
múlt század hetvenes éveiben gomba módra épültek fel a tanyák, 
mellettük a századfordulón az iskola. A hatvanas években azután 
megszüntették ezt a vasútvonalat, lassan-lassan elnéptelenedtek a 
tanyák. A pavlovaci tanyasorban, ahol korábban száznál is több 
szállás volt, napjainkban már csak három lakott, a romos épületek 
és a Dulić iskola, a félig romos állomásépület hirdetik az egykori 
gazdagságot.
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A FÖLNŐTTÉ VÁLÁS

Kiss Lajos klasszikus néprajzi munkájából, a Szegény ember éle
tébői és Szegény asszony életéből pontosan megismerhetjük a ma
gyar paraszttársadalom rétegződését. A tudós szerző a hódmezővá
sárhelyi népéletből merítette példáit. A bácskai, bánsági paraszttár
sadalom rétegződése többé-kevésbé megegyezett a vásárhelyiével.

Arról, hogy hogyan éltek vidékünkön azok az emberek, akik a 
mezőgazdaságban dolgoztak, nagyon kevés ismeretünk van. Pa
rasztságunk rétegződése összetett kérdés. Csak felületes ismerete
ink vannak arról, milyen volt az élet a századfordulón, illetve a két 
világháború közötti időszakban. Bánságban és Közép-Bácskában 
meghatározó szerepük volt az uradalmaknak, a majorságoknak. A 
csókái számadó juhászok is a helyi uradalom cselédjei voltak. Igaz, 
lényegesen nagyobb szabadságuk és jövedelmük volt, mint az egy
szerű cselédeknek.

A bácskai, bánáti puszták népének történetét nemigen ismerjük. 
Cs. Simon István erre vonatkozó írásai nyújtanak ugyan némi bete
kintést az észak-bánáti cselédség sorsába, de a bácskai uradalmak
ról, az egykori cselédsorsról -  egy-két közhelyen kívül -  semmit sem 
tudunk. A cselédség is rétegződött minálunk. Aki éves munkára 
szegődött el, az évi bére mellett kosztot és lakást is kapott, a népi 
terminológia szerint cselédnek számított, pedig lényeges különbség 
volt közte és az uradalmi cseléd között. A majorság agrárproletár
jai, amíg bírták magukat, s jó munkásnak számítottak, évtizedekig 
ott maradhattak egy-egy földbirtokon. Nálunk is -  a puszták népé
hez hasonló -  kaszárnyaszerű épületekben laktak. Két családra ju
tott egy konyha. Összes vagyonukat az ágyban, a szalmazsákban 
tartották, nehogy lába keljen.

A béresek évente egyezkedtek a gazdával. Leginkább fiatal, még 
nőtlen fiatalemberek voltak, szüleiknek, ha más nem is, legalább
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árendás házuk volt. Hétvégenként egy-egy napra esetleg haza is 
látogathattak. Tiszta gúnyájukról az édesanyjuk gondoskodott. Ha 
megházasodtak, maguk is házat béreltek. Az élelmesek feléből, harma
dából földet tartottak, vagy terményben fizették ki a bérleti díjat. A 
szorgalmas emberek némi vagyonra is szert tehettek. Akik nem voltak 
elég ügyesek, azok életük végéig napszámosként tengették életüket.

A vajdasági magyar parasztok gyermekei többnyire szegény sor- 
súak voltak. Őket hamar munkába fogták. Az igazsághoz tartozik az 
is, hogy a gazdák sem kímélték túlságosan gyermekeiket. A szegény 
emberek kizárólag azért, hogy könnyebb legyen a megélhetésük, a 
gazdagabbak viszont így vezették be fiaikat a birtok vezetésébe. A 
nagygazdák fiai is szántottak, vetettek. Ha nem részes aratók arat
tak, akkor bizony kaszálniuk is kellett. A középparaszt fia is, ha 
felcseperedett, kikerült az istállóba. Nem számított szégyennek, 
hogy a bunyevác gazdalegény együtt aludt a béressel.

Adatközlőim, ha a parasztság felsőbb rétegeiből származtak, 
fiatalkorukban nem voltak cselédek. Különös nosztalgiával emlé
keztek meg az istállóban eltöltött éveikről. Bandázhattak, itt taní
tották meg egymást a táncolás fortélyaira, a lassú és friss csárdás 
lépéskombinációira. Ez az istállóbeli tánciskola arra is jó volt, hogy 
amikor elmerészkedtek a bálba, nem ugrabugráltak összevissza.

A napszámosok gyerekei, akik pályafutásukat kisbéresként 
kezdték, keserűen gondolnak vissza ezekre az évekre. Kispiaci adat
közlőimtől tudom, hogy már kilencéves korukban odaadták a gye
reket szolgálni. Kizárólag a martonosi határban, a Körös menti 
nagygazdáknál szolgáltak, olyanoknál, akiknek két-háromszáz hold 
földjük is volt. A tanyasor valamikor a múlt század közepén alakult 
ki. A martonosi szegény parasztok kiköltöztek a legelő szélére, 
Kispiacra és Kishomokra, a könnyebb megélhetés reményében. 
Sorsuk akkor vált kilátástalanná, amikor a martonosi határ közle
gelőit kiosztották a település birtokosai között. Adatközlőim sze
rint földre földet osztottak, mindenki a birtoka nagysága szerint 
kapta meg a részesedését. A szegények kis, nadrágszíj parcellákat 
kaptak, azt is leginkább négy-öt tagban, úgyhogy nem hasznosíthat
ták. A szegények még szegényebbek lettek. Ilyen körülmények kö
zött küldték el a kilencéves gyerekeket is dolgozni. Hogy milyen 
következményekkel járt többi településünkön a közlegelők kiosztá
sa, arról is igen hiányosak ismereteink.
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A gyerekek életét természetesen sokban meghatározta az is, 
hogy szűkebb közösségükben mi volt az alapvető gazdasági ágazat. 
A kertészfalvak lakói nem engedték el cselédeskedni gyermekeiket. 
Horgos, Martonos paprika- és Kupuszina hagymaültetvényein, a 
ludasi és a temesközi dohányosoknál egész évben akadt munka 
kicsinek, nagynak, öregnek, fiatalnak egyaránt. A kisgyerekeket is 
befogták palántálni (ők voltak a palántahányók), később előléptek 
locsolónak. Ahogy növekedtek, úgy bízták rájuk az egyre felelősség
teljesebb munkát. Kapálni, kukoricát töltögetni gyorsan megtanul
tak a fiúk is, a lányok is.

A lányok felnőtté válását ugyan nem jelezte látványos kiköltözés 
édesanyjuk mellől. Az istállóba csak fejni mehettek. Az életük vi
szont semmivel sem volt könnyebb, mint fiútestvéreiké. Ha eljött az 
ideje, ők is szolgálni mentek.
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RUKKOLNAK A SZÉP ZENTAI LEGÉNYEK.

Századunk történelmi viharait a vajdasági emberek életében a 
különböző katonaságokban eltöltött események tükrözik leghíveb
ben. Az első világháború, az orosz fogság, az impériumváltozás, a II. 
világháború, a Don-kanyarban történt tragédia, a fogolytáborba 
való hurcolás, a munkaszolgálat, a Petőfi brigád. Csak a legfonto
sabb események címszavait soroltuk fel. Az elmúlt évtizedek során 
volt olyan adatközlőm, aki legalább három rendszerre esküdött föl. 
A katonáskodás, a katonaélet sohasem volt kegyes e térség lakói
hoz. Sohasem a nép döntötte el, hogy kíván-e katonáskodni, ami 
azonban nem jelentette azt, hogy népünknek nem alakult ki sajátos 
nézete erről az intézményről. Nagy folkloristánk, Kálmány Lajos 
állapította meg a következőket:” A történetírónak... katona- és ha
zafiúi dalainkat kell tekintenie, ha a népnek valamely korról szóló 
ítéletét akarja megismerni.”

A felnőtté válás fokmérője volt a katonaidő kitöltése. Meglett 
embernek -  mert ezen a vidéken a szóhasználatban csak a férfiak 
voltak emberek -  csak az számított, aki leszolgálta katonaide
jét. Ezért a szolgálattétel előtt ritkán házasodtak, az életüket 
is csak azután tervezhették, miután már eleget tettek e kötele
zettségüknek.

Hogy a katonáskodás milyen jelentős szerepet játszott és játszik 
életünkben, azt az is bizonyítja, hogy nyelvünk hányfajta szinonimát 
ismer, amely a rendfokozat különbözőségére is utal, arra, mennyire 
becsülik a katonát: baka, hadfi, honvéd, huszár, közlegény, nem
zetőr, regruta, vitéz. Sorolhatnánk még a kifejezéseket, de -  úgy 
hiszem -  ennyi is elég állításunk bizonyítására.

A hadseregben eltöltött idő életre szóló tapasztalatokkal gazda
gítja a legényeket. Idős adatközlőink, ha békés időben szolgáltak, 
némi nosztalgiával emlékeznek a hadseregben eltöltött időre.
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A katonaélet alapmotívuma népdalainknak. Az ott eltöltött 
időszak valamennyi mozzanatát megörökítették a nóták: a bevonu
lást, a búcsúzkodást, a verbuválást, a katona nehéz sorsát, honvá
gyát, szabadulását, s természetesen dicsekszenek is olykor, hogy 
milyen jó dolguk van a huszároknak, mennyire tetszenek a leányok
nak. Új stílusú dalaink témája közvetlenül kapcsolódik az 1848-as 
forradalomhoz. Még manapság is népszerűek a Kossuth-nóták. A 
másik nagy téma az első világháború. Szövegváltozatok születtek a 
mi vidékünkön a II. világháború eseményeivel kapcsolatban is. 
Megénekelték a Duna áttörését Bezdánnál. Közismert az a dal, 
melynek az utolsó szakasza így szól:

Megírták hát az anyjának.
Ne várja a katonafiát.
A  bolmáni csatatéren 
Ásták meg a fia sírját.

A dalok alaptónusa -  a Kossuth-nóták kivételével -  keserű, 
szomorú. A legények talán életükben utoljára panaszkodhatnak az 
édesanyjuknak nehéz sorsukra, mert ugyan gyöngyélet a katonaélet, 
csak hát az a baj, hogy túlságosan nehéz a viselet. Új stílusú katona
dalainkat nem jellemzi a kitörő lelkesedés. Hiszen a XIX. századi 
katonáskodás sem túlságosan lelkesítette parasztságunkat. A 
hosszúra nyúló szolgálati idő, a tíz esztendő, amelyet a hatóságok 
még meg is hosszabbíthattak, közvetlen kiváltója volt a betyárvilág
nak. Nemcsak népdalaink, hanem új stílusú táncaink, a verbunk 
alakulásában is fontos szerepe volt a katonáskodásnak. A katonato
borzásnak sajátos formája volt ez. A vásárokat keresték fel, ahol 
látványos, táncos mulatozás közben csábították a legényeket kato
nának. A toborzók virtuóz szólótáncosok voltak. Táncukban, me
lyek még napjainkban is igen népszerűek, a lassú és a gyors részek 
váltogatták egymást. A lassú részeknek szigorúan kötöttek a lépés
kombinációi, a gyors, a friss részben azonban lehetőség van a rög
tönzésre, a cifrázásra. A XVIII. és XIX. századi krónikások látvá
nyos külsőségekről is beszámoltak. A toborzó táncot és annak lég
körét leghívebben Czuczor Gergely örökítette meg: „...előbukkan
nak a toborzók. Legeiül deli, katonás feszességgel a legférfiabb 
komolyságban az őrmester lépdegél. Ő nem lejt, nem ugrik, nem 
veri össze a bokáját, nem ujjongat, de minden lépte kinyomja a zene
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rythmusát -  eszerint emelgeti nádbotját is, vagy az oldalán lógó 
kardot bal karjára vevén, negédesen szedegeti lábait, hogy tarsolya 
szinte bizonyos mértékre verődjék száraihoz. Nyomában három
négy lépésnyire a toborzó csapat jő, kik közül a káplár, ha mogyoró
fa pálcájára s csákójára nem néznénk is, tartásából legott előtűnik. 
Némi hegykeséggel színezett hivatalos arcszabás, s kimért, könnyű 
lejtegetés szembeötlő bélyegei. Ő az őrmesternél kevésbé komoly, a 
legénységnél mérsékeltebb vidorságú, hegyesen rakja lábait, s mint
egy mutató gyanánt áll a közlegénységnek, mert rendesen ő a tánc- 
kar-igazgatómester, azért is egyszerűek, de felette jellegzetesek 
minden mozdulati, míg a mellette és utána lépdelő legények lenge 
nyalkasággal, bokaverve s tapsolva cikornyázzák lépteiket. így jár
ják a vásárt, míg alkalmas helyen az őrmester megállapodik s nád- 
botjára támaszkodva jelt ad. Ekkor a legénység körbe áll, melynek 
középpontját a káplár tölti be, s a rendesen egyenruhás cigánybanda 
új nótát húzván, kezdődik a toborzó.”
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MIKOR ÉN MÉG LEÁNY VOLTAM..

A hagyományos közösségben különbség volt a leányok és a fiúk 
nevelésében. A lányokra jobban vigyáztak. Ha táncolni mentek, 
édesanyjuk elkísérte őket a kocsmába. S ott várakozott, gyönyörkö
dött a fiatalokban, míg azok táncoltak, mulattak. Ha akadt már 
udvarlója is a lánykának, a legény -  legnagyobb bosszúságára -  az 
édesanyát is kísérgette. Az anya is, a nagyanya is nap mint nap 
elismételgette: „Csak szégyent ne hozz a családra! Jaj annak, akit 
egyszer a szájára vesz a falu!” E szavak kíséretében bocsátották 
útjukra azokat a 12-14 éves lányokat, akik elszegődtek a nagyobb 
városokba, uradalmakba cselédnek, dajkának, szobalánynak, min
denesnek.

Egy-egy településnek megvoltak a körzetei, hogy hova mennek a 
lányok dolgozni. A doroszlóiak Zomborban és Apatinban, a csanta- 
vériek és tavankútiak pedig Szabadkán találtak maguknak munkát. 
A topolyaiak, ha szerencsések voltak, elszegődhettek a közeli nagy
birtokra. A temesközi gányófalvak: Verbica, Jázova, Száján leányai 
többnyire Kikindára mentek dolgozni. Csak a legszegényebbek 
szegődtek el, mert a kertészfalvakban, mint már korábban hang
súlyoztuk, könnyebb volt munkához jutni. A bátrabbak, a vállal
kozó kedvűek még Belgrádba is elmerészkedtek a harmincas 
években.

Szerencséseknek tartották magukat azok, akik a saját falujuk
ban szegődtek el a tanítóhoz, falusi elöljáróhoz, nagygazdákhoz.

A hétvégeket igencsak otthon töltötték a szülői házban, ilyenkor 
készítették elő a következő hétre a tiszta ruhát. Vasárnap délután, 
ha visszamentek a helyükre, édesanyjuk megfésülte őket, mert nem
igen volt idejük a fésülködésre: mindig akadt munkájuk.

A lányok férjhezmenetelükig jártak szolgálni. Ha a családnak 
lehetősége volt rá, akkor a nagylány bérét félretették. Az édesanyák
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abból vásárolták meg a kelengyét, a stafírungot. A szegény csalá
doknak erre nem volt lehetőségük, mert minden krajcárra szükség 
volt a megélhetéshez.

A lányok, ha elszegődtek cselédnek, a munkahelyükön tanulták 
meg azokat az asszonyi dolgokat, melyek nélkülözhetetlenek voltak 
későbbi életükben: kenyeret sütni, tésztát, tarhonyát gyúrni, a tej
hasznot elkészíteni, kalácsot sütni, mosni, vasalni. A városban, pol
gári családoknál eltöltött esztendők jelentősen hatottak életükre.

Sok olyan újítást ismertek meg, mely a falusi hagyományos kö
zösségekben nem volt szokás. A télirevaló elkészítése, ahogy errefe
lé mondják: a dunsztolás, városi hatásra került a falusi táplálkozási 
szokások közé. A különféle befőttek, dzsemek eltevését a városi 
polgári családokban tanulták meg a falusi leányok. Süteményeket, 
tortákat a két világháború közötti időszakban nem sütöttek faluhe
lyen. A legünnepélyesebb sütemény a vékony, a nyújtott rétes volt. 
Ezt készítették a lakodalomba, ez került az asztalra a nagy ünnepe
ken is. A városban tanulták meg a lányok a takaréktűzhely haszná
latát.

A sparhelt ugyan már ezen a vidéken is megjelenik a múlt század 
végén. A századfordulón faluhelyen és a tanyákon az asszonyok még 
leginkább a szabadkémény alatti padkán, a kasztróban (öntöttvas 
lábasban) főzték az ebédet. A húszas években kezdték el készíteni 
tömegesen a rakott tűzhelyeket. Ebben az időben már nagyon ma
radinak számított az az asszony, aki a kémény alatt főzte meg az 
ebédet. Leányaink cselédeskedésük alatt ismerték meg az öntöttvas 
tűzhelyeket. Ezek azonban sohasem arattak osztatlan sikert a falusi 
háziasszonyok körében. Nem nőtt meg bennük szépen a kalács, 
nem tartották a meleget. A zománcozott tűzhelyek azonban már 
státusszimbólumnak számítottak. Szívesen megvásárolták még kéz 
alatt is, mert a család felemelkedését jelezte a zöldmázas tűzhely. A 
hagyományos közösség átalakulását, tehát a polgárosodást a le
ányok cselédeskedése is elősegítette.

Ha otthon maradtak, akkor az anyák fokozatosan fogták mun
kára a gyereküket. Már a kicsi lánykák ott settenkedtek az anyjuk 
körül, aki -  hogy nyugodtan dolgozhasson -  gyúrás közben kevés 
tésztát vetett a gyereknek, hadd csinálja ő is. A kenyérsütés komoly 
feladatnak számított. Ha nem sikerült, nagy kár érte a családot. 
Odalett az egész heti kenyerük. Előbb csak szitálásban segédkeztek,
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később már a dagasztásban is, legutoljára maradt a tészta összeállí
tása. Végeredményben a kovászolástól és a dagasztástól függött, 
hogy megnő-e a kenyér.

Az első kenyérsütésre mindenki szívesen emlékszik. Olyan 
asszonnyal még nem beszéltem, aki ne arról számolt volna be, mi
lyen jól sikerült az első vállalkozása. Váratlan események kénysze
rítették leginkább a lányokat arra, hogy kenyérsütéshez kezdjenek. 
Anyjuknak váratlanul el kellett mennie otthonról, mivel éppen el
fogyott a kenyér, s a lányok meglepték szüleiket a friss, illatos 
cipókkal. Első alkalommal minden bizonnyal fokozottan ügyeltek a 
szabályokra, nagy körültekintéssel végezték a munkájukat, ezért 
sikerült minden kisnagylánynak az első sütés.

kokreheu  30UA 6-t,
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ÁLL A BÁL

Ha nagylánnyá serdült a leány, s a fiúnak is elkezdett pelyhesed- 
ni a szakálla, ez azt jelentette, hogy elindulhattak a bálba. Ez az 
intézmény volt az a hely, ahol a fiatalok leginkább szórakoztak. 
Természetesen valamennyi táncmulatságot nálunk sem nevezték 
bálnak. A kocsmát olyankor díszítették fel ünnepélyesebben, ha 
valamilyen jeles nap közelgett; ilyenkor rendezték ezeket az össze
jöveteleket. A farsang idején tartották leginkább, vízkereszttől far
sangvasárnapig, de kisfarsangkor, Katalintól adventig is bálnak ne
vezik a zenés-táncos mulatságot.

Ez azonban nem jelentette azt, hogy az esztendő más napjain 
nem szórakoztak a fiatalok. Két időszakban nem illett táncmulatsá
got tartani: nagyböjtben és advent idején. A lányok azonban a nagy
böjtben is táncoltak Doroszlón és Gomboson. A két világháború 
közötti időszakban is, ha szép idő volt, a faluszélen, vagy az utcasar
kon csirajoztak. Azt a táncot járták akkor is, ha a kocsmai táncmu
latságkor éppen szünetelt a zenekar, vagy arra várakoztak, hogy 
elkezdődjön a tánc. Hogy a tüsköm és a csiraj napjainkban is része 
a nyugat-bácskai hagyománynak, az a Gyöngyösbokréta-mozgalom- 
nak is köszönhető. A szabályos szerkezetű táncban a lírai dalok 
talán még fontosabbak, mint maguk a tánclépések, tréfás szövegük 
nem kíméli a leányokat, de a legényeket sem; csúfolók ezek, amo
lyan bevezetők a szerelembe. A bácskai népdal- és néptánckincs 
legértékesebb, legarchaikusabb rétegéhez tartoznak.

A doroszlói és gombosi leányoknak külön ruhájuk volt, ha va
sárnap délután táncolni mentek. Legünnepélyesebb ruhájukat 
ugyan a nagymisére vették fel, a legkedvesebb azonban a piros, 
illetve sárga alapú rózsás kasmír-, divétszoknyájuk volt, amihez 
fehér slingelt tüledállót viseltek. Ennek a viseletnek a része volt a 
gombosiak hímzett rózsás köténye. A lányok és az asszonyok min
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den bizonnyal ezt a ruhájukat kedvelték a leginkább, mert 1936- 
ban, amikor először megrendezték a Gyöngyösbokrétát, ebben a 
ruhában léptek fel, s később is a helyi köztudatban ez a viseletegyüt
tes számított a „bokrétás ruhának”.

A nyugat-bácskai, ma már szigetmagyarság fiataljainak szórako
zását nem csak a csirajozás jelentette. Húsvét után kezdődtek el a 
vasárnap délutáni mulatságok a kocsmában. Aratáskor egy kicsit 
alábbhagyott a mulató kedv, mert a fiatalok, leányok, legények kint 
dolgoztak a határban.

A tüsköm és a csiraj kizárólag a nyugat-bácskai magyarság ha
gyománya vidékünkön; ezt a régi körtáncot Bácska és Bánság többi 
településén nem ismerték. Táncolni természetesen mindenütt sze
rettek. Mulatságot faluhelyen, szálláson, városban egyaránt rendez
tek. A falusi fiatalság leginkább a kocsmában szórakozott. Ezek 
szerepe nem korlátozódott egyszerűen italmérésre. Hét közben 
azonban kizárólag a férfiak jártak ide egy-egy fityók pálinkára, né
hány pohár borra, sörre. Fehérszemély, kivéve a kocsmárosnét, 
nemigen tehette be a lábát, mert megszólta volna a falu. A hét végén 
megváltozott a helyzet: a kocsmáros zenészeket szerződtetett, beje
lentette az illetékes hatóságnál, hogy mulatságot fog rendezni, erre 
a törvény kötelezte. Még a szállási kocsmákat is ellenőrizték. Meg
megjelentek a csendőrök, egyrészt azért, hogy féken tartsák a kakasko
dó fiatalembereket, másrészt hogy kiszűrjék a gyanús személyeket.

A falusi zenészek mindent játszottak. Leginkább a csárdás lassú 
és gyors változatát, de a városi táncok is gyorsan közkedveltek 
lettek. Az itt élő sokféle nemzet táncait is megtanulták. Adahatár- 
ban mesélte az egyik adatközlőm, hogy szerbül ugyan nem tudtak 
beszélni, de a kólót, vagy ahogy ő mondta: a kólét mindenki ismerte 
és szerette táncolni. Hogy mit is táncoltak kólóként a Zenta környé
ki határban a húszas-harmincas években, manapság már nehezen 
tudjuk rekonstruálni.

Egy-egy falusi, tanyasi zenekarban együtt muzsikált a hegedűs, a 
klarinétos, ahogy nálunk nevezik: a klarnétos, a harmonikás és a 
bőgős, a kontrás. A fúvós zenekarok is népszerűek voltak. A bálák, 
kocsmai mulatságok zenészei voltak a tamburások, akik valószínű
leg a legigényesebb táncmuzsikát szolgáltatták ezen a vidéken. 
Hogy milyen is volt öt-hat évtizeddel ezelőtt a hangszeres muzsika, 
arról kevés ismeretünk van.
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A talpalávalót azonban nem csak a falusi, kisváros zenekarok 
szolgáltatták. A csirajozó leányok maguknak daloltak, de másutt is 
előfordult, hogy saját dalaikra táncoltak. A tanyasi házibálakra 
nemigen hívtak muzsikusokat. Itt a zenét a citerások és az asztali 
tamburások szolgáltatták. Különbséget tettek a mély és a magas 
hangzású hangszer között. A citera magasabban szólt, a tambura 
pedig mélyebben, szinte brummogott, mint Juhász Gyula szép tápai 
versében a bőgő. Ezeken a mulatságokon többnyire a csárdás kü
lönböző változatait táncolták, de a húszas-harmincas években már 
polkáztak is, keringőztek és kólóztak is a tanyasi mulatságokban. A 
házi bálakat a Tisza mentén cécónak nevezik.

A szórakozásnak ez a módja azonban mindenütt közkedvelt 
volt. Ezeket nem a kocsmákban szervezték, hanem házaknál. Egy- 
egy legénynél, lánynál. Olyan házaspárok is szerveztek ilyen össze
jövetelt, ahol ugyan még nem volt házasulandó fiatal, de szerették a 
társaságot. Volt elég nagy szobájuk, ahol összejöhetett a fiatalság. 
Valamennyi pénzt is kaptak egy-egy mulatságon. Táncház volt ez a 
javából.
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MÁR BIZ ANNAK MEG KŐ LENNYI.. 

AGŰGYŰ

A legények csak azután kezdtek gondolkodni a házasságon, ha 
leszolgálták a katonaságot. Megesett ugyan, hogy egyesek még a 
szolgálat előtt rászánták magukat az esküvőre, de hozzátartozóik, 
ismerőseik ezt a cselekedetüket nem tartották helyesnek. A katona
ságban emberesedtek meg igazán a fiúk. Később azután már siettet
ték őket a szülők, hogy házasodjanak meg, mert az agglegények, 
vénkisasszonyok többnyire a falusi társadalom peremére szorultak. 
Nem véletlenül van annyi vénlány-, illetve legénycsúfolónk. Egy- 
szer-kétszer még viccnek számított, ha valamelyik vénlegény húzta a 
falu főutcáján a farsangi tuskót, ha azonban ez többször megis
métlődött, akkor már szánták, sajnálták. Természetes nemcsak a 
legényeket, hanem a lányokat is.

Az a fiatalember, aki már betöltötte a harmincadik évét, vénle
génynek számított. A lányoknak ez a sors sokkal korábban kijutott: 
ha jócskán túlhaladták a huszadik évüket, hallgathatták anyjuk 
szemrehányását, mikor kötik már végre be a fejüket. Régebben 
huszonegy éves korukban váltak nagykorúakká a fiatalok, de a kis
korú leányok is férjhez mehettek, mert tizenhat, tizenhét éves ko
rukban nagykorúsították őket.

Azokon is próbáltak segíteni, akik nem házasodnak meg időben. 
A házasságközvetítő intézmény nem volt ismeretlen a falusi, mező
városi közösségben. Természetesen nem szakosított irodákra kell 
gondolnunk, hanem olyan bőbeszédű asszonyokra és férfiakra, akik 
ismerték az egész falut, s el tudták igazítani a már nem éppen 
fiatalok sorsát. Gűgyűknek nevezték őket; ők közvetítettek a le
endő házaspárok között.

Nem volt különösebb ceremóniája a kommendálásnak. Az 
asszony, amikor éppen nem volt nagy dologidő, beállított a kisze
melt leány házához, a biztonság kedvéért nem a kezével, hanem a
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farával csukta be a konyhaajtót (ebből már sejtették jövetelének 
célját), s azon nyomban rátért mondandójára. Az ajtó ilyetén való 
becsukását a kommunikáció tipikus példájának is tekinthetjük, de a 
gűgyűk mágikus cselekedetnek vélték ezt a tettüket, mert ha így 
csukták be az ajtót, biztos volt a siker, nem kaptak kosarat.

Azok, akiket összeboronáltak, illetve kommendáltak, nem udva
roltak hosszasan egymásnak. Ha nem utasították vissza az ajánlatot, 
gyorsan megtartották a lánynézőt, a kézfogót, ezt követte az eljegy
zés, s miután kihirdették őket háromszor a templomban, megtartot
ták az esküvőt is.

A gűgyűk nemcsak a fiatalokat hozták össze, hanem az özvegye
ket is. Amikor letelt a gyászév, a közvélemény úgy vélte, hogy helye
sebb, ha ismét házasságot kötnek. Párosán könnyebb ütni-verni a 
világot. Jó, ha az árván maradt gyerekeknek van apjuk, illetve any
juk; a mostohák nem mindig voltak gonoszok, mint népmeséink
ben. A kommendáló asszony szolgálatáért jutalmat is kapott: egy 
pár papucsot vittek neki ajándékba, miután már megkötötték a 
házasságot.

A fiatalokat azonban ritkán kellett összeboronálni. Többnyire 
megtalálta a zsák a foltját. Ha nem ment szerelemből a keresés, a 
szülők segítettek. A bácskai és bánáti fiatalok többnyire szere
lemből házasodtak. Gyakran az is megesett, hogy a szülők döntöt
ték el gyerekeik sorsát. Előfordult, hogy egymáshoz kényszerítették 
a fiatalokat, akik többnyire beletörődtek sorsukba, megszokták egy
mást, csöndesen élték mindennapjaikat. Településeinken azokról a 
fiatalokról is megemlékeznek, akik a halálba menekültek, mert szü
leik elválasztották egymástól őket. Kádár Kata színvonalú balladák 
ugyan nem születtek ezen a vidéken, de a kegyetlen apákról, anyák
ról még évtizedek múlva is beszélnek.

Arról viszont nincsen tudomásunk, hogy a fiatal leányok az es
küvőjük napján ismerték meg férjüket, mint ahogyan az a század- 
fordulóig a bunyevác nagycsaládokban történt. A szülők, ha ők 
választották meg gyermekük házastársát, szándékukat közölték a 
fiatalokkal. Általában az anyák feladata volt, hogy meggyőzzék a 
gyerekeket, milyen előnyük lesz, ha egybekelnek. Ha a szép szó nem 
segített, közbeléptek az apák. A patriarchális bunyevác családokban 
még ez is elmaradt; tényként közölték, hogy a szülők, a leendő 
nászok már eldöntötték sorsukat.
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A fiatalok azonban segítettek magukon. A lányok, ha szerették 
udvarlójukat, megszöktek vele. A romantikus lányszöktetések ná
lunk sem ismeretlenek. A legény -  jó barátainak a segítségével -  
ellopta a lányt a szülői házból, s miután megtörtént az elhálás, a 
szülők beleegyeztek a házasságba. Voltak olyanok is, akik életük 
végéig nem bocsátottak meg a lányuknak, legtöbben azonban az 
első unoka megszületése után megenyhültek.

Észak-Bácskában a lányok, ha megszöknek kedvesükkel, akkor 
eluszkocsiznak; uskočinak nevezik az itteni szerbek és bunyevácok 
a leányszöktetést. A szokásnak sajátos rendje is kialakult. A legény 
az anyjával elmegy pálinkával a lány szüleihez. Az örömanya felada
ta, hogy mentegesse a fiatalokat, s ha a lány szülei megbocsátanak a 
szerelmeseknek, áldomást isznak. Néhány hét után csendben össze
házasodnak, mert aki eluszkocsizott, annak nem volt lakodalma. A 
szegény családok, mivel nem volt pénzük díszes esküvőre, megbe
szélték, hogy a fiatalok egybekelésének a legegyszerűbb módja az, 
ha a lány megszökik. Ilyenkor az örömanya és a vő zeneszóval vitte 
a pálinkát. A fiatalokat, de a szülőket sem szólta meg senki.
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AZ ELJEGYZÉS

Ha a fiatalok, illetve nevükben a szülők úgy döntöttek, hogy 
egybekelnek, megtartották az eljegyzést. Erre rendszerint néhány 
héttel az esküvő előtt került sor. Szerény ünnepség volt ez. Csak a 
legény és a leány szülei és testvérei vettek részt rajta. Nem csaptak 
nagy lakomát. A szülők és a leendő vőlegény elvitték a jegyajándé
kot. Szabadkán ez szép selyemkendő volt. Ezzel kötötték be a lako
dalomban a fejét a lánynak, amikor az a menyasszonytáncot járta. A 
nagylány jegykendőt készített leendő férje számára. Gomboson, Do- 
roszlón szépen hímzett díszzsebkendő volt ez, melyet a vőlegény az 
esküvő napján visszaadott, mert része volt a menyasszony viseletének.

A tízes évek végén a szabadkai tanyákon az itteni magyarok 
eljegyzéskor már karikagyűrűt is vittek ajándékba. A két világhábo
rú közötti időszakban a lány mellékgyűrűt is kapott. A nagyon 
szegények természetesen nem engedhették meg maguknak ezt a 
luxust, ők nem is tartottak eljegyzést. A húszas-harmincas években 
azonban még a szegények is vettek maguknak gyűrűt, még akkor is, 
ha az csak hamis csillogású vásári portéka volt. Az eljegyzés után 
lesz a lányból Szabadkán gyűrűs menyasszony. A fiatalok a szülők 
előtt húzzák egymás ujjára a gyűrűt, eljegyzéskor a jobb kezükre. 
Városi szokás volt ez, mert faluhelyen még napjainkban sem kap 
eljegyzéskor gyűrűt a menyasszony. Ezt a fiatalok az esküvő előtti 
napokban vásárolják meg.

A húszas években nagyobb városainkban: Szabadkán, Zentán, 
Becsén az eljegyzésre virágkosarat is vittek. Élő virágból készített 
díszes virágcsokrot. Kizárólag vörös színű virágból állították össze a 
virágárusok, mert a piros szegfű és rózsa a szeretetet, a szerelmet 
szimbolizálta. A lányok az eljegyzés után kirakták az ablakba a 
virágkosarat, hogy ily módon is közhírré tegyék: elkeltek, hamaro
san bekötik a fejüket.
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Napjainkban már kisebb lakodalmat tartanak egy-egy eljegyzés 
alkalmával. A szülők nemcsak a jegyespárnak vesznek ajándékot, 
hanem a nászok is kapnak valamilyen emléktárgyat a nagy nap 
tiszteletére. Manapság az eljegyzési ajándékokhoz tartozik az a pi
ros ruha is, melyben a lakodalomban a menyecsketáncot járja az új 
asszony. Egészen a legutóbbi időkig a viseletnek egy sajátos formája 
alakult ki ezen a vidéken. A menyecsketáncot piros, esetleg piros és 
fehér pöttyös, illetve babos, bő szoknyájú ruhában táncolta a meny
asszony. A ruhához hozzátartozik a fehér kötény, a piros kendő, a 
hímzett piros papucs. A menyasszonynak, amikor átöltözik, bekötik 
a fejét is; manapság csak hátrakötik. Régebben ekkor tették a fejére 
azt a fityulát, melyet az anyósától kapott ajándékba.

Hagyományőrző településeinken, ahol még a hatvanas években 
is élő volt a viselet (Kupuszinán, Doroszlón, Gomboson), a me
nyecsketáncot az új asszony településének viseletében táncolja, 
még akkor is, ha Újvidékre, Bezdánban, vagy esetleg még távolabbi 
helyen lesz az új otthona. A nyugat-bácskai szórványfalvak leányai
nak eljegyzési ajándékai között ezért nincsen ruha.

A virágcsokor manapság is része az eljegyzésnek. A virágkosár 
készítése mintha már nem lenne divatos. Helyette csodálatos csok
rokat készítenek, sokfajta piros virágból; úgy látszik, a szegfű és a 
rózsa elveszítette korábbi jelentését. A virágcsokrot továbbra is 
kiteszik az ablakba, csakhogy ma már egész virágerdő borítja az 
ablakot, mert a meghívott vendégek -  egyéb ajándékok mellett -  
virágot is visznek. Az ablakba elkészített kompozícióban a vőlegény 
csokra kerül középre, s ezt, akárcsak a menyasszonyi csokrot, a 
leányok félreteszik, évekig megőrzik.

Az eljegyzési összejövetel korábban nem csupán arra szolgált, 
hogy a fiatalok jegyet váltsanak, hanem arra is, hogy az esküvővel 
kapcsolatos részleteket megbeszéljék a szülők: mikor tartják 
meg a lakodalmat, hol fognak lakni a fiatalok, miből áll a leány 
stafírungja? Jung Károlynak a gombosi népszokásokkal foglalko
zó monográfiájában arról is olvashatunk, hogy a leány hozomá
nyát írásba is foglalták. Ezt az iratot móringlevélnek nevezték. 
Ha meghalt a fiatalasszony s nem volt még gyermeke, családja 
visszavihette a móringlevélbe foglalt ingó és ingatlan vagyontár
gyakat. Erre a szokásra azonban csak a nagyon öregek emlékeztek 
már. A gazdagabbak már férjhezmenetelükkor kaptak egy-két lánc
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földet ajándékba. A szülők halála után a birtokon már csak a férfi
testvérek osztozkodtak.

Az eljegyzés után, egy hónappal az esküvő előtt a fiatalok el
mentek a paphoz és az anyakönyvi hivatalba, a községházára irat
kozni. Mindig arra a plébániára, ahova a lány tartozott. Rendszerint 
csak ez után készítették el az első közös fényképüket, az eljegyzési 
képet. Ezt is, akár az esküvőit, az asszonyok berámáztatták. Régeb
ben az iratkozásnak is megvolt a maga ceremóniája. A lány és a 
legény keresztapja is elkísérte a fiatalokat e két intézménybe. Gom
boson a komák, a leendő násznagyok szépen kifaragott nászbotot is 
vittek magukkal, miközben nagyokat kurjongattak. A jegyeseket 
három alkalommal hirdették ki a templomban a nagymisén, ame
lyen a leendő házaspár is részt vett.
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A MÓRING

Az idős gombosiak, Jung Károly monográfiájából tudjuk, az 
eljegyzés után móringlevelet írtak. E jogszokás bácskai és balkáni 
vonatkozásait veti össze ugyancsak Jung Károly 1987-ben írt tanul
mányában. Mándoki Lászlóra és Tárkány Szűcs Ernő írásaira hivat
kozva megemlíti, hogy „a történelmi Bács-Bodrog megyében kifeje
zetten magas fokúnak számított a móringolás szokása az országos 
átlaghoz viszonyítva”. A továbbiakban arra is utal, hogy a Vajdasági 
Levéltár regestáiban mindössze három móringlevélre bukkant. Ter
mészetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a többi levéltár 
iratai között találhatók a házasság alkalmából kötött szerződések.

A szabadkai Történelmi Levéltárban öt vaskos könyv őrzi azo
kat a kötelezvényeket, melyeket a XIX. század első éveitől az 1848- 
as forradalomig a városban és annak környékén élők egymás között 
készítettek. Egy részüket latin nyelven fogalmazták, de már a XIX. 
század legelején készült fogalmazványok tükrözik e terület lakossá
gának a sokszínűségét. A latin nyelvű szerződések mellett magyar, 
horvát, szerb, német és héber nyelvű kötelezvényeket másoltak be a 
jegyzők. A váltókat legtöbb esetben áthúzták, valószínűleg akkor, 
ha az adósok kiegyenlítették tartozásukat. A többi szerződésen, 
kontraktuson ilyen utólagos „megjegyzést” nem találtunk.

Több ezer fogalmazványt olvashatunk ezekben a könyvekben. 
Ezek az iratok nem csupán a népi jogszokás kincsestárai, hanem a 
nyelvjárás, nyelvtörténeti kutatások számára is fontosak. Mi ezúttal
-  tekintettel a témánkra -  a házassági szerződések néhány vonatko
zására hívjuk fel olvasóink figyelmét.

Hogy Szabadkán és környékén (Topolyán, Ómoravicán) szokás 
volt jegyajándékot adni a menyasszonynak, s hogy azzal az asszo
nyok házasságuk után is rendelkeztek, azt az említett könyvekben 
olvasható több száz váltó igazolja. A váltót, ha az asszony is aláírta
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„második aláíróként”, tehát kezességet vállalt az uráért, a jegyaján
dékba kapott pénzt, földjét is zálogba adta, amit külön tételként 
említenek a váltókban.

Ezért furcsálltuk, hogy az eddig áttanulmányozott négy kötet 
szerződései, váltói között mindössze négy móringlevelet talál
tunk. Az egyikben egy ludasi özvegyember 1836-ban két lánc 
földdel ajándékozta meg leendő feleségét. A másik 1821-ben 
Szabadkán íródott. A szerződő felek Rukavina Maxim és felesé
ge, Mátity Magdolna voltak a lány részéről, a vőlegény pedig 
Vinholt György helybéli szabómester volt. Az irat érdekessége, 
hogy magyar nyelven íródott, jóllehet a leány szülei bunyevácok 
voltak, a vőlegény pedig minden bizonnyal német. A „Házasság
béli egyezés” kizárólag a menyasszony hozományát rögzíti. A 
szülők kitettek magukért: Kata nevű lányuknak négy kapa szőlőt, 
két lánc kukorica- és két lánc ugarföldet adtak, de az új házasok 
csak azután vehették át a birtokot, miután a szülők betakarítot
ták az évi termést.

