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Fehérlóiia éneke Európához 
 

Torkodban szaporodom, mint a hamu. 
A kifeszített JELZÉS sem bír már tovább tartani, 
és beomlik, mint egy halánték, 
arany sarlóját virágként rázva az Óperenciás tenger felé, 
ahonnan a Sötétség rimánkodik, mert elvesztette 
titkos magzatát. 

Te már tudtad, miért sietsz plazmává sűrűsödni a fegyverek 
között, amikor megkérdezted, látod, fiam, azt a nagy fát? 

Mint valami tömör, ezüst föld, ragaszkodtam a gyorsuláshoz, 
akár a gyermek, hozzád bújtam és úgy válaszoltam, látom. 

Eredj fel annak a legtetejébe, húzd le a kérgét. De nem tudtam. 
Na, gondoltad. Kinyitottam a számat. Ömlött a víz öntudatlanul. 
Megint szoptattál hét évig a fegyverek között. 
Szétmállott, leopárd foltos testedből, felperzselt kaszárnyab űz áradt, 
Krisztus sárga haja zuhogott, hét esztendeig nem volt áram. 

Hűti a szám ez az ezüst tál. Közeleg a nyár, , 
és szeretném megtalálni a FÖLD KOLDOKET, hogy leereszkedjem, 
izzadok is, mint egy gyászmenet, de azért megyek, hét nap, hét éjjel 

Akkor, gondolhatod, mi történt. 

A legidősebb lány KOSZOVÓMETÓHIA. 

 
Mit keresel itt, félvilági ember, ahol még a madár se jár? 
A második lány VUKOVÁR ölében, a rádió falának d őlve, 
eltört pohárba vert arccal, fehérbe öltöztette a fegyvereket, 
fehér hamuba, torkodban szaporodom. 

Begennyesedtek a fák, pedig még nincs tavasz, 
hát jól van, hajnal, teszem hozzá, aranyosan tudunk elcsevegni 
a rádió hullámhosszán, így arc nélkül faládában is elküldheti, 
hívjon fel máskor is, nevét cirill betűkkel írja, Fehérlófia! 

Halló, éjszakai műsör, tessék gyorsabban élni! 
Tempó, tempó! Kevés himnusz, kevés Krisztus, kevés Buddha, kevés Steiner, 
kevés, hallod, hé bele na! TEMPÓ! Rossz, kisapám, rossz. 

Ismétlem: ideális tempó a GYORSULÁS! 

Imádlak;  William Blake, aki túl öreg vagy ahhoz, hogy ne legyenek 
emlékeid rólam, aki fújod a POP egyszeregyet, és a SZARVAST hiába 
próbáltad elásni, és most ott fekszik valahol a VASERDŐBEN temetetlenül, 
ismétlem, mindez túl kevés. 
Nincs ivóvizem, láz gyötör, hét napig Krisztus sárga haja zuhogott, 
eljutnak-e hozzád tudósításaim, majd valahogy kibírom, 
csak a tempóval van némi baj, köszönet. Sin Belog Konja. 



A TISZAI HALÁSZAT FOLKLÓRJA 
Tartományunkat jelentős folyók szelik át, és mindegyik nagy gy űjtőterülettel rendelkezik. Természe-

tes tehát, hogy az őslakosságtól halászati emlékek: szigonyok és hálószerkezetek maradtak ránk, azt 
bizonyítandó, hogy a neolitikum embere ismerte és m űvelte a halászatot. 

A ma sporthorgász célokat szolgáló Tiszát, mely Jugoszláviában 151 km-t tesz meg, a múlt század 
első  felében Európa egyik halban leggazdagabb folyójaként tartották számon. A középkor folyamán 
árterületein halastavakat létesítettek, s ezek az áradások idején felfrissültek és hallal feltölt ődtek. Egy 
1224-ből származó adat szerint Zyntarew (Zenta) mellett három halastó volt, tehát nem véletlenül 
került bele Zenta szabad királyi város 1506-os, Ulászló által adományozott címerébe két kecsege. 

A török hódoltság idején természetesen a halászat is visszafejl ődik, de Mária Terézia adománylevele, 
két halastó kivételével, az összes víz szabad halászati jogát megadja. Ez már természetesen az újjátele-
pülő  vidék lakosságára vonatkozik, és a benépesedést szolgálja. 

A múlt század közepén megindított folyamszabályozási és árvízvédelmi munkálatok megszüntették a 
kiöntéseket, az ivóhelyeket, és a halállomány rohamosan megfogyatkozott. A kevésszámú halászt szá-
zadunk elején még a nagybérlők megjelenése is sújtja. 