A másik két házassági szerződést a múlt század harmincas évei
ben kötötték. Az egyiket 1834-ban Szabadkán Dóczy Ádám és meg
boldogult Schneider József Klárika nevű leánya között. Az ifjú arra 
kötelezi magát, hogy „attól az órátul fogván ezen esetben, ha ő, ti. 
az én illy módon lett hitvesem, Klárika az én halálom óráján fölül 
élve minden ingó vagy ingatlan házunkban lévő vagyonomat hitve- 
simtül fogvást... ezekbül kedve szerint diszponál”. A leendő fiatal- 
asszony édesanyjától, Lili asszonytól négy pengő forintot kap aján
dékba. A házasságkötés után kettőt, a fennmaradt összeg másik 
felét pedig Szent György napja után. A leány a négy váltóforinton 
kívül minden bizonnyal más ajándékokat is kapott, de csak az ezüst 
evőeszközöket említették meg az iratban.

Az öt évvel később, Szent András havában íródott házassági 
szerződésben Ómoravicán Tabány Etelka csak arra vállalt kötele
zettséget, hogy nem válik el a férjétől, s cserébe mintegy negyven
kétezer váltóforintot kap ajándékba. Ha pedig özvegységre jut, ak
kor az apósa akkora jövedelmet biztosít számára, hogy gyerekeit 
tisztességgel fölnevelheti.

A moravicai szöveg Mándoki László kutatásait csak látszólag 
igazolja, hogy vidékünkön a móringolás elsősorban a református 
településeken volt szokásban. Tabány Etelka katolikus volt, mert a
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házassági szerződésben az is benne foglaltatott, hogy a válást csakis 
a szentszék engedélyezheti.

Negyven év szerződései és váltói között tehát nagyon kevés mó- 
ringlevelet találtunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a levéltár 
egyéb iratai között nem lappang még ilyen írás. A négy irat magyar 
nyelvű fogalmazvány. Német, horvát, illetve szerb nyelven íródott 
móringlevélre nem bukkantunk. A vegyes házasságok esetében, 
mint azt első példánk is tanúsítja, magyarul fogalmazták meg a 
szerződést.

Jung Károly a móringolás gyakorlatát a jus primae noctisból, az 
első éjszaka jogából eredezteti. A jegyesség során írásba foglalják 
azokat a javakat, melyekkel a fiatalasszonyt megjutalmazzák szü
zességének elvesztéséért. E megállapítás alapján csak három 
szerződés tekinthető igazi móringlevélnek. Mind a hármat szabad
kai, illetve ómoravicai magyarok íratták.
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A VŐFÉLY

Az emberélet fordulóinak legünnepélyesebb szokása a lakoda
lom. Nem csak családi összejövetel, hiszen a szomszédokat, jó bará
tokat is meg szokták hívni. Kisebb falvainkban egy-egy nagyobb 
lagziba szinte az egész falu hivatalos. Ki vendégként, ki segítőként 
arra törekszik, hogy emlékezetessé tegye e napot az ifjú pár számá
ra. A nagy esemény sok-sok feszültséggel is jár. Az izgalmat, a 
feszültséget oldották a ceremóniamesterek, a vőfélyek. A mai lako
dalmak se nélkülözik segítségüket.

A lakodalmi szokások sok mindenben megváltoztak, de a vőfély 
feladata, szerepe az elmúlt évszázadban alig módosult. Borús Rózsa 
feljegyzéseiből tudjuk, hogy Pacséron már a múlt század ötvenes
hatvanas éveiben kis és nagy vőfély vezette a lakodalmat. Szabadkán 
Bittermann Károly 1858-ban két füzetet is kiadott Vőfények köteles
sége, illetve Vőfényi kötelességek címen. A rövidebb változat írója 
Mátyus Péter, a hosszabb, 16 lapnyi szöveg szerzője ismeretlen. 
Önmagáról azonban annyit elárul, hogy verseit azoknak szánja, 
akik ilyen hivatalokban forgolódnak. Ennek alapján feltételezhet
jük, hogy a verselő maga is vőfélykedett. A két füzet számunkra 
nemcsak azért értékes, mert Szabadkán adták ki, hanem azért is, 
mert viszonylag korai kiadvány, és tartalmazza a beköszöntők vari
ánsait, melyek még napjainkban is -  igaz, más szöveggel -  az es
küvők elmaradhatatlan részel

Mi is a vőfélyek feladata? Ők irányítják a rítus minden mozzana
tát. Munkájukat már az esküvő előtt megkezdik. Ők hívják össze a 
násznépet, ők mennek el kikérni a menyasszonyt, elbúcsúztatják a 
szülőktől, vezetik a lakodalmas menetet, bevezetik a vőlegényes 
házhoz az ifjú párt, majd a vacsora alatt szórakoztatják a vendége
ket, példabeszédet tartanak a házasságról, leány- és legénycsúfoló- 
kat mondanak, s lassan-lassan beköszöntik a különféle ételeket,
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italokat. Fontos szerepük van a menyasszonytánc levezetésében is. 
Reggel, amikor szétszéled a násznép, az ő feladatuk, hogy minden
kit zeneszóval kikísérjenek, s megköszönjék a részvételt. Elsőnek 
érkeznek az ünnepségre, s utolsónak távoznak.

Korábban sem vállalkozott mindenki erre a feladatra, mert csak 
az lehetet ceremóniamester, akinek jó volt a beszélőképessége, tu
dott rögtönözni, jól tudott táncolni, mulatni, a lakodalom végére se 
rúgott be. A vőfélyek a falu specialistái voltak, hasonlóan, mint a 
parasztkántorok, csakhogy az utóbbit az ember élete végéig művel
hette, a vőfélykedés viszont csak a legények tisztje volt. Vállalt 
kötelezettség volt ez, pénz azelőtt nem járt érte. Megérte a hírnév 
is. Mert híres legények voltak. A koszorúslányok valósággal verse
nyeztek abban, hogy kicifrázzák a kalapjukat, botjukat, kulacsukat, 
mert ezek díszítése az ő feladatuk volt. Sok-sok színes szalagot 
kötöttek a kalapjukra, beletűzték a rozmaringot, virágot tettek és 
masnit kötöttek a botjukra és a kulacsukra.

A legények beletanultak a lakodalom levezetésébe. Előbb el
mentek kisvőfélynek, és figyelték az első minden mozdulatát. A 
rigmusokat a ponyvakiadványokból tanulták meg. Nálunk több 
adatközlőtől is hallottam, hogy legnépszerűbb a nagyalföldi vőfély
könyv volt. Ha a füzet nem volt meg, akkor lejegyezték a bekö
szöntőket, melyeket azután tehetségük szerint meg is változtattak. 
Az egyéni lelemények leginkább az étel- és italrigmusok esetében 
jutnak kifejezésre. A legények a példabeszédek elmondásakor sok
kal inkább követik az eredeti szövegkönyvet. A múlt századi rigmu
sok lényegesen több bibliai, mitológia elemet tartalmaztak, mint a 
későbbi korszak versei.

Nem vala Szent Pálnak soha felesége.
A  Krisztus keresztje volt gyönyörűsége;
Ugyan a Krisztus lett az ő öröksége,
Meg is adattatott örök dicsősége.
Soknak a házasság vagyon nagy kárára,
Nem mindenki talál a kegyes Sárára,
Nem Szent Erzsébetre s Mária anyjára,
Sőt talál sok ember hazug Delilára,
Amaz erős Sámson, hogy társa szavának;
Hitt mézes beszédű rossz Delilájának...
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Ilyen példabeszédet mondott a múlt század derekán a házasság 
ellen a kisvőfély. Ha döcögve is, de a szerző az egész szövegkönyv
ben igyekszik betartani a páros rímű tizenketteseket. A későbbi 
rímfaragók erre nemigen ügyeltek, mert a szövegeket a helyzethez 
idomították. A híres vőfélyek úgy emlékeznek, hogy minden lako
dalmat egy kicsit másképp vezettek.

Napjainkban is igen népszerűek a lakodalmak ceremóniameste
rei. Most már az idősebbek is elvállalják ezt a feladatot. A jó vőfé
lyeket megfizetik; két-három napszámot is kapnak egy-egy lakoda
lom lebonyolításáért. Féltékenyen őrzik tudásukat, nem szívesen 
adják oda másnak kész verseiket.

A nyolcvanas években többször is megrendezték farsangkor a 
vőfélyek találkozóját Csantavéren. Csak sajnálhatjuk, hogy ez az 
összejövetel nem vált hagyománnyá.
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ALAGZI

Az esküvő és a lakodalom az ember életének legfontosabb ese
ménye. Arról nincsenek adataink, mióta rendeznek ünnepélyt 
azért, mert két ember úgy dönt, esetleg mások döntenek helyettük, 
hogy családot alapítanak. Köztudott, hogy Attila, a hunok királya 
esküvői lakomáján halt meg, s a történelmi mondák tanulsága sze
rint valahol a mi tájainkon temették el mesés kincseivel együtt a 
Tiszába. Hogy milyen volt vidékünkön a lakodalom korábban, s 
milyen szokások vannak napjainkban, arról a néprajzosok keveset 
tudnak. Jó összefoglaló tanulmány a bácskai, bánsági magyar lako
dalomról nem készült. Pedig a legszebb, leglátványosabb népszoká
sunkról van szó. Olyan rítusról, ahol napjainkban is szorosan össze
fonódnak a régi hagyományos szokáselemek az újakkal.

E szokás földolgozása sok munkát venne igénybe, mert ahány 
ház, annyi szokás. Másképpen tartották a lakodalmat a kupuszinai- 
ak, más volt a módi Szabadkán, s természetesen a szajániak is 
másképpen ünnepelték meg a fiatalok egybekelését. Egy-egy tele
pülésen belül is volt különbség, ha iparoslegény házasodott, ha 
szállási leány a városba készült férjhez menni, ha vegyes házasságot 
kötöttek. Az ünneplés főmozzanatai természetesen mindenütt azo
nosak voltak, de az apró különbségekből tudták a rítus részvevői, 
hogy milyen lakodalomban vesznek részt. Szabadkán úgy tartják, 
hogy a parasztlakodalom az igazi lakodalom és a jó lagzi. Az marad 
meg a ifjú pár emlékezetében. Az úri módit -  amely lényegében 
nem különbözött az előbbitől -  nem tartják említésre méltónak.

A város újkori történetében az itt élő három nemzet másképpen 
ülte meg a lakodalmát. A lagzinézők, mert a lakodalom úgy az igazi, 
ha az elhaladó menetre kiesődül az utca népe, pontosan tudták, 
hogy bunyevác, magyar vagy szerb az jegyespár. Mulatni, ünnepelni 
nagyon szerethettek eleink, mert valamikor, a múlt század közepén
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a magisztrátus szabályzatot hozott, hogy a lakoma csak három napig 
tarthat, mert addig a valamirevaló családoknál legalább egy hétig 
ünnepelték a nagy eseményt. Iványi István szerint a bunyevácokat 
próbálták így regulázni, de nincs okunk feltételezni, hogy a város 
magyar, illetve szerb lakói ne ünnepeltek volna hasonló kitörő lel
kesedéssel. Természetesen csak akkor, ha módjuk volt rá. A magya
rok közül kevesen engedhették meg a nagy dáridót, mert többnyire 
szegények voltak. Ezért a magyarok esküvői lakomája korábban 
Szabadkán is visszafogottabb volt, mint napjainkban.

A lagzit régebben nem szombaton, illetve vasárnap tartották. Az 
iparosodás, a polgárosodás hatására került át erre a napra. Koráb
ban elsősorban kedden tartották az esküvőt, s ha valóban három 
napig tartott, akkor pénteken abbahagyták. Pénteken nem illett, 
manapság sem tanácsos dáridózni. Ezt a szabályt még azok is betart
ják, akik nem vallásosak. A harmincas években kezdtek sátrat verni 
a lakodalmas háznál. Addig a nagy esemény a tisztaszobában vagy
-  ha sok vendéget hívtak -  a lakószobában zajlott le. Két-háromszáz 
személyes lagzikról azonban nemigen emlékeztek meg adat
közlőink.

A lakodalomba hívatlanul nem illett elmenni. A vendégek kö
zött voltak a rokonak, barátok, szomszédok, jó ismerősök. A köz
vetlen szomszédot kötelező volt meghívni; nagy sértésnek számí
tott, ha ezt nem tették meg. A végszomszédnak azonban csak akkor 
járt ez a tisztesség, ha jó barátságban volt egymással a két család.

A lakodalmak ceremóniamesterei ezen a tájon már a XIX. szá
zad legelején is a vőfélyek voltak. Az ő feladatuk volt a hívogatás. 
Az öreg és a kisvőfély akkor indult el hívogató kőrútjára, amikor a 
fiatalok föliratkoztak a községházán és bejelentkeztek a templom
ban. Ha nem volt vőfély, akkor a fiatalok maguk mentek hívogatni, 
esetleg a szülők is megtehették ezt. A vőfélyek már teljes díszben 
mentek a leendő vendégekhez. A menyasszony barátnőivel kicifráz
ta a botjukat, fölszalagozta a kalapjukat, így amikor megjelentek, a 
házbeliek tudták, mi célból érkeztek. A hívogatókat illett megkínál
ni azzal, ami éppen akadt a háznál, de erre az eseményre nem 
készültek külön.

A hívogatással párhuzamosan kezdtek az ifjú pár ünnepi ruhájá
nak az elkészítéséhez. Még a legszegényebbek is új ruhát csináltat
tak erre az alkalomra. A lány, ha eluszkocsizott, menyasszonyi ru
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hát nem vehetett fel, és a szüzességét jelképező koszorút sem tehe
tett a fejére, de új ruhát azért ő is kapott. A menyasszonyi ruhát a 
divat alakította. A századfordulón a polgárok leányai már fehér 
ruhát kaptak, a szállási leányok viszont még színes ruhában esküd
tek. Bőrszínűben, bordóban, olyanban, amilyen éppen divat volt.

A bácskai, bánsági népviseletet ezeken a korai esküvői képeken 
figyelhetjük meg leginkább. A húszas években faluhelyen még min
dig nem volt általános a fehér menyasszonyi ruha; fehér ruhában 
csak a Mária-lányok esküdtek. A ruhák szabása, anyaga minden 
esetben a helyi népviselet szabályait követte. A legünnepélyesebb 
ruhát varrattatták meg erre az alkalomra; ezt utána is viselték. 
Természetesen a vőlegény is új öltönyt kapott a nagy esemény alkal
mából.
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LAKODALOM LESZ A MI UTCÁNKBAN..

A hívogatás után a család apraja-nagyja készült a nagy esemény
re. A lakodalomra természetesen nem máról holnapra készült föl a 
család. Ha házasulandó volt a fiú, s eladósorba került a lány, akkor 
már néhány hónappal korábban elkezdtek készülődni. A szőlőtulaj
donosok külön hordóba fejtették azt a bort, melyet a lakodalomra 
szántak. Ha nagy lagzit csaptak (s az utóbbi időben faluhelyen nem 
ritkák a három-négyszáz személyes lagzik), birkát, disznót, esetleg 
borjút is levágtak.

A háziaknak a rokonok, szomszédok segédkeztek, hogy minden 
készen álljon a nagy napra. Tésztát gyúrtak, baromfit kopasztottak, 
mákot törtek, nyújtották a tésztát a vékony rétesnek.

A lakodalomhoz, akárcsak régebben, napjainkban is hozzájárul
nak a vendégek. Lisztet, cukrot, tojást és egy pár baromfit visznek a 
vendégváró házba. Egyrészt azért, hogy csökkentsék a kiadásokat, 
másrészt azért, mert azt tartják, hogy ha a család lakodalmat rendez, 
akkor ők is számíthatnak erre. Az ajándékokkal együtt szokták 
elvinni az élelmet is.

Szigorú rendje alakult ki az ajándékozási szokásnak. A két világ
háború közötti időszakban lényegesen szerényebb ajándékokat 
kaptak a fiatalok. Pontosan tudták, hogy a vendégsereg hierarchiá
jában kitől milyen ajándékot várhattak. A legnagyobb, legbecsesebb 
ajándék a násznagy és a koma ajándéka volt. Katolikus helyeken ők 
vásárolták meg azokat a szentképeket, melyek a tisztaszobát díszí
tették. A többi vendégtől apróságot kaptak ajándékba: rézmozsa
rat, tányérokat, vászonfazekat, lavórt, kancsót, poharakat, cifra 
bögréket, gyúródeszkát, esetleg asztalt és székeket. Az örömapák és 
a siralomanyák (így nevezték a leendő nászokat) számon tartották, 
kitől milyen ajándékot kaptak. Az ajándékozást illett hasonló ér
tékben viszonozni. Ez sohasem az új pár kötelessége volt, hanem a
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szüleiké. Az ajándékokat odavitték, amelyik házhoz hivatalosak 
voltak a lakodalomba. Ezeket is a menyasszony kelengyéjével 
együtt adták át a fiatalok új otthonában, akik leginkább a leendő 
férj szüleihez költöztek.

Mire hozták az új asszony kelengyéjét, addigra a tisztaszobát
-  mert idekerültek az új bútorok -  kimeszelték. A leendő menyecs
ke anyósával és az édesanyjával szépen kicifrázta a szobát, mert a 
násznépek -  amikor egyenként megérkeztek a lakodalmas házhoz -  
megmutatták az újonnan házasulandók otthonát. A lakodalom 
előtti héten tehát bőven akadt dolga a családnak s minden közeli 
rokonnak, aki segédkezett az előkészületekben. Hogy korábban is 
milyen jelentős volt, s kisebb lakodalommal is felért ez a tevékeny
ség, azt az a fénykép bizonyítja, melyet a századelőn Debellácson 
készítettek a szorgos násznépről.

Minden közösségben vannak olyan specialisták, akik megfelelő 
bérért bizonyos szolgáltatásokat is elvégeznek a lakodalmakban. A 
bácskai, bánáti lagzik látványos felvonulásának elmaradhatatlan ré
sze a lakodalmi perec. Napjainkban ezt a kalácsot már a pékek 
készítik. Pontosan tudják a helyi ízlést, azt, hogy milyen legyen az 
íze, hogyan legyen megfonva. Kupuszinán ánizst is tesznek bele, 
Csantavéren úgy kell megfonni, hogy ráhúzhassák a borosüvegre. A 
nászok menet közben osztogatják a bámészkodó lagzinézőknek. 
Városban, például Szabadkán és Zentán, ahol a menyasszony soha
sem ment gyalog az esküvőre, nem ismerik a lakodalmak e közked
velt, kelt tésztából készült kalácsát. Korábban, amikor faluhelyen az 
asszonyok maguk készítették a kenyeret, a perecsütést nem bízhat
ták a pékre, mert nem volt a településen, a sütőasszony feladata 
volt, hogy elkészítse a lakodalmi kalácsot. Ő főzte meg az ünnepi 
vacsorát s mindazokat az ételeket, melyekkel az est folyamán meg
kínálták a vendégeket. Hogy mióta fogadnak szakácsnőket a több 
fogásos vacsora elkészítésére, arról nincsenek adataink. Valószínű, 
hogy már a múlt században akadtak a falusi közösségekben olyan 
asszonyok, akik vállalkoztak erre a feladatra. Néhány generációt 
kiszolgáltak. Pontosan tudták, hogy mennyi ételt kell bekészíteni a 
vendégeknek, mit illik felszolgálni vacsorára.

Hogy lakodalmas szakácsnők már a múlt században is voltak 
ezen a vidéken, azt korai vőfélykönyveink is igazolják. Ezek a kéz
iratos és a ponyvakiadványok arról tanúskodnak, hogy voltak sza
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kácsnők, mert máskülönben mi értelme lett volna a kásapénz ösz- 
szegyűjtésének. Az öreg vőfély arról panaszkodik rigmusában, hogy 
miközben a szakácsnő a kását készítette a vendégseregnek, leforráz
ta a kezét, s arra kell megvásárolni a patikát, a gyógyszert. Rostába, 
porcelántálba gyűjtik ilyenkor a pénzt. Olykor a szakácsnő is megje
lenik, hogy nagyobb legyen a hatás. A rostát és a kanalat végighord
ják a vendégek előtt. A vicc kedvéért néha csontdarabkát is bele
dobtak aprópénz helyett, de a ceremóniamester éber volt, s a 
főzőkanállal rácsapott a fösvény, huncutkodó vendég kezére. Az 
összegyűjtött pénz a sütőasszonyoké és a szakácsnőké volt. Ők osz
tották el azok között, akik a konyhában segédkeztek a főzésben, az 
ételek tálalásában.

MEHTlil HEllA 3.d
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AZ ESKÜVŐ

A hagyományos lakodalom menetét a ponyvakiadású vőfély
könyvek befolyásolták. Helyi eltéréseket, mint már korábban utal
tunk rá, mindenhol megfigyelhetünk. Manapság már ugyanazon a 
napon tartják a polgári és az egyházi esküvőt. Korábban nagyobb 
településeinken az előbbire egy-két nappal előbb került sor. Külön 
ceremóniája ennek a jogi aktusnak nem volt. A fiatalok a nász
naggyal elmentek az anyakönyvvezetőhöz, s aláírták azt a szerződést, 
melyben az állami tisztviselők előtt vállalták, hogy jóban-rosszban 
kitartanak egymás mellett. Nem mentek ide menyasszonyi ruhában, 
a jegyességet jelző karikagyűrűnek sem volt szerepe.

A II. világháború után, amikor ugyan vallásszabadság volt, de a 
szocialista közösség nem tanácsolta az egyházi esküvőt, a polgári 
esküvőnek is kialakult az ünnepélyesebb változata. A házasulandók 
jó része csak a hatóság előtt kelt egybe. A lakodalom szertartása 
azonban lényegében ugyanolyan volt, mint ott, ahol a menyasszony 
és a vőlegény pap előtt ígértek egymásnak örök hűséget. Ha a 
fiatalok úgy döntöttek, hogy az Isten előtt is megerősítik házasságu
kat, akkor még ugyanaznap megtartották az egyházi esküvőt is. 
Csak a lakodalmi menetben okozott némi bonyodalmat a kétfajta 
esküvő, mert a fiatalok a községházára és korábban a templomba 
külön-külön érkeznek. Faluhelyen gyalogosan, nagyobb települé
sen régebben parádés kocsival, fiákeren, manapság pedig autóval.

Településenként változik, hogy az esküvő előtt kérik-e el a 
menyasszonyt szüleitől, akkor búcsúzik-e el a menyasszony csa
ládjától, vagy az esküvő után. Ha csak polgári esküvőt tartottak, 
akkor a hivatalos helyről már együtt megy a fiatal pár bemutat
kozó kőrútjára. Ha egyházi esküvőt is tartanak, akkor a világi 
esküvő után a násznép csak a templom előtt találkozik ismét. 
Ebben az esetben csak az egyházi ceremónia után mutatják be a
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menyasszonyt a tágabb közösségnek is. Az ifjú pár bemutatkozó 
körútja is változó volt.

Kupuszinán például reggel nyolc órakor tartják az esküvőt, 
hogy a lakodalmas menet délutánig végigjárja a település legfon
tosabb utcáit. A menyasszony és a vőlegény megilletődve sétál a 
menetben, míg a násznép irigylésre méltó menettáncban követi 
őket, miközben a rezesbanda húzza a talpalávalót. Nem vagyok 
néptáncszakértő, de meggyőződésem, hogy a nyugat-bácskai ma
gyarság táncművészete teljes pompájában mutatkozik meg egy- 
egy lakodalomban.

A gyalogos lakodalmi menet természetesen nem csak Kupuszi
nán látványos. A többi településen is jókedvűek a lagzisok, zené
szek kísérik a násznépet, ilyenkor osztogatják a lakodalmi perecet, 
miközben a násznép nagyokat kurjongat. A lakodalmi csúfolók 
(mert mi másnak tekinthetjük a kurjongatást?) többnyire a leendő 
házasokról szólnak, de nem kímélik a násznagyot, a vőfélyt, a zené
szeket sem. Sinkovits Ferenc Csantavéren a hetvenes években csak
nem nyolcszáz kurjantót gyűjtött össze tanítványainak a segítségé
vel. A két-, illetve négysoros csattanós verseknek több mint a fele a 
fiatalokkal hozható kapcsolatba: a menyasszony és a vőlegény szép
ségével, erkölcsével, jóságával foglakozik. Arra is utalhatnak, hogy 
szegény a menyasszony, legtöbbje azonban a fiatalok leendő elhálá- 
sáról szól. Képi világa, jelképrendszere rendkívül gazdag; nem len
ne érdektelen e szempontból is tanulmányozni ezeket a rövid lírai 
megnyilatkozásokat. Az utca műfaja, hiszen többnyire a lakodalmas 
menetben mondogatják a vaskosabb megnyilatkozásoktól sem 
mentes rigmusokat. Néhány szelídebb változatot mi is idézünk a 
vőlegényről:

Gyúródeszka, mángorló, 
vőlegényünk mángorló!

Vőlegényünk bokrétája, 
jaj de rongyos a gatyája.

A menyasszonyt sem kímélték a csúfolókban. A szövegek tartal
ma attól függött, hogy melyik ház vendégei tréfálkoztak. A lány 
vendégei a menyasszony szépségét emelték ki, míg a másik ház 
násznépe vaskosan tréfálkozott a leendő asszony számlájára.
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Három arany cseresznye, 
ebből lesz a szép menyecske!

Piros rózsa, petrezselyem, 
menyasszonyunk talpig selyem!

A nászéjszakára utaló naturalista megnyilatkozások viszont 
nem kímélték egyik fiatalt sem.

Új a hordó, új a lyuk, 
még az éjjel bedugjuk!

Hallod e te vőlegény, 
van-e nálad jó kemény.

Ha nincs nálad jó kemény, 
nem is vagy te vőlegény!

Megcsipkedték a lakodalmasok önmagukat is. Világgá kiáltot
ták jókedvüket:

Kútágason van a horog,
ez kell nekünk, nem a dolog ijju-júúú!

Aranyóra a farom,
rázom, ahogy akarom, ijju-júúú!

Mákos tészta túróval, 
nem bírok a fúróval, ijju-júúú!

A kurjongatásokért nem haragudott meg senki sem. Jóízűt ne
vettek rajtuk. A pillant műfaja volt ez. Egyik szellemes megnyilat
kozást követte a másik. Nem is igen figyeltek a tartalmára.

Hogy mi volt a célja? A lakodalmasok úgy hihették, hogy a 
jókedvüket demonstrálták. Mi azonban meg vagyunk győződve ar
ról, hogy mágikus szerepe is volt, hiszen ezen a vidéken is hittek a 
kimondott szó varázserejében. A fiatalokban felmerülő szorongást, 
gátlást ezzel is oldotta a násznép.
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A MENYASSZONY

A lakodalom legfontosabb eseményei a menyasszonnyal kapcso
latosak. Őt búcsúztatják el szüleitől, őt fogadják ünnepélyesen le
endő családjában, éjfél körül vele járatják a menyasszonytáncot, az 
új asszony feladata volt a vendégek hajnali mosdatása is. Ez utóbbit 
a hatóság tiltotta be, mert a szembetegséget, a trachomát terjesztet
te. (A tiltó rendeletek ellenére a múlt század utolsó évtizedeiben 
Bácska és Bánát falvaiban közkedvelt volt ez a rítus.) Tehát a le
endő fiatalasszonyt ünnepük a lakodalomban, valószínűleg azért, 
mert -  noha a férfi életében is jelentős változásokat hoz a házas
ság -  a feleségre nagyobb teher nehezedett, mint a férjre, hiszen 
leginkább ő került új környezetbe, neki kellett alkalmazkodnia új 
családja szokásaihoz. Szórakozni már nemigen járhatott, mert tán
colnia, még ha nagyon szeretett is, csak a lakodalomban illett. A 
házi bálakba, cécókra már nem mehetett, mivel megszólták, ha a 
kukoricafosztáskor táncra perdült a legényekkel. Kárpótlás volt a 
lakodalom.

A fiatalokat az ünnepélyes ceremónia alatt több alkalommal is 
megajándékozták. Pénzt illett adnia a násznépnek a lakodalmas 
virágért. Ezeket a virágokat a nyoszolyólányokkal készítette el előre 
a menyasszony. A lányoknak, asszonyoknak rozmaringágat pántli
káztak fel, a férfiak ágába -  pántlika helyett -  művirág került. A 
közeli nőrokonok rozmaringágát almába szúrták, s vigyázniuk kel
lett, hogy senki se harapjon bele. A násznagyok virága lényegesen 
díszesebb volt, mint a többi vendégé. Szabadkán és más városokban 
rozmaring helyett mirtuszt, a szüzességet jelképező művirágot osz
togattak a vendégeknek.

A menyasszonytánc is a fiatalok életében a kezdőtőkét jelentet
te, de a menyasszony cipőjének az ellopása és kiváltása, mint aho
gyan a hajnali mosdatás alkalmával adott pénzadomány is, a fiata-
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lók életét könnyítette meg. Több helyen pénzt kapott az ifjú pár 
akkor is, amikor kikísérték a vendégeket, mert vége volt a lagzinak.

Az esküvő, a lakodalom alkalmából több veszély is fenyegette a 
fiatalokat. Többnyire a menyasszonyt féltették a rontástól. Az is 
kérdés volt, boldog lesz-e a házasságuk. Az asszonyok szempontjá
ból az sem volt lényegtelen kérdés, hogy ki lesz a leendő családban 
a hangadó. Ezért jó néhány praktikát alkalmaztak. Esküvőre menet 
nagyon ügyeltek arra, hogy ne menjenek végig ugyanazon az úton 
kétszer; ezt a régi szokást még napjainkban is betartják. Nem fogott 
a rontás a fiatalokon, ha az alsóruhájuk egyikét fordítva vették 
magukra. A menyasszonyt ünnepi ruhájában a varróasszonyon és 
édesanyján kívül senki sem láthatja a lakodalomig. Szabadkán úgy 
tartják, hogy a lány ruháját ne varrja meg az édesanyja, még akkor 
sem, ha varrónő, mert nem lesz boldog a házassága.

A vőlegényes ház násznépének nehezen adják ki a menyasz- 
szonyt. Csak bizonyos nehézségek árán juthatnak be a lányos ház
hoz. A bácskai és bánsági magyarságnál is közkedvelt az a szokás, 
hogy a vőlegény násznagyának több találós kérdésre is meg kell 
felelnie. Falvanként változott ezek feltevésének az ideje. Egyes tele
püléseken a násznépet csak akkor engedték be a lakodalmas házba, 
ha tudta a választ, másutt pedig csak akkor vezették elő a meny
asszonyt, ha a násznagy helyesen válaszolt az ugyancsak kétértelmű 
találós kérdések sokaságára.

A maszkos alakoskodások ugyancsak a fiatalok védelmét szol
gálták. Az igazi menyasszonyt nem szokás egyből elővezetni. Előbb 
fölkínáltak idősebb asszonyokat és fiatal lányokat. Ilyenkor a nász
nagy és az öregvőfély egyezkedtek egymással. Az elsőt vénecskének, 
az utóbbit túl fiatalnak tartja a násznép. Szabadkán az igazi meny
asszonyt -  bunyevác szokás szerint -  régebben el is bújtatták. Tűvé 
tették érte az egész házat, míg végül a padlásról nagy boldogan 
lehozták, mindkét rokonság üdvrivalgása közepette.

A templomban azután arra ügyeltek a lányok, hogy először lép
jenek az oltárhoz, mert édesanyjuk kioktatta őket, ha így tesznek, 
akkor ők viselik a házasságban a kalapot. Az egyházi esküvő leg
szebb mozzanata az új asszony felavatása, az avató volt. Ilyenkor 
ráterítenek egy selyemkendőt a menyasszony koszorújára. A lány 
egy szál gyertyát tart a kezében, s a pap felolvassa a szertartáshoz 
tartozó imádságot. A menyasszony avatása minden esetben a Szűz
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anya oltáránál történik. A leendő fiatalasszonyt, ha Mária-lány volt 
korábban, az avatóra elkísérik a Mária-lányok is, akik erre az alka
lomra felveszik ünnepi ruhájukat, s a szertartás végén eléneklik az 
alkalomhoz illő Mária-himnuszt. így búcsúztatják el egykori társu
kat, aki ekkor lép ki a társulatból. Ezen a szertartáson és a lakoda
lomban is minden esetben részt vett a Mária-anya, a Mária-lányok 
felügyelője.

Nyugat-Bácskában az esküvő után a parókián a harmincas évek
ben még eljárták a paptáncot. Egy lassú és friss csárdást. Ekkor 
ajándékozták meg a plébánost is: egy üveg bort és lakodalmi pere
cet adtak neki ajándékba.

VILMOS Z&UZM G,
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A MAI LAKODALOM

A lakodalom menete az elmúlt évtizedekben nem sokat válto
zott. Az esküvő, a menyasszony kikérése, bemutatása, fogadása, az 
ünnepi vacsora, a menyasszonytánc és a vendégek kikísérése ma is a 
szertartás legjellemzőbb mozzanatai. Napjaink rítusából azonban 
hiányzik a szokáshoz kapcsolódó mitikus világ. A korábbi szimbó
lumok elveszítették jelentőségüket. Hogy a szűzbokréta és a mir
tusz a fiatalok tisztaságát jelképezte, arra mai világunkban már még 
a falusi környezetben sem igen adnak. A szülők, ha módjuk van rá, 
nagy lakodalmat csapnak azoknak a fiataloknak is, akik már koráb
ban vadházasságban éltek, s az ünnepség ceremóniáján semmit sem 
változtatnak.

Ahogyan a mindennapjaink, az ünnepeink is kommercializá- 
lódnak. A lakodalomból éppen azok a szokáselemek szorulnak 
ki, amelyek korábban ezt a rítust bensőségessé tették. A video
technika mindennapossá válásával viszont a nagy nap legfonto
sabb mozzanatait rögzítik. Évtizedek múlva is gyönyörködhetnek 
magukban az ünnepeltek, hogy az esküvőjükön milyen szépek, 
boldogok voltak. A falu és város közösségi szokásaiban manap
ság már nemigen van különbség. Hasonló ruhát vesznek maguk
ra a fiatalok, hasonló zenére mulat, táncol a vendégsereg. A 
mai falusi lakodalmak elképzelhetetlenek a videósok nélkül. 
A lakodalom költségvetéséhez hozzátartozik a filmesek tiszte- 
letdíja is.

A napjainkban készült felvételek számunkra ugyanolyan értéke
sek, mint a századfordulón készült fényképek. Igaz, az utóbbiakról 
csak a népviselet alakulását követhetjük. A későbbi vándorfotósok, 
akik már nem műteremben készítették a felvételeiket, néhány apró 
mozzanatát is megörökítették a szokásnak. A néprajzos számára 
lényeges apróságokra azonban nem figyeltek, mint ahogyan a mai
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filmesek is kizárólag arra törekszenek, hogy elsősorban a lagzi han
gulatát adják vissza.

Településekként változik a közösség viszonyulása a korábbi szo- 
kásmodellhez. Közép-Bácskában a mai lakodalmak elképzelhetet
lenek a vőfélyek nélkül. Míg korábban ez felkért tisztesség volt, 
nem járt érte jutalék, manapság már pontos ára van egy-egy lakoda
lom levezetésének. Foglalkozásfélévé vált -  ezért már nincs je
lentősége annak a korábbi követelménynek, hogy az öreg- és fia- 
talvőfély csakis legény lehetett. Ezzel szemben a rigmusok változat
lanok. A barokkos mondatfűzések, a szövegek képi világa idegen a 
mai hallgatóság számára, a vendégsereg azonban szívesen fogadja e 
derűs szövegeket. A lakodalmi menü napjainkban gazdagodott, a 
vőfélyek szövege azonban a régi étrendet követi. A szakácsnénak 
még manapság is a kásapénzt szedik össze, holott lakodalmainkban 
már legalább hét-nyolc évtizede nem szolgálnak fel kását sütemény
ként.

A főételek azonban nem változtak; húslevest, paprikást, sült 
húst ettek korábban is egy-egy ilyen összejövetelen. A falusi, kisvá
rosi közösség étkezési szokásaiban a sütemények, a köretek és az 
italok fogyasztásában történt lényeges változás. A tízes években a 
cukrászsütemények, torták, likőrök, üdítők ismeretlenek voltak a 
falvainkban. Ezért hiányoztak a városi sütemények a lakodalmi asz
talról is, helyettük a nyújtott rétes megannyi változatát kínálták a 
vendégeknek. Legtöbb településnek volt valamilyen speciális lako
dalmi süteménye, melyet csak erre az alkalomra készítettek. Meg 
voltak róla győződve, hogy jótékonyan alakítja majd a fiatalok 
jövőbeli életét. Kupuszinán is azért készítették, s készítik manapság 
is a mákos és diós rétest, hogy a fiataloknak olyan édes legyen az 
élete, mint amilyen édes a tejfölből, mákból, szilvalekvárból készült 
sütemény.

A mai lakodalmakat faluhelyen már nem a családi házban tart
ják, hanem valamilyen nagyobb erre alkalmas teremben. A meny
asszony ünnepélyes fogadása bizony így értelmét veszti, hiszen nem 
az új otthonába vezetik. Ezért az a szokás, hogy az örömanya gyer
tyával várja a fiatalokat új otthonuk ajtajában, funkcióját veszíti, s 
lassan elmarad a lakodalom menetéből. A lakóházak moder
nizációja miatt a bunyevác menyasszonyt már nem vezetik be a 
szabadkémény alá, hogy házias legyen. A szabadkéményeket a hú
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szas években folyamatosan megszüntették, csak a tanyákon ma
radtak meg, a lakodalmat pedig minden esetben a városi házban 
tartották.

A nagy nap számtalan jeles pillanatból áll. Manapság is nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a menyasszony kontyolásának. A szo
káscselekmények itt is változóak voltak. A Tisza mentén a meny
asszony koszorúját a vőlegénynek kell levennie. Másutt, amikor a 
menyecskeruhába öltözik a leendő fiatalasszony, az édesanyján kí
vül senki sem lehet jelen. A koszorúra nagyon vigyáztak, hogy sem
mi se vesszen el belőle, mert a fiatalok boldogsága függött tőle. 
Éppen emiatt a fátylat és a koszorút az esküvői képpel együtt szé
pen megkomponálva berámázták, hogy életük végéig megőrizzék a 
tisztaszobában. Manapság már ezt is kikölcsönzik, akárcsak a meny
asszonyi ruhát. A fiatalasszonyok manapság a menyasszonyi csokru
kat őrzik, hogy ne vigyék el a boldogságukat.
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HA BÍRBE ADTA A FARÁT, TARTSA!

Az olvasó a lakodalomról szóló fejezet címét minden bizonnyal 
talányosnak találta. A címmel a lakodalom kapcsán az ember életé
nek legfontosabb mozzanatára, a házaséletre utaltam. A nyugat
bácskai magyarok körében egykor közkedvelt dalt idéztem. A szö
veget néhány évvel ezelőtt egyik idős bezdáni adatközlőmtől hallot
tam, amikor egyebek között arról beszélgettünk, hogyan éltek ko
rábban a családban. Éva néni jól emlékezett az esküvőjére és házas
ságának a kezdetére. Ő mesélte, hogy a fiatal párok, amikor össze
kerültek, a padláson háltak. Szomorúan beszélt arról, hogy mikor 
kettesben maradt újdonsült férjével, s fel kellett menniük a padlás
ra, a kissé borgőzős násznép torkaszakadtából énekelte:

Már biz annak meg kő lennyi,
A  pallásrafő kő mennyi

A szöveg többi részét vagy nem tudta, vagy nem tartotta il
lendőnek tovább mondani. Mint ahogyan a férjével való bensősége
sebb kapcsolatára vonatkozó kérdéseimre is kitérő választ adott. 
Érdeklődésemet azzal hárította el, hogy idős asszonynak nem illik 
ezekről a dolgokról beszélnie.

Vidékünkön a hagyományos közösség szerelmi életéről keveset 
olvashatunk. Jung Károly kitűnő gombosi monográfiájában, mely
ben mindent elolvashatunk az emberélet fordulóihoz kapcsolódó 
rítusokról, erről a kérdésről egy szó sincs. Megtalálható benne 
ugyan néhány szerelmi praktika, melynek a szerelem megszerzése 
volt a célja, de a beteljesülésről nem olvashatunk benne, holott a 
szerző más tanulmányaiban kimerítően foglakozik a folklór eroti
kus szimbólumaival s azok bajelhárító szerepével. A nászéjszakára 
csak egyetlen utalás történik, az sem a szerelem beteljesüléséről 
szól, hanem arról, hogy a házastársak közül ki fog tovább élni.

58



„Azt mondták, amikó az első éccakán léfeküttünk, elősző az 
ágybo, az az Éva, a mi Évánk... azt mondta, no aszongya, mostand 
amellik előbb elalszik, az hal még előbb.”

Kovács Endre monográfiája, amely ugyancsak az emberélet for
dulóinak rítusait taglalja, hasonlóan Tóth Ferenc ürményházi ta
nulmányához, a szerelmi élettel nem foglakozik. Nemcsak a mi 
kutatóink bánnak túlságosan tapintatosan ezzel a kérdéssel, hanem 
a magyarországiak is. Alig néhány olyan tanulmányt olvashatunk, 
amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, pedig a téma fontosságára 
Ortutay Gyula már 1935-ben ráirányította a figyelmet, abban az 
időszakban, amikor ugyancsak prűd volt a magyar társadalom. Azó
ta csupán néhány összefoglaló készült e problematikáról.

Hogy nálunk miként viszonyul a parasztság a testi szerelemhez, 
arra az adatközlők elszólásából következtethetünk. Szerelmi éle
tükről nem szívesen nyilatkoznak meg az emberek. Ha nő kérdezi 
őket, kitérnek a válaszadás elől. Pedig népköltészetünk nem mentes 
az erotikától. Burány Béla erotikus népmeséi arról tanúskodnak, 
hogy e téren is igen szerteágazó a fantáziája parasztságunknak. 
Népdalaink egy részének képi világa, metaforái, szimbólumrend
szere a legszebben fogalmazza meg azt az örömet, melyet az ember
nek csak a beteljesült szerelem adhat.

Az egyik legszebb tavaszi népszokásunk, a pünkösdölő is lénye
gében arról szól, hogy a pünkösdi rózsa arra vágyik, hogy végre 
letörje a mátkája. Népdalaink egy másik rétege, melyet kizárólag 
férfitársaságban szokás előadni, igencsak vulgárisán fogalmazza 
meg a testi szerelem beteljesülését.

Joggal tehetjük fel a kérdést, miért tartózkodóak adatközlőink, 
ha e kérdést feszegetjük. Egy-egy elszólásból kitűnik: a bővérű 
asszonyokat elítélte a falusi társadalom. Azokat a férfiakat, akik 
túlságosan hódoltak a szebbik nemnek, s nem válogatták meg a 
partnereiket, az asszonyok megvetették, a férfiak pedig megmoso
lyogták. A házaséletet végeredményben az élet természetes velejá
rójának tartották. A bensőséges összebúj ásókra adatközlőink alig 
emlékezhettek, mert a fiatalok lakáskörülményei miatt ilyesmikre 
nemigen volt mód. A fiatal házaspárok többnyire egy szobában 
aludtak a szülőkkel, s ha kettesben akartak maradni, akkor valóban 
a padlásra s a ház egyéb zugába kellett menniük. Másrészt az asszo
nyok attól is féltek, hogy teherbe esnek. Ennek ellenére egyesek

59



szívesen, mások kényszerből elfogadták, hogy a házassághoz hozzá
tartozik a nemi élet is, hiszen ha „bérbe adták a farukat, akkor azt 
tartaniuk kell”. Végeredményben az asszonyok legnagyobb része 
nem is tartotta ezt kellemetlen kötelezettségnek. Vajda Mária Bal
mazújvárosban jegyezte fel a következő eredetmondát: „Mikor 
Krisztus Urunk a földön járt, eccer az asszonyoknak tartott beszí- 
det, oszt többek között az a kérdés is felmerült, hogy nem lehetne-e 
az asszonyoknak fájdalom nélkül szülni. Jézus azt felelte, hogy meg 
lehet csinálni, de csak egy feltétellel, hogy nem szabad közösülni, 
csak a fogamzás ideje alatt, ahogy azt az állatok teszik. Ebbül aztán 
nagy vita támadt az asszonyok között. Nem akarták tudni eldönteni, 
hogy lenne hát jobb. Végül egy nyócvan éves asszony szólalt fel. 
Mondván: -  Kedves asszonytársaim, az igaz, hogy a szülés sok eset
ben nagy fájdalmakkal jár, de ezzel szemben az egyszeri szenvedí- 
sért nagyon sokszor részesülünk a boldogság legfőbb javaiban. En
nélfogva az én ajánlatom, Krisztus urunk, hogy maradjon csak min
den a régi mód szerint.” E megállapítás igazságát, azt hiszem, feles
leges kommentálnunk.

HOLLÓ RfRfA C e,
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ASSZONYI DOLGOK 

A NŐI MUNKÁK

Olvasóink bizonyára ismerik azt a népmesét, melyben a szegény 
ember arról vitatkozik a feleségével, hogy az asszony nem dolgozik 
eleget. Mire a gazdasszony megmérgesedik, s azt ajánlja férjének, 
hogy egy napra cseréljék fel napi teendőiket. A mese csattanója az, 
hogy az ember (mert mi másképp neveznék a férfiakat adat
közlőink?) mindent rosszul csinál. A kispulykákat elviteti a kányá
val, a lisztet véletlenül összekeveri a tejföllel, a pince beszakad az 
odakötött tehén alatt, a férfi pedig a szabadkémény lyukában köt ki. 
Feleségének, amikor este fáradtan hazaért, volt mit látnia: a tehén 
megfulladt a pincében, az urát meg alig találta meg. A férj, miután 
az asszony kínkeservesen levágta a kötelet a derekáról, beleesett a 
krumplilevesbe. Jól összevesztek, de ezentúl soha többé nem cserél
ték meg a munkájukat.

A fenti népmese -  igaz, olvasóinkkal csak rövid kivonatát közöl
tük -  számunkra azért tanulságos, mert azt bizonyítja, hogy a hagyo
mányos közösségben milyen szigorú különbséget tettek az asszo
nyok és a férfiak munkája között. Ezt a felosztást a falusi és tanyasi 
környezetben még manapság is tiszteletben tartják.

Az egyes asszonyi tevékenységeknek pontosan meghatározott 
beosztása volt. Természetesen egyes munkákat mindennap el kel
lett végeznie a gazdasszonynak. Volt olyan foglalatosság is, mely 
hetente várt rá. A meszelésnek, tarhonyakészítésnek -  sorolhat
nánk még a többi dolgot -  pedig megvolt a maga szezonja.

Faluhelyen, tanyán a földművescsaládban megállás nélkül, egész 
nap dolgoztak, dolgoznak az emberek. Télen-nyáron korán kelnek, 
mert a jószágnak ételt, italt kell adniuk. Ha már felkeltek, télen is, 
miért feküdnének vissza, hiszen mindig akad munka a ház körül.

Az asszonyok a hét első napján mostak. Naphosszat eltartott a 
munka, amíg a háziszappannal és a hamulúggal szép fehérre mosták
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a ruhákat, ágyneműt. A folyóparti sulykolásra már nemigen emlé
keznek. Arra viszont nagyon vigyáztak, hogy ezt a tevékenységet 
még véletlenül se hagyják keddre vagy péntekre. A Tisza mentén 
még néhány évtizeddel ezelőtt is jól tudták, hogy azt, aki kedden 
mosott ruhában jár, megbünteti a kedd asszonya. Adatközlőink ma 
már csupán arra szorítkoznak, hogy azért nem jó kedden ebbe a 
munkába fogni, mert ha az ekkor kimosott ruhát veszik magukra, 
beléjük csap a villám. Pár évvel ezelőtt egészen fiatal adatközlőm is 
akadt, aki még a mosógépet sem kapcsolta be ezen a napon, mert 
így tanította az édesanyja.

A kedd asszonyának históriáját a hetvenes években még ismer
ték a szajániak, de azt, hogy voltaképpen ki méri rájuk a büntetést, 
már nem tudták. A magyar nyelvterület más részein a kedd asszo
nyát a Szűz Máriával, illetve édesanyjával, Szent Annával szokták 
azonosítani.

A pénteki dologtiltást Krisztus szenvedésével, nagypénteki halá
lával magyarázzák. Ezzel hozzák összefüggésbe azt a tilalmat is, 
amely férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Pénteken semmilyen új 
tevékenységbe nem kezdenek, mert annak nem lesz jó vége. Nem 
szántanak, kapálnak, aratnak, nem építenek házat.

Ezen a napon kenyérsütéshez sem fogtak, a heti munkarend
ben a szombati nap volt erre kijelölve, hogy legalább ezen a 
napon és vasárnap friss, ropogós kenyeret egyen a család. A heti 
adagot egy alkalommal sütötték meg, többnyire négy kenyeret és 
két-három kisebb cipót egyszerre. Nyáron, amikor nagy volt a 
hőség és begyulladhatott, megsavanyodhatott a kenyér, hetente 
kétszer dagasztottak. Ekkor készítették elő a következő esz
tendőre a kukoricadarából az élesztőt. Az idős falusi háztartá
sokban még napjainkban is hasznavehetetlenül lóg a kamrában a 
nagyméretű, kör alakú, lapos párszárító kosár. Júliusban, au
gusztusban, amikor forrón tűzött a nap, apró, galambtojás nagy
ságú golyócskákat vagy lapos pogácsákat gyúrtak kukorica- 
lisztből és vízből s megszárították a napon. A kenyérsütéskor 
néhány darabot leáztattak az előző sütésből félretett tésztával, s 
ezzel „tették meg” a kovászt. Idős asszonyok -  akik régen sütöt
tek kenyeret -  arról számoltak be, hogy sokkal finomabb volt ez, 
mert jobban megkelt a pártól, mint a sörélesztőtől, melyet ma
napság szoktak használni.
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A tarhonya készítésének az ideje augusztus elején van. Erre az 
időre már befejezik az aratást. Az asszonyok nem bajlódnak a ma
rokszedéssel. Többnyire már megőrlik az új búzát is, nyugodtan 
foghatnak a munkához. Nagyboldogasszony napja után már nem 
készülnek hozzá, mert Kisasszony napig még manapság is félrete
szik a tojásokat. Ugyanis a friss búzában karácsonyig is megmarad.

A tarhonya egész nap munkát adott az asszonyoknak, hiszen évi 
szükségletüket gyúrták meg ilyenkor. Leginkább ketten foglalatos
kodtak vele. Az egyik gyúrta a jó kemény tésztát, a másik pedig a 
nagy lyukú rostán morzsolta át, s terítette szét az abroszon. Amikor 
kicsit megszikkadt, a kisebb lyukú rostán átszitálták. Amit átenge
dett a rosta, ismét összegyúrták. így folytatódott a munka szinte 
végeláthatatlanig, napnyugtáig. Az utolsó adag apró tarhonyáját már 
nem gyúrták össze, hanem félretették. A levest főzték be vele, de jó 
volt a szármába és a töltött paprikába is kása, illetve rizs helyett. 
Ketten végezték tehát a munkát, de nem napszámban. Kisegítették 
egymást az asszonyok. Anya lányával, nővér a húgával, esetleg a 
sógornők gyúrták együtt a tésztát. Azután néhány napig szárították 
a napon, majd padláson őrizték a kukoricaélesztős zacskó mellett.
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DOLOGTILTÓ NAPOK

Az asszonyok mindennapi tevékenységét befolyásolták az úgy
nevezett dologtiltó napok, Szent Borbála, Szent Luca, melyeken 
semmilyen asszonyi munkát nem volt ajánlatos végezniük. Más na
pokon viszont csak bizonyos tevékenységet nem folytathattak, mert 
vele nagy bajt okozhattak önmaguknak vagy a környezetüknek. 
Nemcsak a keddi mosás járhatott bajjal, hanem az is, ha Szent Antal 
napján lisztbe nyúlkáltak. Aki ezt tette, kiverte a Szent Antal tüze, 
az orbánc, s bizony semmilyen gyógyszer, ráolvasó imádság nem 
segíthetett rajta. Pontosan tudták, hogy meszelni, ágyat kitenni 
Szent György előtt nem tanácsos, mert elveri a határt a jég. Mint 
ahogy a halottak hetében -  mindenszentek utáni első hétben -  sem 
meszeltek, mert bemeszelték volna a halottak szemét. Ez utóbbi népi 
reguláknak racionális magyarázata is van, hiszen Szent György előtt 
és mindenszentek után igencsak nyirkos már az idő, tehát lepörög a 
festék. A tolinak sem tesz jót a kora tavaszi párás napsütés.

A falusi házakat, amíg meszelték és nem a kőművesekkel „pu- 
coltatták” be, évente két alkalommal hozták rendbe. A tavaszi nagy- 
takarítás e műveletének idejét katolikus helyeken minden esetben 
pünkösd vasárnapjához igazították. A kálvinisták pedig május else
jére hozták rendbe a házukat. A másik nagy meszelést, takarítást a 
falu templomi búcsújának tiszteletére végezték. Ha ez az ünnep a 
nyár közepén vagy kora ősszel volt, akkor -  amennyiben az idő nem 
fordult rosszra -  október utolsó hetében még hozzáfogtak ehhez a 
munkához az asszonyok, hogy a mindenszenteket is kellő tisztelet
tel köszöntsék.

A szobák -  mert régebben ezeket is az asszonyok mázolták -  
nyáron kerültek sorra, amikor már befejeződött az aratás. A mesze
léssel kapcsolatos összes munkát az asszonyok végezték. Előbb 
gondosan lekaparták a fölösleges mészréteget és a falat gondosan
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betapasztották. Mindig a kezükkel tapasztottak, kanalat, simítót 
nem használat. Ez a szerszám azonban minden házban megtalálha
tó volt, mert nagyon ügyetlen embernek számított volna az, aki 
kézzel végezte volna ezt a tevékenységet.

A meszelés előtt egy nappal tapasztottak. Hajnalban fogtak hoz
zá a munkához, mert ha már nagyon tűzött a nap, lepörgött a 
mészréteg a falról, hiába dolgoztak. Faluhelyen a házak falát egé
szen a századfordulóig kizárólag fehér színűre festették, csak a lába
zatát, a zokniját sötétebb kékre vagy szürkére. A református házak
nak -  az ómoravicaiak szerint -  nem volt zoknija. Szabadkán csak a 
magyarok emelték ki sötétebb színnel a ház lábazatát, Topolyán 
viszont -  a fal alsó része mellett -  a koszorúgerenda alatti falrészt is 
húsz-harminc centiméteres szélességben a lábazat színével festették 
be. Az épület efféle kidíszítését praktikus okokkal magyarázták: az 
asszonyok szerint állítólag azon a részen piszkolódik el leggyorsab
ban a fal. A topolyai lányok, ha máshova mennek férjhez, új ottho
nukban is ragaszkodnak édesanyjuk tanításához. Ludason találkoz
tam egy idős asszonnyal, aki már legalább hatvan éve él ezen a 
településen, de még manapság is úgy meszeli ki a házát, ahogyan azt 
lánykorában megtanulta. Érdekes viszont, hogy díszítő hajlamát a 
szomszéd ludasi asszonyok nem vették át.

A századfordulón kezdik a házak utcai homlokzatát színesre 
festeni. A szlovákok és a ruszinok a kék különböző árnyalatait 
kedvelték. Ada környékén a rózsaszín és a sötétbordó váltakozott 
egymással, de ha színesre festették be az utcát, akkor a ház homlok
zata rendszerint okkersárga volt, lábazatát pedig a barna világosabb 
vagy sötétebb árnyalatával húzták meg.

A két világháború közötti időszakban kezdik el a sablonok hasz
nálatát. Kezdetben kizárólag tanult mesterek, piktorok vállalták ezt 
a feladatot, később azonban az ügyesebb kezű asszonyok maguk is 
megtanulták ezt a munkát. Előbb a saját házukat, később -  kellő 
juttatás ellenében -  mások házát is kicifrázták. Kizárólag csak sab
lonokkal pingáltak, szabad kézzel nemigen festettek.

A harmincas években a gazdag sváb falvak verandájára külön
böző falfestmények kerültek. Amatőr személyek, művészi hajlam
mal megáldott egyének vállalkoztak elkészítésükre. Nagyméretű 
festmények voltak ezek, két méter magasak, két és fél méter széle
sek. A festmények nem a mi tájainkat örökítették meg, hanem a
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harmadrendű romantikus tájképfestők többnyire giccses hegyvidé
keit. A második világháború után, a hatvanas-hetvenes évekig 
ugyancsak divatosak voltak a tájképekkel kicifrázott tornácok. Hó
napokig eltartott, amíg egy-egy gang pingálásával elkészültek. Ami
kor megjelentek a nagyméretű fényképtapéták, a meszelésnek ez a 
módja is kiment a divatból. A tapétát -  jóllehet olcsóbb volt, mint a 
festő munkája -  nem a gangban ragasztották fel, hanem a tisztaszo
bában, vagy ahogy manapság nevezik: a hálószobában, esetleg az 
ebédlőben, mert az előszobában manapság már nem mutat olyan jól 
az alpesi táj, mint korábban.
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MINDENNAPI KENYERÜNKRŐL

Nyolc-tíz évvel ezelőtt, amikor a hagyományos kenyérsütést sze
rettük volna bemutatni, a városban alig találtunk olyan asszonyt, 
aki maga készítette mindennapi kenyerét. Ez az ősidőktől fogva női 
munkának tartott foglalatosság, úgy látszik, benne van asszonyaink 
génjeiben, mert bizony manapság egyre gyakrabban halljuk, hogy 
nemcsak azok sütik maguk kenyerüket, akiknek megterem hozzá a 
búza, de a lakótelepek asszonyai is.

Ha valaki a kenyérsütés fejlődését kívánja feldolgozni, napjaink
ban egy újabb fázissal is számolhat: a takaréktűzhelyben sütött házi 
kenyérrel. Ez a kenyér már más, mint amilyent nagyanyáink sütöt
tek, különbözik a tanyákon sütött kenyerektől is, talán még az íze is 
más, mint a korábbiaké.

Régebben nem naponta, hanem hetente, tíznaponként sütöttek, 
leginkább szombaton. A szélmalomban vagy a vízimalomban őrölt 
lisztet kedvelték, mert annak a lisztnek lelke is volt, és csak úgy 
röpültek a belőle készült kenyerek. A bánkúti búzából őrölt liszt
nek nagy volt a sikértartalma, ezért jó minőségű tésztát lehetett 
belőle készíteni.

A lányokat korán befogták ebbe a nem könnyű munkába. A 
fölnőtté válás fokmérője volt, hogy tud-e valaki kenyeret sütni. 
Elkészítése nem csak nehéz fizikai munka volt; a sütés fortélyait is 
ismerni kellett. Télvíz idején már előző éjszaka bekészítették a 
lisztet, hogy ne legyen nagyon hideg, mert különben nem kel meg a 
kovász. Hajnalban „tették meg” a kovászt, élesztőt és korábban 
félretett megszárított kenyértésztát áztattak le langyos sós vízben és 
lisztben, rátették a keresztvesszőt, leterítették és várták, hogy kel
jen. Kelés közben megszitálták a lisztet, majd következett a legne
hezebb munka, a dagasztás. Tréfásan azt szokták mondani Szabad
kán, hogy „Addig kell dagasztani, míg nem lesz fokhagymaszagú a
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tészta”. Ha nagy volt a család, akkor teknőben készítették a kenye
ret, ha kisebb, akkor vájdlingban, amelyet nálunk vaj lingnak nevez
nek. Dagasztás után kelni hagyták. Amikor megkelt, szakajtókba 
kiszaggatták, majd ismét kelesztették. Eközben előkészítették a ke
mencét. Szalmával, kukoricaszárral annyira fölfűtötték, hogy szik
rázott a feneke. Amikor jó volt a tűz, a parazsat hátratolták, és 
berakták a kenyereket. Bácskában a sütőlapátra borították ki a 
kenyeret, éles késsel megvágták az egyik oldalát, hogy szép formája 
legyen, s behelyezték sorjában a kemencébe. Bánátban minden ke
nyérnek volt egy szántalpakon álló tepsije; itt ebbe borították ki a 
tésztát. Ezeket azután könnyebb volt berakni a kemencébe. Az 
asszonyok a kenyerek mellé lepényt és néhány apró cipót is tettek. 
Amikor megtelt a kemence, föltették a tévőt, a kemence ajtaját, 
miközben nagyokat cuppogtak, hogy megnőjenek a kenyerek.

Ha jó volt a tűz, akkor két óra alatt kisült a kenyér. Amikor 
kiszedték, tollsöprűvel lesöpörték, tiszta vízzel megmosdatták. A 
vizet vagy a gyerekkel itatták meg, hogy szép, pirospozsgású legyen, 
vagy fölöntötték a háztetőre, hogy a következő alkalommal is magas 
kenyeret süssenek. A friss kenyeret a szabadkai tanyákon mindig a 
tiszta földre, az anyaföldre tették. A polcra csak akkor került, ha 
már kihűlt.

Kedden és pénteken nem sütöttek kenyeret. Nagypénteken csak 
kiscipókat dagasztottak, hogy megtalálják a vízbefúltakat, meg vi
har ellen a forgószélbe hajították. Szent Antalkor nem nyúltak 
lisztbe, de Luca napja is dologtiltó nap volt.

A kenyérsütés, noha igen nehéz munka volt, ünnepnek számí
tott a családban. Sokan még ma is szívesen emlékeznek a frissen 
kisült zsíros lepény ízére, a friss kenyér illatára. Boldogságot, örö
met jelentett a mindennapi kenyér. Öregjeink megbecsülték, ha a 
földre esett, megcsókolták, megtörölték, mert Krisztus testének 
tartották. Emiatt volt azután a kenyér megszegésének is külön rítu
sa. Minden alkalommal a családfő szegte meg, miután késsel keresz
tet rajzolt az aljára.
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A SZILVALEKVÁR

A nyárutót és az őszelőt az asszonyok a télirevaló bekészítésével 
töltötték és töltik napjainkban is. A sokfajta befőtt, lekvár és sava
nyúság elkészítése -  a család nagyságától függően -  egy-egy napi 
munkát vett igénybe. A különféle kompótok főzését a lányok a 
városban tanulták meg. A dunsztolás, ahogyan mifelénk a gyümöl
csök konzerválását nevezik, városi találmány, a városi konyhaművé
szetből került át a falusi és tanyasi kultúrába. A nagyobbacska 
lányok polgári családokhoz kerültek szolgálni, s ott a gazdasszony- 
tól vagy -  ha jól ment a családnak -  a szakácsnétól sajátították el a 
befőzés valamennyi fortélyát. Ők készítették azután a befőtteket a 
városi minták alapján.

A paradicsom eltevése és a szilvalekvár főzése viszont falusi 
találmány. Másképpen készülnek hozzá a városi bérházban, s más
képpen a falusi portán. Az utóbbiak tulajdonosai rendszerint a saját 
termésüket tették el télire. Augusztus végén -  szeptember elején 
kezdtek a paradicsomfőzéshez. Ilyenkor előkerült a hatalmas, 50- 
60 literes rézkotla, melyben azután alaposan megfőzték a paradi
csomot. Órákon át passzírozták, hogy semmi se vesszen belőle kár
ba, majd még meleg literes üvegekbe töltögették, kiszárított marha
béllel légmentesen lezárták, aztán beágyazták s hagyták, hogy foko
zatosan kihűljön.

A paradicsomfőzést az asszonyok leginkább egyedül végezték. A 
szilvalekvárfőzésnek külön rítusa volt. A gyümölcsért, mivel min
denki maga termelte, nem kellett pénzt adni, ezért legalább ebből 
főztek eleget, hiszen a szegény ember házában a gyerekeknek ez volt 
télen az egyetlen csemegéjük. Ötven-hatvan kiló szilvát is 
megfőztek. A gyümölcskifejtésben részt vett a család apraja-nagyja, 
kivéve a ház urát, a gazdát. Ismét előkerült a rézüst, s naphosszat 
főzték, gondosan keverték mindaddig, amíg olyan sűrű nem lett,
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hogy megállt benne a főzőkanál. A gazdasszony nemcsak arra 
ügyelt, hogy oda ne égjen a szilva, hanem a tűzre is, hogy ne lobog
jon túlságosan, de ki se aludjon, mert minden jóízű étel elkészítésé
hez idő kell. Ha lassú tűzön fő valami, sokkal ízletesebb lesz. Vala- 
hogy így volt ez a szilvalekvárral is, másrészt ha így tüzeltek, akkor 
nem kozmásodott meg az étel. A lekvárba nem tettek cukrot, mert 
elég édes volt a szilva. Amikor egynapi kevergetés és rotyogás mel
lett végre megfőtt, akkor szétadagolták. Nem üvegekbe, hanem kö
csögökbe tették. Ezek a cserépedények ugyanolyanok voltak, mint a 
tejesek, de az asszonyok pontosan tudták, melyiket használják tejal
tatásra, s melyikbe teszik a lekvárt. Amikor szétadagolták, a köcsö
göket nem kötözték le papirossal, hanem a lekvár tetejére kevés 
disznózsírt tettek, hogy ne penészedjen meg. A kamrában azután 
gondosan egymás mellé helyezték őket a polcokra, de sok helyen a 
padláson tartották. Hogy miért, máig sem tudom.

Az üst vagy a kotla hozzátartozott a hagyományos parasztcsalád 
eszköztárához. Rézkotlája -  mert sokba került -  már nem volt 
mindenkinek. Szívesen kölcsönadták egymásnak, mert ebben a 
nagyméretű edényben kizárólag paradicsomot és lekvárt főztek. A 
zsírt vasüstben sütötték ki. Amíg megvoltak a szabadkémények, 
minden házban volt ilyen régimódi bojlerféle. Amikor befűtötték a 
kemencét, vagy a vaslábakon éppen főztek az asszonyok, az üstház
ban is befűtöttek, ha már tüzeltek és füstöltek. Ebben melegítették 
meg a vizet a mosogatáshoz, főzéshez, mosáshoz. Arra azonban 
vigyáztak, hogy ne rakódjon le a vízkő. A rézüstnek nagyobb volt a 
becsülete. Csak kivételes alkalmakkor használták. Gondosan ki
mosták, megtörölgették, s vékonyan bezsírozták, hogy ne oxidálód
jon, zöldüljön meg állásában.

A cukorgyártás fejlődése jelentősen megváltoztatta étkezési 
szokásainkat. A mézet, a süvegcukrot a kristálycukor váltotta fel. Ez 
az édesítőszer másfajta csemegék elkészítését is lehetővé teszi. Ma
napság már sokféle lekvárt, dzsemet készítenek az asszonyok. Az 
egykor oly kedves csemege, a szilvalekvár rég kiment már a divatból. 
Ha esetleg még főznek is az asszonyok, nem számít már vendégváró 
csemegének. Pedig nemcsak az íze miatt volt finom, hanem köny- 
nyen kezelhető is volt. Nem folyt ki a lekváros kifliből, barátfüléből, 
a gombócban is jól helyettesítette a szilvát. Keresztanyám -  mert 
amióta egyre ritkul a családom, főzéssel kapcsolatos kérdésekben ő
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a mindentudó amikor egyszer arról beszélgettünk, miért nem 
főzik ma is úgy a lekvárt, mint gyerekkoromban, úgy vélekedett, 
hogy ennek a rézüst az oka. Mert amióta nem gyártják ezt a nagymé
retű edényt, a régiek pedig tönkrementek, nem érdemes nekilátni a 
munkának. A takaréktűzhelyen nem lehet jól megfőzni a szilvát, 
másrészt a zománcozott lábosban korántsem lesz olyan ízes, mint 
az, amelyik rézkotlában főtt. Különben is kinek van már ideje arra, 
hogy napokat bíbelődjön vele, az íze sem olyan finom, ahogyan én 
azt lefestem. Ha egyszer nagyon ráér, majd főz nekem, de hát az 
úgysem lesz olyan, mint amilyen régen volt. Pedig jó lenne megkós
tolni ismét a régimódi szilvalekvárt.
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A TAKARÉKTŰZHELY

A mindennapi teendők legfontosabbja korábban is, napjaink
ban is a főzés volt. A hagyományos közösségben kimondottan női 
munkának számított. Képletesen szólva az asszonyok még félholtan 
is felkeltek az ágyból, hogy megfőzzék az ebédet. Ha kint dolgoztak 
a földeken: kapálták a kukoricát, ültették a paprikát vagy a dohányt, 
ha kisegítették egymást az ismerősök, esetleg móvában dolgoztak, 
akkor a háziasszonyok otthon maradtak, hogy estére, mikorra befe
jezik a munkát, frissen főtt vacsorával várják haza a munkásokat. 
Ha jómódú volt a család, a nagy mezőgazdasági munkák idejére 
napszámosokat hívtak. A munkásokat is meleg étellel-itallal várták 
a gazda házába.

Táplálkozási szokásainkban e században, hasonlóan, mint a 
mezőgazdaságban, lényeges átalakulások történtek. A táplálkozás 
rendjét alaposan megváltoztatta a fűtőberendezés átalakulása. Már 
csak a legidősebb asszonyok emlékeznek arra, hogy egykor a nagy
anyjuk a szabadkémény alatt a vaslábakon álló kasztróban -  öntött
vas lábasban -  főzte az ebédet. A kemencében rotyogó töltött káposz
tára, bablevesre is csak az idősebbek emlékeznek manapság.

A sparheltek valamikor a múlt század közepén jelentek meg a 
magyar nyelvterületen. Adatközlőink visszaemlékezései szerint a 
századfordulón már többé-kevésbé nálunk is ezen főztek az asszo
nyok. A húszas évekig azonban párhuzamosan használták a szabad
kémény tűzpadkáját is a főzésre. A két világháború közötti időszak
ban a tanyákon legtöbb helyen még használatban voltak a háromlá
bak és a háromlábú öntöttvas lábasok. Generációs különbségek 
voltak az új tűzhely használatában. Az idősebbek, a nagyszülők még 
ragaszkodtak a régimódi tűzhelyhez. A fiatalabb asszonyok pedig 
már hallani sem akartak arról, hogy a huzatos szabadkémény alatt 
készítsék el az ebédet.
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A takaréktűzhely megjelenésével nemcsak a táplálkozási szoká
sok változtak meg, hanem alaposan átalakult a lakáskultúra is. Az 
újfajta tűzhelyet kezdetben a lakószobában építették fel vályogból 
vagy téglából. Közvetlenül a kemence mellé, a pöffeszkedő padka 
helyére, hogy a füst elvezető csövét közvetlenül bevezessék a sza
badkéménybe. Később, amikor a szabadkémény alatti részben is 
elkészítették a födémet, de a kémény nagyméretű bolthajtását nem 
szüntették meg, a sparhelt a lakószobából átkerült a konyhába; 
ettől kezdve a család élete már ebben a helyiségben zajlott. A tiszta
szobába továbbra csak az ünnepi ruháért jártak be. A lakószoba 
pedig kizárólag a hálószoba funkcióját töltötte be.

A család élete akkor alakult át, amikor a berakott sporhet, mert 
errefelé így nevezték ezt a tüzelőszerkezetet, az oldalkonyhában 
épült fel. A füst elvezetését egyszerűen oldották meg: a csövet egye
nesen kivezették a tetőn. Az igényesebbek, akik féltek az esetleges 
tűztől, itt építették fel az épület első cilinderkéményét. Ha a házban 
külön nyári konyhát, lacikonyhát is építettek, kezdetben kizárólag 
takaréktűzhelyet raktak. Később, amikor lebontották a szobában a 
kemencét, hogy legyen miben megsütni a kenyeret, a vasárnapi 
kalácsot, a nyári konyha elmaradhatatlan tartozéka volt a banyake
mence. A tanyákon arra is vállalkoztak az asszonyok, hogy a szabad 
ég alatt építtessék meg az urukkal a kotlaházat, a nyári kemencét és 
a nyári sparheltot. Csak kisebb tetőt húztak föléjük, hogy a nyári 
viharok, az őszi és a téli csapadék ne tegye tönkre őket. Pünkösdre 
ezeket is gondosan kitapasztották, bemeszelték, mert különben el
csúfították volna az udvart.

Kezdetben kizárólag asztali tűzhelyet építettek. Később rájöt
tek, hogy ha megnagyobbítják a tűzhely nyakát, abba sütőt, lernit is 
kiképezhetnek, s megsüthetik benne a kalácsot, esetleg a kenyeret 
is, ha nincs a közelben pék. Ezt az újmódi tüzelőt csikósporhetnek 
nevezik. Napjainkban is a tanyákon többé-kevésbé még használat
ban van.

A takaréktűzhely elkészítéséhez nem hívtak külön mestert. 
Megépítéséhez minden gazda értett, sőt némely asszony is. A tetejé
re két öntöttvas platnit raktak, három, egyre kisebbedő karikával. 
Egy-egy ilyen vasszerkezet több nemzedéket is kiszolgált. Sokszor 
az ócskavas-kereskedőnél szerezték be. A régi kiégett vassparheltek 
tetejét használták fel. A tűzhely és a sütő ajtaját pedig a bádogos
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mester készítette el. Egy-egy berakott sparhelt évtizedekig is szol
gált. Ha kiégett, belül is gondosan kitapasztották, akárcsak a ke
mencét, ha viszont már nem ontotta eléggé a meleget, egyszerűen 
átrakták.

A takaréktűzhely elterjedésének hatására jelenik meg az új 
konyhadísz, a falvédő. Hasonlóan, mint a takaréktűzhely, ez is váro
si találmány. A kispolgárok ízlésének tükre. Az előre nyomtatott 
mintákat szálán varrott öltésekkel hímezik ki. Az asszonyok, le
ányok életének idealizált pillanatait örökítik meg. Leginkább felira- 
tozottak. Magyar nóták, népszínművek egy-egy szentimentális sorát 
varrták ki a konyhai falvédőkre. Nem a népművészet remekei ezek, 
viszont részei kultúránknak.
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AJUHÁSZNÉ

A falusi társadalom furcsa figurái a pásztorok. Lenézik a parasz
tokat -  mert így nevezik a falusi gazdákat de a gazdák sem 
becsülték túlságosan őket, noha egymásra voltak utalva. Látszóla
gos háború volt közöttük, mert -  ahogyan az egyik híres szabadkai 
juhász mesélte -  minden szezonban legalább egyszer virtusból -  az 
éj leple alatt -  ráhajtotta a birkáit a gabonatáblára.

A szabadkai Történelmi Levéltárban számtalan olyan iratot ta
lálunk, amely a juhászok viselt dolgaira vonatkozik. A szállások a 
XVIII. és a XIX. század fordulóján, a szántók és a legelők szétvá
lasztásakor alakultak át. Ez a jogi aktus nem ment zökkenőmente
sen, mint ahogy nagy vihart kavart a közlegelők kiosztása is száza
dunkban, mai divatos szóval privatizálása, mert sok szegény embert 
fosztott meg a mindennapi betevő falattól.

A szabadkai járást nagyrészt feltörték. Nagy kiterjedésű le
gelőinken, a kanizsai, csókái, verbicai, kikindai, ranőevói legelőn 
nyaranta csak néhány juhász legelteti nyáját. Csordás is csak ritkán 
fújja meg hajnalonként a tülkét, hogy a teheneket kihajtsa a járásra. 
Falvainkban manapság már kizárólag belterjes állattartással foglal
koznak.

Hogy milyen volt a szárnyék, az isztronga, ma már csak az 
idősebb juhászok visszaemlékezéséből tudjuk rekonstruálni. A ju
hászoknak, a pásztoroknak csupán a kutyájuk, a kampójuk, no meg 
az öntudatuk maradt meg. Egy valamirevaló juhász nem cserélte 
volna fel foglakozását, mivel lényegesen szabadabban élhetett, mint 
az, aki szigorúan zárt falusi társadalomban élt.

A bojtárnak, bujtárnak, ha számadó lett, illett megházasodni, 
mert a gazdák nyájukat csak házasemberre bízták, olyanra, akinek 
vagyona, felesége, családja volt, mert az otthonmaradottak biztosí
tékul szolgáltak.
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A pásztorkodásba beleszületik az ember. Apáról fiúra száll ez 
a mesterség. Juhászdinasztiákat emleget a néprajzi szakiroda- 
lom. Természetesen így volt ez a mi vidékünkön is. Nem csak a 
fiúk folytatták apjuk mesterségét, hanem a juhásznék is többé- 
kevésbé a juhászkodással foglalkozó családokból kerültek ki. A 
lányok édesanyjuktól a türelmes várakozást, a tejfeldolgozást, a 
birkanyírást sajátították el. Hozzászoktak ahhoz, hogy az apjuk 
ritkán van otthon, mert munkája a járáshoz, a legelőhöz köti, 
s az állatok mellett éjjel-nappal akad munka. A szabad élet, 
melyre annyira büszkék a juhászok, végeredményben nem volt 
veszélytelen.

Az asszonyok ritkán mentek ki a legelőre. A tejet többnyire 
otthon dolgozták fel, s ezért a bojtárok fejés idején naponta haza
szállították. Ott aztán beoltották a tarhót és a sajtnakvalót, csurgat
ták a gömölyét, a j uhtúró t.

A különféle tejoltókat manapság már készen veszik. Korábban 
ezt is házilag gyártották. A bárányt szoptatás után kellett levágni, 
amikor a gyomra tele volt még tejjel. A kis állat gyomrát a tejjel 
együtt besózták, kiszárították. Amikor megszáradt, apró darabkák
ra vágták, és a tej mennyiségétől függően dobtak az oltóból a tejbe. 
A frissen kifejt birkatejet meglangyosították, s ebbe tették az oltót. 
Ha házakhoz vitték a tarhót, akkor a tejet, még mielőtt megaludt 
volna, kiadagolták a literes cserépszilkékbe, azokban hagyták hűvös 
helyen, hogy álljon, savanyodjon, erjedjen, oltódjon. Másnap az
után a piacon a szilkék tulajdonosai felkeresték a juhásznékat, s 
vitték haza a finom csemegét. A tarhót csak első alkalommal oltot
ták be a kisbárány gyomrával, a továbbiakban már a kész tarhót 
alkalmazták oltónak.

Tavasszal, húsvét körül manapság is megjelennek a tarhósok a 
piacainkon. Cserépszilkék helyett befőttesüvegekben, műanyag po
harakban árulják a modern kor juhásznéi a tarhót.

Néhány évvel ezelőtt gömölyetúrót is lehetett kapni. Szép süve
ges alakjáról már messziről felismerhető. Hasonlóan készítik, mint 
a tarhót: beoltják a tejet, majd amikor az megalszik, a túrósruhába 
átöntik, hogy kicsorogjon belőle a savó. Amikor kicsöpög, ízlés 
szerint sót tesznek bele, ismét alaposan összegyúrják, kúp alakúra 
formálják, és kiteszik négy-öt napig száradni, hogy a benne levő 
savó kicsöpögjön belőle. A gömölye, ha jól kiszárítják, akkor any-
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nyira megkeményedik, hogy csak reszelik az asszonyok. Hónapokig 
eláll. Közkedvelt böjti eledel volt.

Hasonló módon készítették a juhsajtot is, mint a gömölyét, azzal 
a különbséggel, hogy oltás után, amikor még édes a tej, többször 
megkeverik; így választják külön a savót. A tejet, mikor megalszik, 
vászonzacskóban kicsepegtetik, majd többször átgyúrják, mielőtt a 
sajtprésbe teszik. A kipréselt sajtot néhány hétig szárítják, érlelik.

A vajdasági magyarság különbséget tesz a gömölye és a juhsajt 
között, pedig a kettő csaknem egyforma. A birkasajt a Tisza mentén 
sokkal nagyobb, mint Közép-Bácskában. A csókái juhászok és ju- 
hásznék négy-öt kilós sajtokat készítettek, viszont Szabadkán, To
polyán, Zomborban már az egykilós sajt is nagynak számított.
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A BIRKANYÍRÓ ASSZONYOK

A tej feldolgozása, értékesítése mellett asszonyi munkának szá
mított a birkanyírás, a gyapjú előkészítése, a fonás, a szövés. Vajda
ság nagy kiterjedésű pusztáin régi hagyománya volt a juhtartásnak, 
ebből következik, hogy gyapjú is volt éppen elég. E nyersanyag házi 
megmunkálása, a fonás és a szövés tudománya azonban nem jellem
zi a vajdasági magyarság népi kultúráját. Pedig lett volna kitől elta
nulni, hiszen a bácskai és bánsági szerb asszonyok szebbnél szebb 
kelimeket szőttek. A bunyevác tisztaszoba elképzelhetetlen volt a 
ponjavicák, házilag szőtt gyapjútakarók nélkül. A sokác, a román 
népművészetben is fontos szerepe volt a gyapjú megmunkálásának. 
A szerb, illetve bunyevác házak eszköztárában is megtalálható a 
szövőszék.

Az asszonyok ősszel és télen, amikor kintről beszorultak a ház
ba, naphosszat a szövőszék mellett ültek és szőtték a kelimeket, 
ponjavicákat, a sokác, illetve román női viselet egy-egy darabját. A 
pregaőákat, a gyapjúból szőtt kötényeket ugyan a szabadkai, csanta- 
véri és ludasi magyar asszonyok is szívesen viselték, mert elnyűhe- 
tetlenek voltak, de elkészítésükre nem vállalkoztak.

Ha nagyobbacska volt a lány, a szülők szövőszéket vásároltak. 
Ezen a vidéken a szövőszékek vízszintes változatát használták. A 
nyugat-bácskai körzetben az elejét szabadrajzú vésett mintákkal 
kidíszítették, gyakran még a készítésnek a dátumát is bevésették a 
mesterrel. A XIX. században készült kelimek sötétebb színűek vol
tak. Kizárólag mértani alakzatokat szőttek az asszonyok. A század- 
forduló körül a színek élénkültek, a mértani formák mellett a zoo- 
morf alakokat is alkalmazták. Századunk népművészei már inkább 
a virágok naturalista megjelenítését kedvelték.

A vajdasági szerbek körében több központja is kialakult a kelim- 
készítésnek. Híresek voltak egykor a sztapáriak, de a bánáti szerb
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falvakban is nagy hagyománya volt a gyapjúszőttesek szövésének. 
Nem csoda, hogy már a XIX. század végén Európa-szerte híresek 
voltak a torontáli szőnyegek.

A múlt század nyolcvanas éveiben a nagyobb bácskai közpon
tokban is népszerűsítették a sokác, a szerb, a bunyevác szőtteseket. 
Már ekkor kiállításokat szerveztek Szabadkán, Zomborban, Újvi
déken és Nagybecskereken, tehát a bácskai és a bánáti magyaroknak 
alkalmuk nyílt arra, hogy megismerjék őket, mivel a vásárokon is 
árulták, de az itteni magyarok tisztaszobájukba házilag készült 
gyapjútakarókat nem tettek.