A víz mellett élő  ember élete elválaszthatatlan a folyótól, még a települési formába is beleszól, 
meghatározza a munkamódját, és állandóan ihleti a hagyományvilágot és népköltészetet. Érdekes a 
folyómenti ember szorongó magatartása és a folyó iránt érzett tisztelete. Bálint Sándor, a kiváló szegedi 
néprajzkutató azt mondta, hogy „Szeged népének életkedvéhez a Tiszától való szorongás éppenúgy 
hozzátartozik, mint Nápolyéhoz a Vezúv: egyiküknek sem jut eszébe, hogy azért hagyja el szül ővárosát, 
mert a pusztulás rátörhet." 

A halászember lelki tulajdonságait vizsgálva, távolabbi és közelebbi múltra vonatkozóan egyértelm ű-
en azt mondhatjuk, hogy a halász barátságos, de rendkívül szótlan. Ez a tulajdonság nyilvánvalóan a 
foglalkozás velejárója. A halász csendben, gyakran éjszaka dolgozik. Legtöbbször nincs is kivel beszélni, 
ha viszont „bokorban" halásznak, hangos szóval vagy énekléssel nem szabad elriasztani a halat. 

Ha a csönd kívánalma a foglalkozással jár, s ha figyelembe vesszük a Bálint Sándor által említett 
szorongást, akkor megérhetjük a halász hidelemvilágát. A bizonytalan kimenetel ű  munkát előírások és 
tilalmak irányítják, amelyek a szerencsés halfogást hivatottak biztosítani. Általános hiedelem, hogy a 
hálót holdtöltekor kell kötni, mert akkor telik meg hallal. Munkába induláskor marokba vagy a hálóba 
kell köpni. Vízre menet nem jó asszonyal találkozni (de előtte nem árt más asszonyával hálni). A férfival, 
de különösen cigánnyal vagy kéményseprővel való találkozás jó jel. Az első  hal kifogásakor ezt szokták 
mondani: „Apád, anyád idejöjjön!" A tiszai halászok hittek abban, hogy egyik halász a másik munkáját 
szemveréssel eredménytelenné teheti — megronthatja. 

Kálmánt' Lajos, a modern folklorisztika egyik úttör ője vidékünkön is gyűjtött a múlt század végén és 
századunk elején. Ő  jegyezte le, hogy a leggonoszabb vízilény a „Hóttember", holtnak színleli magát és 
meredt testtel úszkál a vízen. A halászok holtnak vélik és csónakjukba veszik, de az a csónakot el-
süllyeszti, s a bennelevőket lakásába viszi. Máskor megfogja a hálójukat. Szorongást, félelmet vált ki a 
vizenjáróból az örvény. Ezt néhol a halászok patrónusának nevével akarják megszelídíteni, és ezért 
Szent Péter vizének nevezik. 

A halászok kiváló természet-megfigyel ők. Az időjárás viszontagságait a maguk b őrén és munkájuk 
eredményességén egyaránt érzik. Az id őjárásra való következtetés egyrészt a légköri viszonyok megfi-
gyelésén, másrészt a halak viselkedésének a megfigyelésén alapult: ha a hal a víz színén játszadozik, 
fürdik, az rossz időt jelent. 

A halászfolklór külön fejezetét képezik a szólásmondások. Jórészük már nemcsak halászvonatkozású, 
hanem általános bölcsessége van. Idézzünk néhányat a saját gy űjtésből: 

Horogra akad; A hálójába keríti; Hallgat, mint a sült hal; Él, mint hal a vízben; Él, mint hal a parton; 
Zavarosban halászik; Tiszát lehetne vele rekeszteni; Sok víz lefolyik addig a Tiszán; Amelyik kutya 
átússza a Tiszát, az máskor is megteszi; Olyan, mint a vízen a bugyborék; A csizmájának sem t űri a 
vizet; Köszönje meg a víz, hogy megmosdok benne. 