Asszonyaink ugyancsak kivették részüket a gyapjú feldolgozásá
ból. A Tisza menti magyarok kelimet ugyan nem szőttek, de annál 
híresebbek voltak a birkanyírók. Nem csak aratóbandákat szerveztek, 
hanem birkanyírókat is. Az előbbiben férfiak és nők közösen dol
goztak, az utóbbiban kizárólag nők tevékenykedtek. Asszony volt a 
bandagazda is. Ő csődítette össze a többieket. Egy hónapig tartott 
ez a munka. Mire befejezték, s kicsit megpihentek, máris ké
szülődhettek az aratáshoz. Augusztusban azután néhány hétre is
mét elővették birkanyíró ollójukat, mert ilyenkor nyírták az ürüket. 
A zentai és az oromhegyesi juhásznék specializálták magukat erre a 
foglalkozásra. Az utóbbiak nemcsak a kanizsai járás legelőin dol
goztak, hanem -  a zentaiakkal együtt -  a Temesköz uradalmait is 
végigjárták. Ha jó év volt, egy-egy szezonban annyit megkerestek, 
hogy kitelt belőle az egész esztendő.

Amíg nem gépesítették a juhászainak ezt az ágát, az asszonyok 
X alakú, kétszárú birkanyíró ollót használtak. Az állatot mindig a 
fejénél kezdték nyírni, majd leszedték a gyapjút a birka mindkét 
oldaláról. Nagyon vigyáztak arra, hogy ne sértsék meg az állat bőrét, 
de arra is ügyeltek, hogy a bunda egyben maradjon. Egy-egy birka
nyíró naponta rendszerint 35-40 állatot nyírt meg, de akadt olyan is, 
aki ötvenet. A bandához tartozott az az idősebb asszony is, aki a 
többiek számára főzött. Ketten osztályozták a gyapjút. Külön hajto
gatták a toklyó, az ürü, a meddő és az anyabirka szőrét. Ők tartották 
számon a banda tagjainak teljesítményét.

Nehéz és kellemetlen munka volt ez. Az állatot le kellett fogni, 
hogy ne ficánkoljon, rúgjon, miközben arra is kellett ügyelni, hogy 
egyenletesen szedjék le a gyapjút, ne maradjon túl sok rajta. A 
birkák büdösek voltak, a szagukat nehezen szokták meg, pedig a

79



birkanyíró asszonyok többnyire juhászcsaládból származtak, tehát
-  ahogy mondani szokás -  „belenőttek a birkákba”. Ezért még azok 
is pálinkával kezdték a napot, akik az esztendő többi hónapjában 
igencsak megszólták az iszákosokat.

A Tisza menti, a csókái, a felsőhegyesi juhászok folklórja igen 
gazdag. A vajdasági magyar népdalkincs legarchaikusabb rétegét 
ezen a tájon gyűjtötték össze népdalkutatóink. A legjobb mesemon
dók is ezen a tájon akadtak. Ezzel szemben a díszítőművészet, mely 
meghatározója a magyar pásztorművészetnek (Malonyai Dezső kü
lön kötetbe gyűjtötte össze remekeit), nem jellemezte a mi vidékün
ket. Nincsenek híres csont-, illetve fafaragóink, a spanyolozásnak 
még a hírét sem ismerik. Az asszonyok is megelégedtek azzal, hogy 
ügyesen megszabadították a birkát a bundájától, a gyapjú feldolgo
zásával már nemigen bajlódtak.
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A TEJHASZON

A táplálkozási szokások kutatása hálás feladat. Nem nehéz fel
kutatni az adatközlőket, hiszen minden valamirevaló asszony tud 
sütni-főzni. A férfiakkal is könnyen szót érthetünk, ha az evésről- 
ivásról van szó. A múltban a szépírók jóvoltából e vidék a nagy 
eszem-iszomokról vált hírhedtté. Emiatt azt gondolhatnánk, hogy 
épp a bácskai, bánáti magyarság étkezési szokásairól, különleges és 
hétköznapi ételeiről bőséges ismereteink vannak.

Sajnos ennek az ellenkezője igaz, mert alig néhány dolgozat 
foglakozik e kérdéssel. Penavin Olga az al-dunai székelyek körében 
gyűjtött, Csáky Sörös Piroska tanulmánya kéziratban olvasható, 
Tripolsky Géza pedig a tej feldolgozása kapcsán nagyon fontos 
különbségekre hívja fel a kutatók figyelmét. Arra, hogy a tarhó és a 
joghurt ugyan tejből készült csemege, de semmiképpen sem azono
síthatók egymással. Csupán egy település táplálkozási szokásainak 
változását ismerjük: Temerinét, Csorba Béla néhány évvel ezelőtt 
megjelent monográfiájából.

Pedig az ételek egy részének elnevezése, elkészítésének módja
-  meggyőződésünk -  sok megőrzött régiséget rejt magában. Kupu- 
szinán például olyan krumplis pogácsával kínáltak meg néhány év
vel ezelőtt, melyet a helybeliek minden bizonnyal már korábbi ott
honukban is készítettek. Doroszlón, Gomboson és Bezdánban is 
akad olyan ételkülönlegesség, amely a dunántúli gyökerekre utal
hat. A nyelvjárás és a hitvilág mellett táplálkozási szokásainkban is 
kereshetnénk a megőrzött régiségeket. Az étkezési szokások átala
kulásának a vizsgálata is hálás feladat. Hiszen nap mint nap tanúi 
vagyunk, hogyan cserélgetik egymás között az asszonyok a recepte
ket, az ételek elkészítésének különböző fortélyait. Nem mellékes e 
téma tanulmányozásában a tömegkommunikáció hatása sem. Az 
étkezési szokásokban viszonylag könnyen kimutathatók a korábban
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is meglevő interetnikus kapcsolatok. E téren a kutatók a felsoroltak 
alapján, akármelyik irányzatnak is az elkötelezettjei, szép eredményekre 
bukkanhatnak. Ezek a kapcsolatok azonban -  talán éppen azért, mert 
nap mint nap mi is végezzük ezt a munkát -  elkerülte figyelmünket

Pedig ha nagyobb városainkban, például Szabadkán és Zombor- 
ban megnézzük a tejpiac árusainak a standját, máris megtettünk egy 
kisebb kutatóutat. Ennyiféle túrót és egyéb tejterméket nem árul
nak sem a kanizsai, sem a zentai piacon. A hetipiacra összejönnek a 
környező települések asszonyai, s péntektől vasárnapig értékesítik 
az egész héten gondosan előkészített tejhasznot. A túrót, tejfölt, 
vajat, sajtot az utóbbi időkig kizárólag az asszonyok árulták. Ma
napság már egy-két fiatal férfi árus is van. Manapság is a tejhaszon 
elkészítése, értékesítése női munkának számít. A család heti kiadá
sát kell belőle fedezni.

Egy-egy hetipiacon legalább hatféle túróból válogathatnak a 
vevők Szabadkán. A bennfentesek azt is tudják, hogy a magyarok 
kizárólag közönséges túrót és tejfölt kínálnak. A bunyevác asszo
nyok az oltott túró különböző változatait készítik el sós és kevésbé 
sós változatban. Ők a specialistái a kifőtt túrónak is. Tavasszal a 
magyar asszonyok birkatúrót, gömölyét árulnak. Az egyik tejesko
fánál, mióta az eszemet tudom, dézsás túrót lehet vásárolni, melyet 
a Zombor környéki szerb asszonyok készítenek. A piac legelején 
mindig ugyanazon a standon egy šumadijai szerb gazda kínálja a 
szerbiai túrót és kajmakot. Ki-ki tehát válogathat ízlése és pénztár
cája szerint a finomabbnál finomabb portékákból.

A túró elkészítésének technológiája nem sokat változott az el
múlt időszakban, eszköztára azonban modernizálódott. Korábban 
kizárólag köcsögökben alvasztották meg a tejet. Hogy meggyorsít
sák a folyamatot, esetleg felrakták a kemence vállára. A tejföl és az 
aludttej elválasztására korábban nem volt külön szerkezetük, ma
napság már ez is modernizálódott -  szeparátorral választják külön a 
kétféle tejhasznot. A kiszeparált tejből készült túró soványabb, ta
lán egészségesebb is, de való igaz, hogy a hagyományos módon 
készült ízesebb, finomabb. Az idősebb asszonyok nem kilóra, ha
nem csomóra árulják. Ez azt jelenti, hogy még most is köcsögben 
alvasztják meg a tejet. Ezt csurgatják át a fehér vászonból készült 
túrósruhán. Ha zsírosabb a tej, akkor több, ha kevésbé zsíros, keve
sebb túró kerül egy-egy csomóba.
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A túrósasszonyok minden esetben tejfölt is árulnak. Hogy mi a 
titkuk, miért jobb az ő árujuk, mint a gyári, nehéz megmondani, 
hiszen mindkét esetben ugyanazok a vegyi folyamatok mennek vég
be. Korábban a tejfölt is köcsögökben gyűjtötték össze, abban vitték 
ki a piacra, manapság már azonban zománcozott lábasokban tárol
ják. Régebben fertályra mérték a tejfölt. Sajnos egyre kevesebb van 
már belőlük a szabadkai piacon. Ezeket a kisméretű, kétdecis bá
dog-, illetve zománcozott edénykéket az asszonyok nászajándékba 
kapták a bádogliteressel együtt. Kiegészítette ez a lány hozományát, 
mert a szülők, ha módjuk volt rá, egy tehénkét adtak a lányuknak, 
ha az férjhez ment, hogy könnyebben kezdjen az élethez.

j löVRA év a  C .d
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A RONTÁSRÓL

A ház körüli munkában, az állattartásban, a mezőgazdaságban 
már korábban kialakult a munkamegosztás a férfiak és a nők kö
zött. Napjainkban is a falusi, tanyasi közösségben pontosan tudni, 
mi a férfiak s mi kizárólag az asszonyok feladata. Társadalmi tuda
tunk furcsa fintora, hogy elismerően szólnak azokról a nőkről, akik 
vállalkoznak az erősebbik nem dolgának az elvégzésére, de ha 
ugyanez fordítva történik, akkor az bizony nem arat osztatlan sikert, 
pipogya alaknak számít, aki belekontárkodik felesége munkájába.

A nagy állatokat a férfiak etették, tartották tisztán, ők egyezked
tek a csordással is, de a teheneket kizárólag a nők fejték, óvták a 
betegségtől és a rontástól. Hajnalban, mielőtt megfújta a gulyás a 
tülköt, megfejték a teheneket. Ugyanezt tették alkonyaikor, amikor 
visszatértek a legelőről. A lányokat, ha már nagyocskák voltak, 
beavatták az anyák a fejés tudományába. Jól meg kellett húzogatni 
a tőgyeket, hogy kifejjék a tejet, de arra is vigyázni kellett, hogy ne 
szenvedjen az állat. A fejés előtt alaposan megmosták a tehén 
tőgyét. Nagyon vigyáztak arra, hogy se a fejő, se az állat ne lökje föl 
a sajtárt, a zsétárt, a fejéskor használt különleges edényt.

Az állatot becézgették; tehénnek, lónak, kutyának, macskának 
mindig adtak nevet. Az aprójószágnak, a disznónak, a birkának 
nem, sőt a baromfit sem érte ilyen kitüntetett figyelem. Csupán 
egy-egy kakas érdemelte ki még ezt a tisztességet, ha szép formája 
volt, ha az udvar díszének számított. Nem lenne érdektelen, ha 
tanulóink egyszer rászánnák magukat, s összegyűjtenék, falujukban 
korábban, napjainkban miféle neveket adtak, adnak a szarvasmar
hának, a lónak. A Rárók, a Fakók, a Bodrik, a Csöpik, a Böskék 
mellett mire hallgatnak háziállataink.

Ha baj volt a tehénnel, akkor nyomban arra gyanakodtak, hogy a 
rosszakaratú emberek, a bűbájos szomszédasszonyok megrontották
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az állatot. Ha véres volt a tej, ha túrósodott, vagy nagyon kevés tejet 
adott a jószág, akkor azt a boszorkányoknak tulajdonították. Hogy 
megelőzzék a bajt, az istállóba tükröt tettek, a mestergerendára 
felakasztottak egy koszorúnyi foghagymát. Ludason nem elégedtek 
meg ennyivel, hanem sokfajta babot tettek egy kis vászonzacskóba, 
melyet az istálló szellőzőjébe dugtak bajelhárítás céljából. Zentán 
úgy tartják, hogy a disznótrágya, a karácsonyi morzsa és a foghagy
ma oltalmazza meg a lábasjószágot. A bánáti Rábén a karácsonyi 
morzsa helyett a trágya mellé sót raktak. A hét lyukú lópatkó a 
küszöbön, a virágvasárnapi szentelt barka szolgálta a bajlehárítást.

Ha megtörtént baj, a gyógyításnak is megvolt a praktikája. Vaj- 
daság-szerte hasznosnak vélték, ha a tejet beleöntötték az udvaron 
álló itatóba, majd baltával vágták. A másik, mindenütt alkalmazott 
módszer az volt, hogy délben felfűtötték a kemencét, s amikor izzott 
az alja, tejjel fölöntötték. Mindkét módszer esetén megjelent az a 
személy, aki az állatot megrontotta.

Faluhelyen még manapság sem szívesen adnak az asszonyok 
tejet napnyugta után. Ha mégis valaki alkonyaikor megy tejért a 
szomszédba, akkor a gondos háziasszony titokban néhány morzsa 
kenyeret is tesz a tejeslábasba, hogy megóvja házát a bajtól. Közis
mert az a tiltó szokás is, hogy a kenyeret csak aprítani szabad a 
tejbe, mert ha késsel vagdossák, akkor kivérzik a tehén tőgye. Ha az 
otthoni közkeletű módszerrel nem segíthettek az állaton, akkor a 
település bűbájosához fordultak, aki nem csak a beteg emberrel, 
hanem az állatokkal kapcsolatos ráolvasó imádságokat is tudta. 
Ezeket titokban mormolta el, mert ha közhírré tette volna, elveszí
tették volna a hatásukat. Ugyanakkor arra is figyelmeztette a hozzá
juk forduló károsultakat, hogy ássák csak ki az istálló küszöbének 
az alját, s ott megtalálják a rontást. Martonosi adatközlőm mesélte, 
hogy egyik rokonának nem volt szerencséje az állatokkal. A tehén 
csak tengődött, alig adott tejet. Amikor aztán a martonosi tudós 
ember felvilágosította őket, hogy hol lehet a megoldás nyitja, 
valóban a jelzett helyen találták meg a rontás okozóját: a küszöb 
alatt különféle állatcsontok, lókoponya volt elásva. Amikor eze
ket eltávolították, a későbbiekben már szerencséjük volt a lábas
jószágokkal.

A vajdasági magyarság körében a fentebb felsorolt hiedelmek 
igencsak közkedveltek, összegyűjtésük nem is okoz különösebb
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gondot. Adatközlőink egy része még manapság is meg van győződve 
arról, hogy a tejhasznot el lehet venni, mások e kérdés kapcsán 
ugyan elmondják a hiedelemtörténetet, de a felsorolt bajokra meg
adják a racionális választ is. A legelőn gyakran megcsípték a tehenet 
a különböző rovarok, ezért volt véres a teje. A gyengén táplált tehén 
kevés hasznot hozott. A szegény asszonyok azonban megpróbáltak 
magukon segíteni. Minden településen, tanyán a bátor legények 
meglesték azokat az nőket, akik Szent György hajnalán mezítelenül 
lepedővel szedték a harmatot. E ténykedésükben a szemtanúk 
visszaemlékezése szerint senki sem merte őket megzavarni.

RIHD ELEONÓRA 7.4

86



ASSZONY! DOLGOK ÉS A HALOTTAINK

Az emberélet fordulóinak rítusait többé-kevésbé az asszonyok 
irányítják. A nők segédkeznek a szülésnél, ők viszik az újszülöttet a 
keresztelőre. A fiatalok házasságkötésekor is az édesanyák azok, 
akik jó tanácsot adnak a fiuknak, lányuknak. A lakodalom szokás- 
rendszerének a továbbélésében is többnyire az asszonyok az irányí
tók. így van ez akkor is, amikor az ember élete végéhez ér. A 
végtisztesség megadásában korábban is, napjainkban is egyfajta 
munkamegosztás van a férfiak és a nők között. A ház körüli te
endők elvégzése az asszonyokra hárult, a temetői feladatok pedig a 
férfiakra vártak.

A hagyományos közösségben talán a végső távozás is méltóság- 
teljesebb volt, mint mai urbanizált környezetünkben. Bármennyire 
fájt is a hozzátartozóknak, hogy valaki eltávozik a családból, az élet 
rendjének tartották ezt. Éppen emiatt az Istenhez fohászkodtak 
nap mint nap, hogy mentse meg őket a hirtelen haláltól. Ugyanis 
erre a végső útra is fel kell készülnie az embernek. Ezt szolgálja a 
szentelt gyertya, melyet a nagybeteg ágyánál, a haldokló mellett 
szokás meggyújtani. Gyertyát gyújtanak az asszonyok mindenszen
tekkor és a halottak napján is a temetőben, de otthon is, este, 
amikor megszólal a harangszó. Olyan gyertyát választanak erre az 
alkalomra, amely mindaddig ég, míg harangoznak. Ha együtt van a 
család, akkor közösen imádkoznak mindazokért, akik már eltávoz
tak, de kicsit önmagukért is, hogy az Isten számukra is könnyűvé 
tegye a halált. Mindenszentekkor nem szokás a házaknál a közös 
imamondás.

Ha nagybeteg volt a háznál, akkor a hozzátartozók elhívták 
azokat az asszonyokat, akik tudták, hogyan fohászkodjanak, hogy 
könnyítsenek a beteg állapotán. Minden településen van egy-két 
ájtatos néni, aki e feladatra vállalkozik. Az imádkozó Maris és Julis
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néniket mindenki ismerte egy-egy településen. Ezek az asszonyok, 
ha elvégezték napi munkájukat, estefelé előimádkoztak a nagybe
teg, a haldokló felett. E tevékenységükért nem járt jutalék, sem 
ajándék. Bizonyára meg is sértődtek volna, ha valaki pénzt kínált 
volna nekik. A pápai imádságot mondták el, amely a századfordu
lón ponyvakiadványon terjedt el a mi vidékünkön. Falvainkban 
többnyire még megtalálható egy-két eredeti agyonolvasott nyom
tatvány. De az asszonyok ezt az igen hasznosnak tartott imádságot 
át is másolták, s így kéziratos formában őrizték. A nagybetegért 
kilencedet is szoktak tartani. Ezt is végezhették közösen a családi 
körben s az ismerősökkel együtt, de egyénileg is.

Napjainkban -  egészségügyi okok miatt -  falvainkban is építe
nek a temetőben ravatalozót. Adatközlőim nem túlságosan lelke
sedtek az újítás hallatán, mert a temetői ravatalozóban már nem 
virraszthatnak a halott mellett. A végtisztesség elmaradhatatlan 
része ez a szokás. Virrasztani természetesen nem hívják az embere
ket. A rokonok, ismerősök, barátok, a szomszédok hívás nélkül 
mennek a halottas házhoz. Közösen imádkoznak s halottas éneke
ket énekelnek. A közös ima végeredményben a hozzátartozókon 
segít, enyhíti fájdalmukat.

A virrasztás alatt énekelték el az asszonyok a magyar népdal
kincs legarchaikusabb rétegébe tartozó siratókat, amelyek a nyelv- 
terület keleti részén, elsősorban Erdélyben ismertek. Minden eset
ben a hozzátartozók énekelték őket. Ily módon fejezték ki mérhe
tetlen fájdalmukat az elhunyt távozása miatt. A mi vidékünkön 
mindössze két variáns került elő. Székely Mária Zombor környé
kén, a regőcei szórvány magyarok körében bukkant rájuk. Azt saj
nos nem sikerült megfejteni, hogy a nyugat-bácskai variánsok a 
telepes szerbek hagyományainak az átvétele nyomán keletkezett-e. 
Arról nincsen adatunk, hogy Regőcén korábban az asszonyok reci- 
tatív módon búcsúztak el hozzátartozóiktól.

A siratók tehát kizárólag az asszonyok műfaja volt. Ezek paró
diája viszont egyaránt közkedvelt volt a bácskai, a bánsági és a 
szlavóniai magyar férfiak és nők körében. A tréfás szövegeket ter
mészetesen nem a virrasztás alkalmával adták elő. A ritmikus szö
vegekhez hozzátartozó anekdoták kitalált történetek, melyeket 
azért mondanak el az adatközlők, hogy hitelesebb legyen mondani
valójuk.
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A vajdasági magyar siratóparódiák több változatát Matijevics 
Lajos tette közzé. Szövegvariánsai az országosan ismert változatok. 
Kórógytól Hertelendyfalváig közkedveltek azok az anekdoták, me
lyekben az idős asszony az alább olvasható szöveggel siratja férjét. 
Mi ezúttal a tragikus körülmények között elhunyt Matijevics Lajos 
gyűjtötte szabadkai variánst idézzük.

Az öregnek az volt a kívánsága, hogy süssön neki tököt a felesé
ge, mert nagyon kívánta a sült tököt. Sütött is neki, de mire megsült, 
a férfi meghalt, a tököt meg az asszony odatette hűlni. A férje halva 
feküdt, az asszony pedig így siratta:

Jaj, jaj’ édes párom,
Magad a deszkán,
Tököd a padkán.
Jaj, jaj, édes párom.

Közkedveltek voltak azok a szövegek is, amelyek az elhunyt 
iszákosságát parodizálták. íme egy példa, melyet ugyancsak Szabad
kán gyűjtött Matijevics Lajos:

Dolóresz im Ferkó 
Neked a bor nem jó.
Mért nem ittál pálinkát kámforral,
Hogy ne jöjjenek hozzád kántorral?
Dolóresz im Ferkó!
Neked a bor nem jó.
Hogyha tegnap pálinkát ittál volna kámforral,
Nem jöttek volna hozzád mostan kántorral.
Dolóresz im Ferkó,
Neked a bor nem jó.
Jaj, jaj, jaj, jaj!
Neked a bor nem jó!

89





MESTERSÉGÜNK CÍMERE





A CÉHEK

Az első érdekszervezeteket, a céheket az iparosok hozták létre a 
magyar nyelvterületen valamikor a XIV. században. Legkorábban a 
kassai szűcsök nyerték el kiváltságlevelüket a város tanácsától 1307- 
ben. Hogy milyen volt az élet ebben az időben a mi tájainkon, arról 
a levéltári adatokból, a még napjainkban is álló monumentális rom
maradványokból következtethetünk. A középkori településhálózat
-  részben a járványos betegségek következtében -  alaposan átala
kult az évszázadok folyamán, a török időkben viszont az egykor 
virágzó városok elpusztultak. Egy részüket csak az oklevelek őrzik, 
mások a XVII. századi újratelepítések nyomán falvakká degradá
lódtak, esetleg egy-egy szálláscsoport neve őrzi az egykori virágzó 
mezővárosok emlékét.

A középkori településhálózatban kiemelkedő szerepet játszott e 
táj két nagy folyója, a Duna és a Tisza. Nem véletlen, hogy legfonto
sabb településeink éppen e folyók mentén létesültek. Az itteni hely
ségek természetesen mások voltak, mint a nyugat-európai, németal
földi nagy múltú városok.

Iparosok az Alföld déli részén is tevékenykedtek. Eddigi is
mereteink szerint az első céhszabadalmat a szondi-szontai csiz
madiák nyerték el. A közeli Bács városának is fejlett ipara lehe
tett, hiszen Róbert Károly idejében még pénzt is vertek itt. A 
mohácsi vész előtt Zentának volt jelentős kézműipara. Akárcsak 
Szondon, ezen a Tisza menti településen is a csizmadiák kapták 
meg elsőként a kiváltságlevelet 1513-ban. A XVI. század első 
évtizedében az itteni szabók is céhbe tömörültek. A régészeti 
leletekből, a cserépkályha-maradványokból is arra következtet
hetünk, hogy a középkorban Zenta virágzó város lehetett, je
lentős iparos- és kereskedőréteggel. A szerémségi Újlak közvet
lenül a mohácsi vész előtt íródott kiváltságlevele is azt bizonyítja,

93



hogy az iparosok a XV-XVI. században ezen a vidéken is jelentős 
szerepet játszottak.

A hódoltság ideje alatt falvaink, városaink elnéptelenedtek; az 
egykor virágzó ipar meglétét kizárólag az oklevelek tanúsítják. Az 
iparosok természetesen nem tűntek el végleg, hiszen a kézművesek
nek az itt maradt lakosság igényeit ki kellett elégíteniük. Számuk 
azonban jelentősen csökkent: az 1699-ben készült összeírás szerint 
mindössze 289 kézműves dolgozott. Nagyobb központokban fejtet
ték ki tevékenységüket. A legtöbben Baján voltak: 199-en, Zsombor
ban 31-en, Bácsban 10-en, Péterváradon pedig 13-an. A többi negy
vennégy mester pedig a hódoltság más településén élt.

A zentai csata, a karlócai béke után lassan indul meg az újratele
pítés, a polgárosodás. A fejlődést nagymértékben hátráltatták a 
Rákóczi-féle felkelés hadi eseményei is. Nem sokkal a szabadság
harc bukása után, 1720-ban ismét összeírták a kézműveseket. Ki
sebb falvainkban már ekkor egy-egy mester tevékenykedett. A nagy 
múltú Bács városában csupán 1 kovácsot és 3 szabót találtak az 
összeírók, Martonoson pedig 1 csizmadia, 1 kovács, 5 szabó, 2 fuva
ros, 9 halász, 2 hajós dolgozott. Annyian, mint a későbbi nagyobb 
központokban, Zomborban és Szabadkán. Az előbbiben 12 mestert 
találtak, az utóbbiban pedig 9-et. Későbbi városaink iparosodása a 
német mesterek betelepülésével kezdődött, akik azután az itteni 
népesség ízlését is nagymértékben befolyásolták.

A céhrendszer természetesen a hódoltság utáni konszolidált 
korszakban szerveződött meg ezen a tájon. Az első céheket a Duna 
menti városokban, Baján és Apatinban alapították a XVIII. század 
kezdetén. E két település mellett Újvidék volt jelentős kézműves
központ. A XVIII. század első harmadában céhet alapítottak itt a 
gombkötők és a bognárok. A későbbi két szabad királyi városban 
csak a század második felében kaptak céhszabadalmat. A XVIII. 
század, amikor Mária Terézia rendeletére az egész Monarchia terü
letén egységesítették a szabályzatokat, ezen a vidéken a kézműves
ség hajnala volt a török hódoltság után. A letelepülő mesterek 
adómentességet és más kedvezményeket kaptak elsősorban a 
mezővárosok és szabad királyi városok magisztrátusától, hogy ez a 
táj is polgárosuljon. Ennek hatására a XIX. században gomba mód
ra szaporodnak a céhek, ekkor már nemcsak a bácskai falvakban és 
városokban, hanem a Bánságban is.
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A mestereknek a céhszabályzatok jogokat biztosítottak, de kö
telezettségeket is előírtak. Pontos árjegyzék szerint kellett működ
niük; ha megszegték, akkor annak súlyos következményei is lehet
tek. A mesterek kötelesek voltak inasokat, segédeket tartani. A 
segédek, hogy megkapják a mesterlevelet, nemcsak mesterremeket 
készítettek, hanem előtte vándoroltak is, hogy minél nagyobb szak
tudásra tegyenek szert, s ezt okmányokkal is igazolniuk kellett. 
Költségeiket a céhek térítették meg. Csak azokat fogadták be ma
guk közé, akik munkájukkal bizonyították, hogy jó mesterek. Kéz
művességgel kizárólag a céh tagjai foglalkozhattak. Szigorú rendjük 
volt ezeknek az érdekszervezeteknek, amelyeknek az élén céhmes
terek álltak. Díszes céhládájuk, kancsójuk volt. Pecsétjük képzőmű
vészeti műalkotással is felért. A XIX. század elején készült bizony
ságleveleikre pedig egy-egy város látképét is felfestették.
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RÉGI ÁRJEGYZÉKEK NYOMÁBAN

A konszolidálódás ezen a területen valamikor a XVIII. század 
negyvenes éveiben kezdődött. Ebben az időszakban váltotta meg 
magát Zombor és szerezte meg a szabad királyi városi rangot. Sza
badka elöljárói 1743-ban még csak a mezővárosi cím elnyerését 
eszközölték ki a bécsi udvartól. Újvidéken is elkezdődött a polgáro
sodás. Ezeket a változásokat a bécsi udvar serkentette: a nagyobb 
településeket arra késztette, hogy azok minél több iparost, keres
kedőt fogadjanak be.

A szabadkai Történelmi Levéltár iratanyagai között két igen 
becses anyagot is őriznek, melyek e táj kézműiparának fejlődése 
szempontjából tanulságosak. Az egyiket 1744-ben, a másikat pedig 
fél évszázaddal később, 1794-ben készítették. Az előbbit Pétervára- 
don, az utóbbit Zomborban, a vármegye központjában állították 
össze, de Neoplantában, vagyis Újvidéken nyomtatták, jelezve ezzel 
azt is, hogy itt ebben a időben már nyomda is működött. A két irat 
árjegyzék volt, melyet a mesteremberek kötelesek voltak tisztelet
ben tartani. Az 1744-es okirat bevezető részét még latin nyelven 
fogalmazták meg, de többi részét magyarul írták. Az 1794-es ok
mány magyar nyomtatott szöveg.

A nyelvtörténész, nyelvjáráskutató és a néprajzos számára is 
igazi csemege e két okmány. Részint azért, mert a XVIII. század 
közepéről viszonylag kevés magyar nyelvű okiratot őriznek levéltá
raink, másrészt mert az árjegyzék olyan eszközöket, technológiákat 
sorol fel, melyek akkori neve már rég kiveszett nyelvünkből. Hasz
nos lenne azt is tudni, miért írták magyarul, mivel ebben az időben 
a hivatalos nyelvhasználat latin és részben német volt. A peres 
iratokban a jegyzőkönyveket szerbül, horvátul, magyarul készítet
ték aszerint, hogy milyen nemzetiségű egyént hallgattak meg. A 
végkövetkeztetéseket azonban latinul fogalmazták meg. Az árjegy
zék az iparosok számára volt kötelező, eszerint a kézművesek több
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nyire magyarok lehettek, nekik hiába írták volna latinul, úgysem 
értették volna meg a rendelet értelmét. Valószínű, hogy az árjegy
zéknek német változata is készült. Iványi István a magyar szöveget 
találta meg, a nyelvjáráskutatók okulására.

A néprajzos számára is igen értékes iratok ezek, hiszen nemcsak 
arra következtethetünk belőlük, hogy a XVIII. század közepén, 
illetve végén milyen céhek működtek az egykori Bács-Bodrog vár
megye területén, hanem arra is, hogy ezek a mesterek miféle termé
keket gyártottak. A két irat készítése között ötven év telt el. Össze
vetésük azért is hasznos, mert kiderül belőle, milyen nagyarányú 
volt a fejlődés a kézművesség területén, hisz sok új mesterséget 
kezdenek itt folytatni. Az árjegyzék azt is jól tükrözi, hogy egyre 
bővül a kínálat. 1744-ben mindössze 14 mesterséget írtak össze. 
Ebben az időben -  az okmány tanúsága szerint -  leginkább azok a 
mesterek tömörültek céhekbe, akik az öltözködés kellékeit gyártot
ták. Voltak itt magyar szabók, gombkötők, csizmadiák, német var
gák, bocskorosok, szűcsök, szűrszabók. Csak a kötélgyártók, ma
gyar szíjgyártók, mészárosok, tímárok, szappanosok nem foglalkoz
tak ruha-, illetve cipőkészítéssel. Az árjegyzék érdekessége, hogy a 
zárószakaszban feltünteti az ácsok és kőművesek munkabérét s 
pontosan meghatározza a napszámokat is, azt, hogy mennyi pénz 
jár az aratóknak, szőlőmunkásoknak, azoknak, akik a szénát beta
karítják. Más volt a napszáma a gyerekeknek, más a férfiaknak és 
másféle juttatás járt az asszonyoknak.

A fél évszázaddal később készült okirat a napszámok kérdésével 
már nem foglalkozik, viszont nem kevesebb, mint harmincféle mes
terséget sorol fel. Pontosan meghatározza egy-egy termény árát, ha 
a nyersanyagot a kézműves, illetve a megrendelő adja. Az 1794-es 
árjegyzékbe a foglalkozásokat már csoportosítják: külön csoportba 
kerültek a bőrfeldolgozók, a textilesek, a fémművesek, a fameg
munkálók stb.

Hasznos adatok találhatók az iratban a XVIII. századi viselettel, 
a szoba belsejével kapcsolatban. Tallózzunk egy kicsit az előbbiben. 
A csizmadiák például hatféle csizmát gyártottak ebben az időben. 
Az asszonyok piros, sárga és fekete kordováncsizmából választhat
tak. Az úri kisasszonyok sokféle topánka közül válogathattak, me
lyeket német cipészek készítettek. A magyar bocskorosok, ekkor 
még vargáknak nevezték őket, telekes, illetve csépű bocskorokat
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kínáltak a vásáron. Milyen is lehetett a kétféle bocskor? Az előbbi 
még a hódoltság korabeli divatra utal. Színes selyemmel, arannyal 
vagy ezüsttel hímezték a telekes bocskor felső részét, s színes 
bőrcsíkokkal erősítették a lábszárhoz. A papucsosok ebben az 
időben még a csizmadiacéhhez tartoztak, mert a különböző papucs
fajták árát a csizmadiák árjegyzékénél határozták meg. A szűcsök 
még nem szabták a később oly közkedvelt subákat, mivel az árjegy
zékben nem tüntetik fel őket. A férfiak és a nők ködmönben jártak. 
Ekkor kezd divatba jönni a báránybőr sapka, mert az árát a követ
kező módon határozták meg: „Legjobb fekete bárányból készített 
mostani szerinti süveg.” A szabók magyar és német divat szerint 
varrták a ruhákat. Az asszonyoknak azonban ez nem volt elegendő, 
mert az árjegyzék végén a következő megjegyzést olvashatjuk: 
„A többi asszonyi ruhák iránt, minthogy változóak, különös egyes- 
ségre hagyatunk.”

M D O K  PIROSKA 1.e,
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Ó AZ A DIVAT!

Az előző írásunkban emlegetett XVIII. századközepi, illetve 
századvégi árjegyzék további tanulságait is érdemesnek tartom 
megosztani olvasóimmal.

Hogy hogyan éltek elődjeink ezen a vidéken a török időkben, 
majd a XVIII. század legelején, arra a korabeli utazók és szépírók 
műveiből következtethetünk. Bél Mátyás most már magyarul is 
olvasható tanulmányában legtöbb településünkről találunk több
kevesebb adatot, arra vonatkozóan azonban nemigen, milyen volt 
az emberek élete: hogyan öltözködtek és étkeztek, milyen volt a 
szobájuk. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a levéltárainkban 
őrzött iratok bőséges eligazítást adnak, csak türelmesen kell őket 
böngészni. A hagyatéki leltárakból, végrendeletekből az egykori 
szobabelsőkre, az öltözködésre következtethetünk.

Hogy milyenek is lehettek a ruhák, hogy a korabeli barokk, 
illetve rokokó divatja mennyire alakította a bácskai, bánsági népes
ség ruházkodását, annak megválaszolására nemigen vállalkoztak az 
itteni kutatók. Ezért is tanulságos a már említett két árjegyzék, 
mert az itteni szabók minden bizonnyal varrtak efféle ruhákat. Más 
kérdés az, hogy az éppen konszolidálódott környezetben hányán 
vették igénybe szolgáltatásaikat. A különböző nemzetiségű köznép 
pedig ugyancsak ragaszkodott sajátos nemzeti hagyományaihoz. A 
két árjegyzékben feltüntetett ruhaféleségeket kizárólag az itteni 
nemesség, a módosabb kereskedők, a magasabb rangú katonák hoz
zátartozói viselhették. A jobbágyok, zsellérek viszont a házilag ké
szült ruhákban jártak. Szabó-, szűcs-, szűrszabó-, csizmadia-, bocs- 
koroscéh már működött ezen a tájon, tehát igény volt tagjaiknak a 
munkájára.

A férfiak és a nők ruháit és lábbelijét hatféle mesterrel készíttet
hették el. Legnagyobb választéka a magyar szabóknak volt. Elsősor

99



bán kabátféleségeket varrtak a férfiak számára: mentéket, dolmá
nyokat, libériákat, katonamundérokat, köpönyegeket, s csipkével, 
zsinórral, sujtásokkal díszítették őket. A suj tások természetesen 
színesek voltak, de kedvelték az aranyból és az ezüstből készült 
zsinórokat, vitézkötéseket is. A szabók ötfajta nadrágot varrtak. 
Nem a szabásukban különböztek, hanem az anyaguk és a díszítésük 
volt változó, de a XVIII. század közepén a magyar szabók már 
közönséges és parasztnadrágot is készítettek; ezek ára egynapi nap
szám volt. A fejfedőket, elsősorban a süvegeket nyestbőrrel díszítet
ték. A szoknyákat, a mentéket, a blúzféléket is a szabók varrták. A 
nők ruhája lényegesen drágább volt, mint a férfiaké. Az általunk 
vizsgált korszakban az egykori Bács-Bodrog vármegye területén a 
szabók az árjegyzék szerint kizárólag selymet és posztót használtak. 
Az asszonyoknak fél hónapig kellett aratniuk, hogy egy szerényebb 
felsőruhát vehessenek maguknak. A ruhához tartoztak még az alsó
szoknyák és a házilag készített ing.

A köznép nem járt a szabók által kínált sujtásos, aranyos dolmá
nyokban. Viszont a vásárokban a szolgák, a cselédek számára is 
árulták portékájukat, hiszen mi másért szerepelne az árjegyzékben 
a parasztnadrág, a cselédnek való szoknya és a szolgáknak való 
közönséges mente, ha nem emiatt. Az ilyen nadrág ára 20, a mente 
60, a szoknya pedig 25 krajcár volt. (Összehasonlításul: a férfiak 
20, az asszonyok pedig 15 krajcárt kaptak aratáskor.) Nem volt 
olcsó az asszonyok fejrevalója sem, hiszen a csipkével díszített 
főkötő ugyanannyiba került, mint egy selyemszoknya: 1 korona 
és 75 krajcárba.

A magyar szabók tehát elsősorban az úri népnek és a katonaság
nak nyújtottak szolgáltatást. Ezzel szemben a szűrszabók kizárólag 
a pásztorok, földművesek igényeit elégítették ki. A cifra szűr errefe
lé is divatban volt, de a díszítésükről az árjegyzékből semmilyen 
közelebbit nem tudhatunk meg. 1753-ban háromféle méretben ké
szült kétféle szűr árát szabták meg. Két és félszer többe kerültek, 
mint a legdrágább selyemből varrt, aranysujtással díszített mente. 
Lássuk azonban közelebbről a korabeli árakat koronában:

„Egy öreg galléros két singes egy fertályos mezei pásztornak 
való szűr 3,50.

Egy öreg béresnek való szűr fél fertályos 3,25.
Egy galléros szűr két singes 2,50.
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Egy nagyobb szűrdolmány másfél singes 2.
Egy alább való szűrdolmány 1,1/4 singes 1,50.
Legkisebb szűrdolmány egy nyolcad singes 1.”
A fertály és a sing a szűr hosszúságára utal. A kétsinges szűr 130 

cm hosszú lehetett, mert egy sing kb. 65 centiméter volt.
Az árjegyzék részben arra is utal, kinek milyen szűrt illett visel

nie. A pásztorok szűrje még egyszer olyan hosszú és széles volt, 
mint a béreseké.

A XVIII. század embere nagyon szerethette a cifraságokat, mert 
a gombkötők, akik különféle zsinórokat, sujtásokat, vitézkötéseket 
és természetesen gombokat is előállítottak, 58 féle terméket készí
tettek nőknek, férfiaknak egyaránt. A barokk kor legkedvesebb 
szőrméje pedig a róka szőre volt, mert a főuraknak a mentéit több
nyire ebből szabták.
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„ISZOM A FLORIBUSZT A SZABADKAI 
SZÜZEKÉRT!”

A múlt század derekáig a mesterek érdekképviseletét a céhek 
látták el. Megszűnésük nem jelentette azt, hogy a korábbi évszá
zados hagyományok máról holnapra eltűntek. Nem kétséges, 
hogy a napjainkban is működő ipartestületek, iparkamarák, ipa
rosegyesületek egyben-másban a korábbi céhek jogutódjai. Igaz, 
hogy a mai ipartestületeknek már nincs céhládájuk, kancsójuk, 
zászlajuk. Ezzel szemben van pecsétjük, céhbírájuk, csak ma, 
modernizált világunkban ezt a személyt elnöknek nevezik. Év
századokkal korábban a céhbírót a tagság választotta ki a legte
kintélyesebb mesterek közül; manapság is ez így történik. Ter
mészetesen pontosan tudjuk, hogy az egykori céhrendszer nem 
tévesztendő össze az iparkam arákat töm örítő szervezettel, 
mert más volt a jogi státusuk. Az előbbi a feudális jogrendbe 
illeszthető, az utóbbi viszont mindig az adott jogrendszerhez 
igazodott.