Vegyük a foklór szélesebb területét. Kezdjük a népdalokkal. A halászdal a halászok életér ől szóló, 
vagy az ő  szájukba adott dal. Az egyik legismertebb és legszebb, nálunk is gy űjthető  dal, amelyet 
közismertsége miatt nem jegyeztünk le, ezért a Kodály által Csongrád megyében gy űjtött dal első  
versszakát idézzük: 

Hej, halászok, halászok 
Merre mén a hajótok? 
Törökkanizsa felé 
Viszi a víz lefelé. 
A közvélemény halászdalként tart számon több olyan daltípust, amelyik a Tiszáról szól vagy csak a 

vízről, például árvízről. Íme egy versszak a saját gy űjtésből: 
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Volt énnékem édesanyám, de már nincs, 
Mert elvitte a zentai nagy árvíz, 
Kilenc hete, már mióta halászom, 
Nagy  az árvíz, könnyeimt ől nem látom. 
A Zentai Múzeum és a Fórum Kiadóvállalat gondozásában jelent meg 8 népdalgy űjtemény, amely 

938 lírai és epikai népdalt közöl. Természetes lenne, hogy közöttük b őven találjunk halászdalt. Sajnos 
nem így van. E dalok száma elenyészően kevés, hacsak nem értelmezzük szélesebben a halászatot, és 
ide sorolunk minden olyan szöveget, amely a Tiszát említi. Így már 81 dallal dicsekedhetünk. A pontos 
tájékoztatás kedvéért meg kell említenünk, hogy egyetlen tiszai dalt sem halásznál jegyeztünk le, mert 
az az igazság, hogy hivatásos halász nincs, és a régiek közül is alig van él ő  ember. A halászat a múlt 
század közepétől, a folyószabályozástól kezdve visszafejl ődik. 

Hasonló eredményre jutunk, ha más műfajt vizsgálunk meg. Egy magyarországi és egy jugoszláviai 
kiadó együttesen jelentette meg 1984-ben Penavin Olga Jugoszláviai magyar népmesék cím ű  kiváló 
gyűjteményét. A gyűjtés területe elsősorban Vajdaság, ahol 300 mesét jegyeztek Ie. Az adatközl ők 
között egyetlen tiszai halászt találtunk, dunait egyet sem, viszont a kopácsi halászok közül hatan is 
meséltek. A tematikát tekintve a Vajdaságban gy űjtött 300 mese közül 7 foglalkozik folyóval, halászat-
tal, hallal. 

Ha kimutatást készítenénk, a halászok folklórjából, elég gyenge eredményt tudnánk felmutatni. Nyil-
vánvalóan elkéstünk, vagy nem merítettünk ki minden forrást. A Tisza a múltban és a jelenben is költ ők 
és festőművészek ihletője. Hihetetlen, hogy a halászt nem ihlette volna meg, aki egész életét a folyó 
töltötte. A folyó folklórteremtő  tulajdonságát közvetett módon bebizonyíthatjuk egy Zentáról elszár-
mazott fiatal író meséjével, amely tele van folklór elemekkel. Szerepl ője egy jóságos szellem, a Tiszai 
ember. Három szép lánya közül kett őt elraboltak az uraság fiai. Egy tündérlány élt aztán az apjával. 
Kerülték az embereket, de a halak mégis a tiszai halászok hálója felé terelték őket. Egy szép és bátor 
halászlegény (Mágocs) egy napon találkozott a tündérlánnyal. Egymásba szerettek és beteggé tette őket 
a vágyakozás. Mágocs apja végül közölte a hírt a Tiszai Emberrel, s erre az dühében vízzel árasztotta 
el a vidéket. Mikor az ár visszahúzódott egy földnyelven megtalálták Mágocs holttestét. A tündérleány 
szomorú dala még azóta is hallatszik, ha csendes az éjszaka. 

Ez a mese a tiszai folklór elemeib ől épült föl s a folklórt élteti tovább. Ire a meg őrzésnek és tovább-
élésnek egy szép példája. 

Felhasznált irodalom: 
Herman  Ottó: Halászélet, pásztorkodás, Budapest 1980 
A Magyarság Néprajza I—IV, Budapest 1933-37 
Kodály Zoltán: A magyar népzene, Budapest 1973 
Bálint Sándor: A szegedi nép, Budapest 1968 
Mila Bond: Ribarske sprave i alati u Vojvodini, Novi Sad 1982 
Solymos Ede: Dunai halászat, Budapest 1965 
Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék Budapest-Újvidék 1984 
A zentai Múzeum népdalkiadványai, Zenta-Újvidék 1962-78. 
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Ősidőktől fogva napjainkig az aratás 
a legfontosabb nyári munkák közé tar-
tozik. Erthető , hogy miért olyan jelen-
tős a föld megmunkálásától kezdve 
minden mezőgazdasági munka, hiszen 
a búza terméshozamától és minőségé-
től függ, hogy milyen lesz a számunkra 
nélkülözhetetlen táplálék, a kenyér. 

Az utolsó harminc év alatt nagyon 
sokat változtak az aratás eszközei és 
szokásai is. A mezőgazdaság gépesíté-
sével a régi eszközök elavultak, a ma-
rokszedő  kukák, a kaszakalapálásra 
használt üllők, acatolók, a szérűgereb-
lye és a többi szerszám is elvétve talál-
ható még a szállásokon. 

Nem kizárólag az aratóeszközökr ől, hanem az aratás megkönnyítésére, a búzatábla kitisztítására 
szolgáló acatolóról, a magyar nyelvben nevével az aratásra utaló, viszont minden mezei munkánál 
használatos arató korsóról is szó lesz. Érdemes felfigyelni ezekre a hagyományos eszközökre. Megálla-
píthatjuk, hogy formájukkal teljes mértékben alkalmazkodtak a rendeltetéshez, melyre hivatottak. Meg-
figyelhetjük az acatolót, melynek fecskefarok alakú az éle, a gaz tövére pontosan ráhelyezheti haszná-
lója, úgy, hogy közben a gabona tövét ne sértse meg. 

A kuka például, akár természetes faágból, akár két fadarabból készült, a legmegfelel őbb szögben állt 
a nyelve a kampójához viszonyítva. Funkciója többrét ű  volt. Marokszedésnél a markot kötélbe rakták 
vele, a kaparékot is kukával szedték kévébe, s használták még ezen a vidéken kötélcsomó hordására is. 
A kaszával ma már nem aratnak, viszont füvet még kaszálnak vele. Kis takarót helyeznek a nyélt ől a 
kasza lapjára, amikor herét akarnak vágni. l ~ 

Hogyan arattak a két világháború közötti és a felszabadulás utáni id őszakban? Erről meséltek adat-
közlőim, akiket felsorolok: Homolya Anna (1912-ben született) és Kalmár Ern ő  (1929) tornyosiak, 
Kaamár Zoltán (1951) kanizsai, Mucsi István (1911) Nagy Abonyi János (1938) és Verona (1941) fel-
sőhegyi, Pósa Anna (1920) adorjáni, Rózsa Elek (1908) és Surányi Dénes (1923) zentai születés űek. 

A tőlük begyűjtött információk alapján ismerjükmeg az aratóeszközök használatát a csépl őgéptő l 
kezdve a kombájn megjelenéséig terjed ő  időszakban. 

Még ezen a búzatermő  vidéken is az évi kenyérgabona biztosítása a legnagyobb gondok közé tartozik 
napjainkig. Így érthető , miért olyan jelentős a kenyér kultusza. Sokszor halljuk még ma is azt a mondást, 
mely a kenyér iránti tiszteletet bizonyítja: „A héját el ne dobjátok, /Attól lesz piros orcátok." 

A kisparasztság és a földbirtokosok a múltban nagy tiszteletben tartották a kenyérgabonát. Figyelték 
is az időjárást a vetéstől kezdve a cséplés befejeztéig. Lesték, elég s űrű  lesz-e a búza, és beérik-e id őre. 
Jó termést várva a következ ő  hiedelmeket tartották számon. Ha a Luca-napján csírázásnak indított búza 
szép magasra nőtt és haragosan zöldellt karácsonyra, azt mondták, hogy arra az évre jó termés várható. 
A jó terméshozam biztosításának reményében, abból a búzából, amit karácsonykor az asztal alá tettek, 
kevertek a vetni való búza közé egy keveset, s a búzát meg is szentelték. A búzaszentelés április 25-én, 
Szent Márk napján volt. E napon misét szolgáltattak, majd a pappal együtt kimentek a határba, és az 
előre kiválasztott búzatáblát a pap megszentelte. Ezután a jelenlev ők téptek a megszentelt búzából és 
hazavitték. Ezt megetették a jószággal, vagy eltették arra az esetre, ha valamelyik állat megbetegszik. 
Ha Szent Györgyre a vetés olyan nagyra nő, hogy a hollók és a varjak elbújhatnak benne, akkor jó lesz 
a termés, így tartották a fels őhegyiek. Az időjárásra vonatkózólag előre jósoltak. 

Márciusban már, amikor a gaz kimagaslott a búzatáblából, azt ki kellett acatolni. Így mondták az 
idősebb emberek. Leginkább réti földeken használták az acatolót. 