Az egykori céhek évente több alkalommal is nagy ünnepélye
ket tartottak, leginkább karácsony után, farsang idején. Január és 
február a bálák hónapja. így volt ez a mi vidékünkön is. A máso
dik világháborúig a különféle egyesületek és pártok megszervez
ték a maguk bálját. Kisebb-nagyobb városainkban: Zentán, Kani
zsán, Adán, Szabadkán, Zomborban, Topolyán éppen az iparo
sok bálja volt a leghíresebb. A II. világháború után ezek a zenés, 
táncos, részben jótékonysági rendezvények kimentek a divatból. 
Ehhez hozzásegítettek a rend éber őrei is, akik kapitalista csöke- 
vényeknek, kispolgári megnyilvánulásoknak tartották őket. Az 
iparosok azonban ezzel mit sem törődtek, s évről évre megtartot
ták mulatságukat. Ha jól utánaszámolnánk, akkor bizonyára Sza
badkán már több mint kétszáz éves hagyományuk van ezeknek az 
összejöveteleknek.
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1953-ban a Vajdasági Múzeumok évkönyvében Schulmann Im
re, a szabadkai múzeum háború utáni alapító igazgatója, igen érde
kes adatokat tett közzé arról, hogyan szórakoztak a múlt század 
közepén az itteni mesterek. A közleményben gyermekkori élmé
nyeit elevenítette fel. Dédnagyapja egykor céhbíró volt Szabadkán. 
Valószínűleg gyakran emlegethették, hogyan avatták a segédeket, 
milyenek voltak a bálák. Családi emlékezetén kívül egyéb források
ra ugyan nem hivatkozott, valószínű azonban, hogy más írásos em
lékeket is átnézett.

A remeklés igencsak zajos mulatság lehetett és mesterségekként 
változott. A szertartásnak azonban volt egy közös vonása: a segédet 
alaposan elagyabugyálták, méghozzá a céh díszes faragott botjával. 
Ezt Szabadkán somfából faragták ki, a nyele is parádés munka 
volt. Palacsintaszerűen kiszélesedett végének egyik oldalára 
Szent György alakját vésték, a másikra pedig a császári család 
jelképét. A szabadkai céhek védszentje e bot alapján tehát Szent 
György lehetett.

A beavatási szertartás, bármennyire fájdalmas volt, a leendő 
mestert védte a rosszaktól. Schulmann tudósítása szerint a XIX. 
század legelején még meg is fürdették a jelöltet, ezt azonban a 
század derekára már betiltották.

A céhbíró választása volt a másik nagy ünnepély. A mészáros
céhé volt a leglátványosabb, mert a XIX. század közepén Szabad
kán ez a céh volt a leggazdagabb. Minden alkalommal egy ökröt 
áldoztak fel. A szerencsétlen állatot felcicomázták, arannyal 
hímzett bársonytakaróval takarták le, kifényesítették a patáit, 
befestették a szarvát, s így valódi áldozati állat benyomását kelt
hette. A céhbírónak meg kellett saccolnia, mennyi húsa, faggyúja 
lesz az állatnak. Ha melléfogott, fizetnie kellett a céh kasszájába. 
A felcicomázott ökröt három csapással kellett letaglóznia a mes
ternek; ha nem sikerült, ugyancsak fizetett. Az állatot természe
tesen megsütötték, megették és hajnalig mulattak, majd a céh
ládát ünnepélyesen elszállították az új céhbíró, az atyamester 
házához.

Az est folyamán az atyamester tósztot mondott, miközben a 
háromiccés céhkancsót tartotta a kezében. A bokályt Szabadkán 
floribusznak nevezték. Hogy mit takar ez a furcsa név, azt már 
Schulmann Imre nagyszülei sem tudták, de a beköszöntőt igen:
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Iszom a Floribuszt 
Az elöljárókért!
A  mi uralkodónkért,
A  mi városunkért, 
Tisztviselőiért!

Szabad városunkért 
És főbírójáért,
Az egész tanácsért,
Érdemes céhünkért!

Céhmesterünkért 
S többi társainkért, 
Famíliánkért!

Iszom a Floribuszt 
A  szabadkai szüzekért,
S többi tagjainkért, 
Famíliájukért!

Iszom a Floribuszt 
A  szabadkai szüzekért,
Aki éppen arra kért,
S jó szándékomban megért!

Kinek lakodalmára 
Juthasson, ne torkára,
Az ő boldogságára,
Nem lesz sok bánatára!
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A FAZEKASOK

Néhány évvel ezelőtt a budapesti Corvina és az újvidéki Fórum 
gondozásában megjelent Kresz Máriának a magyar népi kerámiával 
foglalkozó munkája. A könyv ismerteti a Kárpát-medence fazekas
központjait. A szerző Bácskában és Bánátban egyetlenegy említésre 
méltó műhelyt sem talált. Bánszky Mária kutatásaiból tudjuk, hogy 
vidékünkön csakugyan nem voltak kiemelkedő jelentőségű gölön
csérüzemek, csupán helyi mesterek, de ők is csak ritkán alkottak 
művészi színvonalú népi kerámiát. A piacokon, a vásárokban ter
mészetesen ott voltak a cserepesek, akik a nagy központokból: 
Hódmezővásárhelyről, Bajáról és Mohácsról hozták nagyobb 
mennyiségben portékájukat. A mohácsi fekete kerámia rendkívül 
népszerű volt ezen a tájon. A Dunán szállították. Feljegyezték pél
dául, hogy 1904-ben Simunovits István és Tóth Mihály kereskedők 
a mohácsi Sedler Alajos cserépedényeiből 35 174 darabot adtak el a 
pancsovai és zimonyi piacon. A fazekasok csak ott tevékenykedhet
tek, ahol a közelben megfelelő agyagot is találtak, márpedig ilyen 
errefelé kevés helyen volt. A föld ideszállítása valószínűleg nem fi
zetődön ki; egyszerűbb volt, ha kereskedtek a korsókkal, fazekakkal.

Szabadkán az első gölöncsér 1786 augusztusában telepedett le. 
Tevékenységéről semmit sem tudunk. Később a városban nem volt 
folytatója a mesterségnek; itt csak edénykereskedők éltek. A nyolc
vanas évektől nyolcán űzték ezt a foglalkozást. Az 1906-ban készült 
kimutatás szerint még mindig nyolc, kizárólag magyar cserépedény- 
árus volt a városban. A Kalmár család a hatodik körben erre speci
alizálhatta magát, mert az apának és két fiának bejegyzett cége volt. 
A piacon és a vásárokon természetesen nemcsak a helyi kereskedők 
árultak, hanem a hétfői és a pénteki hetipiacra a távolabbi vidékek 
kofái és maguk a mesterek is eljöttek. Az idős szabadkaiak a Dimit- 
rije Tucović utcát még ma is Edénypiac utcának nevezik.
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A többi nagyobb városban sem volt jelentős a fazekasipar. Faze
kascéhet csak három helységben alapítottak: Bácson, Bezdánban és 
Kanizsán. A századelőn az akkori vármegyében 475-en művelték 
ezt a szakmát. A bajaiak mellett a zombori és a bácsi mesterek 
voltak a legismertebbek. Zomborban 12 gölöncsérműhelyben öt
hat segéddel dolgoztak a fazekasok.

Bácskában és Bánátban elsősorban a magyarok választották ezt 
a csöppet sem könnyű foglalkozást. Mázas és mázatlan edényeket 
készítettek, fekete kerámiát a mi vidékünkön nem gyártottak.

A cserepesek munkája az agyag kitermelésével kezdődik, ame
lyet azután alaposan megdolgoznak, hogy alkalmas legyen a koron
gozásra. Az agyagot kapával feldarabolják, leáztatják, s hagyják érni 
a sarat. Amikor elpárolog belőle a víz, összegyúrják, eltávolítják a 
csomókat, szennyes anyagokat, majd ismételten meggázolják, meg
tapossák, hogy jól gyúrható legyen.

Az anyagot több napig kell előkészíteni a korongozásra. Ez 
szakértelmet és erőt, a korongozás pedig már ügyességet, formák 
iránti érzékenységet is igényel. Nálunk -  a Kárpát-medence más 
vidékeihez hasonlóan -  még napjainkban is kizárólag lábbal hajtott 
korongokat használnak a mesterek. Előbb 30-40 feneket korongoz- 
nak. Egy-egy alkalommal vagy csak korsókat, vagy csak köcsögöket 
stb. készítenek. Addig nem kelnek fel, míg a beáztatott agyagot meg 
nem formálják. A munka befejezése után vékony huzallal elválaszt
ják a korongtól a tárgyat. Három-négy napig hagyják száradni, majd 
befestik az első alapszínnel, földfestékkel. Miután megszárad, bele
karcolják a mintákat. Az ügyesebb mesterek írókával, ecsettel is 
díszíthetik az edényeket, tányérokat. A díszítés után először 600 
fokon égetik ki őket. Másodszor, amikor ráöntik az ólommázat, 900 
fokra hevítik fel a kemencét. A mázat a mesterek korábban maguk 
állították elő: a sárga színt míniumból, homokból és vasporból, a 
zöldet pedig homokból, míniumból és rézporból nyerték.

A kemencék boglya formájúak voltak. Vályogból rakták őket, 
akkorára, hogy a mester belebújhasson. Amikor megtelt, felül beta
pasztották, és a szájánál kezdték meg a tüzelést. Az edényeket csak 
azután szedték ki, miután teljesen kihűltek.

A bácskai és bánáti mesterek sokféle edényt gyártottak. Válto
zatosak voltak a formák, kielégítették a vásárlók igényét. Kantákat, 
kannákat, korsókat, köcsögöket, szilkéket, fazekakat, kancsókat,
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tányérokat, tálakat, tésztaszűrőket stb. korongoztak. A díszítéssel 
azonban nemigen bajlódtak. írókával stilizált madarakat, virágokat 
ritkán rajzoltak. Hullámos vonalakkal, esetleg pöttyökkel tették 
szebbé az edényeket. Leginkább márványszerű mázas cserepeket 
égettek zöldes, drappos színárnyalatban.

A századfordulón egy zentai szerb tanító, Todor Branovački 
fehér ólommázas kancsókat, korsókat készített. írókával különböző 
mértani és növényi mintákat, elsősorban szőlőfürtöket rajzolt rá
juk. A minta fontos tartozéka volt a rímbe szedett magyar, illetve 
szerb nyelvű szöveg a bor dicséretéről. Branovački nem teremtett 
iskolát munkáival. Halála, 1919 után a zentai fazekasok nem foly
tatták művészetét.

fcODOR PiRO&KK 7 - e .
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A KOVÁCS

A fazekasok mellett minden bizonnyal a kovácsok a legrégebbi 
mesterek. Az ásatások során előkerült leletek korának meghatáro
zásakor egy-egy díszes vasmunka sokat elárul rég eltűnt népek mű
veltségéről, elődjeink szokásáról, hitvilágáról. A régi idők kovácsai 
művészfélék lehettek, olyanok, akik az anyag legbensőbb titkát is 
kifürkészhették. A mesterek egy része szakosította magát: egyesek 
kizárólag fegyvereket, mások patkókat, szekereket, különféle alkat
részeket készítettek. A XVII. század végén, a karlócai béke után, 
amikor összeírták az iparosokat, több kovácsot is találtak a számlá
lási biztosok. Később is igen sokan űzték ezt a mesterséget. Na
gyobb városokban nem volt olyan forgalmasabb utca, ahol ne lett 
volna legalább egy kovács. A falvak és a tanyaközpontok elképzel
hetetlenek voltak az ő szolgáltatásuk nélkül. Az uradalmakban, a 
nagyobb szállásokon ugyancsak volt egy-egy kovácsműhely. Az 
előbbiekben képzett kovács is dolgozott, a tanyákon viszont az 
ügyes parasztgazdák az ekéket, ekekapákat, a kocsi egy-egy alkatré
szét maguk javítgatták odahaza. A lovak patkolására azonban nem 
vállalkoztak, mert az külön tudomány volt.

Századunk hatvanas éveiben gyökeresen átalakult parasztsá
gunk élete. A mezőgazdaságot gépesítették, a közúti forgalomból 
kiszorultak a fogatos járművek. Az egykori parasztgazdaságok 
büszkeségeiktől, a lovaktól lassan-lassan megszabadultak. A kocsik 
hasznavehetetlenül álltak az udvarban. A kovácsoknak, bognárok
nak egyre kevesebb dolguk akadt, úgyhogy manapság már alig van 
belőlük néhány.

A hagyományos közösségben nélkülözhetetlen volt a kovácsok 
munkája. Nemcsak a lovakat patkolták, az ekevasat, a csoroszlyát 
nádolták, élesítették, hanem az összes vasmunkát nekik kellett el
készíteniük. Nagy hozzáértést igényelt a szekerek vasrészeinek, a
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lőcsöknek, a tengelyeknek, az oldalaknak az elkészítése, a száraz
malmok, szélmalmok, vízimalmok korongjának nádolása, acélozá
sa. Szigonyok, kútgémek, abroncsok, sarokvasak, különféle szögek, 
a malomkövek vágására szolgáló hatalmas kalapácsok ugyancsak az 
ő kezük alól kerültek ki. Amíg azonban elkészültek velük, a vasat 
meg kellett munkálniuk.

Mielőtt munkához láttak volna, vörösre hevítették a vasat, majd 
az üllőn addig kalapálták, míg ki nem hűlt. Szükség esetén megnyúj
tották vagy vaskosabbá tették. Az ütemes zaj, a szikra, a kohóban 
izzó tűz kissé félelmetessé, titokzatossá tette ezeket a műhelyeket. 
Nem csak a vas megmunkálásához és a patkoláshoz értettek, hanem 
a lovak gyógyításához is: eret vágtak, megtisztították az állatok 
fogát, patájukat is rendben tartották. Annak a titkát is tudták, ho
gyan kell a rúgós lovat megszelídíteni.

A kézműves elképzelhetetlen műhely nélkül. Ennek a helyi
ségnek különös varázsa van. Ez a mesterségre jellemző néhány 
jellegzetes szerszámnak köszönhető. A laikus számára a kovács
műhely legtitokzatosabb része a kohó, ahol a tüzet gerjesztik. 
Ehhez kapcsolódik különböző méretű, körte alakú fújtató, me
lyet régebben lábbal hajtottak. A szakma végóráiban már ezt is 
villanyárammal működtették. A műhely elmaradhatatlan része a 
fúrógép és a satupad. A kohóval szemközt, a műhely közepén 
hatalmas fatőkén áll a műhely másik meghatározó szerszáma, a 
szarvasüllő. A számtalan formájú és nagyságú kalapácsok, fogók, 
fúrók, csavarok mind, mind a folyamatos munkát szolgálták. A 
műhelyhez tartozik a patkolószín is, ez azonban nem volt minden 
kovácsműhelynél.

Gyerekkoromban közvetlen szomszédunkban sok éven át jó ne
vű kovács- és bognárműhely volt, a Halasi úti iskola közelében 
pedig egy másik kovács dolgozott. Naponta láttam, hogy szezonban 
hosszan sorakoztak előttük a lovaikat patkolni szándékozó gazdák. 
Mindkét mesternek ők is segítettek: csitítgatták az állatot, fogták a 
lábát a patkóbakon, miközben a kovács rendbe tette a ló patáját, 
majd előkerült a patkó, melyet az állat lábához igazított. A patko
láshoz rutin és türelem kellett.

Művészi hajlamukat a mesterek a szekerek készítésekor élhet
ték ki leginkább. Bácskában a topolyai kovácsok és bognárok voltak 
a leghíresebbek. Műhelyeikben nemcsak teherhordásra alkalmas
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szekereket gyártottak, hanem díszesebb kocsikat is, melyeket a gaz
dák csak a nagy ünnepeken hajtottak. Féderes kocsik voltak ezek, 
melyeket az itteni magyarok, mivel csak kivételes alkalmakkor 
használtak, parádés kocsiknak nevezték, de -  színük miatt -  sárga 
kocsiknak is. A topolyai féderes kocsinak ezen a vidéken nagyobb 
volt a becsülete a parasztember szemében, mint a fiákernak. Egyko
ri létezésüket ma már csak az emlékezet, no meg a múzeummá 
alakított bognár- és kovácsműhely őrzi.

íANOV 3UÍIT H . z
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ABOGNÁR

A különböző kézműiparosok közül talán a bognárok és a ková
csok vannak leginkább egymás munkájára utalva. Az utóbbiak 
ugyan működhettek az előbbiek nélkül, hiszen a lovakat megpat
kolhatták, eret vághattak rajtuk. Ezzel szemben, ha valamilyen ko
molyabb szerszámot kellett valakinek csinálniuk, nélkülözhetetlen 
volt a bognárok munkája. Az ekéket, fogasokat, szekereket közösen 
készítették. A kovácsoltvas részek természetesen a kovácsok műhe
lyéből kerültek ki, a fa megmunkálása kizárólag a bognárok felada
ta volt. A századfordulóig, de a két világháború közötti időszakban 
is, a félvasekék farészeit, az eke szarvát, a taligát keményfából készí
tették.

A szakirodalomban Vidacs-eke néven ismert szerszámot az itte
ni kovácsoktól és bognároktól is lehetett venni. A későbbi egyvasú 
ekét, melyet a nép vaddisznós ekének nevezett, a nagyobb mezőgaz
dasági gépgyárakban gyártották. A mezőgazdasági gépek: vetőgé
pek, aratók, cséplők viszonylag korán megjelentek ezen a tájon. A 
múlt század nyolcvanas éveiben a napilapok hétről hétre közölték a 
nagykereskedők hirdetéseit. A bácskai, bánsági mezőgazdaság két
arcú volt ebben az időben. A nagybirtokokon -  bőven volt belőlük 
ezen a vidéken is -  a korszerű, a kis, nadrágszíj parcellák megműve
lésében pedig a régi technikát alkalmazták.

A parasztgazdaságok lomtárában, a használaton kívüli szerszá
mok között, ma is megtalálhatók a félvasekék. Meglétükre arra 
következtethetünk, hogy parasztságunk még a két világháború kö
zötti időszakban is használta őket. Ezeket a szerszámokat száza
dunkban már a nagyobb mezőgazdasági üzemekben gyártották. Az 
itteni kovácsok, bognárok is értettek elkészítésükhöz, hiszen javítá
suk kizárólag az itteni mesterek feladata volt. Ha eltörött az eketa
liga kereke vagy a rúdja, akkor a bognárokat hívták segítségül. A
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mezőgazdasági szerszámok közül a hangért, a gurgulyát is ők farag
ták. A nagyobb parasztgazdaságokban két típusát is alkalmazták. 
Az egyszerűbb henger csak egy részből állt, a nagyobb, amelyik 
jobban ráfeküdt a barázdára, háromrészes volt. Farészeit a bogná
rok készítették. Erre a célra szép egyenletes farönköt választottak 
ki, kétkézvonóval gondosan megtisztították a kérgétől, miközben 
arra is ügyeltek, hogy egyenletesen faragják meg, mert csak akkor 
használhatták a gazdák.

A falusi bognároknak kétségkívül a mezőgazdaságban használa
tos szerszámok elkészítése, javítása nyújtotta a megélhetést. Mes
terremeknek azonban nem ezek a szerszámok számítottak. Ha vala
mit is adott magára egy bognár, akkor szekeret vagy egyéb szállító- 
eszközt készített legszívesebben, hiszen a mesterség fogásait a sze
kerek gyártásánál mutathatta meg leginkább. Az itteni bognárok 
lőcsös és féderes kocsikat, taligákat, talicskákat, tragacsokat gyár
tottak. A parádés kocsik titkához azonban kevesen értettek. A sze
kérnek millió apró, finoman kidolgozott alkatrésze volt. Az egész 
szerkezetet négy falőcs tartja, erre kapcsolódnak a szekér kerekei, a 
felső részén pedig az oldalai. Nem tudni, mi kívánt nagyobb tudo
mányt: a lőcsök kifaragása és beállítása, vagy a kerekek gyártása-e. 
Meggyőződésünk, hogy mindkettőnek a megcsinálása nagy szakér
telmet igényelt. A kocsik oldalait szükség szerint le lehetett szerel
ni. Ha több mindent akartak felpakolni, akkor könnyen megna
gyobbíthatták. Aratás idején a búza behordásakor került a kocsira a 
vendégoldal.

A kocsi elején, a főhelyen, a féderes ülésen természetesen a 
gazda ült, a kocsi hátuljában, a saroglyában a gyerekeknek és az 
asszonyoknak volt a helye. Ha a városba, a piacra készültek, a kocsi 
alját alaposan kibélelték szalmával, de a rázkódástól, a zöty- 
kölődéstől bizony ez sem kímélte meg őket. A kocsi, a szekér hajtá
sa kizárólag férfimunkának számított. A régi időkben az asszonyok 
nemigen vállalkoztak arra, hogy befogjanak és elhajtsanak a piacra. 
Pedig az nem volt nagy tudomány; a lovak irányításával az asszo
nyok is könnyen elboldogulhattak volna. Baj csupán akkor volt, ha 
a lovak megijedtek és megvadultak, megbokrosodtak, ekkor csak a 
gazdájuk tudta lecsillapítani őket. Előbb szép szóval, ha másképp 
nem ment, akkor a legválogatottabb káromlásokkal. Az a szólás
mondásunk, hogy úgy káromkodik, mint a kocsis, e szokásból ered.
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A bognárok igen gyakran a kovácsok szomszédságában nyitot
tak műhelyt, amelyben rendszerint sokfajta aprószerszám volt, 
egyebek között különböző nagyságú balta, szekerce. Főhelyen a 
gyalupad állt, mellette volt a faragópad, amelyet sok helyen még 
manapság is gyalogpadnak neveznek. A kalapácsok, a fúrók, a kü
lönféle sablonok, a gyaluk mind-mind hozzátartoztak a bognár esz
köztárához. A bognárok nyersanyagnak kizárólag akácfát használ
tak. Ha jó minőségű árut akartak kiadni a kezükből, akkor egy-két 
évig is szárították az anyagot.

A hatvanas évekig biztos megélhetésük volt. Manapság viszont 
már egyre kevesebben űzik ezt az egykor művészinek is számító 
mesterséget. Szekereket, kocsikat már egyikük sem gyárt, mert nap
jainkban a vásárokon már csak a tragacsoknak, dragacsoknak van 
keletje.

HARGITA &
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A KÁDÁR, A PINTÉR

Munkájuk szorosan összefügg a szőlőtermesztéssel, mert a 
legfőbb megélhetést számukra a hordók és a prések készítése jelen
tette. Bizonyára már a középkorban is voltak ezen a tájon kádárok, 
hiszen a szerémségi borok olyan nevezetesek voltak, hogy a kirá
lyoknak is felszolgálták őket. Márpedig ha borászat volt, akkor 
hordókat is kellett készíteni. Szőlészettel azonban nem csak Sze- 
rémségben foglakoztak. Evlija Cselebi török utazó is beszámol az 
itteni szőlőskertekről. Az első szabadkai látképen -  a vár mellett -  
ezeket is feltüntették. Ha volt szőlő, akkor minden bizonnyal bort is 
préseltek, ahhoz pedig kád, hordó is kellett.

A kádárok nagyobb városainkban, falvainkban a XVIII. század
ban alapítottak céheket. A már említett 1794-es árjegyzékből pon
tos kimutatást kapunk arról, milyen árut lehetett ekkortájt venni. A 
termékek választéka századunkig nem sokat változott. Elsősorban 
olyan hordókat készítettek, melyekben nagy mennyiségű folyadékot 
tárolhattak biztonságosan. Emellett azonban különböző nagyságú 
faedényeket is gyártottak.

A régi falusi és mezővárosi családok háztartása elképzelhetetlen 
volt a kádárok, pintérek terméke nélkül. Dézsája minden családnak 
volt, hiszen a disznóvágás után abban sózták a sonkát, a szalonnát. 
A juhászok zsétárba fejték a juhtejet. Az ötvenes évekig a gémesku- 
tak ostorfáján nem bádogvödör billegett, hanem favödör. Az ara
tóknak a vizet nemcsak korsóban, hanem csutorában is vitték. 
Cserépköpülők mellett fából készítetteket is használtak. Igaz, 
ezek nehezebbek voltak, de ugyanakkor biztonságosabbak, mert 
nem törtek el. A túrót kisebb méretű dézsában erjesztették. A 
télire tartósított savanyúság is sokkal ízletesebb, ha hordóban 
savanyodik.

Igen gazdag választéka volt egy-egy mesternek.
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Ezen a vidéken a hordókészítőknek mind a két elnevezését hasz
nálták. Szabadkán több mester is űzte ezt az ipart. A Kriksz és a 
Mizsér családban apáról fiúra öröklődött ez a tudomány. A két 
mester országos hírű volt, távolabbi vidékről, még a tengerpartról is 
kaptak megrendelést. Ők kádároknak nevezték magukat. Volt a 
városban egy harmadik mester is. A nevére már nem emlékszem, de 
arra igen, hogy a műhelye hatalmas telken volt valahol a Csernovics 
utca végén. A kapu teljes szélességében ez állt a cégtábláján: pintér. 
Gyakran betűzgettem a feliratot. Arra csakhamar rájöttem, hogy a 
pintér voltaképpen dézsás, mert melléje egy jókora dézsát is festet
tek. Hosszú évekig éltem abban a hitben, hogy a hordókat a kádár 
készíti, az apróságokat pedig a pintér, míg meg nem tudtam, hogy 
ugyanarról a mesterségről van szó. Az utóbbi szót a német, az 
előbbit pedig a szerb nyelvből vettük át.

A kádárok a tizenkilencedik századig elsősorban faabroncsokat 
használtak. Erre a célra legalkalmasabb a fűzfa-, illetve a mogyoró
vessző volt. A hordó dongája többnyire tölgyfából készült. A múlt 
század közepéig a Duna mentén, Bácskában és Baranyában hatal
mas tölgyfaerdők voltak. Az itt kitermelt fát elsősorban az Alföld 
mesterei vásárolták. A kádármesterség elnevezés is ennek a kapcso
latnak köszönhető. Nem mindenki vásárolhatott tölgyfa hordót, 
illetve dézsát. A szegényebbeknek akácból, esetleg eperfából készí
tettek faedényt. Ezek lényegesebb gyengébbek voltak. A keményfa 
mellett a puhafát is felhasználták. A zsétárokat, csutorákat, kö- 
pülőket fenyőfából gyártották. A faabroncsokat a kádárok évente 
megújították, hogy biztonságos legyen a hordó. Faabroncsú dézsá
kat még manapság is láthatunk. Érett túrót erjesztenek ezekben a 
kisméretű faedényekben.

A XVIII. századi árjegyzék kizárólag vasabroncsokról tesz emlí
tést. A pintérek csomómentes fát használtak termékeikhez, mert ha 
a fa megszáradt és csomó volt benne, akkor az edény kilyukadha
tott. Csak olyan fát vásároltak, amely már legalább két éve száradt. 
A kétéves száradási időszakot azonban nem csak a bognárok tartot
ták be, hanem az asztalosok is, mert úgy vélik, ha jó munkát akar
nak kiadni a kezükből, akkor ennyi idő kell ahhoz, hogy a fa meg
szelídüljön, vagy ahogy nálunk mondják: ne dolgozzon tovább.

A rönkfát a pintérek maguk dolgozzák fel. A rönköket előbb 
felébe, aztán negyedébe vágták, majd faragóbárddal és két kézvonó
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val megformálták és ismét szárították. Amikor kiszáradt, a hordó 
falát sorba állították a húzatóabroncsba, s miután az jól összeállt, az 
abroncsot lejjebb ütögették, hogy a végére újabb húzatóabroncs 
kerüljön. Ha kész volt a formálás, meggyújtották az edényben levő 
faforgácsot, miközben kívülről vízzel öntözgették. Ezzel az eljárás
sal rugalmassá tették a deszkát, úgyhogy könnyűszerrel rárakhatták 
az abroncsokat, s elnyerte jellegzetes formáját. A kitüzelés után 
kivésték a hordó fenekének a helyét, kifúrták rajta a csaplyukat. 
Gyaluval elvégezték rajta az utolsó simításokat, hogy szép legyen. 
Ha elkészült, elvitték hitelesíteni. Rávésték az űrtartalmát, s gyak
ran a gazdája nevét is. Olykor a gyártás évét is feltüntették a fenék
deszkán. 1789-ben még akó volt az űrmérték. Századunkban már 
hektóliteres hordókat gyártottak. Amikor fénykorát érte a homoki 
borászat, öt-hat hektóliteres hordók sorakoztak a pincékben.

W W K  PIR0&KA
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AZ ASZTALOS

A topolyai bognárok és kovácsok, mint ahogy azt már megálla
pítottuk, az általuk készített féderes kocsijaikkal egész régiónkban 
híresek voltak. A dorozsmai kocsiknak jellegzetes típusát alkották 
meg, mai szóval úgy mondanánk, hogy ezeknek a közlekedési eszkö
zöknek a topolyaiságuk a védjegyük is volt. A jó minőséget, a szép 
formát garantálták az itteni mesterek. A fa feldolgozásának nagy 
hagyománya volt ezen a vidéken. Kitűnő ácsok, bognárok, kádárok 
és természetesen asztalosok dolgoztak tájékunkon. Iskolát -  a to
polyai bognárokon kívül -  azonban egyik sem teremtett. Jó meste
rek voltak, nem művészek.

Fában szegény ez a terület. Hogy mégis sok embernek nyújtott 
megélhetést a fa megmunkálása, az kizárólag a Tiszának köszön
hető. Az első világháborúig nagy hagyománya volt a faúsztatásnak. 
Erdélyből tutajokon érkeztek ide a vörösfenyő rönkök, s azokat a 
folyó alsó szakászán lévő kikötőkben: Kanizsán és Zentán dolgoz
ták fel. A múlt század hatvanas éveiben a fa feldolgozását is gépesí
tették. Gomba módra szaporodtak el a fűrésztelepek. A polgároso
dás, az iparosodás éppen ennek hatására kezdődött Tisza menti 
kisvárosainkban: Ókanizsán, Zentán és Adán. A fűrészelt deszka 
jelentősen átalakította, meggyorsította az asztalosok munkáját. A 
fa erre a vidékre az első világháborúig északkeletről érkezett. Az 
impérumváltozás után az itteni asztalosüzemek gyorsan feltalálták 
magukat: délről, a Balkánról szerezték be a faanyagot.

Az első asztalosok Bácskában valamikor a XVIII. század máso
dik felében kezdték meg munkájukat. Helyi bútorstílust az itteni 
mesterek nem alakítottak ki, pedig a festett bútorokat mifelénk is 
igencsak kedvelték a népek. A komáromi festett ládák nálunk is 
népszerűek voltak. A zsidó kereskedők a Dunán szállították errefe
lé őket. Meggyőződésünk azonban, hogy helyi mesterek is készítet
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tek ilyen menyasszonyi ládákat. A bajai, a vásárhelyi, a szegedi, a 
békési asztalosok alakították az itteni lakosság ízlését. A múlt szá
zad hatvanas éveiben inkább a sötétkékre, a századvégen a világos
kékre festett mintás bútorok voltak divatban. A századfordulón 
azonban már az egyszínű, sötétbarna sifonérokat, almáriumokat, 
tálasokat kedvelték az asszonyok.

A paraszti szobabelsőkre kevéssé hatottak a történelmi stílusok. 
A szobákban kevés bútor volt: asztal, pad, láda, ágy és nyoszolya. 
Viszonylag korán kezdtek szekrényeket készíteni az asztalosok. A 
századvégen a falusi, tanyasi házakban is inkább a sötétbarna búto
rokat kedvelték. A bútorok száma ugyan nem gyarapodott, viszont 
ekkor váltak közkedveltté az empire jellegű tornyos ágyak. A szek
rények ajtaját is kifaragták, az almáriumok, sublótok is cifrábbak, 
díszesebbek lettek. A botlábúak -  így nevezték a majdániak a régi
módi asztalokat, székeket -  ebben az időben kerülnek a szobából a 
melegkonyhába, hogy a helyüket a tonettszékek foglalják el.

A polgárság és a parasztság szobabelsőjében nagy volt a különb
ség. Már a múlt század közepén ezen a tájon is megjelentek a 
városias ízléssel berendezett lakások. Divatosak voltak a századelőn 
a kispolgárok körében a fehér hálószobabútorok, a két világháború 
közötti időszakban pedig a festett színes szobabelsők. A lányszobák 
ugyancsak közkedveltek voltak városainkban. így rendezkedett be a 
falusi értelmiség is.

Parasztságunk azonban mintha nem vett volna erről tudomást: 
az ötvenes évekig szigorúan ragaszkodott a korábbi tradíciókhoz. 
Ötven-hatvan évvel ezelőtt a szobabelsőknek a hagyományos kö
zösségben volt a személyes jellege. A menyasszonyi ládákra igen
csak ráfestették tulajdonosa nevét, azt, hogy mikor ment férjhez. Az 
elsőszülött gyermek esetében, ha festett volt a bölcső, a boldog apa 
ráíratta az újszülött nevét. Kit érdekelt később, hogy a Janika 
bölcsőjében ringott a többi kistestvér?! A tálasokra is igen gyakran 
rápingálták a készítés idejét.

Az asztalosok nemcsak a fa megmunkálását tanulták meg: a 
festéshez és a faragáshoz is érteniük kellett. Igen korán specializá
lódtak. Egyesek csak épületasztalosok voltak: ajtókat, ablakokat, 
ablaktáblákat, kapukat, kerítéseket készítettek, mások viszont a 
bútorokra specializálták magukat. Az utóbbiak századunkban két 
részre szakadtak. Egyesek továbbra is vásárokban árultak, mások

118



viszont kizárólag megrendeléseknek tettek eleget. Az utóbbiak le 
is nézték az előbbieket, mert azok sorozatban gyártották termé
keiket. Azoknak a keze közül, akik megrendelésre dolgoztak, 
egyedi darabok kerültek ki, s ezzel elsősorban a polgárság igé
nyeit elégítették ki.

Faluhelyen azonban nemigen válogathattak a mesterek. A kun
csaft minden kívánságát ki kellett elégíteniük. A bölcsőtől a kopor
sóig mindent megcsináltak. Leginkább a puhafát kedvelték. A régi 
vágású mesterek a vörösfenyőre esküdtek. Szép volt az erezete, 
kellő mértékben gyantás, élvezet volt vele dolgozni. A mai idős 
mesterek is már csak hírből ismerik ezt az anyagot, mert ők már 
fenyőfát, ahogyan mifelénk nevezik: borovi fát használtak. Az ide
gen, szerbes elnevezés talán egy kicsit a régi időket juttatta eszükbe.

M ÍN A  M ilA R K A

119



A TAKÁCS

A kender termesztésének nagy múltja van vidékünkön. Nem 
volt Bácskában és a Bánságban olyan terület, ahol ne honosodott 
volna meg ez az ipari növény. Miután a dunai árterületeket föltör
ték, az itteni gazdák az addigi szűzföldbe kendert ültettek, mert úgy 
vélték, jól előkészíti a talajt a gabonának, illetve a kukoricának. A 
levéltárak iratanyagában fontos adatokat találunk arra vonatkozó
lag, hogy egy-egy településen a folyó, a tó melyik partszakaszán 
áztathatta a lakosság a kendert. A hetvenes években még magam is 
láttam a Temesközben kenderáztatókat, jóllehet a két világháború 
közötti időszakban a kötelesek is már elsősorban a gyárilag előállí
tott kenderkócot dolgozták fel.

A növényt, miután kendervágó kiskaszával levágták, a korábban 
már említett, előre kijelölt áztatókban áztatták, majd szárították. 
Amikor kiszáradt, tilolóval megtörték, hogy szép rostszálakat kap
janak. Ott, ahol nagyobb területeken termesztették, nem csak kézi 
tilolókat használtak, hanem kendertörő malmokat is alkalmaztak. 
Ezek sokban hasonlítottak a szárazmalmokhoz, mert lényegében a 
lovak erejével végezték el a tilolást.

A növény kiverése után gerebennel kétszer átfésülték a kender
szálakat. Előbb a ritkább, később a sűrűbb fogúval. A mi vidékün
kön szegrózsás kenderfésűket használtak. Miután kifésülték a ken
derkócot, rokkán megfonták, majd a motollán és a gombolyítón 
felgombolyították a vékony szálakat.

A régi időkben a hagyományos közösség textilszükségletét ken
derrel elégítették ki. A legvékonyabb rostokból vásznat szőttek, a 
vastagabbakat pedig a kötelesek zsákká, lópokróccá, spárgává dol
gozták fel.

Ha otthon szőtték meg a kendert, akkor az asszonyi munkának 
számított. Bácskában és Bánátban elsősorban a szlovák, a sokác és a
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szerb asszonyok szőttek. Az ő kezük alól kerültek ki a legszebb 
törülközők, kötények. A vászon végébe piros, illetve kék mértani 
mintákat is szőttek. Az itteni lakosságnak nagyobb mennyiségű 
vászonra volt szüksége, hiszen mind a nőknek, mind a férfiaknak az 
alsóruhája kizárólag ilyen anyagból készült, ezért a szövés igen 
korán iparrá fejlődött. Már a XVIII. század utolsó évtizedében 
Bácskában is megszervezték az első takácscéheket. A múlt század 
elején ezek száma gyarapodott.

Ha a kendert mesterek szövik vászonná, akkor az férfimunka 
volt. Ezen a vidéken nem csak az asszonyok jeleskedtek a szebbnél 
szebb szőttesek készítésében: a férfiak által gyártott vászon is igen 
jó minőségű volt. Változatos, ízléses mintákat szőttek a törül
közőkbe és párnavégekbe.

A budapesti Néprajzi Múzeum adattárában és gyűjteményében 
nagyon kevés anyagot őriznek a mi vidékünkről. Századunk elején 
azonban a szabadkai takácsok mintakönyvét eljuttatták az akkor 
már országos hírű intézménybe. A szabadkai takácsokról manapság 
már semmit sem tudunk. Már a két világháború közötti időszakban 
sem űzték ezt a mesterséget, hiszen az itteni lakosság a századfordu
lón gyárilag készült vásznat használt. A legszebb kézimunkákat eb
ben az időben az asszonyok gyolcsra hímezték. A szabadkai taká
csok emlékét már csak a régi mintakönyvek őrzik.

Ezzel szemben a bezdáni műszövők még napjainkban is azokon 
a szövőgépeken dolgoznak, melyeket valamikor a XIX. században 
szereltek fel. Igaz, a bezdáni mesterek ebben az időben nem kender
vásznat szőttek, hanem damasztot. A damaszt szövésének tudomá
nyát ebben a Duna menti mezővárosban a XIX. század első évtize
deiben letelepedett cseh telepesek honosították meg. Takácsok vol
tak, akik új otthonukban műszövőcéhet alapítottak. Ezek a meste
rek voltak az alapítói a még ma is működő vállalatnak. Európában 
már csak Bezdánban szőnek a XIX. századi mintakönyvek alapján 
damasztot. Korábban természetesen nem az itteni parasztság szá
mára szőttek, hanem kizárólag az úri osztály igényeit elégítették ki. 
Munkájuk azonban olyan jó minőségű volt, hogy a leghíresebb 
királyi családoknak is dolgoztak. A bezdáni mesterek asztalterítője 
még napjainkban is felkerül a királyok asztalára.

A takácsok szövőszéke lényegesen bonyolultabb szerkezetű volt, 
mint az asszonyoké. Kizárólag vízszintes szövőszéket használtak.
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Munkájukat a pedálos nyüstök gyorsították, meg az, hogy a vetélőt 
nem kézzel dobták át a fonalnyíláson, hanem a szövőszéknek volt 
egy erre alkalmas szerkezete, amelyet egy zsinór rángatásával szabá
lyoztak.

A takácsok által használt szövőszékek a két világháború közötti 
időszakban a kötelesek szerszáma lett; ezeken szőtték a zsáknakva- 
lót és a lópokrócot.

HOLLÓ 6EKTA Q .c
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A KÖTELES

A len és a kender gyári feldolgozása vidékünkön, mint már előző 
írásunkban jeleztük, háttérbe szorította a takácsokat. Mivel nem 
voltak versenyképesek, mesterségük kihalt. Ezzel ellentétben a má
sik kenderfeldolgozó, a köteles még a legutóbbi időkben is megje
lent a hetipiacokon és a vásárokon. Ám ez a régi mesterség is 
kihalásra van ítélve, mert napjainkban a kötőfékeket, istrángokat, 
rudazó- és ruhaszárító köteleket, ha egyáltalán készítenek még, leg
inkább műszálból sodorják. Néhány mester, az új igényeknek meg
felelően, áttért erre az új nyersanyagra. Igaz, hogy a műagyag kötél 
lényegesen olcsóbb, de a kenderből készült minőségét és tartósságát 
meg sem közelíti. A régi mesterek sokáig ellenálltak az újnak, végül 
a piac őket is rákényszerítette a műszálas kötelek előállítására.

Az első kötelesek ezen a vidéken a XVIII. század második fe
lében német mesterek voltak. Nem csak az egykori Bács-Bodrog 
vármegyében, hanem Szegeden is német kötelesek működtek. Az 
összes bácskai, bánáti mester a szegedi céhhez tartozott. Patrónu- 
suk az egyiptomi remete, Szent Pakhomiosz volt, aki maga is kötél- 
verő volt a legenda szerint. Mivel német mesterek honosították meg 
a kötélverés tudományát, ezért szaknyelve, akárcsak a többi mester
ségé, többnyire német jövevényszavakból áll.

Amíg nem a gyárilag feldolgozott kendert sodorták meg kötéllé, 
addig a munkát a kötelesek is a gerebenezéssel kezdték. Nem tá
nyérrózsás kenderfésűt használtak, hanem egy bakra felszerelt, ke
feszerű, acélfogakkal ellátott szerszámot. A mesterek ötös, hatos, 
illetve hetes gerebennel dolgoztak. Száma a fogsorok számától füg
gött. A legjobb gerebeneket Apatinban gyártották Hauck Ádám 
üzemében.

A gerebenezéssel végeredményben osztályozták a kendert, 
összeválogatták a legszebb szálakat, és megtisztították a kócot a
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tilolás után visszamaradt pozdorjától. Háromszor megismételték 
a gerebenezést, mert a mesternek mindig maradt a kezében egy 
maroknyi kóccsomó. A három, különböző méretű kenderszála
kat végül ugyancsak a gerebenen fésülték egybe. A gerebenezés 
után visszamaradt kócot ismét átválogatták. Ebből másodosztá
lyú nyersanyagot kaptak. Rázópálcák segítségével eltávolították 
a rostokból a még megmaradt pozdorját, a kócot pedig fonallá 
fonták.