Rózsa Elek így emlékszik vissza az acatolásra. „Még kisgyerök vótam, mikó Törökkanizsán Szömös 
Sanyi, a gazda összeszedött velem együtt 70-80 gyerököt. 8-9 dinár vót akkó a napszám. Akkó május 
elején acatótunk, mikó megindút szárába a búza." A gazda irányította a munkát. A búzatáblának egy 
darabját elfogták és az „kihajtották". Egyik kézben az acatolót, másikban a gazt fogva, volt olyan is, 
hogy két lánc szélességben haladtak. 

Aratni június 29-e, Péter-Pál-napja körül kezdtek. A néphit szerint Péter-Pálra felszakad a gabona 
töve, lehet kezdeni az aratást. Kimentek a határba, megnézték az aratásra váró gabonatáblát, de ko-
molyabb munkát nem végeztek. z) Az már rossz termést jelentett, ha Péter-Pál-napján nagyban folyt az 
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aratás. Abban az évben, amikor olyan hamar megérik a búza, kevés a hozam és kis sikertartalmú a 
gabona. Rózsa Elek úgy mesélte, hogy Péter-Pál-napja el őtt három nappal már általában nem volt teljes 
a búza, még ha nem is teljesen érett. Ilyenkor sokan próbaaratást is végeztek. Kimentek a parasztok, 
megnézték, hogy elég érett-e a gabona vagy sem. A kalászból kidörzsölték a szemet, ezután körömmel 
megnyomták, ha tejes vagy a színér ől ítélve, még nem testszínű, akkor még nem elég érett. Volt, aki 
kitépett és hazavitt néhány kalászt. Otthon a verandán tövénél fogva felakasztották. Ha néhány nap 
után összement, megaszalodott a szem, még nem volt jó, de ha pirosodni kezdett, és megmaradt ke-
ménynek, akkor már aratásra készen állt. Úgy is nézték a szemek érettségét, hogy pár szemet szétha-
raptak, ha felénél több roppant, akkor „viaszérésben" volt a búza. 

A búzát „viaszérésben" vágták, mikor még nem volt teljesen érett a szem, ha megnyomták kemény-
sége viaszra hasonlított. Zentán és környékén a búzafajták közül ezeket termesztették: székácsi, proli, 
bánkúti, mezőhegyesi és dakota. 

Kétfajta proli búzát ismertek, egyik a fekete toklászú, melynek sikértartalma gyenge, másik a sárga, 
azaz fehér toklászú szintén kis sikértartalmú, de b őtermő . A bánkúti búza, amely keményszemű  és 
hosszúszalmájú, ezen a vidéken legelterjedtebb volt. 

A nagygazda béreseivel aratott, a kisgazda részesekkel, a szerényebb jövedelm ű  gazda feleségével és 
gyermekeivel. A nagygazda a legjobb béresét bízta meg az aratómunkások összeválogatásával, vagy 
maga intézkedett ebben az ügyben. A gazda, ha részaratókat fogadott, kivitte őket kocsin, szekéren a 
learatandó földre. Ha a család egyedül végezte az aratást, akkor gyalog mentek ki a földre, f őleg, ha az 
közel volt hozzájuk. Az aratók maguk gondoskodtak a felszerelésükr ől, legfeljebb a nagy fagereblye 
volt a gazdáé. Az aratóbanda már hajnali két órakor indult a búzaföldre. Szeké ггe került a kasza, kuka, 
villa, nagygereblye (b őgő). A kaszások magukkal vitték a tokmányt, kaszakövet, üll őt és a kalapácsot. 
A szerszámok mellett ott volt az aratókorsó, melyet a búzaföldre érve földbe ástak, vagy árnyékba tettek, 
így a benne lévő  víz hidegen maradt. 

Míg a harmat nem szállt fel, kötelet font a marokver ő  és a kaszás. Nagyon fontos volt, hogy hajnalban 
kezdjék a kötélkészítést, addig ameddig harmatos a gabona, mert szárazon nem hajlítható. Egy pár, a 
marokszedő  és a kaszáslegény összesen 360-540 darabot, tehát 20-30 keresztrevalót készített. Két 
keresztre való kötelet tettek egy csomóba. Ez azt jelentette, hogy egy csomóban 36 búzakötél volt. Zenta 
környékén csak búzakötelet használnak, vélekedett Rózsa Elek, aki sógórának is sokat segített az ara-
tásban Elmondta még, hogy ő  „Cérna Barán" született és tudja a „bánáti szokásokat", itta búza szélébe 
rozst vetettek ezt használták fel kötélnek. 

A gabonából készült kötelet hasonlóképpen fonták mindenfelé. Tövest ől nyűtték föl a harmattól 
megpuhult gabonát. Oldalvást rántották ki, hogy ne sok föld jöjjön ki vele. Odaveregették a lábukhoz, 
bocskorukhoz a tövét, úgy rázták le róla a földet. A kihúzott csomó körülbelül 20 szálból állt. Két részre 
választották, így tíz-tíz szálat összeillesztettek a kalász alatt keresztbe. Ha búgás kötelet akartak fonni, 
akkor a továbbiakban a kalászok alatt 5-6 szállal körültekerték, a szálak egy részét egyik szárához, 
másikat a másikhoz fogták, megcsavarták hónalj alatt és úgy tették csomóba. A búgás kötélb ől pereg 
ki legjobban csépléskor a szem. A gúnárnyakas kötél úgy készült, hogy a két csomó búzaszálat kalá-
szuknál összekapcsolták, a kalászokat saját szálukba visszadugták. Végül hónalj alatt megsodorták és 
így csavarodottan rakták csomóba. A csomós kötél készült el leggyorsabban. Kett őbe választva a kitépett 
búzát kalászon alul összefogták, néhány szál saját szalmájával megkötötték egyszer űen vagy „bukoa" 
(a kalászt hurokkötésbe dugták). A kötélcsomókat kevés búzával vagy f űcsomóval letakarták, hogy ne 
száradjanak ki kévekötés előtt. Volt olyan eset, amikor a kukorica töltögetése miatt a család nem ért 
rá kora hajnaltól kötelet készíteni. Akkor rászántak egy napot és körülbelü1250-300 kévére való kötelet 
készítettek. Betették a góréba, és ha kellett, el ővették. Az egy napi munkához való búzakötelet a ma-
rokszedők kiolvasták, és 36-osával bekötötték. 

Kinn a búzaföldön nem is volt szükséges külön olvasni a kötelet, mert amikor csinálták, úgy rakták, 
hogy ötöt letettek, tetejükre keresztben még egyet, így 3x6 kötél lett. Ez összesen 18 darab, egy keresztre 
való. Két keresztre valót egybevettek, ez lett egy kéve kötél. 

A kötélkészítés után 7-8 óra körül reggeliztek, amit általában frustoknak mondtak. Az aratók étke-
zése egyszerű  és kalóriadús volt. Reggeli el őtt pálinkát ittak, szalonnát, vöröshagymát, hajábakrumplit, 
túrót, tarkót ettek házilag sütött kenyérrel. 

Mindenki saját részére vitt reggelit. A gazda leginkább innivalót biztosított. A csutorában pálinkának, 
az aratókorsóban víznek mindig kellett lenni. 

A kaszások rendbetették a kaszákat, miel őtt aratni kezdtek volna. Kétféleképpen élesítették a kaszá-
kat. Munkakezdés el őtt kalapálták, munkavégzés közben fenték. A kasza kalapálásához 40-50 dkg-os 
kalapácsot használtak. A nyélr ől leszerelték a kasza lapját és az élét üll őn kaszakalapáccsal olyan vé-
konyra kalapálták, hogy „az élébe ne lehessen belelátni". Vigyáztak arra, nehogy meghabosítsák az élét, 
mert, ha hosszan belevertek, akkor a kasza éle görbe lett. Egysorjában vagy kétsorjában verték, tehát 
egyszer-kétszer mentek végig rajta. Ha a kasza élét kell ő  hozzáértéssel kalapálták, akkor munka közben 
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keveset kellett fenni. A fenés úgy történt, hogy a kaszát a nyél végére támasztva a földre állították, bal 
kézzel alapját tartották, jobbal pedig a kaszak ővel előlről is hátulról is jobbról balra haladva végighúz-
ták. 

Kaszakalapálás után a kaszás megnézte, jól állította-e be a kaszát. Aratáskor takarót er ősítettek a 
kaszára. A búza vágásához nagyra állították. A takaró beállításától függött, hogy a kasza rávágott-e 
rendesen a lábon maradt gabonára, vagy elszórta a kalászokat. A takarónak a nyélt ől való távolságát a 
talpon álló gaz magassága szabta meg. A nyers gazban a zsineg elszorithatta a takarót, és az könnyen 
eltörhetett. Ezért leginkább takarót és zsineget tartalékoltak. 