A gerebenezés nem számított kötelesmunkának: igazi szakérte
lem a fonáshoz, zsinórozáshoz és a szálazáshoz kellett.

A fészerszerű kötelesműhely keskeny, de hosszú, hiszen több 
méteres kötelet is készítettek. Néha az utcán is fontak, de ehhez 
külön engedélyt kellett kérniük.

A kötél hosszúságát a kender súlya határozta meg. Fonásra azok 
a szálak voltak a legalkalmasabbak, amelyek nem tapadtak egymás
hoz. A mester legfontosabb szerszáma a köteleskerék volt. Ennek a 
fején voltak azok a bevágások, amelyekbe a fonáshoz, a zsinórozás
hoz szükséges horgokat akasztották. A fonás előtt kimérték a meg
fonandó kötél hosszúságát. Ha hosszabb kötelet fontak, akkor a 
közepére egy fogakkal ellátott faállványt helyeztek, hogy a fonal 
feszes legyen. A kötél egyik végénél a köteleskerék volt a horgok
kal, középen a gereblyére emlékeztető állvány, a másik végén pedig 
a tőkéspálca állt, egy olyan fakaró, amelyre az elkészült fonalakat 
akasztották. A mester a kötőjében tartotta az előre kimért kender
szálakat. A köteleskerék horgaira felakasztotta a kenderszálak vé
gét, és hátrafelé haladva egyenletes mozgással egymásba sodorta 
őket. A fonal vastagságát és egyenletességét az ő mozdulatai hatá
rozták meg.

A fonás után következett a zsinórozás. Ennél a műveletnél há
rom vagy ennél több fonalat vertek egybe, zsinóroztak össze. A 
zsinórozásra csonkakúp alakú szerszámot használtak, melynek az 
oldalában bevágások voltak. E művelet végzésekor a mester a köte
leskerék irányában haladt. Ilyenkor a fonalak egyik végét a kötél- 
verő kerék, a zsinórozó horgaira, a másikat pedig a zsinórozóko- 
ronghoz erősítette, majd pedig a csonkakúp alakú kéziszerszámjá
nak a vájataiba illesztette a fonalszálakat és a fonókerék irányába 
haladva összesodorta a kendert. A köteleskerék is, a zsinórozóko- 
rong is munka közben természetesen forgott.
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A zsinórozás után szálazták a kötelet, négy ágban egyesítették a 
kötélzsinórokat. Ehhez a művelethez különleges, fogaskerékkel 
működő sodrószerkezetet használtak. A sodrógéppel szemben 
négyzet alakban állították fel a négy vashorgot, amelynek a végéhez 
az egybeszálazandó zsinórokat erősítették. A szálazóhenger önma
ga tengelye körül forgott, s végeredményben ezzel a mozdulattal 
verték egymásba a zsinórokat. A kötél vastagsága tehát attól füg
gött, hány fonalat használtak fel.

A kész kötelekből a mesterek azután -  a kötél vastagságától 
függően -  kötőfékeket, istrángokat, ruhaszárító köteleket készítet
tek. Ha folyóközeiben éltek, akkor a halászoknak is ők verték a 
hálónakvalót, de a hálók kötése már a halászok munkája volt.
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A KALAPOS

A régi mesterségek közül a kalaposmestereknek volt még né
hány évvel ezelőtt is egy-egy hírmondója városainkban: Kanizsán, 
Szabadkán, Zentán és Zomborban. Ezt a mesterséget is a gyáripar 
szorította ki, mert a kisiparosok nem voltak versenyképesek a nagy
üzemekkel és nem követhették elég gyorsan a divat változásait. Az 
ötvenes évektől kezdve tájainkon is megjelentek az újmódi férfifej
fedők: a francia- és a micisapkák. Míg régebben az iparosok, a 
gulyások elképzelhetetlenek voltak jellegzetes kalapjuk nélkül, ma
napság már ők is micisapkát hordanak, amely egy időben a munkás
ság jellegzetes viselete volt. A kalap inkább az ünnepi öltözködés 
kelléke lett. Az utóbbi évtizedekben az egykori hírneves kalaposok 
is áttértek a micisapkák és egyéb sapkafélék varrására. Természete
sen tovább is készítettek kalapokat, s ezek tisztítása, a bélés kicseré
lése, újraszalagozása továbbra is az ő munkájuk volt.

A falusi közösségben kalapot kizárólag a férfiak hordtak. Még a 
falusi iparosnék sem tettek kalapot a fejükre, jóllehet polgári ruhát 
viseltek. Egyrészt úri cifraságnak számított, másrészt ha egy falusi 
lány kalapban járt, akkor rossz lánynak számított.

Városainkban külön dolgoztak a kalaposok és külön a masamó- 
dok. Az utóbbiak kizárólag a hölgyeknek készítettek fejfedőket. 
Női foglakozás volt ez, akárcsak a varrónőké és a művirágkészítőké.

A kalap viselésének nem nagy múltja van a magyarság körében. 
A XVII. század utolsó évtizedében külföldön járt főurak és diákok 
honosították meg. Kezdetben kimondottan az urak viselete volt. A 
XVIII. században még süveget hordtak, mint a kalandozó magya
rok. A régi fejfedő anyagáról és formájáról mindössze annyit tu
dunk, hogy nemezből készült, felső részéhez pedig felhajtott, széles 
karima simult. Kalandozó elődjeink még divatot is teremtettek ve
le. A világi és egyházi személyiségek is szívesen viselték. 934-ben
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Ratherius lüttechi püspök így korholta paptársait: „...egyesek a kö
penyt a palásttal, a pásztorbotot a jogarral, a papi kalapot pedig a 
magyar süveggel cserélik fel.”

A süveg tehát csaknem 800 éven át meghatározója volt a magyar 
férfiviseletnek. Formája, karimája, díszítése természetesen válto
zott az évszázadok folyamán. A Rákóczi-szabadságharc idején a 
kurucok különleges törökbársony süveget hordtak, amely a későbbi 
katonasapkák, a csákók elődje volt. A XVIII. században a hegyes, 
csákós süvegek viselése volt divatban, de a század végén már kalap
ban járt az a legény, aki adott valamit magára.

A XIX. század elején a mesterek négyféle süveget, a kalaposok 
viszont tizennégy fajta kalapot kínáltak, mert többek között már a 
parasztembereknek is készítettek félselyemből. A XIX. század híres 
betyárjai már nem süveget, hanem széles karimájú kalapot tettek a 
fejükre. Emiatt a nyolc centiméternél szélesebb karimájú kalap 
viselését hatóságilag betiltották.

A török hódoltság után a mi vidékünkön is süvegben jártak a 
különböző nemzetiségű férfiak, de a XIX. század elején -  Jovan 
Pačić akvarelljei nyomán állíthatjuk -  igen változatos volt a kalap
divat ezen a tájon. A háromszögletű vaskalap mellett cilindert és 
különböző karimájú fejfedőt hordtak.

A kalapokat a helyi mesterek készítették. A szabadkaiak, a csó- 
kaiak, a péterréveiek, az adaiak, a becseiek, a zentaiak és a becske- 
rekiek a szegedi, a zomboriak, az apatiniak, a bezdániak pedig a 
bajai kalaposcéhhez tartoztak. A XIX. század második feléig a bir
ka-, nyúl- vagy egyéb állatszőrből maguk a kalaposok gyúrták a 
nemezt. Később azonban már a félkész tompkalapokat gyárilag 
állították elő. Ettől az időtől kezdve a mesterek már csak formálták 
a kalapot. A formáláshoz különböző nagyságú formafákat használ
tak. Különleges vegyszerrel beavatták, benedvesítették a nemezt, 
majd a mester hajtóvassal megnyújtotta az anyagot, így alakította ki 
a fejfedő karimáját. Miután elérte a kívánt nagyságot és kialakította 
a megfelelő formát, befestette a félkész kalapot, ezután enyves gőz 
fölött kikeményítette, majd kivasalta. A kalap akkor kész, amikor 
felszalagozzák, belevarrják a bélést és a verítékbőrt.

A félkész tampkalapokat többnyire birkaszőrből gyártották, de a 
szabadkai iparoslegények a nyúlszőrből készült kalapot kedvelték. 
A zombori mesterek pontosan tudták, hogy a város körzetéhez
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tartozó települések nemzetiségei milyen kalapot hordtak. A né
metek szélesebb karimájút, a bunyevácok keskeny szalagút, a 
szerbek lapos tetejűt és kerek formájút, a doroszlóiak pedig ma
gasabb, gömbölyű tetejű, széles szalagú úgynevezett Kossuth-ka- 
lapot viseltek.

A Tisza mentén a halászok széles karimájút hordtak, mert 
belőle, ha megszomjaztak, vizet is ihattak; a juhászok fejfedője 
csonkakúp alakú és lapos szélű volt. Erősek voltak ezek a kalapok. 
Tulajdonosaik még be is faggyúzták a férgek ellen, no meg azért, 
hogy szükség esetén jó hasznát vegyék verekedés közben.

iont* év*  Ví.
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A KÉKFESTŐ

A török hódoltságot követően tájainkon a kézművesség, az ipar 
meghonosításában a német, illetve a morva mestereknek volt döntő 
szerepük. Csaknem minden műhelynek ebben a korai időszakban 
német volt a tulajdonosa. A német kisipar napjainkig érezteti hatá
sát: a régi mesterségek szakszókincse, nem csak a kötelesek eseté
ben, mint már jeleztük, német jövevényszó, de a többi iparág nyelve 
is bővelkedik ilyen nyelvi elemekben.

A kendervászon fontos szerepet játszott a vajdaságiak minden
napjaiban, mert belőle varrták ágyneműjüket. A férfiak és a nők 
ruházkodásában is nélkülözhetetlen volt mindaddig, amíg nem 
vetkőztek ki, és népviselet helyett a sokkal praktikusabb városi 
ruhákat kezdték el hordani. Érdekes lenne egyszer azt is megvizs
gálni, hogy az itt élő sokféle nemzet mikor mondott le hagyományos 
öltözködéséről, mert ez részben azt is tükrözi, hogy az egyes népraj
zi csoportok melyik időszakban polgárosultak.

A fehér vászonruha mellett természetesen színes ruhákat is vi
seltek. Kelmefestők már nálunk is voltak a XIX. században, na
gyobb üzemek azonban nem. A mesterek elsősorban a helyi igénye
ket elégítették ki. Az országos vásárokra távolabbi városokból ér
keztek az iparosok. A bajai kelmefestők elsősorban nyugat-bácskai 
vásárokra jártak, a szegediek pedig a bánáti és a Tisza vidéki váro
sok és falvak piacait látták el áruval. A kékfestő vászonból kizárólag 
hétköznapi ruhákat varrtak. Ezt az anyagot elsősorban az svábok és 
a szlovákok kedvelték. A vajdasági magyarok közül főleg a kupuszi- 
naiak ruhája készült ebből. Az itteni szerb asszonyok inkább a zöld 
alapszínű, sárga mintás festőanyagokat vásárolták, a bunyevácok és 
a sokácok viszont nem hordtak festőruhát. Ezért a szabadkai vásár
ra nem jöttek a szegedi kékfestők, mert szerintük az itteni parasz
tok elsősorban selyemben jártak. Természetesen a szabadkai ma
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gyarok és bunyevácok hétköznapi ruhája nem selyemből készült: 
különböző színű kartonból, illetve csíkos zefírből varrták.

A kékfestők, amíg dolgoztak, elsősorban gyári vásznakat festet
tek, de ha szükség volt rá, akkor a háziszőttest is megfestették. 
Mivel gyári anyagot használtak, a vászont a tarkázás előtt alaposan 
kimosták, hogy kijöjjön belőle a keményítő, mert csak így volt 
egyenletes a festés. A száraz vásznat kimángorolták, majd nekilát
tak a mintázásnak. A mintákat mintázódúcok segítségével vitték fel 
a vászonra. A dúcot belemártották fedőfestékbe, abba, melyet a 
mesterek budaiföldből, ólomnitrátból, timsóból, kékkőből és egy 
kis disznózsírból főztek. A kékfestőknek nagyon kellett ügyelniük 
arra, hogy a mintát folyamatosan és egyenletesen vigyék fel a 
vászonra. Ha kézzel végezték ezt a műveletet, akkor naponta 120 
méternyi vásznat tarkáztak be. A századfordulón ezt a műveletet 
gépesítették, s ezáltal lényegesen meggyorsították a munkafolya
matot.

A vásznat, miután megmintázták, felrakták a kerek ráffára. Egy- 
egy alkalommal két vég vásznat akasztgattak fel arra a kerékre, 
melyet beleengedtek a sötétkék indigófestékbe. Ezt is ők állították 
elő, s összetétele titoknak számított. A festés több szakaszból állt, 
mert a kelme fokozatosan nyerte el közismert kék színét. Az első 
mártás után sárgászöld, a második után zöld színű lett. Hogy sötét
kék színű legyen, ahhoz legalább tizenhatszor kellett a festékesüst- 
be mártani.

A festést követően forró vízben újból mosták az anyagot, hogy a 
fedőfestéket kioldják belőle. Ha befejezték ezt a műveletet is, akkor 
ismét átöblítették, ezután kikeményítették, majd megszárították. 
Mángorlás előtt a kelmefestők is megszentelték, összehajtogatták 
és néhány napig állni hagyták. A régi időkben a mángorlást is lovak 
segítségével végezték.

A festődúcokat Németországból, Csehországból és Ausztriából 
szerezték be. Errefelé a rézlemezre karcolt nyomómintákat hasz
nálták. Ugyanezek a minták előnyomásra is alkalmasak voltak. Sok 
helyen a kékfestő műhelyben kiegészítő tevékenységként előnyo
mással, drukkolással is foglalkoztak. Ezért a fehér hímzés néhány 
motívuma megegyezik a kékfestők mintáival.

A festőanyagból készült viselet a második világháború után mi- 
nálunk is visszaszorult. Hagyományos festőruhájukhoz a második
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világháború után már csak a bácskai szlovákok és a kupuszinaiak 
ragaszkodnak. Talán emiatt a hatvanas években Zomborban már 
csak a Husvéth-féle kelmefestő működött, ahol kékfestéssel is fog
lalkoztak. A régi műhely még ma is ott áll a vasútállomás közelé
ben. Amikor megszüntették a kékfestést, a kupuszinaiak festőköté
nyért és szoknyáért Petrőcre és Bácsújfaluba jártak. Újabban, mivel 
a szlovák iparosok is bezárták műhelyüket, Magyarországon vásá
rolják a festőkötényeket, mert ott népi iparművészetnek számít a 
kékfestés, emiatt néhány mester, hagyományos technológiával, még 
napjainkban is űzi ezt a mesterséget.

b O D O R  F l R O ^ K A
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KIFORDÍTOM, BEFORDÍTOM, 
MÉGIS BUNDA A BUNDA...

Bácska és Bánát gazdasági felemelkedésében a mezőgazdaság 
meghatározó szerepet játszott. Már a török hódoltság idején az itt 
élő népek elsősorban pásztorkodtak. A XVIII. és a XIX. század első 
feléig a külterjes állattartásnak döntő fontossága volt. Nem vélet
len, hogy az 1780-as években letelepülő zsidó kereskedők ebben az 
időben elsősorban bőrrel kereskedtek. A pásztorkodásnak nem 
csak a kereskedelem alakulásában jutott fontos szerep, hanem a 
kézműipar alakulásában is. Hogy a karlócai békekötés előtt ezen a 
területen voltak-e iparosok, arról nagyon kevés adattal rendelke
zünk. A határőrvidék megszervezésekor a nagyobb központokban 
már néhány mester dolgozhatott. Bocskoros, molnár, szűcs bizto
san tevékenykedett, hiszen olyan termékeket állítottak elő, melyek
hez nélkülözhetetlen a szaktudás. Ulmer Gáspárnak a szabadkai 
iparosokról szóló könyvében olvashatjuk, hogy 1748-ban már nyolc 
szűcs dolgozott Szabadkán, valamennyien a város őslakói voltak, 
tehát bundákat, ködmönöket, bekecseket minden bizonnyal már a 
határőrvidék korszakában is készítettek, sőt az is valószínű, hogy 
már a török időkben is kielégítették az itteni lakosság igényét.

Amikor konszolidálódik a polgári hatalom ezen a tájon is, nö
vekszik a lakosság száma, s egyre több kézműves talál itt magának 
munkát. Tizennyolc évvel később, 1765-ben már húsz szűcsöt írnak 
össze Szabadkán. Ugyancsak Ulmer Gáspár kutatásaiból tudjuk, 
hogy az említett mesterek egy része helyben tanult, míg kilenc szűcs 
távolabbi vidéken is járt vándorlásai során. Eljutottak Zágrábba, 
Jászbányába, Szegedre, Bajára, Kalocsára, Ürményre. Minden bi
zonnyal a későbbi időszakban is sokfelé megfordultak a bácskai, 
bánáti szűcsök, ezért más központok hatását is felfedezhetjük mun
káikban. A szegedi, vásárhelyi, erdélyi, mezőségi divatot természe
tesen a helyi ízlés is alakította.

132



Egy-egy bőrből készült ruhadarab nagy becsben volt a családban, 
mert egy tehén árát oda kellett adni a 12 szélből készült subáért. 
Egy szélnek egy birka bőre számított. A kikészített nagy szőrű bir
kabőrt vékony piros bőrcsíkokkal varrták egymáshoz. A gallérja 
minden esetben fekete színű báránybőr volt. A földig érő bundákat 
kizárólag a férfiak viselték. Az asszonyok legföljebb akkor, ha piac
ra mentek, hogy ne fázzanak annyira. Közkedvelt ruhadarabja volt a 
vajdasági magyarságnak. A pelerinszerű ruhadarabot télen-nyáron 
használták. Ha hideg volt, befordították a szőrét, ha esett az eső, 
kifordították; jobban védett, mint az esernyő. A gazda, ha kint aludt 
a gangban, a subájával takaródzott.

A nagy bőrfelületeken kiélhették a mesterek díszítő kedvüket. 
Településenként változott, hogy milyen fajta bundát kedvelt a férfi
nép: a cifrábbat-e, vagy a szolidabbat. Topolyán a nagyobb virág
mintákat szerették, Szabadkán csak a suba alján és az oldalán volt 
mintás szegély. A rátétes díszeket és a hímzett variánsokat egyfor
mán alkalmazták. A mesterek mind a két dekorációhoz értettek. A 
vajdasági magyarok többnyire kevésbé munkás bőrruhát viseltek.

A subát a hatvanas évekig igencsak becsben tartották. Még nap
jainkban is használják. Az asszonyok, ha traktoron vagy kocsin 
mennek a piacra, abba bugyolálják magukat. Amíg árulnak, és ha 
lovaskocsin jönnek a városba, a lovat terítik le vele. Manapság már 
ritkán varrnak ilyen ruhadarabot a szűcsök. Hímzett munkákat 
utoljára Moholon varrtak. Néhány évvel ezelőtt azonban Molnár 
mester is nyugdíjba vonult, s vele megszakadt ez a szép hagyomány.

Természetesen nem csak subákat, bundákat készítettek az itteni 
mesterek. A XVIII. században még pantallót is szabtak bá
ránybőrből, később azonban csak ködmönöket, bőrösöket és sipká
kat. A suba, mint mondottuk, kizárólag férfiviselet volt. Ködmön 
férfiaknak, nőknek egyaránt készült. A kívül bőrös, belül szőrös 
kabátszerű bőrruha díszesebb variánsa a hetvenes évek irhabundá
jának. A férfiködmön hosszabb volt, a térdet takarta. Női változata 
csak dérékig ért, testhezálló volt, elöl gombolták be. Gazdagon 
díszítették. Hímzett és rátét mintás változatait is ismerték ezen a 
vidéken.

A férfiak ködmönt egészen a második világháborúig viseltek, a 
nők viszont már a húszas években megszabadultak díszes bőrruhá
iktól. Az itt élő többi nemzet és nemzetiség jobban megbecsülte
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ezeket a ruhákat. A szlovákok, a románok, a sokácok, ha viseletben 
járnak, manapság is magukra veszik hímzett bőrruháikat.

A parasztember, mint ahogy írásunk elején említettük, a subát 
kedvelte legjobban; mellette a bekecsnek, presnyáknak, bőrösnek 
volt a legtöbb becsülete. Manapság is szívesen viselik, mert meleg és 
nem akadályozza a férfit a munkában. Régebben a hátulja hosszabb 
volt, mint az eleje. A vállán vagy az oldalán gombolták be, s hozzá
simult a viselőjéhez. A bekecset sohasem díszítették. Később a 
szabása egyszerűsödött. A mellényszerű bőrruha, amelyet elöl lehet 
begombolni, manapság is közkedvelt ruhadarab. Viszont egyre ke
vesebb szűcs van. A hagyományos ruhadarabokból csak bőrmellé
nyeket készít az a néhány, aki még dolgozik, és természetesen 
báránybőr sipkákat, mert ezek még napjainkban is nagy becsben 
vannak.



A CSIZMADIA

Faluhelyen a férfiak -  még az ötvenes években is -  nap mint nap 
csizmában jártak. Ünnepen a parádés bőrcsizmát viselték, hétköz
nap pedig a lényegesen olcsóbb és praktikusabb gumicsizmát. A 
csizma évszázadok óta meghatározója volt az európai népek öltöz
ködésének. Puha szárú csizmát már a honfoglaló magyarok is visel
tek. Az általunk ismert formája a középkorban alakult ki. A meste
rek az egyenes talpú csizma készítését a törököktől tanulták meg. A 
XVIII. századig ezt a lábbelit elsősorban a nemesség hordta. A XIX. 
században a parasztság körében is kiszorította a sarut és a bocskort. 
Ebben az időben kizárólag ünnepi viseletnek számított.

Nagyobb városainkban -  Zomborban, Szabadkán, Újvidéken -  
már a XVIII. század közepén megalakultak a csizmadiacéhek. A 
vargákkal ebben az időben már nem torzsalkodtak. E korszak hat
vanas éveiben Szabadkán 15 mester működött. Többnyire magya
rok voltak, de akadt közöttük bunyevác és német származású is. A 
céhmester bunyevác volt: Đuro Marčetić. Ő honosította meg a vá
rosban ezt a szakmát. A segédek nem helyben tanulták meg foglal
kozásukat. Aradon, Gyöngyösön, Komáromban, Pécsett, Siklóson, 
Trencsényben, Szegeden, Rozenbergben remekeltek, itt szerezték 
meg segédlevelüket.

Ebben a században kézműveseink munkáin igencsak érződött 
még a török birodalom közelsége. A korábbi írásainkban oly gyak
ran emlegetett 1792-es limitációban különbséget tettek a török, 
illetve a Magyarországból származó kordován között. A kordován 
helyének megjelölése, meggyőződésünk, a lábbeli típusára is utalt. 
A legdrágább csizma, melyet ebben az időben árultak, nem juh-, 
illetve kecskebőrből készült, hanem fényesen kidolgozott fehér 
bőrből. Az asszonyok ekkor elsősorban piros kordovánból varrt 
lábravalót hordtak.
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Csizma mellett papucsot, bakancsot is készítettek a mesterek. 
Hiszen aki remekelt, annak egy pár hosszú szárú, sima sarkú, egye
nes talpú csizmát, egy pár láthatatlan varrású sólyát, szandálszerű 
lábbelit és egy magas sarkú papucsot kellett bemutatnia, melyet 
természetesen a bizottság, a céh mesterei előtt szabott, varrt, ra
gasztott meg.

A XVIII. században a papucsokat inkább az asszonyoknak kí
nálták sárga, piros és fekete színben; ezek ugyancsak török, illetve 
magyar kordovánból készültek. A mesterek nemcsak új csizmák 
készítésével foglakoztak, hanem azok javítását is vállalták, ez azon
ban igencsak drága volt. A vármegye az egyes javítások árát, a 
fejelést és a patkolást is pontosan limitálta.

A XVIII. században a 15 mester biztos megélhetést talált Sza
badkán. A vásárokon azonban nem csak a helyiek kínálták portéká
jukat: távolabbi vidékekről is jöttek árusok. Ahogy szaporodott a 
lakosság, úgy lett egyre több mester is Szabadkán. 1872-ben, amikor 
megszüntették a céheket, és az iparosok a korábbi érdekszerveze
tük helyett iparosegyesületekbe tömörültek, már 114 csizmadia dol
gozott a városban. Többségük magyar volt, de aláírásuk alapján 
megállapíthatjuk, hogy néhány bunyevác, szerb, német és egy zsidó 
származású is akadt közöttük. Több családban öröklődhetett a mes
terség. A új egyesület alapítói között ott volt az apa fiával együtt. A 
múlt század második harmadában a legtöbb csizmadia írástudó volt, 
néhányan közülük azonban nem ismerték a betűvetést.

Ugyanebben az évben összeírták a felbomló céh vagyonát is. 
Takarékpénztárukban letétben 250 forintjuk volt, egyéb alapokban 
230 forintot tartottak. Tulajdonukat képezte egy zászló, egy láda, 
két pad, négy-négy fáklya (az előbbit a temetési menetben, az 
utóbbit pedig az ünnepi körmenetekben használták) és a céh 
pecsétje, melynek a közepén egy szép formájú, kerek szájú gallé
ros csizma volt.

A csizmafajtákat aszerint különböztették meg, hogy milyen volt 
a lábbeli szára. Kemény szárút vagy ráncosat készítettek. Ez a divat 
függvénye volt. Kedvelt volt a kerek szárú galléros csizma, melynek 
a felső részét gombkötő munkával díszítették. Ezt azonban inkább 
a szegedi kirajzású falvainkban viselték. Szabadkán azt szerették, ha 
csikorgott a csizma. Erre a célra szolgált a sarkantyú, melyet ezen a 
vidéken szíjjal kötöttek a lábbeli sarkára.

136



Természetesen a csizma készítése is modernizálódott az évszá
zadok folyamán. Másképpen varrták a csizmákat a XVIII. század
ban (ebben az időben még a keleties lábbelik voltak divatban), és 
másképpen a századvégen, amikor viszont a korszerűbb, nyugat- 
európai típusúakat kedvelték az emberek.

Ebben az időben úgynevezett fordított varrással erősítették a 
csizma szárához a talpát. Ezeknek a lábbeliknek igencsak vékony 
volt az első része; ezért, hogy ne kopjanak el gyorsan, a sarkukra 
vaspatkót vertek. Csak századunkban kezdték el a lábbelik alsó és 
felső részét szögezéssel megerősíteni. Ha a felső rész szélére egy 
bőrcsíkot, rámát is varrtak, akkor erre erősítették a csizma talpát. 
Ez volt a rámás csizma, melyet még a nótákban is megörökítettek.

A csizma készítésében a másik változás akkor következett be, 
amikor a szárát nem kétoldalt varrták össze, hanem csak hátul. 
Ekkor már a szárát és a fejét egy darab bőrből szabták ki.

M X  b O U Á R K A  S-fr
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APAPUCSOS

A több száz éves török uralom a magyarság nyelvében nem sok 
nyomot hagyott. Jövevényszavaink között szinte alig akad oszmán
török eredetű kifejezés. A népi műveltség egyéb területén sem érte 
jelentős török hatás kultúránkat. Több ételféleség, az öltözködés 
egy-egy darabja viszont kétségkívül török, balkáni kapcsolatokra 
utal. Különösen a lábbelikre: a csizmára, egyes bocskortípusokra és 
a manapság is közkedvelt papucsra vonatkozik ez. Maga a szó is 
oszmán-török eredetű; nyelvünkben valamikor a XVI. század végén 
bukkan fel. Alig fél évszázaddal később a martonosi magyarok -  ek
kor még nem menekültek el a zentai csata elől -  a pozsonyi kamará
nak öt bokor csizmát és egy papucsot küldtek kapcástól. Ugyaneb
ben a korszakban a kalocsai érsekségnek a bácsiak egy pár papucs
csal is adóztak.

A XVIII. században a csizmadiák és a német vargák készítettek 
papucsokat. Valamikor a múlt század közepén vált önálló mester
séggé a papucsosság. Bálint Sándor szerint az urbanizáció nagymér
tékben elősegítette, hogy a Dél-Alföldön élő nemzetiségek viseleté
nek elmaradhatatlan része lett ez a lábbeli. A XIX. század utolsó 
harmadában kezdik kikövezni ezen a tájon az utcákat, ennek hatá
sára már az utcák se voltak annyira sárosak, így az asszonyok, a 
leányok csizma és bocskor helyett az előkelőbb, mutatósabb pa
pucsban is kimehettek az utcára.

A szegedi papucsosságnak meghatározó szerepe volt a dél-alföl- 
di papucsdivat alakulásában. A híres szegedi tudós úgy tudja, hogy a 
szabadkai papucsot teljesen kiszorította a szegedi változat, mert az 
itteni menyecskék körében közkedveltebb lett a kecsesebb, ala
csony sarkú lábbeli. Ezzel kapcsolatban egyebek között megállapít
ja: „Ezért azután az odavaló papucsosok, akik maguk munkájuknak 
nem tudtak kellő könnyedséget és szépséget megadatni, papucsok
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ból raktárt tartottak, és maguké gyanánt adták el, a század elején 
fiatalabb szegedi papucsosok emiatt Szabadkára is költöztek.”

A megállapítás hitelességét helyi levéltári kutatásoknak kell el
dönteniük. Az kétségkívül igaz, hogy a szegedi divat és a helyi 
hagyomány is jótékonyan hatott a szabadkai papucsosságra, hiszen 
a két világháború közötti időszakban, egészen az iparág hanyatlásá
ig, országos hírű mesterek tevékenykedtek a városban. A hetipiaco
kon, a vásárokon, a búcsúkon több tucat árus kínálta a portékáját. 
A szabadkai papucsosok ott voltak a legjelentősebb vajdasági vásá
rokon, hetipiacokon, búcsúkon. Napjainkban már csak ketten ké
szítenek parasztpapucsot, de ennek se nagy a keletje. Lassan ők is 
áttérnek a kevésbé jó minőségű, olcsóbb műanyag, ragasztott talpú- 
ak készítésére.

A hetvenes évekig a lakodalom, a menyasszonykontyolás papucs 
nélkül elképzelhetetlen volt. Külön pénzszerzési lehetőség volt az 
ifjú pár számára az új menyecske papucsának a visszaváltása. Az új 
asszony Szabadkán, ha magyar volt, piros bársonypapucsot húzott, 
ha pedig bunyevác, akkor a piros papucs hímzett is volt. A szabad
kai papucsnak, a szegedihez hasonlóan, hímzett változata is volt. 
Ebbe nem színes virágokat varrtak, hanem arany-, illetve ezüstfo
nállal búzakalászokat. Az arany hímzéses papucs a legünnepélye
sebb bunyevác népviselet része volt. A környező tanyákon, Ludason 
és Kelebián a magyar lányok is szívesen hordtak ilyen lábbelit. 
Elsősorban a család vagyoni állapota határozta meg, hogy arany 
vagy ezüst hímzésű papucsot hordott a menyecske, nem pedig a 
nemzetiségi hovatartozása. A hímzett papucs kétszer annyiba ke
rült, mint a közönséges. A papucsfej hímzése nem a mesterek fel
adata volt; erre néhány kézimunkázó asszony specializálta magát, 
ők dolgoztak be a mestereknek. Néhány ügyes kezű papucsosné is 
értett ehhez a munkához.

A bordó, a fekete, a sötétkék bársonypapucs kizárólag az 
ünnepi viselet tartozéka volt. Hétköznap otthon az asszonyok és 
a férfiak leginkább bőrpapucsot, ha nagy sár volt, akkor fapapu
csot hordtak. A bársonypapucsnak magas, a hétköznapinak pedig 
lapos volt a sarka. A fiatalabb asszonyok fehéret és pirosat, az 
idősebbek viszont feketét viseltek. A férfiak természetesen csak 
feketében jártak. A hétköznapi lábbelinek is volt díszesebb fajtá
ja. A papucs fejének a felső végén két párhuzamos sorban apró
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pöttyök voltak. A fehér papucsban piros, esetleg fekete, a pirosban 
pedig fehér.

A papucsos a munkáját a szabással kezdte; bicsekkel kivágta a 
papucsfejének különböző részeit, majd a talpnakvalót. A szabás 
után előbb a felsőrészt, a papucs fejét készítette elő, melyet vagy 
bárány-, vagy pedig finom disznóbőrből szabott ki. A papucs fejé
nek a bélése régebben vékonyabb bőr volt, később erre a célra 
vásznat használtak. A két bőrréteg közé, hogy jobb legyen a papucs 
tartása, grádlit, jó minőségű kartont tettek. A korábban emlegetett 
pöttyös papucs fejének kilyuggatták a felső végét s fehér, illetve 
piros bőrcsíkot ragasztottak alá. A bársonypapucs fejéhez ol
dalbőröket is varrtak, illetve ragasztottak. A munka második mene
tében az alsórészt, a talpat készíttették elő. A kész papucsfejet és az 
alaptalpat fonákjáról összevarrták, felhúzták a kaptafára, hogy csi
rizzel ráragaszthassák és apró faszögekkel rászögezhessék a talpbőr 
többi rétegét és a papucs sarkát.

BíRtTKA KATINKA 1
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ABOCSKOROS

A XIX. második felében a papucs, a cipő, a csizma a magyar 
nyelvterület legnagyobb részén kiszorította az addig közkedvelt és 
igen praktikus lábbelit, a bocskort. A század végén a szegénység 
jelképének is számított, s csak néhány munkaalkalomkor használ
ták. A bácskai és a bánáti magyarok körében, minden bizonnyal 
azért, mert együtt éltek a bunyevácokkal, szerbekkel és más délszláv 
népcsoportokkal, a bocskornak nem volt ilyen jelentése, hiszen 
egészen a századfordulóig szívesen hordták. Akinek nem tellett 
csizmára, még a templomba is ebben járt. Századunkban elsősorban 
a férfiak lábbelije volt, de aratáskor, kapáláskor az asszonyok, le
ányok is felvették ezt a kényelmes, praktikus cipőféleséget.

Az itteni magyarok ugyanolyan bocskort viseltek, mint a szerbek 
és a bunyevácok. A különbség az egyes nagyobb tájegységek között 
mutatkoztak. Az utolsó zombori bocskoros szerint ő másképpen 
szabta, díszítette termékét, mint bánáti kollégái. A mester elsősor
ban a környékbeliek igényét elégítette ki, de eljárt az apatini és a 
szabadkai vásárokra is. A zentaiakra, kanizsaiakra és kispiaciakra 
azonban nemigen, mert úgy tartotta, hogy ezt a cipőféleséget a 
bácskai magyarok az ő idejében már csak nagy ritkán viselték.

A XVIII. és a XIX. században errefelé a bocskorosoknak nem 
volt külön céhjük; a magyar vargákkal közösen alapították meg 
érdekszervezetüket. Ellentétben a német vargákkal, igen szegényes 
volt a kínálatuk: bőrcserzést végeztek, sarukat, bakancsokat és 
bocskorokat kínáltak eladásra. Az egyes mesterek már ebben az 
időben specializálódtak: a tímárok kizárólag a bőr feldolgozásával, 
kikészítésével foglalkoztak, a vargák sarukat és bakancsokat, a 
bocskorosok pedig kétféle bocskort varrtak különböző nagyságban: 
telekest és csépűt. Az utóbbi az úgynevezett fedeles bocskor volt, 
amely egy talpból és a lábujjakat fedő felső részből és kéregből állt.
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A kétfajta bocskor között lényeges árkülönbség volt: a díszesebb 
telekesért kétszer annyit kellett fizetni, mint az egyszerűbb fajtáért. 
A XVIII. század végén Szabadkán három bocskoros is működött, de 
nem volt olyan hírnevük, mint a későbbi papucsosoknak. Az 1700- 
as évekig tehát a bocskorosság nem számított önálló foglalkozás
nak; hol a tímárok, hol pedig a vargák készítettek bocskort. Eper- 
jessy Géza kutatásaiból tudjuk, hogy a XIX. század legelején Nagy- 
becskereken a vargák, Ulmer Gáspár könyvéből pedig arra követ
keztethetünk, hogy a tímárok foglalkoztak ezeknek a lábbeliknek 
az előállításával. Erre azok a számlák utalnak, melyekkel a helyi 
tímárok a várostól vásárolt nyers bőrrel számolnak el.

A XIX. században az egyes mesterségek már elkülönültek egy
mástól. A bőr cserzése kizárólag a tímárok feladata volt, a vargákat 
pedig ekkor már inkább cipészeknek nevezték, mert csak cipők, 
bakancsok kerültek ki műhelyükből. Ebben az időben vált önálló 
mesterséggé a papucsosság és a bocskorosság. A bőr kikészítése 
századunkban többé-kevésbé gyárakban történt. Az utolsó zombori 
bocskoros kizárólag gyári termékeket dolgozott fel.

A bocskor elsősorban marhabőrből készült. Ahány kilós volt a 
bőr, annyi pár bocskorra tellett belőle. A vastagabb részéből szab
ták a talpát, a vékonyabból pedig a fejét. A talpat a fejrészhez 
általában vékony szíjjal erősítették, Szabadkán azonban még réz
szögekkel is.

A bocskor elkészítése nem igényelt különösebb tudást. Az ügye
sebb pásztorok maguk is ki tudták szabni, csakhogy ilyenkor sokkal 
primitívebb volt, és gyorsan elszakadt. Az igazi bocskorosnak mű
helye, szerszáma és természetesen iparengedélye is volt. A mester 
görbe késsel kiszabta a megfelelő nagyságú téglalap alakú bőrdara
bot, beáztatta, és még nedvesen kaptafára erősítette, falcfogóval a 
széleit meghúzogatta, majd egy másik szerszámmal kisimította. A 
talpat és a kérget elválasztó részt ezután árral kilyuggatta, hogy 
belefűzhesse azt a szíjat, mellyel a bocskor fejét és a talpát meg
erősítette.

A bocskorba télen, hogy melegebb legyen, vászonból vagy gyap
júszőttesből, nemezből kapcát is tettek, a talpába pedig szalmát. A 
kapcakészítés egészen a századunkig külön mesterségnek számított. 
Kapcakötő kisiparosok is dolgoztak, termékeikkel pedig jelen vol
tak a vásárokon.
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A mi tájainkon a helyi mesterek kizárólag tompa orrú fedeles 
lábbelit készítettek. A második világháború után šumadijai vándor 
kereskedők hegyes orrú, díszes telekes bocskort is árultak, elsősor
ban az asszonyok és a leányok számára. Néhány évig még a cipődi
vatot is sikerült befolyásolniuk, mert a hetvenes években szívesen 
viselték a városi fiatalok.

i m t  mo&KA i  e .
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A GYERTYAÖNTŐ

Bizonyára a mai gyerekek is szívesen játsszák azt a találós játé
kot, melyben különféle foglalkozásokat kell kitalálni. A játékos 
ügyességétől függ, hogyan mutatja meg lényegüket. Valóságos pan
tomimmutatvány egy-egy bemutatás. Errefelé a kérdezők minden 
esetben Amerikából jönnek, ott tanulták meg a mesterséget és 
annak címerét.

A mai gyerekeknek, felnőtteknek bizonyára nagy gondot okoz 
egy-egy régi foglalkozás megfejtése, megjelenítése, hiszen ki emlék
szik már a csizmadiákra, bocskorosokra, fésűsökre, kalaposokra, 
bognárokra, kerékgyártókra, pintérekre és a kézművesekre, akik 
többnyire nemcsak mesterek voltak, hanem egy kicsit művészei is 
foglakozásuknak? A mesterremeket nem csak kifogástalanul kellett 
elkészíteni, hanem annak szépnek is kellett lennie. A vizsgára készí
tett tárgyat az oklevéllel együtt életük végéig őrizték. Egy kicsit 
ifjúságukat, a régi szép időket is eszükbe juttatták. Az utóbbi negy
ven évben sorra eltűnnek a régi mesterségek, részben pedig mo
dernizálódtak, hiszen manapság is készítenek papucsot, kalapot, 
fésűt. A kéményseprő munkaruhája, szerszámainak egy része az 
utóbbi évszázadban nem sokat változott.

Napjainkban már csak karácsony és újév táján gyújtanak gyer
tyát az emberek. Többségük azért, hogy ünnepélyesebb legyen a 
hangulat, sokan azonban pontosan ismerik a karácsonyi és egyéb 
gyertyagyújtási alkalmak szimbolikus jelentését: Krisztus jelenlétét 
és az örök világosságot. Egyes jeles napjaink: a gyertyaszentelő, a 
húsvét, a halottak napja, a karácsony elképzelhetetlen gyertya nél
kül. Gyertyát gyújtottak, ha nagybeteg volt a háznál, ha meghalt 
valaki. Ha nagyon rossz idő közelgett, előkerült a fiókból a vihar
gyertya. A tisztaszoba dísze volt a búcsúban vásárolt gyertya, de 
ugyanilyen becsben tartották a szentelt gyertyát is.
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Manapság is, különösen akkor, ha áramszünettel riogatnak ben
nünket, becsülete van ennek a világítóeszköznek. A hagyományos 
közösségben huzamosabb ideig nem szolgált világításra. Amíg nem 
volt villanyáram, elsősorban petróleumlámpát használtak. A szegé
nyebbek megelégedtek a mécsessel és a piláccsal. Egyszerű szerke
zet volt. Olajat vagy közönséges disznózsírt tettek egy bögrébe, az 
aljába vizet öntöttek, ebbe került a mécs bele, melyet azután meg
gyújtottak. Az olaj és a zsír mécse bizony kormozott; ezért mondo
gatják a régi öregek, hogy a szegény embernek gyakran volt kormos 
az orra.