Vidékünkön rendre vágták a búzát. Tálasi István akaszás-kévéz ő  formák közé sorolja ezt a típust. A 
rendrevágás kaszával történik ugyan, de a marokba gy űjtés, kévébe rakás kézzel, esetleg sarlóval, görbe 
faággal megy végbe — írja. 3~ 

Azokat, akik először mentek aratni, el őhasinak nevezték. 
Sokat jelentett, ha a fiatal legény már tudott kaszálni. Aki még nem kaszált, nem mehetett a legények 

közé. A kaszások miel őtt nekifogtak a kaszáláshoz, kalapot emeltek és „Uram Jézus segíts!" szavakat 
mondták. Volt, hogy énekeltek is kaszálás közben, (Aki legény jöjjön velem kaszálni, Hét csillagból van 
a göncöl szekere, Jajj de sokat arattam a nyáron, Ha lemegyek én a rétre kaszálni, Kaszás csillag fönn 
az égen...), de csak módjával, mert inkább dolgozni kellett. 

Ha 30 hold állt aratásra készen, 4-6 kaszás kellett. Például Tósó bácsiéknál egy évben mikor 200 q 
termett, ott két kaszás kaszált és 10-10 q búzát kaptak részül. Így is volt rendjén, mivel a részes leginkább 
8-11 %-ig kapott a termésb ő l. 

Ha két kaszás kaszált, az első  marokszedő  terigetett, a másik szedte a markot. A marokszedés szer-
száma a kuka volt. 

Abban az esetben ha 200 hold állt az aratók el őtt, 18 kaszás és 18 marokverő  fogott munkába. 12 
férfi kaszált, 12 nő  szedte a markot, 6 n ő  terigette a kötelet, 6 férfi kötötte a kévéket. Ilyenkor, ha több 
kaszás volt, azok lépcsőzetesen helyezkedtek el, vagyis amint az els ő  kaszás néhány lépésnyire előreha-
ladt, beállt utána a második, és így tovább. Körülbelül két méter szélességet fogott el egy kaszás. Egyik 
kaszás a másiktól három lépés távolságra haladt. Volt olyan beosztás is, ha három kaszás kaszált, akkor 
kettő  közülük kaszált, egy marokszedő  terigetett, egy kaszás pedig kötött. Ezt a módszert befejezettnek 
tekintették, és leginkább szeles id őben alkalmazták, mert ily módon a levágott gabonát nem hordta szét 
a szél. Nagyon sok helyen, ahol a család egyedül végezte az aratást, nem volt külön kötéltenget ő  és 
kévekötő . A marokverő  terigette a kötelet, a kaszás pedig bekötötte a kévéket. Négy rend levágása után 
kötöttek, ez volt a forduló. A munkamenet szerint miután az „el őt" levágták, a kaszások elkezdték kötni 
a kévéket. A marokverők pedig a bekötött kévéket összehordták halkéba. A tarlón összekötött kévéket 
még a keresztbe rakás el őtt csoportosították. Ennek a módja összefügött azzal, hogy milyen keresztet 
raktak. Mivel a kévék keresztbe rakása többnyire még a levágás napján szokott történni, ezek a kisebb 
egységek nem hosszú élet űek, csak a tarlón használták őket, más számolásban nem szerepeltek. A 
halhéba hordás a munka meggyorsítása végett volt szükséges. Leginkább a tábla közepébe tették a 
halhérakást. Egymás mellé rakva három kévét tettek alulra, hármat rája és hármat felülre. Így 9+9 
kévéből állt, és olyan hosszú volt, mint egy kereszthossz. Két sor kévét raktak körülbelül tövükkel 
egymásnak fordítva, úgy, hogy köztük elférjen egy kereszt. Mikor az els őt befejezték, kezdték kaszálni 
a másikat, és ez így folytatódott alkonyatig. 

Déli órákban volt az ebéd. Ha a részesek saját kosztjukon dolgoztak, mindenkinek a hozzátartozója, 
felesége, lánya vitte az ebédet. 
Krumplileves, bableves, pirított 
tarhonya és kelttésztából készült 
kalács volt leginkább ebédre. Ha 
a gazda biztosította az étkezést, 
az aratóknak nem tetszett, ha 
„hosszúkrumplilevest" kaptak, 
amely híg volt, alig úszkált ben-
ne egy kis tészta, babérlevél, kö-
ménymag. A jó gazda részesei-
nek paprikást és rétest adott. 