A gyertyát népünk elsősorban az ünnepélyes alkalmakkor gyúj
totta meg az említett jeles napokon. Az emberélet fordulóin is 
fontos szerepe van a gyertyának, hiszen ott ég a csecsemő mellett, 
míg nem keresztelik meg. Az örömanya is gyertyával várja az ifjú 
párt a lakodalomban, és a halott mellé is gyertyát helyeznek.

A XIX. század végéig többnyire házilag állították elő. Nemcsak 
a szappanfőzés volt az asszonyok feladata, hanem a gyertya készíté
se is. Ha otthon gyártják, akkor mártogatják, a mesteremberek 
pedig öntik; ekkor már kizárólag a férfiak foglalkozásának számít. 
Amíg az asszonyok otthon mártogatták, egy-egy család eszköztárá
hoz a gyertyamártó cserépedény is hozzátartozott. A házilag készí
tetthez kizárólag faggyút, illetve méhviaszt használtak. Elkészítése 
nem volt nagy tudomány. A meglágyított viaszt mindaddig a bél 
köré nyomkodták, amíg nem szilárdult meg, majd mángorlóval vagy 
nyúj tófával szépen megformálták. Bonyolultabb volt a munka, ha 
gyertyamártogatót használtak. Kereszt alakban megformált lécre 
több belet is befűztek, melyet folyamatosan a meleg viaszba márto- 
gattak.

A mészárosok, szappanfőzők a múlt században mellékiparág
ként gyertyaöntéssel is foglalkoztak. Előre elkészített üveg- vagy 
bádogformába beleerősítették a gyertya belét, majd beleöntögették 
a viaszt vagy a paraffint. Amikor kihűlt, egyszerűen lehúzták róla a 
formát.

A mi tájainkon már nemigen emlékeznek arra az asszonyok, 
hogy nagyszüleik esetleg a gyertyamártogatáshoz is értettek volna. 
A múzeumokban őrzött gyertyamártó edények viszont arról tanús
kodnak, hogy nálunk sem volt ismeretlen ez a foglalatosság. Önté
sével viszont errefelé kizárólag a mézesbábosok foglalkoztak. Az a
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néhány mézeskalácsos, aki még műveli ezt a mesterséget, manapság 
is kiegészítő foglakozásként űzi az ipart. Saját bevallásuk szerint a 
sokféle gyertyából több jövedelmet valósítanak meg, mint a mézes
kalácsokból. Alapanyagnak elsősorban méhviaszt használnak, de 
paraffinból és sztearinból is készítenek gyertyát. Viszonylag egysze
rű szerszámaikkal végeredményben a gyertyámártásnak a korszerű
sített változatát művelik.

Napjainkban sokszínű és változatos formájú gyertyákat gyárta
nak. A változatos formák használatának sajátos rendje alakult ki. 
Egyszerű gyertyát gyújtunk a halott tiszteletére, családi ünnepkor 
színest. A pravoszláv ünnepeken viszont manapság is elsősorban 
viaszgyertyát használnak.
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AKÁNTOR

A hívő ember élete végéig abban a reményben él, még ha nagyon 
rossz a sora, akkor is, hogy a jó Isten majd csak megsegíti. Ezért 
életének legfontosabb eseményei szorosan kapcsolódnak hitéhez, 
egyházához. Megszületésünk után a legjelentősebb esemény a ke
resztelés, mert ezzel az aktussal válunk teljes jogú tagjává szűkebb 
közösségünknek. Az édesanyák életének fontos mozzanata az ava
tás. Sorolhatnánk még azokat az eseményeket, amikor egy-egy sze
mély az egyházi szertartás főszereplőjévé válik. Örömteli pillanatok 
ezek, a születéshez, a felnőtté váláshoz, az esküvőhöz kapcsolód
nak.

A végső búcsúnál is ott vannak az egyház képviselői: a pap és a 
kántor. Nagyon szomorú az a temetés, ahol a halottat nem kíséri ki 
a pap, nem búcsúztatja el a kántor. „Csak éfődették, mint a kutyát” 
-  járja ilyenkor a szólásmondás. Korábban -  a jegyző és a kisbíró 
mellett -  egy-egy kisebb településen kizárólag nekik volt magasabb 
iskolai végzettségük, ők képviselték az értelmiséget. A XIX. század 
végéig, amíg az egyházat és az iskolákat nem választották el egymás
tól, a tanító kötelessége volt sok helyen a kántori feladatok ellátása 
is. Később ez a két foglalkozás már nem kapcsolódott szorosan 
egymáshoz.

A kántor és a tanító nagy hatással voltak egy-egy település mű
velődési életének alakulására. Nem csak a templomi teendőket vé
gezték. Gyakran vezették a falusi, illetve tanyai olvasóköröket. A 
naptári ünnepekhez kapcsolódó dramatikus népszokásainkat: a 
betlehemezést, a csillagjárást, a pünkösdölőt igen gyakran ők taní
tották meg a gyerekekkel. Fő feladatuk korábban is, napjainkban is 
az volt, hogy minél ünnepélyesebbé tegyék a szentmisét, az egyes 
szertartásokat. Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó egyházi szer
tartásokban fontos feladata van a kántornak is, de kétségkívül, hogy
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személyes kapcsolatba a hívekkel a temetéskor kerülnek. Ők azok, 
akik közvetítenek az elhunyt és az itt maradottak között.

Egy-egy településen évtizedekig tevékenykedik ugyanaz a kán
tor. Személyesen ismeri a falu, szálláscsoport lakóit. Az idős embe
rek néha viccesen, máskor pedig komolyan már életükben utalnak 
rá, hogy ha sorra kerülnek, akkor szépen búcsúzzon el nevükben a 
családjuktól. A dalban elmondott verses szövegek végeredményben 
típusszövegek, de egyediek is. Évszázados rendje van annak, hogyan 
búcsúztatják a fiatalt, az időset, hogyan illik szólni az asszonyokról, 
leányokról, s mi az, ami a férfiakról, a legényekről, a gyermekekről 
mondható el. Ennek ellenére a szövegek mégis mások, mert az 
ügyes kántorok minden esetben a szigorúan zárt keretbe az elhunyt 
egyéni életútjának apró mozzanatait is beleszövik énekükbe.

A versek sorrendjének is szigorú rendje van. Előbb a legszűkebb 
családi körtől búcsúzik a halott, a házastársától, a szüleitől, a gyere
keitől, testvéreitől, ezt követik a közelebbi, távolabbi rokonok, a 
barátok, a munkatársak, a szomszédok, s végezetül sorra kerül az 
egész gyászoló gyülekezet. Ha az elhunyt tagja volt valamelyik egy
házi egyesületnek, azok tagjaitól is elbúcsúzik; ha a rózsafüzér tár
sulat koszorúfője volt, arról is megemlékeznek a búcsúztatóban.

A kántor teendőit az elhunyt családtagjaival beszéli meg. Ők 
azok, akik meghatározzák, kikről kell név szerint megemlékezni. 
Gondosan összeírják a családtagok nevét, azt, hogyan szólította 
őket a megboldogult, mert nagy sértésnek számított, ha valaki ki
maradt a végső búcsúból. Életre szóló harag támadhatott belőle. 
Gyakran megtörtént azonban az is, hogy valakit szándékosan ki
hagytak, mert úgy ítélte meg a család, nem érdemelte meg, hogy 
szóljanak róla. Ezzel is jelezték, hogy a megboldogult még a halálos 
ágyán sem bocsátott meg ennek vagy annak. Maga a kántor is odafi
gyelt a lista elkészítésére, s ha véletlenül valaki kimaradt, akkor ő 
maga hívta fel rá a család tagjainak a figyelmét.

Szigorú rendje van annak is, hogyan fejezhetik ki érzelmeiket a 
hozzátartozók. A haldokló mellett nem szabad sírni, hagyni kell, 
hogy menjen utolsó útjára. A nagy sírás-rívás visszasírja a halottat. 
Számtalan történet van arról, hogy ilyenkor maga a haldokló tesz 
szemrehányást, miért nem hagyják nyugodtan meghalni. A temetési 
szertartás alatt sem illett sírni, a pappal és kántorral kell együtt 
imádkozni az elhunyt lelki üdvéért. Amikor azonban megszólalt a
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kántor, akkor mindenki kifejezhette a fájdalmát. Minél jobban 
megríkatta a gyászoló gyülekezetei, annál nagyobb volt a tisztelete.

Napjainkban egyre kevesebben űzik ezt a foglalkozást. Nagyon 
sok településünknek se önálló papja, se kántora nincsen. Ugyanaz 
az ember szolgál több településen is. A parasztkántorok szolgálatát 
is csak az emlékezet őrzi. Még a két világháború közötti időszakban 
is minden településen volt olyan tehetséges, jó hangú férfi vagy nő, 
aki a hivatalos egyháziaktól megtanulta a legfontosabb énekeket, 
ők azután megadták a végtisztességet azoknak, akiket a pap és a 
kántor nem temethetett el, mert vadházasságban éltek, vagy öngyil
kosok lettek.

Napjainkban már nem csak a parasztkántorok szövegeit lenne 
fontos összegyűjteni, hanem a hivatásosokét is, hiszen félő, hogy 
lassan feledésbe merülnek. Pedig ezen a tájon is nagy hagyománya 
van a kántorkodásnak. A múlt század közepén a becsei Mezey 
Istvánt a kántorok királyának tartották. Országosan ismerték, 
ponyvakiadványokon kiadott szent énekeit igencsak kedvelték.

MAi'Hl 3ÜDÍT 7‘ c\
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A MEGÁLLÍTOTT PILLANAT

A fénykép kettős szerepet tölt be a néprajztudományban. Nél
külözhetetlen az adattárban, hiszen egyrészt a különféle néprajzi 
gyűjtemények feldolgozásának el nem hanyagolható része, másrészt 
parasztságunk életében a századfordulótól fontos szerepet játszott. 
Mi természetesen a következőkben az utóbbi szerepével foglalko
zunk. Azzal a pillanattal, melyet a fényképezőgép lencséje rögzített: 
a megállított pillanattal.

Az első fényképek a múlt század utolsó évtizedeiben készültek 
ezen a vidéken. Ekkor létesültek az első műtermek. Ezekbe a mű
termekbe jártak el jeles alkalmakkor „levetkezni” a polgárok, pa
rasztok egyaránt. A két osztály fényképezkedési szokásai között 
ebben a korszakban nincs különbség. Az emberek életüknek leg
fontosabb korszakát rögzítették: az eljegyzést és az esküvőt. A fotó
zás hőskorában más alkalommal nem is igen álltak a lencse elé; 
ez volt a két alkalom, amikor megörökítették az ifjú párt. A 
legények katonáskodásuk idején ugyancsak levetették magukat. 
A történelem furcsa fintora, hogy nagyapáink, dédapáink bizony 
többféle hadsereg egyenruhájában álltak a fényképezőgép len
cséje elé.

A századelőn kezdték készíteni -  előbb polgári, később falusi 
környezetben -  a családi fényképeket. Népes, nagy családokat lát
hatunk rajtuk. Úgy tarthatta a hagyomány, a divat, hogy igazán csak 
ezeket érdemes megörökíteni. A képek egy része műteremben ké
szült, de a fényképészek nemegyszer a helyszínen, családi körben 
készítették felvételeiket. A család apraja-nagyja látható a fotókon. 
Valamennyien ünneplő ruhába voltak felöltözve. Szigorú rendben 
állította fel őket a mester. Középre a szülők kerültek, körülöttük a 
felnőtt gyermekek, a menyek, a vők, a kisebb gyermekek és termé
szetesen az unokák álltak. Ezek a képek minden esetben három,
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esetleg négy nemzedéket örökítettek meg. Nagy eseménynek, ün
nepnek számított a családban a fényképezkedés.

A húszas évektől vándor fényképészek járják a falvakat, tanyá
kat. Ezek a fotók már természetesebbek, mert a szokványos témák 
mellett életképszerű eseményeket is rögzítettek. Szinte valamennyi 
határban, a nagyobb birtokokon megörökítették az aratást, a csép- 
lést. Ezeknek a képeknek is megvan a szokványos beállítása. Előtér
ben láthatók az aratók, központi helyen áll a bandagazda, a háttér
ben pedig a cséplőgép és néhány szalmakazal. Nemcsak az aratás 
érdekelte a mestereket: ahol csoportosan dolgoztak, ott igencsak 
megjelentek, mivel a csoportképek kifizetődőbbek voltak, mint 
azok, amelyek egy-egy személyt örökítettek meg. Az idő múltával 
természetesen egyre gyakoribbak lettek a fényképezkedés alkalmai, 
a jeles napok azonban napjainkban is meghatározó jelentőségűek. 
A szülők megörökítik gyermeküket születésnapján, első áldozása 
alkalmával, valamint bérmálkozásakor, ezt követi a középiskolás 
tablókép és a katonáskodás emlékére készült felvétel.

Még napjainkban is megmaradt az esküvői fényképek készítésé
nek különös rítusa. A násznép az esküvő előtt megy el a fényképész
hez, a jobb kedvűek még a műterem előtt is mulatoznak, míg az ifjú 
pár megörökíti az ünnepet. Korábban is szokás volt a lakodalom
ban amatőr fényképek készítése; ezeken rendszerint valamennyi 
résztvevő rajta van. Napjainkban, a technika előrehaladtával pedig 
egy-egy pillanatfelvételnek örülnek a résztvevők.

Az amatőr és a műteremben készült fotók fontos művelődéstör
téneti emlékei vidékünknek. Népünk életének egy-egy eseményét 
-  a visszaemlékezéseken kívül -  ezekből rekonstruálhatjuk. A bács
kai és bánáti magyarság népviseletének kutatásában nélkülözhetet
lenek. Ezért jó lenne, ha a régi családi hagyatékok nem a tűz marta
lékai lennének, hanem legalább annyira megbecsülnénk őket, mint 
nagyanyáink, s ha egy-egy közgyűjtemény részét képeznék.

A fénykép, amióta része népi kultúránknak, fontos szerepet 
játszik a hagyományos közösség műveltségében. Nem csak a fényké- 
pezkedésnek volt meg a már említett rítusa: a fényképek elhelyezé
sének is megvolt a maga szigorú rendje. A polgári családok albumo
kat készítettek. A családi fotók nemigen kerültek a falra. A hagyo
mányos paraszti közösségben az albumot a tisztaszoba fala helyette
sítette. A képek a nagytükör köré kerültek szigorú rendben. A

151



háziasszony a központi helyre az esküvői képet tette, s köréje cso
portosította azután időrendben a gyerekeiről készült fotókat. Az 
idős házaspároknál az unokák fényképét is felakasztják a falra. A 
családi fotók sokaságában három-négy nemzedék kerül egymás 
mellé. Legtöbb helyen csak a legszűkebb családi kör felvételeit 
teszik ki, másutt viszont minden rokonét, meghatározott, szigorú 
rend szerint.

A fényképek nem csak az otthonokat díszítették. A temetőkben 
is megjelentek. A századfordulón kezdik alkalmazni a porcelánké
peket, előbb a városi sírkertekben, de csakhamar a falusi kőből 
készült síremlékeken is. így emlékeztetve az arra járókat az élet 
múlandó voltára.
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A KOCSMA

A XVIII. századi újratelepítésekkor egy-egy falu megkapta az 
urbáriumát, s a bécsi udvar mérnökei megtervezték településháló
zatát. E két okmányban pontosan meghatározták a letelepülő job
bágyok jogait, kötelességeit. Kijelölték a templom, az iskola, a mé
szárszék és a kocsma helyét, minden esetben a központban. Ez a 
XVIII. századi beosztás néhány helyen -  kisebb-nagyobb módosítá
sokkal -  még napjainkban is megtalálható. Tíz évvel ezelőtt Cso- 
noplyán a központban még állt a kocsma, a mészárszék és termé
szetesen a templom is. Mindhárom épületet az elmúlt két évszá
zadban többször átalakították, de a mészárszék cégtáblája addig, 
míg az üzletet nem korszerűsítették, a XIX. század hangulatát 
árasztotta.

Régi kocsmák, csárdák manapság már nemigen akadnak. Az 
utolsó tanyasi csárdát valamikor a hatvanas években bontották le 
Zentagunarason. A kocsmákat pedig átalakítják, néhány azonban 
berendezésében, hangulatában még manapság is a századfordulót 
juttatja eszünkbe.

Pontosan meghatározott helyre építették ezeket a „műintézete- 
ket”. Az előkelőbbeket a templom közelébe, arra a helyre, ahova a 
XVIII. század mérnökei megtervezték, a többit pedig az utcasar
kokra, mert a falu nagyságától függött, hányat tud eltartani közülük 
a férfinép. Monostoron például a legtöbb utcasarkon találunk egy- 
egy vendéglőt.

A kocsmákat hét közben kizárólag a férfiak látogathatták. Falu
helyen manapság is kinézik az asszonyokat, ha bemerészkednek. 
Hogy milyen szigorúan tartották magukat a nők ehhez a szabályhoz, 
azt az is bizonyítja, hogy ha már megsokallták férjük elmaradását, 
akkor még a legkardosabb menyecskék sem mentek az uruk után, 
hanem a gyereket küldték az apjukért.
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Asszony nélkül azonban elképzelhetetlenek voltak a csárdák, a 
kocsmák. Nem csak a népdalok, hanem a költők és az írók is -  mint 
például Villon és Petőfi -  megörökítették a szép és kevésbé szép 
kocsmárosnékat.

A kofák mellett a falusi női társadalom vállalkozói voltak ők. 
Közmegbecsülésnek ugyan nemigen örvendtek az asszonyok köré
ben, noha egy kicsit azért sajnálták őket, mert nem volt könnyű a 
munkájuk. A sok férfi között nekik kellett helytállniuk. A kakasko
dó legényeket kellő eréllyel le kellett csillapítaniuk, s ha előkerült a 
bicska, mert errefelé igencsak bicskásak voltak a legények, akkor 
hívniuk kellett a csendőröket, a rendfenntartókat. Minden asszony 
természetesen azt szerette volna, ha kocsmája híressé, nem pedig 
hírhedtté vált volna. A népi emlékezet azonban leginkább az utób
biakat őrizte meg. A Lebuki csárdákat, a Makk Hetes kocsmákat. 
Az előbbiben valamelyik híres betyárvezért csaltak tőrbe a 
csendőrök éppen a csalfa kocsmárosnék segítségével, az utóbbiban 
pedig az egykori híres nagygazdák veszítették el nagy vagyonukat.

A szabadkai Makk Hetes kocsma napjainkban is áll, valahol a 
Majsai út végén. Annyira közkedvelt a városban, hogy helynévvé 
vált. A kocsma környékét manapság is így nevezik, az arra vezető 
autóbuszjáratot is róla nevezték el. A helyi hagyomány szerint a 
múlt század végén hatalmas kártyacsaták színhelye volt a vendéglő. 
Nem filkóztak, preferánszoztak, máriásoztak, ultiztak az itteni gaz
dák, hanem a parasztemberek legkedvesebb szerencsejátékát űzték: 
huszonegyeztek. Egy napon egy gazda, amikor hatalmas összeg nye
résére számított, de természetesen ugyanennyit veszíthetett volna 
is, kínjába lenyelte a makk hetest, hogy megmentse a vagyonát.

A történet természetesen nemcsak Szabadkán ismert, hiszen 
Makk Hetes nevű kocsma igen gyakori településeinken. Penavin 
Olga és Matijevics Lajos a vajdasági földrajzi neveket tartalmazó 
köteteiből tanulságos lenne egyszer kigyűjteni a csárdák, kocsmák 
nevét. Többnyire a gazdájáról nevezték el őket, de gyakran szenti
mentális neveket is adtak nekik. Korábban mintha szellemesebb 
cégneveket találtak volna ki a tulajdonosok, mint manapság, leg
alábbis Szabadkán. A Fekete Sas, a Vörös Ökör, a Kakas, a Bárány 
egykor híres fogadók, vendéglők voltak a városban. A két világhá
ború közötti időszakban a Két Galamb vendéglő volt az iparoslegé
nyek kedvenc találkozóhelye.
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Városban, faluhelyen korábban szigorúbban betartották a sza
bályt, hogy az egyes kocsmákat, vendéglőket kik látogathatják. A 
nagygazdák vendéglőjéből bizony kipenderítették a béreslegénye
ket, viszont a gazdalegény se merészkedett be a cselédek közé, mert 
előkerülhetett a bicska, és leszámolhattak egymással. Az alvég és a 
felvég különállását jól tükrözték a kocsmák, ahova rendszerint haj
nalban egy-egy pálinkára tértek be a férfiak. Napközben csak azok, 
akik lezüllöttek. Este azután ismét összejött a férfinép, hogy meg
tárgyalják a világ folyását, a nagyvilág eseményeit.

Vasárnap legalább egy kocsma a fiataloké volt. Ezen a napon 
már eljöhettek a lányok is, ilyenkor az asszonyok is betehették a 
lábukat. Elkezdődött a tánc. A fiatalok középen táncoltak, miköz
ben az asszonyok beszélgettek, gyönyörködtek a fiatal párokban. A 
férfiak pedig kint a söntésben iddogáltak.

KOVÁK ANIKÓ C.4
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A VIZEK VILÁGA





A HALÁSZOK

Elmentek már mind a régi halászok, hiszen akik közöttünk él
nek, már nem az igaziak. A mesterség fortélyait bizonyára ők is 
tudják, hiszen a halakat manapság is ugyanúgy halásszák, mint ko
rábban, csak most nem a nagy folyóinkból, a Dunából és a Tiszából, 
hanem a mesterséges halastavakból. Régen volt már, amikor szaba
don válogattunk a sokfajta halból, amiből azután finom étkek ke
rültek az asztalra. A XVII. és a XVIII. századi szakácskönyvek 
tanulsága szerint a főurak konyháiban több mint kétszáz receptet 
ismertek a halak elkészítésére. A halászat egykori nagy jelentősége 
napjainkban a halászlé, a halié főzésének kultuszában van. 
Meggyőződésünk azonban, hogy a halfőző versenyek inkább a 
sporthorgászok újmódi szokása, nem sok közük van a tiszai, dunai 
halászokhoz.

A török hódoltság után ez a terület vizekben gazdag volt. Az itt 
élő lakosság számára elsősorban nem áldás volt a sok mocsár, söm- 
lyék, ér, patak, hanem gond. Nem csoda, hogy már a XVIII. század
ban megkezdték a folyók, mocsarak lecsapolását. A csatorna kiépí
tésének ötlete Kiss Józsefé volt, aki kincstári mérnökként került 
erre a vidékre. Kucora, Cservenka, Torzsa, Kula határát mérte ki a 
letelepülő németek számára. Öt évvel később készítette el annak a 
csatornának a tervét, melyben Sziváctól Verbászig vezette el a mo
csarak vizét. A XIX. század elején azonban megvalósult az a nagy
szabású elgondolása, melynek révén 226 kilométerrel rövidebb lett 
az erdélyi só és a bánsági búza útja a császárvárosig, Bécsig.

A nagy művet nem a Kiss fivérek fejezték be. A munkálatok 
elhúzódtak, a terv más mérnökök irányításával végül 1802-ben mégis 
elkészült. A csatornaépítés történetét Majtényi Mihály két regényé
ben is megörökítette, a Kiss testvérpár korszakalkotó munkásságá
ról pedig számtalan tanulmány született. A néprajzos a tudós mér-
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nők munkásságát azonban nem kerülheti meg, hiszen a a Ferenc- 
csatornának a településhálózat fejlődésében, a bácskai és bánsági 
gazdasági élet átalakulásában rendkívül fontos szerepe volt. A XIX. 
században a mezőgazdaság felvirágozása tulajdonképpen a vízsza
bályozások eredménye is volt.

Hiszen fél évszázaddal korábban a korszak legjelentősebb föld
rajztudósa, Bél Mátyás még ázsiai állapotokról számolt be. Nagy
szabású munkájában arról ír, hogy ez a vidék a mocsarak világa. Az 
itt élő lakosok ekkortájt elsősorban a halakban gazdag vizek hasz
nából éltek. A tudós szerző meg is örökítette, hogyan halásztak 
ezen a vidéken a XVIII. század első évtizedeiben. Áradás után, 
amikor a folyók visszahúzódtak, a medrükben visszamaradó söm- 
lyék halait fogdosták ki, az ügyesebbek kézzel is, de többnyire borí
tókat használtak. A feneketlen kosarakkal leborították a zsák
mányt, azután kézzel egyszerűen kiszedték. A megtisztított halat jól 
besózták, majd napon kiszárították. Ezzel egész évben pótolták 
családjuk élelmét.

A XIX. század folyamán tovább folytatódott a folyók szabályo
zása. Ebben az időben már megváltozott a halászok életmódja. Az 
itteni német lakosság alakította meg az első halászcéheket; a legje
lentősebb központjuk Apatinban volt, de valamennyi Duna menti 
településünkön kisebb-nagyobb céhek működtek. A Tisza menti 
települések halászai is hasonlóan szerveződtek meg, mint a dunai
ak. A folyó menti telephelyeiket tanyának nevezték. Itt tartották 
hálóikat, csónakjaikat, ide várták a vevőket, a kofákat. Télen a 
folyókon jeget vágtak, a halakat hatalmas jégveremben tárolták, 
hogy a nyári melegben se menjen tönkre a zsákmányuk. A régi 
tartósításról azonban még a múlt században sem mondtak le, to
vábbra is sózták, szárították a halakat, azután nagy bálákban szállí
tották a nagyvárosok piacára, Pestre és Bécsbe, de Szlavónia falvai
nak piacaira is.

Á nagy folyók mentén még az ötvenes években is működtek a 
halszövetkezetek. A háború után természetesen ezeket is államosí
tották, mivel azonban nem volt kifizetődő a tevékenységük, néhány 
év alatt felszámolták őket. Az egykori halászok emlékét napjaink
ban már csak a földrajzi nevek meg történeti mondáink őrzik. Mar- 
tonoson például még ma is ismert az a történet, hogy a falu ősei 
halászok voltak. Ötszáz évvel ezelőtt egy Márton nevű halász tele
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pedett le hatodmagával a falu határában a Tisza mentén. A Tisza 
hat pontján építették fel házaikat. Az egyik házat, amely még ma is 
áll a Tank utcában, egyikük építette. Márton gazdáról nevezték el a 
falut Martonyosnak.

Természetesen az itt élő népek másképp halásztak folyóinkban, 
másképpen az erekben, másképpen a tavainkban. A régiek közked
velt halfajtája a csík volt. A doroszlói csíkászokat örökítette meg a 
múlt század nagy néprajztudósa, Hermán Ottó. Egy rövid időt maga 
is eltöltött a településen. Nagyszabású munkájához, a magyar halá
szatról szóló könyvéhez, valamint természettudósi munkáihoz itt 
gyűjtötte az anyagot.

161



A HALÁSZOK SZERSZÁMAI

Nem szeretem a tárlatok megnyitóját, mert olyankor nem tudok 
művészi alkotásokra figyelni, nem nézhetem meg alaposan a bemu
tatott tárgyakat. A múzeumok állandó kiállítását, hacsak módom 
van rá, többször megtekintem, mert minden alkalommal valami 
ismeretlent, nemegyszer csodálatosat fedezek fel egy-egy eszköz
ben. Szívem szerint valamennyit megfognám, megforgatnám, hogy 
még jobban megismerjem a formájukat. Számtalanszor láttám már 
a zentai múzeum anyagát, s titkos birodalmában, a raktárában is 
kedvemre szétnézhettem. Minden alkalommal megcsodáltam a ha
lászattal kapcsolatos anyagát, a sokféle hálót, a horgot, a szigonyt, 
megannyi apróságot, amit az egykori halászok használtak. Hogy 
hogyan, arról nem sokat tudtam, csupán néhány filmben láttam, 
mint vetették ki a hálót, míg aztán egyszer véletlenül Palicson szem
tanúja voltam annak, miként gyűjtik össze a zsákmányukat.

A régi halászeszközöket tavaink, csatornáink mellett manapság 
is használják. A Ludasi-tó partján álló tanyákon még megleljük a 
varsát, Kelebián pedig a padláson porosodik, szétszakadozott a há
lója, arra a boldogabb időszakra emlékezteti a gazdáját és a kutatót, 
amikor a tóban nem csak békát, hanem halat is lehetett fogni. A 
város, Szabadka, akárcsak a többi tavat, ezt is bérbe adta, s nem kis 
jövedelmet valósított meg belőle. Levéltári búvárkodásaim során 
még az is kiderült, hogy a századfordulón a Körös-érben már halte
nyésztéssel is foglakoztak. A húszas években nem hosszabbították 
meg a bérletet, így a halgazdaság is és a halászatnak ez a módja is 
feledésbe merült.

A varsákat azonban Ludason és a Kapitány-réten, titokban 
ugyan, de még napjainkban is használják. Manapság már kizárólag 
hálóból és fűzfavesszőből készítik őket, és többnyire csak három 
karikájúak. Régebben vesszőből fonták ezeket a tölcsérszerű eszkö

162



zöket. A fonás sűrűsége határozta meg, milyen halnak szánták. A 
XVIII. században, amikor az első halászcéhek megalakultak, a há
lóvarsákat is kezdték alkalmazni. A halászatnak ez a válfaja azt a 
jelenséget veszi figyelembe, hogy a hal csak akkor változtat irányt 
úszás közben, ha valamilyen akadályba ütközik.

A Kopácsi-rét halászainak különleges varsáira már Hermán Ot
tó is felfigyelt: „Ötkarikás varsa Drávafokon, Kopács halászainál és 
más helyen is dívik, s arról nevezetes, hogy csupán egy szárnya van.” 
Az öt karika fokozatosan kisebbedett, erre erősítették fel a hálót, 
hogy feszes legyen, a végét pedig valamilyen vastagabb madzaggal 
összehúzták. A háló szemének a nagyságától függött, hogy csukát, 
sügért, pontyot vagy nagy testű harcsát akartak vele fogni.

Minden halászszerszámot, így a varsát is, tartósítani kellett, 
hogy a vízben ne rohadjon el, ne menjen tönkre, ezért kétévenként 
kékkőoldatban áztatták. A hálót, ha pamutból kötötték, kátrányba 
mártották.

Nem csak a varsa elkészítése, hanem lehelyezése is nagy szakér
telmet igényelt. A bővebb halfogás reményében egymás mellé több 
varsát is elhelyeztek.

Kopácson a rekesztő halászat ősibb eszközét, a vejszét is szíve
sen alkalmazták egészen a negyvenes évekig. Vesszőből készült la
birintus volt ez, zegzugos fala a halfogó eszköz fejébe, a kürtőbe 
terelte a halakat. Nádból, gyékényből, vesszőből is készíthették. 
Falát a tó, illetve a lassú folyású folyó medréhez rögzítették. Lábadi 
Károly örökítette meg a kopácsi halászok vejszekészítő tudomá
nyát, azt, mikor kell összegyűjteni a gyékényt és mikor a nádat, hogy 
az építmény két-három évig is kitartson. A gyékényt a kétasszony 
nap között gyűjtötték, mert nem volt kukacos, a nádat pedig akkor, 
amikor megfagyott és lehullott a levele. A különleges labirintus 
egyes részeinek a magyar nyelvterületen azonos a neve: az egyenes 
kerítésszerű részt lészának, azt a részét pedig, amely végeredmény
ben megfogja a halat, kürtőnek hívják, de van a vejszének udvara is. 
A zsákmányt, amely eltévedt a kürtőben, könnyűszerrel naponta 
többször is kimerték.

A vejsze részeit: a lészát és a kürtőt télen készítették elő a 
halászok, és tavasszal, az áradás előtt helyezték le. Mindenekelőtt 
alaposan megtisztították a terepet. Először a kürtőt építették meg, 
nyílása az áradás irányában volt, mert onnan érkeztek a harcsák, a
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pontyok, majd a lészákat verték egyenként az iszapba, végezetül 
fűzfakarókkal megerősítették a különleges alaprajzú építményt, 
amely száz méter hosszúságban is elzárhatta a halak útját.

A legősibb halászeszközünk a vejsze. Sokféle formáját ismerik a 
Kárpát-medencében. Elkészítése, karbantartása sok munkával járt. 
A vejszetulajdonosok egy-egy közösségben szorgalmas embereknek 
számítottak.

M E H m  HtuLA 3. A
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A VÍZIMALMOK TITKA

Valamilyen titok övezi a malmokat. Nemcsak az emberiség első 
ipari létesítményeinek számítanak, hanem olyan helyek is, ahol 
összejöhettek az emberek, véleményt mondhattak a világ dolgairól. 
Kimondottan a férfiak gyülekezőhelyei voltak, az asszonyokat ki
nézték, ha netán elkísérték az urukat.

Az őrlésnek természetesen megvolt a szezonja; dologidőben, 
vetéskor, aratáskor, kukoricatöréskor nemigen volt munkájuk a 
molnároknak. Ha azonban beindult a munka, éjjel-nappal dolgoz
tak, forogtak a malomkövek. A gazdák pedig türelmesen vártak 
sorukra. Idős adatközlőink még most is nosztalgiával emlékeznek 
azokra az időkre, amikor a kenyérnekvalót a Dunához vitték vala
melyik vízimalomba, vagy a város-, illetve faluszéli szélmalomba.

Szomorú a sora egykori malmainknak. Még a legkorszerűbb 
gőzmalmokat is a háború után leszerelték, csak egy-egy emeletes 
épület jelzi falvainkban, hogy ott korábban őröltek. A szélmalmo
kat is lassacskán lebontották; a lóvontatású szárazmalmokból 
mindössze egy áll még Kikindán. A régimódi malmok közül a vízi
malmok sorsa a legszomorúbb, belőlük alig akad hírmondó. A hajó
malmok mind megsemmisültek, a patakmalmok közül Szenttamás 
közelében félig romos állapotban várja a szebb időket a túrjai po- 
tyogó.

Pedig egykor százával álltak ilyen építmények. Lassú folyású 
patakjainkon az ügyes, vállalkozó kedvű gazdák fölépítették a ma
guk malmát. A Krivaján, a Csíkon, a Körösön, a Jegricskán működ
tek a vízimolnárok. Levéltári adataink vannak arról, hogy a Palicsi- 
tó sodrását is kihasználták az itteni gazdák. 1885-ben egy bátor 
bunyevác gazda a Mlakán kívánt malmot építeni. Hogy mi lett a 
sorsa kérvényének, nem tudjuk, mert az iratok elkallódtak. Napja
inkban már csak az emlékezet és a régi iratok őrzik az egykori
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malmok emlékét. A szélmalmokat és patakmalmokat az új, modern 
technológia szorította háttérbe. Kicsi volt a teljesítőképességük, 
ki voltak szolgáltatva az időjárás viszontagságainak. A potyogó- 
kat a harmincas-negyvenes években már csak darálóként haszno
sították. Búzát csak nagyon ínséges időkben, a háború alatt őröl
tettek bennük.

A dunai és a tiszai hajómalmok, amelyek egészen a második 
világháborúig működtek, csak részben voltak a modern technológia 
kárvallottjai. A dunai malmok legtöbbje a második világháború 
alatt semmisült meg. A batinai front természetesen ezeket sem 
kímélte. Azok működtetését, amelyek átvészelték a vérzivatart, az 
ötvenes években hatóság tiltotta be, mert akadályozták a forgalmat, 
pedig a nép a dunai vízimolnárokat -  jó minőségű lisztjük miatt -  
messziről is felkereste. A monostori, bezdáni, gombosi malmokhoz 
még a bajmokiak, ómoravicaiak is eljártak.

A hajómalmok a rómaiak találmánya. A legenda szerint 536-ban 
a várost ostromló gótok elterelték annak pataknak a vizét, mely a 
malmokat működtette, hogy kiéheztessék a lakosságot. Ekkor a 
város védői a malmaikat átszerelték a Tiberisen horgonyzó dereg
lyéikre. A Kárpát-medencében először, a XIII. század végén a budai 
hajómalmot emlegetik. Világkorukat a XVIII. században élték. A 
bécsi udvar a Duna mentére és a Tiszára hajóépítő molnárokat, 
„schoperokat”, superokat telepített, hogy elegendő lisztet kaphas
son a katonaság a napóleoni háborúk alatt.

Az őrlőszerkezetet egy kisebb és egy nagyobb úszótestre szerel
ték. A házhajót és a kishajót gerendákkal erősítették össze. A rövid 
híd részben arra szolgált, hogy a molnár átjárhasson az egyik hajó
testből a másikba, részben pedig ezzel szabályozták a szerkezet 
mozgását. A hajóházhoz szerelték a malomkereket, ehhez pedig a 
hajótestben a bonyolult őrlőszerkezetet, a fogaskerekeket kapcsol
ták, amelyek azután a malomköveket forgatták. A XIX. század 
végén a hajómalmok is megújultak, a kövek helyére őrlőhengereket 
és szitákat szereltek, s ennek következtében gépekké váltak ezek az 
úszó szerkezetek.

A bácskai dunai és tiszai malmoknak többé-kevésbé állandó 
kikötőhelyük volt. Ide jártak a gazdák; néha egy-két napot is vára
koztak, míg sorra kerültek. Monostoron is sokan megfordultak a 
vízimolnároknál. Valószínű, hogy a hosszan tartó várakozás alkal
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mával vált híressé a helybéli szentkút is. Egy vak asszony, miután 
hallott a kegyhelyről, arra kérte az urát, hogy legközelebb, amikor a 
dunai vízimalmokhoz megy, őt is vigye magával, s míg a férje sora
kozik, addig ő ott marad a „vodicánál”. A férfi féltette a feleségét, 
attól tartott, hogy beleesik a Kígyósba, de a hosszas könyörgésnek 
mégsem tudott ellenállni. Az asszony a kegyhelynél maradt, ő pedig 
másfél napig sorakozott a Dunánál. A beteg asszony egy álló napig 
imádkozott, megmosdott a szentkút vizében, s várta a férjét, hogy 
majd csak megérkezik. Már alkonyodott, amikor meghallotta a lo
vak dobogását, s a szürkületben életében először megpillantotta a 
férjét. A Szűzanya meghallgatta könyörgését, visszanyerte látását, s 
ez bizony csodának, nagy csodának számított, ahogyan a helybeliek 
megállapították.
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A PATAKMALOM

Átalakul az élet folyóink, patakjain, tavaink mentén. Az egykori 
vízi élet csodálatos világának napjainkban már alig akad hírmondó
ja. Már csak a népdal szövege utal arra: „Ki a Tisza vizét issza, 
vágyik annak szíve vissza.” Nem valószínű, hogy a Tisza mentén 
bárki arra vállalkozna, hogy megkóstolja nagy folyónk agyon
fertőzött vizét. Nyolcvanötben, amikor huzamosabb ideig gyűjtöt
tem Martonoson, az öregek arról meséltek nekem, hogy gyerekko
rukban még a legszegényebbek is el-eljártak a folyóhoz, s cserép
kannákban hordták a vizet abronyicán, a faluban azután krajcárért 
árulták. Minden alkalommal megdöbbenek, amikor visszatérek 
egy-egy kutatópontra, s régi adatközlőimet keresem, esetleg ér
deklődöm utánuk, s közlik velem, hogy már rég eltemették őket. 
Pedig -  gondolom ilyenkor -  mennyi mondanivalójuk lett volna 
számomra. Miért is nem kerestem fel ismét egyiküket-másikukat?

Nem tudom, él-e még a kispiaci Böröcz Mátyás, aki akkor segí
tett rajtam visszaemlékezéseivel, amikor a vízimalmok után kutat
tam. A zentai levéltárban akadtam egy beadványra, melyben az egyik 
martonosi gazda a potyogójának, vízimalmának a tetejét szeretné 
újranádazni. Martonoson érdeklődtem a malmok után, mígnem 
Grujić Marko bácsi, aki részletesen beszélt nekem a tiszai vízhor
dásról, el nem küldött Kispiacra, hogy ott kérdezősködjek, mert a 
patakmalmok, a rekavicák a Körösön működtek, nem a Tiszán, 
emiatt a kispiaciak jobban ismerik történetüket. így kerültem a 
Böröcz családhoz, Mátyás bácsihoz, aki házasságáig a Körös menti 
nagygazdáknál béresként dolgozott.

A Körös kispiaci szakaszán, a martonosi határban abban az 
időben hét patakmalom is működött. Két-háromszáz méternyi tá
volságban álltak egymás szomszédságában. A nemzetközi út mel
lett, a patakparton állt Szarvas János malma. A mai település köze-
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lében pedig öt potyogó volt: a Cselédes-féle, Oláh Józsefé, Bagi 
Beráé, akinek a tisztességes neve Domokos volt, de mindenki csak 
Baginak nevezte, ezt követte Grujo bácsié és Juhász Jánosé. A falun 
kívül, a patak alsóbb szakaszán, két kilométernyire a többitől a 
Bajati-féle vízimalom állt. A harmincas évek végén, a negyvenes 
évek elején szabályoztak a patakot. A visszaemlékező szerint vala
milyen nagy árkot ástak, mert a régi időkben olyan sok vize volt a 
Körösnek, hogy árvíz idején a házakat is elöntötte. Ebben az időben 
hatósági rendeletre kellett lebontani a malmokat. Lebontásukkor 
már csak kukoricát daráltak bennük, előtte azonban búzát is, külö
nösen az első világháború, a nagy rekvirálások idején.

A vízimolnárok háza közvetlenül a patak partján állt. A Körös 
medrének oldalát kitéglázták, hogy biztonságosabb legyen. Maga a 
malomház vert falú volt, akárcsak a környékbeli tanyaépületeké. A 
malom mellé kisebb zsilipet építettek, amelyet, ha összegyűlt a víz, 
egyszerűen felengedtek, s az nagy erővel zúdult a kétméternyi át
mérőjű malomkerékre. A víz alulról folyt a kerékre, annak lapátjai
ra, melyek -  az adatközlő szerint -  leginkább a kanálra emlékeztet
ték. A malomkerék a főtengelyhez kapcsolódott, mely azután a 
malomházban álló kocsikeréknyi nagyságú nagyobb és lényegesen 
kisebb fogaskereket hajtotta; az erőt valamilyen csigafélék vitték át 
a malomkövekre. Az elnevezéséből arra következtethetnénk, hogy 
a víz fölülről hajtotta a kerekeket, rápotyogott.

Mint már a fentiekben kifejtettük, a víz alulról forgatta a kere
ket. A körösi malmok csak egy pár kocsikeréknyi nagyságú kővel 
működtek. Az alsó követ minden esetben rögzítették, a fölső pedig 
forgott. A kőpár bádogból készült köpenyben, kéregbe volt burkol
va, fölötte volt a tölcsérszerű garat, s ezen keresztül engedték folya
matosan a szemeket, a darásládába pedig a kövek oldalán szép 
lassan kifolyt a dara. Ha elég nyomása volt a víznek, akkor egy óra 
alatt két-háromszáz kiló kukoricát is megdaráltak. A malomház, 
ahol lényegében a szerkezet állt, nem volt lepadlásolva. A garathoz 
egy kisebb dobogón lehetett feljutni. Amikor fölengedték a zsilipet, 
a zsákokból folyamatosan öntötték a kukoricát.

A dara szemének a nagyságát a kövek beállításával szabályozták. 
Ha apróbb szeműt kívánt a gazda, leengedték a köveket, ha nagyobb 
szeműt, akkor fölemelték. A köveket időként a molnár éles acélka
lapáccsal megvágta. Külön csigarendszer volt e célra a malomház-
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bán, ennek a segítségével emelték fel a két-háromszáz kilós köve
ket. A kövek természetesen idővel elvékonyodtak, ilyenkor kicse
rélték őket, de hogy honnan szerezték be, arra Böröcz bácsi már 
nem emlékezett.

Egész nyáron őröltek a patakmalmok, mert a molnárok a zsilip- 
rendszer segítségével mindig felfogták, tartalékolták a kellő 
mennyiségű vizet. A víznek körülbelül egyméternyi esése volt, tehát 
biztosította azt az energiát, amely forgásba hozta az egész szerkeze
tet. A patakmalom minden része fából készült; kivételt képeztek 
természetesen a csigák és a malomkövek. A molnárnak nemcsak az 
őrléshez kellett értenie, hanem a szerkezet javításához is.

A Körös-parti vízimolnárok szakmájukat kiegészítő tevékeny
ségként űzték. Fő megélhetési forrásuk minden esetben a földmű
velés volt, mert a potyogók sohasem biztosítottak akkora jövedel
met, amennyire családjuk eltartásához szükségük volt.
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MOCSÁR, BARA

A XVIII. és XIX. századi nagy vízszabályozások hatására átala
kult Bácska és Bánát természeti képe. Az egykor gazdag vízi világ 
emlékét napjainkban már csak földrajzi neveink őrzik, mert egy 
részük nincsen közhasználatban, feledésbe merült.

Szabadka újkori történetének, fejlődésének első kétszáz éve is 
szorosan kapcsolódott a mocsarak lecsapolásához. A régi térképek 
még bejelölték a város központjában, vagy ennek közelében a mo
csarakat, amelyek a város török korszakára utalnak: a Rogina-, az 
Agina- és a Jaszi-barát. A híres mocsarakra már a legidősebb sza
badkaiak sem emlékeznek, kivéve az utóbbit, amelynek maradvá
nyai egy beépítetlen telek formájában még napjainkban is megvan
nak a Stipe Grgić utca környékén.

Szabadka sikeresen megszabadult mocsaraitól, sajnos a város 
határában található kisebb tónak is hasonló a sorsa, mint a Jaszi- 
baráé. A Görbe-tó bizony tó volt még a század elején, a csávolyi 
határban. A két világháború közötti időszakban még bérbe adták a 
Kelebiai-tó halászati jogát. A Sós-tó ugyan gyakran kiszáradt, a 
ludasiak, noszaiak, palicsiak, királyhalmiak legnagyobb örömére, 
mert az asszonyok olyankor eljárhattak összesöpörni a „széksót”. 
Kellett otthon lúgkészítéshez és szappanfőzéshez; jobb híján ezt is 
felhasználhatták.

A Palicsi- és a Ludasi-tó, no meg a Vér-tó állja még a sarat, az 
utóbbit azonban a környékbeliek leginkább Kispalicsnak ismerik. 
Fontos szerepük volt a város életében. Ludasról a középkori okle
velek hamarabb megemlékeznek, mint Szabadkáról. A XIV. szá
zadban minden bizonnyal azonos jelentőségű települések lehettek. 
A tó partján és közelében már több középkori és még régebbi 
település nyomára bukkantak régészeink, bizonyítva ezzel is e vizek 
fontosságát.
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A török hódoltság után is gyorsan megtelepedik partján az em
ber. Elsősorban a szegény kisparasztoknak adott otthont, segített 
előteremteni a mindennapi kenyeret. A tó közelsége részben meg
könnyítette az ott élők életét. Aki szorgalmas volt, annak munkát 
adott télen-nyáron, aki lustálkodni szeretett, az sem halt éhen, mert 
halat fogni, vadászni tavasztól őszig lehetett. Nem okozott gondot a 
tüzelő beszerzése sem, hiszen a nád gyökere, a kotú, ha kiszáradt, 
jobban fölfűtötte a kemencét, mint a szalma és a szárízék. A har
mincas években még olyanok is éltek itt, akik -  igaz, csak kiegészítő 
foglalatosságként -  pákászkodtak: gyűjtötték a madártojást, szép 
madártollakat, orvosi célokra még piócákat is. Az idős hidasiak ma 
is meg vannak győződve arról, hogy a magas vérnyomásnak a legha
tékonyabb gyógyítója a pióca, csak pontosan kell tudni, hova kell 
helyezni, s mikor kell rápöccinteni a konyhasót, hogy megszabadul
jon tőle az ember.

A bambusz gumóját nemcsak a gyerekek gyűjtötték, hogy a nyári 
estéken elkergessék füstjével vele a szúnyogokat, hanem a felnőttek 
is. A taplót ezen a vidéken nem csak taplógombából készítették, 
hanem a bambusz virágjából, pákájából is. A pákákat letördösték és 
a kukoricaszár, valamint a szalma erős hamulúgjában kifőzték. 
Volt, aki a főzőlébe, hogy erősebb legyen, lótrágyát is tett. Egyórai 
főzés után a kifőzött növényt a tűző napon megszárították. Az így 
előkészített tapló könnyen lángra lobbant, nem okozott gondot a 
tűz csiholójának.

A helybeliek pontosan tudják, hogy a tó meghatározott időben 
tisztul. Különleges fények jelennek meg ilyenkor, a ludvérc, a üdére. 
Tudni vélik, hogy kincset jelez, de a mesés aranyat, drágakövet 
eddig még senki sem találta meg. Régi településeink keletkezéséről 
az ott élők többnyire szép történeti mondákat tudnak kikerekíteni. 
Ludas esetében ilyent nem találtunk, pedig még napjainkban is az 
átlagosnál gazdagabb a folklórkincsük: még manapság is szép balla
dákat, meséket mesélnek. A tóval kapcsolatos történetek közül 
azonban azokat nem, melyekről Szabadka történetének írói szíve
sen megemlékeznek, nevezetesen arról, hogy az emberek a török 
korszakban a tóban, a nádasokban találtak menedéket a török mar- 
talócok elől. Naphosszat a vízben álltak, s ha közeledett az ellenség, 
alámerültek, s nádszállal szívták a levegőt. A szerencsétleneknek, 
mivel a katonaság kifosztotta őket, a tó volt az egyetlen megélhetési
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forrásuk. A történetírók, Dudás Gyula, Iványi István is a ferencesek 
naplójára, a História Domusra hivatkoznak. Az atyák pedig minden 
bizonnyal a szájhagyományt jegyezték fel, mert lényegesen később, 
csaknem fél évszázaddal a felszabadulás után kezdték el vezetni 
híres naplójukat, melyben a város legjelentősebb eseményeit örökí
tették meg. Ezt a történetet a mai ludasiak nem ismerik. Valószínű
leg azért, mert a tó partján kicserélődött a lakosság. Igen korán, 
1743-ban szegedi dohánykertészek bérelnek itt földeket, árendál- 
nak, akik azután állandóan letelepednek a pusztában. A török kor
szak meséi Kátókat, Márékat emlegetnek. Őket rabolták el, vitték 
örökös rabságba valamelyik hárembe. Bunyevác lányok voltak, az ő 
szomorú sorsukról mit sem tudtak az idetelepülő szegedi gányók.

KATALIN £ c
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BETYÁR VILÁG





SOBRI JÓSKA

Egy levéltárostól, a megboldogult Milodánovics Máriától ka
pott jegyzetekben bukkantam annak az iratnak a jelzetére, melyben 
Sobri Jóskát, a híres dunántúli betyárt és bandáját körözik. A banda 
valamennyi tagjának szűkszavú leírását is közli a vármegyei átirat, 
melyet a sándori hatósági rendeletek között olvashatunk a szabad
kai Történelmi Levéltárban. Sobri Jóska, hasonlóan a többi betyár
hoz, valóságos személy volt, de nem a betyárvilág hőskorában, a 
múlt század ötvenes éveiben élt, hanem másfél évtizeddel korábban. 
Huszonhét éves volt mindössze, amikor 1837-ben felakasztották. 
Népszerűségét csak Rózsa Sándor szárnyalta túl. Róla is a szokásos 
betyármondákat mesélték, azt, hogy a szegényeken segített, a gazda
gokat megbüntette, okosságával túljárt üldözői eszén. Őt is termé
szetesen a szép asszonyok, a csárdásnék, a kocsmárosnék segítették, 
ha éppen szöknie kellett.

A betyármondák, népballadák a XVIII. és XIX. századi Európá
ban alakulnak ki, ekkor válnak a népköltészet közkedvelt műfajává. 
A magyar betyártörténetek rokonságban vannak Robin Hood viselt 
dolgaival, de szegénylegényeinket a szerb törökverő hajdukokkal is 
párhuzamba állíthatjuk. Sobri Jóska, Bogár Imre, Fábián Pista, 
Geszti Jóska, Angyal Bandi, Vidrócki Marci -  csak a leghíresebbe
ket soroltuk fel -  tehát valóságos történelmi személyek voltak, kis
stílű tolvajok, akik több esetben megpróbáltak visszatérni a becsü
letes civil életbe, de elhatározásuk nem járt sikerrel. A balladák, a 
mondák azonban nem erről szólnak, hanem arról a másfél évszáza
dos feszültségről, idegen elnyomásról, mely a Rákóczi-féle szabad
ságharc bukása után alakult ki Magyarországon, s amely végső so
ron az 1848-as forradalomhoz is elvezetett.

A népköltészet utolsó termékeny korszaka a bukott negyveny- 
nyolcas forradalom után volt, a múlt század közepén. Ekkor szület
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tek a betyárballadák, s mint ahogy azt Vargyas Lajos megállapítot
ta: „Még egyszer utoljára támadt a népnek valami nagy közös társa
dalmi élménye, ami egész életét megrázta, valami nagy közösségi 
izgalom, amiből újra valami olyan szépséges fakadt, mint egykor a 
középkor végén, fölfelé törekvő vágyaiból.”

A ma is gyűjthető bácskai és bánáti népköltészet legjobban meg
formált dalai közé tartoznak a betyárdalok és -balladák. A helyi 
hősök mellett Rózsa Sándor és Bogár Imre viselt dolgait éneklik 
legszívesebben. Sobri Jóskáról azonban nem tud az itteni nép. A 
vármegyénkhez küldött átirat egy volt a sok közül, melyben gyanús 
személyek után nyomoznak. Különösebb izgalmat nem okozott a 
csendőrségnek sem, hiszen a Bakony, a Somogy messze volt Bácská
tól, s hol volt még Rózsa Sándor!? A ponyvakiadványok, melyekben 
megénekelték a híres úri betyár, Sobri Jóska, a magyar Rinaldo 
Rinaldini kalandjait, nálunk nem voltak népszerűek.

A haramiavezér 1835-ben szervezte meg hírhedett bandáját, mi
után egy kisebb rablás után kiszabadult a börtönből. Csaknem két 
évig tartotta rettegésben a bakonyi nagyurakat. Országos körözést 
akkor adnak ki ellene, amikor 1836-ban -  társaival együtt -  a csá
szár ezredesének a kastélyát is kirabolta.

Az első szigorúan bizalmas átirat Bács-Bodrog vármegyéhez 
1837. január 4-én érkezett meg, melyben a legnagyobb titoktartásra 
kérik a hatóságot, hogy járjanak el a körözött személyek ellen. 
Felhívják a figyelmét arra is, hogy Sobri Jóska és bandája igen 
szabadon viselkedik: „szállásokon mulatoznak, s magoknak vak
merőén élelmet adatni kívánnak.” Felsorolják lehetséges tartózko
dási helyüket is: „minden szállások, tanyák, csárdák, helységek, 
erdők és más rejtett helyek.”

Ebben a körözőlevélben még nem olvashatjuk Sobri személyle
írását, de a hónap végén, január 22-én Vojnits Dániel ómoravicai 
jegyző gondosan bejegyzi a banda valamennyi tagjának az adatait. 
„Sobri Józsi 27 esztendősnek valja magát, magas sudár termetű 
válban és csípőben széles, feher tiszta, középmagos termetű, külön
ben barnás képű, fekete nyízett hajú, kifeléálló kisfekete bajúszú, 
fekete szemű, Vasvármegyében neveltetett...”

A körözött személyek között volt Sobri egyik rokonai, Pap An
dor is, aki lényegesen idősebb volt, mint a többiek: ötvenesztendős, 
köpcös, szökés képű, szőke, vékony szálú, haját befonva viselte.
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Sánta volt, mert a múlt századi körözvény szerint „lábára hibás 
lépésű”. A körözvényben felsorolják a banda egyes tagjainak ragad
ványnevét is. Kis Jancsit Fűmagnak nevezték társai, valószínűleg 
azért, mert alacsony volt, de kitűnően célzott, hiszen ezt olvashat
juk róla: „igen jó lövő.”

A bandát 1837-ben elfogták, s még ugyanabban az esztendőben 
a fővezért felakasztották. Hamarosan szárnyra kaptak a Sobri Jós
káról szóló mondák. A történetek, melyeket a nép mesélt, megörö
kítették azt a mozzanatot, amelyre az elfogató parancs is utal, hogy 
a csárdák, tanyák tulajdonosainak kell őt és bandáját etetniük. A 
többi betyárhoz hasonlóan Sobrit is a szép kocsmárosnék segítet
ték. Személyleírásából arra következtethetünk, hogy jóképű legény 
lehetett. Nem csoda, hogy megdobogtatta a menyecskék szívét.
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AMODA JÖN BOGÁR IMRE

Csaknem két évtizeddel ezelőtt jelent meg Vargyas Lajos össze
foglaló monográfiája a magyar népballadákról. A kétkötetes könyv 
jegyzeteiben valamennyi ballada esetében közli azt is, hogy addig 
egy-egy típusból hány variánst gyűjtöttek össze a magyar nyelvterü
leten. Vajdasági adatokat a tudós könyvben szinte alig találunk. 
Az egyik legnépszerűbb betyárballada, amely Bogár Imre elfoga- 
tásának és kivégzésének történetét örökítette meg, e könyv ta
nulsága szerint nálunk csak Gomboson, Nagybecskereken és 
Szajánban ismert.

Vargyas monográfiájának közzététele után jelentek meg azok a 
gyűjteményes kötetek, melyek egy-egy település, illetve tájegység 
balladáit veszik számba. Ezek tanulsága szerint Bogár Imre történe
te rendkívül közkedvelt Bácskában, mert a topolyai balladás könyv 
Tóth Ferenc válogatásában hét variánst közölt, a kupuszinai Silling 
István-féle gyűjteményben pedig 12 szöveg változatát olvashatjuk, 
ami azt jelenti, hogy -  ha tudatos gyűjtést végeztek folkloristáink -  
ezt a balladát minden településen ismerték. Hogy napjainkban 
mennyire eleven Bogár Imre alakja, azt az újabb gyűjtések igazol
hatnák.

Ki is volt az a híres Bogár Imre? A többi betyárhoz hasonlóan ő 
is valóságos személy volt. 1842-ben Nagykőrös határában született. 
Tizenkilenc éves korában adta a fejét betyárságra. Fél évig rabolt a 
Duna-Tisza közén édesapjával és testvéreivel. Két hadnagy alvás 
közben fogta el 1862. július 11-én. A rögtönítélő bíróság egy héttel 
később halálra ítélte, két nap múlva már ezrek kísérték ki a 
vesztőhelyre. A fiatal betyárlegény virágkoszorút tartott a kezében. 
Az egykori tudósító azt is feljegyezte, hogy „leventei termettel, 
majdnem gyermeteg ifjúsággal, deli szépséggel -  és az Isten képmá
sát viselő arcvonásokkal bírt” a fiatal betyár.
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Nyolc évvel kivégzése után már följegyezték a ma is közked
velt történetet, mely merőben más, mint az igazság. A ballada 
hőse ugyan lopni készül, de csak azért, hogy Dűli Marcsának, a 
babájának bölcsőt vegyen. Az igazi Bogár Imre és a balladai hős 
között mindössze annyi az összefüggés, hogy a szövegek is szép 
legényként örökítik meg Topolyán és Kupuszinán, de hadd idéz
zük a szöveget:

Nézz ki, Marcsa, nézz ki 
Ablakod firhangján!
Most kísérik Bogár Imrét 
Sárga paripáján.

Ezöst a zablája,
Gyémánt a kantárja.
Az a híres Bogár Imre 
Annak a gazdája.

Nézz ki, babám, nézz ki 
Ablakod jirhangján,
Amoda jön Bogár Imre 
Setét pej paripán.

Arany a zablája,
Réz a kantárszárja,
Szabadkai szép lejányok 
Bámulnak utána.

A topolyai változat e része lényegében megegyezik az 1875-ben 
feljegyzett variánssal. A topolyai Bogár Imre-balladák azonban más 
szempontból is tanulságosak. Csupán Farkas Erzsébet szövege kö
veti szigorúan az országosan ismert változatot, a többi ének egy 
másik klasszikus balladaszöveggel ötvöződik: a megszólaló halottal, 
melynek az a lényege, hogy a megölt legényt csak a szeretője tudja 
feltámasztani. A két típus ilyen keveredése -  eddigi ismereteink 
szerint -  csak Topolyán közkedvelt.

A kupuszinai variánsok számunkra azért tanulságosak, mert Bo
gár Imre nem csak a kecskeméti vásárban akar „pénzt csinálni”, 
hanem Eszéken, Szabadkán, Pécsváradon, Szegeden, sőt még Bez- 
dánban is. Bogár Imréről viszonylag kevés történeti mondát jegyez
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tek fel. Zentán úgy tudják, hogy náluk akasztották fel a daliás 
fiatalembert.

Rózsa Sándor mellett Bácskában, a szabadkai határban biztosan 
megfordult. Viselt dolgaira az itteni Történelmi Levéltárban Ma
gyar László bukkant rá, az iratokat 1980 márciusában közzé is tette 
a 7 Napban. A helytörténész közleményének ezúttal csak a lényegét 
foglaljuk össze: Dulics Antal helybéli földbirtokos a szabadkai or
szágos vásáron felismeri azt a lovat a kecskeméti Varga Józsefnél, 
melyet fiától rabolt el Bogár Imre. A jegyzőkönyv részletesen ismer
teti Dulicsék vallomását, melyben elmondják kifosztásuk történe
tét. Az öttagú banda tagjai közül kettő pórruhába volt öltözve, 
kettő ráncos pantallóba, melyet abban az időben a hajósok hordtak, 
egynek pedig kicifrázott subája is volt. A vallomásból az is kiderül, 
hogy Bogárék válogatósak voltak, mert Dulics gazdának csak egy 
lovát vitték el, az aranyszínű kancát, a másik kettőt nem bántották, 
mert nem tetszett nekik: „nem nekik való lévén”. 1861. december 
1-jén 40-50 szabadkai gazdát rabolt ki az öttagú banda. Csaknem 
másfél évszázad távlatából nehezen értjük, hogy nézhették tétlenül 
kifosztásukat, mely csaknem két órán át tartott.
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JÁRT-E ANGYAL BANDI 
ANGYALBANDIBAN?

Népünk nemcsak balladákban, népmondákban örökítette meg a 
betyárokat, hanem még földrajzi neveink is őrzik emléküket. A 
Ludasi-tóban van egy apró sziget, nevezi ezt a nép Boszorkányok 
szigetének is, de közkeletű elnevezése Rózsa Sándor szigete. A 
topolyaiak egy egész tanyasort a környék híres betyárjáról, Angyal 
Bandiról neveztek el. A magyar betyárvilág tehát két Angyal Bandit 
tart számon. A híresebbik Eszakkelet-Magyarországon, a Felvidé
ken élt még a XVIII. század utolsó harmadában. Felvidéki nemes 
emberként kezdetben ő maga nem foglalkozott a lovak elkötésével. 
Élete végén azonban részt vett a karcagi, mezőtúri vásárok kifosztá
sában. E tette miatt börtönbe is került. Ezt örökítette meg az a 
ponyvaballada, melyet a borsodi, nógrádi, bihari parasztok énekel
tek. A róla szóló mondákat országosan ismerték, de elsősorban 
Borsodban és az Alföldön kedvelték őket. A gazdag családból szár
mazó betyár tisztességes neve Ónódy András volt. Alakját nagy 
írónk, Jókai Mór is megörökítette.

A felvidéki Angyal Bandinak látszólag nem sok köze van topo
lyai, ómoravicai, pacséri elődjéhez, hiszen a hagyomány szerint itt 
élt a mi vidékünkön. Legszívesebben Roglaticán tartózkodott, mert 
távol eső, elhagyott vidék volt ez. Ha a történetek tartalmát vizsgál
juk, akkor a felvidéki betyárvezér életére ismerhetünk. Azt mesélik 
róla ezen a vidéken is, hogy bárónak a fia, Piroska babája pedig egy 
molnárnak volt a leánya. O nevezte Angyalomnak, innen a ragad
ványneve is.

Viselt dolgai a közkeletű betyártörténetek változatai. Hiszen 
valamennyi betyár túljár az urak eszén, az elfogására induló katona
ságtól csodálatos módon sikerül megszöknie. Szívesen járt a gazda
gok lakodalmába, az élelmet elvitte tőlük, hogy szétossza a szegé
nyek között. Csodatevő erejéről is tudnak. Gyakran megfordult
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Topolyán a legkedvesebb szeretőjénél a Patkány utcában. A Telecs- 
kai-dombokban különleges pincerendszert építtetett magának. A 
legenda szerint a gádorok egyrészt menedéket adtak neki, ha a 
csendőrök elől kellett bujkálnia, másrészt ezekben eltüntethette a 
lopott állatokat. Tette ezt hasonlóan, mint nagy elődje, a felvidéki 
betyárvezér. A pincében mérhetetlen mennyiségű kincset is felhal
mozott. Sokan megpróbálták kiásni, de nem találták.

Elfogatásáról, arról, hogy börtönbe vetették, a mi vidékünkön 
nem mesélnek. Hogy egykor valóban itt élt a Roglaticai-pusztában, 
azt senki sem vonja kétségbe, hiszen a települést 1894-ben Angyal 
Bandinak nevezték. A Szabadkáról elinduló vicinálist, melynek a 
végállomása Bajsán volt, a két világháború között is még Angyal 
Bandinak hívták.

Az egykori Vojnits, Fernbach, Szemző uradalmakba 1922-ben 
likai és boszniai telepesek érkeztek. A híres betyárvezér alakját ők 
is ismerik. Az új telepesek fantáziáját is leginkább híres pincerend
szere izgatta, mert mondáikban erről meséltek, s arról, hogy 
ezekből támadta meg az arra haladó utasokat, de csak a gazdagokat.

Ki volt tehát a roglaticai Angyal Bandi? Helyi betyárvezér, vala
melyik Fernbach ivadék, aki a múlt század végén élt a Telecskai- 
dombokon? Hiszen azt is tudni vélik az itteniek, még a vonatot is 
megállította, hogy egy szegény asszony beteg gyermekével felszáll
hasson a szerelvényre. Felvidéki betyártevékenysége és a topolyai 
históriák között csaknem egy évszázadnyi a különbség. Rózsa Sán
dor kortársa lehetett volna. A történetek tanulsága szerint ők ket
ten: Rózsa Sándor és Angyal Bandi sohasem találkoztak. A többi 
hírhedt rablóvezér valóságos cselekedeteit, még ha vidékünkön 
nem is tartózkodtak, a levéltári források, amint azt előző írásunk
ban Sobri Jóska kapcsán elmondtuk, megörökítették.

A topolyai Angyal Bandit nem köröztette a rendőrség, lopásaira 
nem figyelmeztetik a vármegye jegyzőit. Az viszont feltűnő, hogy 
kizárólag csak a Topolya, Ómoravica, Bajsa háromszögben mesél
nek hőstetteiről. Ez a tény azt bizonyítaná, hogy helyi hőst örökítet
tek meg történeti mondáink. Mi azonban meg vagyunk győződve 
arról, hogy a topolyai Angyal Bandi azonos a felvidéki betyárral. A 
topolyai magyarok a XVIII. század közepén jöttek ide Pest, Heves 
és Borsod vármegyéből. A korai időszakban a Bácskába költözőttek 
tarthatták a kapcsolatot az otthoniakkal, tőlük hallhattak Angyal
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Bandiról, aki a XIX. század legelején már közkedvelt hős volt Bor
sodban. Ezen a vidéken meséltek a grófi ivadék rejtélyes pincerend
szeréről. A többi monda pedig a tipikus betyártörténetek közé so
rolható, melyek közkedveltek voltak a mi vidékünkön. Érthető, 
hogy a topolyaiak a rejtélyes pincék, alagutak meglétét korábbi 
hazájuk hősével hozták kapcsolatba. Szinte biztosra vehető, hogy a 
moravicai, topolyai Angyal Bandi soha nem járt a Telecskai-dom- 
bok között. A mondákban nálunk is Ónódy Andrást örökítették 
meg, azzal, hogy viselt dolgait kicsit a mi körülményeinkhez igazí
tották. A róla szóló balladát, melyben arra figyelmeztetik, hogy ne 
jöjjön az Alföldre, mifelénk nem ismerik, mint ahogyan elfogatásá- 
nak történetét sem. A ponyvakiadvány szerint Gönc városában fog
ták el a csendőrök.

U / K &  SZÁ M M Á  l e
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A BETYÁROK KIRÁLYA

A magyar nyelvterület kétségkívül leghíresebb betyárja Rózsa 
Sándor volt. Tetteiről szinte mindenütt mesélnek, ahol magyarok 
élnek. A Dél-Alföldön, a szegedi és a szabadkai határban pedig 
kiterjedt rokonsága van. Szinte valamennyi településen találunk 
olyan adatközlőket, akik őszinte hittel vallják, hogy atyafíságban 
voltak a híres betyárral.

1819-ben született a szegedi Alsóvárosban. Apja, Rúzsa András 
csikós volt. A családi legenda szerint az alsóvárosi Rúzsa család 
rokonságban állt a martonosi Rúzsákkal, a hírhedt Rúzsa Dániellel, 
akit a XVIII. század legelején elégettek, mert szegedi főbíróként 
gyanúba keveredett, hogy ő volt a híres szegedi boszorkányok kapi
tánya. Rózsa Sándor későbbi tetteit úgy is magyarázta, hogy a nagy 
előd máglyahalálát kellett megbosszulnia. Életrajzírói, akik adatai
kat a népmondákból és a ponyvákból merítették, azt is feljegyezték 
róla, hogy perzekutor szeretett volna lenni, s ez okozta a vesztét is, 
mert ilyen ígérettel csalta tőrbe Ráday Gedeon.

Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond és Róbert Neumann regényt írt 
róla. A nyolcvanas években egy balástyai parasztasszony, Veszelká- 
né Gémes Eszter megírta visszaemlékezéseit a Veszelka famíliáról, 
s arról, hogy annak tagjai milyen kapcsolatot tartottak fenn a betyá
rokkal. Eszter néni azok valóságos arcát kívánta megmutatni, azt, 
hogy milyen kegyetlen volt a puszta. Visszaemlékezései nem az 
ismert Móricz-regény világát idézik, hanem inkább a másik remek
mű, a Barbárok hangulatát. Hogy a valóságban milyen lehetett, azt 
nehezen tudjuk megítélni. Gémes Eszter késői oknyomozása aligha 
változtat a néphagyományon, a valóságos történelmi eseményeken 
és a legendákon.

A betyárkirály a rablásokat a negyvenes években kezdte, majd a 
negyvennyolcas szabadságharc idején beállt Damjanich seregébe.
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Kossuthtól kapott amnesztiát, melyet állítólag maga Jókai Mór 
juttatott el neki. Szabadcsapatát azonban még a forradalom idején 
feloszlatták, mert tagjai igencsak fegyelmezetlenek voltak. A vilá
gosi fegyverletétel után neki is bujdosnia kellett, részben korábbi 
viselt dolgai miatt, részben pedig azért, mert csatlakozott a szabad
ságharchoz. Bujdosása közben vált félelmetes rablóvezérré. Hét 
évig tartotta rettegésben az alföldi nagygazdákat. Hatalmas válság
díjat, tízezer pengőt tűztek ki a fejére. A nagy jutalom ellenére 
csaknem három évig üldözték a csendőrök, míg 1856-ban sikerült 
elfogniuk. A nép már ebben az időben Kossuth barátjaként tartotta 
számon, ezért bujtatta üldözői elől.

Furcsa, ellentmondásos személyiségnek örökítette meg a népha
gyomány, de egy bizalmas rendőrtiszti feljegyzés is, melyet maga 
Móricz Zsigmond költött át: „ezt az elátkozott embert, akitől az 
egész környék retteg, még senki sem hallotta káromkodni, sőt azt 
sem tűri meg, hogy mások az ő jelenlétében káromkodjanak. Kör
nyezetétől megköveteli, hogy minden pénteken böjtöljenek. Ezen a 
napon a dohányzást sem engedi meg. Ajándék nélkül sohasem távo
zott szegény ember tőle, sem feleségétől. Utolsó falat kenyerüket is 
megosztják a szegényekkel. Reggel mindaddig nem fog hozzá sem
mihez, nem eszik, nem iszik, amíg nem mosakodott, és amíg nem 
imádkozott.”

Az ötvenes években járhatott a mi vidékünkön is. Nincs olyan 
tanyasi, faluszéli csárda, ahol a legenda szerint nem fordult meg. 
Minden településen legalább egy szép asszony volt a kedvese. Ha
talmas fák, rejtelmes szigetek adtak neki menedéket. Ludason az 
egyik tóban még napjainkban is állítólag megvan az pince, ahova 
elmenekült a csendőrök elől. Solar Stipan bácsi 1977-ben mesélte, 
hogy az ő házában is járt, amely egykor csárda volt. Egyszer az 
udvarában álló hatalmas fűzfában rejtőzött el, amikor csaknem 
utolérték a csendőrök. A megboldogult Stipan bácsinak úgy mesél
ték az öregek, hogy a betyár fölkapaszkodott a fűzfa kiálló ágába, a 
lova azonban tovább vágtatott. A csendőrök pedig a lovat követték, 
mert nem vették észre, hogy a betyár már nincs a nyeregben.

Csórván, kedves komájánál fogták el. Összeverekedett barátjá
val, mert azt hitte, hogy az életére tör, pedig az csak nyulat akart 
lőni. A szomszédok segítségével kötözték meg a dühöngő betyárt, 
akit hamarosan csendőrkézre is adtak. A kapzsi gazdáné felvette a
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vérdíjat, de nem sok öröme volt benne, mert a kislánya meghalt, ő 
pedig megvakult. Rózsa Sándort ekkor első fokon halálra ítélték, de 
Ferenc József király megkegyelmezett neki. A kufsteini börtönbe 
került, s amikor megszületett Rudolf trónörökös, amnesztiát ka
pott.

Rózsa Sándor szabadulásának tehát ez volt a valóságos alapja, 
de mondáink szerint a császár lekötelezettje volt a betyárnak, mert 
amikor Szegeden járt, megmentette az életét. A történetet Kispia- 
con a következőképpen mesélik: Egyszer Rózsa Sándor és bandája 
odaállított a csikósokhoz, akik igencsak furcsállották, hogy nem 
rabolta ki őket, csak kölcsönkérte a ménest. Később azután meg
tudták, hogy az országúton fog elmenni Ferenc József császár. A 
ménessel a betyárok a király kíséretét akarták megzavarni. Sikerült 
is ez nekik, de Rózsa Sándor az utolsó pillanatban lasszójával más 
irányba terelte a vezér lovat, így megmenekült az uralkodó. Ezért 
jutalmat ígért a bátor legénynek. A betyárkirály ekkor felfedte kilé
tét, s pénz helyett már előre kegyelmet kért, ha elfognák a pandú
rok. E monda nemcsak nagy írónkat, Krúdy Gyulát ihlette meg, 
hanem az osztrák írót, Róbert Neumannt is. Mindkettőjük regényé
nek alapötletét ez az állítólagos találkozás adta.



UTÓSZÓ

Amikor új névvel útjának indult a Hét Nap, a szerkesztőség 
felkérésére az olvasókat hétről hétre a bácskai és bánáti magyarság 
hagyományos népéletének apró mozzanataival szerettem volna 
megismertetni. Jó lehetőség volt ez arra, hogy felmérjem, mennyire 
ismerem szülőföldemnek a népéletét, miközben -  a korábbi évtize
dekben végzett kutatások nyomán -  arról is tájékozódhattam, 
mennyi anyag gyűlt össze e témával kapcsolatban. A több mint 
kétéves búvárkodás során célom az volt, hogy rámutassak, milyen 
gazdag és változatos a népi kultúránk.

Nem kerülte el figyelmemet az sem, hogy a bácskai és bánáti 
magyarok évszázadok óta más népek szomszédságában éltek, s ez az 
egymás mellett élés nem szegényítette, hanem gazdagította népszo
kásainkat, mindennapjainkat. Ugyanakkor azt is meg kell állapíta
nom, hogy a bácskai és a bánsági magyarság hagyományos műveltsé
ge az összmagyarság népi kultúrájának része, s ettől nem idegenít
hető el. Tehát nemcsak nyelvében él a nemzet, hanem szokásaiban, 
dalaiban, hitvilágában s a népi műveltség egyéb ágában is. Sajnálat
tal tapasztalható, hogy sokan közülünk feladják nyelvünket, de a 
jeles napi, az emberi élethez kapcsolódó szokásainkról, néhány jel
legzetes ételféleségünkről és életünk egyéb apró mozzanatairól 
nem mondanak le. Ezek a lényegtelennek látszó mozaikok is ma
gyarságunk részét képezik.

A bácskai, bánáti magyarok hétköznapjai, ünnepei természete
sen nem egységesek. Nemhiába járja a szólásmondás: ahány ház, 
annyi szokás. Hiszen, mint azt sorozatunk kezdetén már megírtuk, 
a XVIII. és a XIX. század különböző korszakaiban más-más vi
dékről érkeztek eleink. A bácskai és a bánsági pusztában különböző 
földrajzi környezetben teremtettek otthont az egykori telepesek. 
Más lehetőséget nyújtott a Duna a bezdáni és gombosi magyarok
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nak, mint a bánáti szikesek tövében a szegedi gányóknak, vagy 
Dél-Bánát, ahol otthont és vásárhelyet teremtettek a debellácsi 
magyarok. Sorsunk alakulását alapvetően meghatározták azok a 
társadalmi és politikai viszonyok, melyek alapján rendeződött ezen 
a vidéken a közigazgatás a karlócai béke után. A török hódoltság, a 
negyvennyolcas forradalom, a kiegyezés, a világháborúk voltak azok 
a történelmi események, melyek nem múltak el nyomtalanul e vidék 
életében. Az elmúlt három évszázadra a rezsim- és rendszerváltozá
sok voltak a jellemzőek. Népünk történelmi emlékezete elsősorban 
a nagy szaladásokat őrizte meg. A kevés történelmi monda, melyet 
még manapság is mesélnek, többnyire a törökökkel vívott győzedel
mes csatákról szól. S az egyik ludasi adatközlő szerint a honfoglaló 
Árpád vezér is a törököt győzte le, miután letelepült a Kárpát-me- 
dencében.

Bácska és Bánát nem csak nagy földrajzi egység, hanem közigaz
gatásilag is elkülönült egymástól az évszázadok folyamán. Ez a kö
rülmény is befolyásolta azt, hogy a két nagy tájegység magyar lakói 
külön néprajzi csoportba is sorolhatók. E területek magyarságának 
népi műveltsége sok-sok apró mozzanatában még e nagyobb tájegy
ségen belül is különbözik. Ezért egy kicsit más a Tisza vidéki, a 
temesközi, a dél-bánáti, a nyugat-bácskai szórványok, a közép-bács
kai és a szabadkai magyarok népi műveltsége.

A temesközi, szegedi lprajzású magyarok napjainkig megőrizték 
népdalaikat, a legjobb mesemondók is ezen a tájon akadtak. A 
Tisza bácskai oldalán a nagy kiterjedésű szikes legelők egykori pász
torai legszebb archaikus népdalaink ismerői. Azok pedig, akik e 
vidék falvaiban éltek, parasztságunk legmozgékonyabb rétegét ké
pezték. Ők az újítók: a kertészek, a homoki borászok, a dinnyeter
melők, az első fóliasátrak készítői. A nyugat-bácskai szórványok 
ragaszkodtak legtovább népviseletükhöz. A Kunságból származó 
reformátusaink -  az al-dunai székelyekkel együtt -  tartják legin
kább számon azt, hogy honnan jöttek őseik.

Sokfélék vagyunk mi vajdasági, bácskai, bánáti magyarok. Ez a 
sokszínűség, alkalmazkodóképességünk az, ami meghatározza 
identitástudatunkat. A második évezred végén a néprajzkutató szí
vesen kutatja, keresgéli azokat az évszázados, évezredes hagyomá
nyokat, melyek apáról fiúra szálltak. Szívet melengetőek azok a 
történetek, melyek még manapság is az egykori táltosok viselt dol
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gairól emlékeznek meg a Tisza mindkét oldalán. Kicsit mosoly- 
gunk, bosszankodunk, amikor az aracsi pusztatemplomban napja
inkban is a kőkecske mesés kincsei után kutatnak. Emlékezetes volt 
a szabadkaiak reagálása az első holdutazás kapcsán, akik szerint 
Amstrong lehozta a Földre Cicella kötőtűjét. Erre a bolondos meg
jegyzésre feleselnek a költői képekben gazdag apokrif imáink. So
rolhatnánk még a számtalan példát, amelyből talán megfejthet
nénk, hogy milyenek is vagyunk mi vajdasági magyarok. 
Meggyőződésem azonban, hogy ez a kérdés is az élet kifürkészhe
tetlen titkai közé tartozik, melyeket ugyan sohasem ismerünk meg, 
de érdemes egy életen át kutatni.

Ezekre a titkokra próbáltam én is keresni a választ.

K O V A C V A H IK Ć   ̂o\
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gé összekovácsoló szokásainkat, szinte ver
senyt fut a mindent felmorzsoló idővel: 
mind kisebb darabokra hulló közösségünk 
még fellelhető értékeit felkutatja, lejegyzi, 
és nemcsak a könyvtárak számára menti 
meg az eltűnéstől, hanem népszerűsítő írá
sain keresztül belopja a mai emberek tuda
tába is. Kutatásai során széles földrajzi terü
letet jár be: egyaránt otthon van Kupuszi- 
nán, Martonoson, Doroszlón, Topolyán, 
Szabadkán vagy Kucorán, a Tisza és Duna 
mentén vagy a Ludasi-tó világában.

A gazdag ismeretanyagot tartalmazó 
könyv külön értéke, hogy a szerző, ahol le
hetőség kínálkozik rá, párhuzamot von a 
vidékünkön élt vagy élő más népek -  bunye- 
vácok, sokácok, svábok stb. -  szokásai, ha
gyományai között, és kutatási anyagát elhe
lyezi a kölcsönhatásnak abban a nagy tarka 
térségében, amelyben a Vajdaság mindig is 
volt. A szerző otthonosan mozog a vonatko
zó tudományokban (például a település- 
szociológiában), és érveléseiben, párhuza
maiban Rutinosan támaszkodik más kutatók 
megállapításaira is.

Beszédes Valéria régi életünk és dolga
ink adatainak igényes gyűjtője, és elkötele
zett, itt-ott személyiségében is visszafogot
tan megmutatkozó krónikása. Az Örök
ség II. -  az előző kötet folytatásaként -  népi 
kultúránk és hagyományaink tárháza, egy 
újabb értékes és bátor tett a feledés és elmú
lás ellen. Megingott azonosságtudatunk egy 
biztos pontja lehet.

MIRNICS Zsuzsa