Sokszor csak kilenc óra után 
került sor vacsorára. Ez attól 
függött, hogyan lettek készen az 
összetakarítással. A kaszások 
rakták a kereszteket. A marok-
verők ez idő  alatt csíkba kapar-
tákössze a tarlón elhullott gabo- 
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nát, vagyis a „bőgővel" összegyűjtötték. Tartósan általában négyágú keresztalakú rakásokba hordták 
össze a kévébe kötött gabonát. Ez 18 kévéb ől állt. Az első  kévét kalászával a szállás felé fordították, ez 
volt a tolvajkéve. Erre kerültek kereszt alakban a keresztlábak négy-négy kévei kalászaival egymás felé 
fordítva, végül a kereszt tetejére a papkévének nevezett utolsó kéve. A papkévét kalászával északnak 
vagy nyugatnak fordították, mivel a zivatar és a szél fújása err ől volt várható. Le is kötötték a papkévét 
a vállkévéhez, hogy még biztosabban álljon, és volt amikor a vonalkévéhez is rögzítették azt. 

Összetakarítottnak mondták azt a búzatáblát, mikor az elszóródott búzaszálakat, kaparékot is már 
kévébe kötözték, majd a keresztek végébe rakták. A keresztek addig álltak kinn a földeken, míg be nem 
fejezték teljesen az aratást. 

Az aratás befejeztével kezd ődött a hordás. A kévéket szekérre rakták, és behordták a gazda udvarára, 
birtokára vagy a szér űre. Itt asztagot raktak bel őle. Az asztagot tehát szér űre rakták. Ennek az oka, 
ahol nagyobb a hely, jobban hozzáférhet a csépl őgép a tűzveszély pedig kisebb. Az asztagot kétféle 
módon rakták. Kerekítettre, melynél az alsó sortól kezdve a kévék tövét mind kifelé tették. A szögletesre 
rakott asztagot völgyelték. Mikor az első  sor kévét lerakták kalásszal befelé, tövét kifelé fordítva, az 
utána következő  szintek berakását nevezték völgyelésnek, „vögyelésnek". 

Az aratás befejezését végzésnek mondták. Volt amikor az arátóünnep egybeesett a végzéssel, de volt, 
hogy csak cséplés után tartottak aratóünnepséget. Ez utóbbi volt gyakoribb. 

A kisparasztok nem tartottak aratóünnepet. A kisgazdák, akik részeseket hívtak, megvendégelték 
őket egy ebéddel, a nagygazdák még ajándékot is adtak a marokszed őknek: leginkább egy kötényt, 
zsebkendőt vagy fejkendőt. 

Mivel általában ebédid őre tették az aratóünnepséget, kora reggel kezdtek az utolsó kévék bekötésé-
hez, úgy délre be is végeztek. A marokszed ők ezúttal befejezték a munkába való részüket, és megkapták 
a részt érte, az előre megbeszélt egyezség alapján. A kaszások még dolgoztak a hordásban és cséplésben 
is. 

Az utolsó búzakalászokból az asszonyok és a lányok megfonták az aratódíszeket és a gazdának járó 
koronát. A legények hajlítottak fűzfából kör alakú vázat erre még két vessz őt drótoztak kereszt alakban, 
hogy korona alakja legyen. Erre kötözgették a megtisztított és kiválogatott kalászcsomókat, melyeket 
8-10-15 szálasával kötöttek egybe. 

Az aratóünnepen a gazda udvarába igyekezett az aratókoszorús-menet. A bandagazda átadta az 
aratókoronát a gazdának, akinél dolgoztak. Megköszönve a koszorút és a sikeres bevégzést a gazda 
áldomást ivott a munkásaival. 

Utószó 
Az utolsó harminc év alatt az aratással kapcsolatos munkálatok nagy változáson mentek keresztül. 

Ezért az aratás hagyományos eszközeinek bemutatása igen jelent ős számunkra. 
Az 1960-as években megjelen ő  kombájnok óta egyre inkább múlttá válnak a kaszás aratás munka-

eszközei. A kasza, a kuka, a tokmány és a többi aratási eszköz meg őrzésére érdemesek, mivel egyre 
kevesebbet lehet találni bel őlük. 

Az aratás továbbra is az egyik legnehezebb és legfontosabb nyári munka maradt. A gépeknek köszön-
hetően azonban az aratás ma már nem követel annyi munkaer őt, mint régen és sokkal rövidebb lefo-
lyású. 

Felhasznált irodalom 
1  Hagyományos aratás a Tisza mentén, kiállítás megnyitó szövegéb ől, Zenta, 1990. június. 
2  Borús Rózsa: Topolya népszokásai, Újvidék, 1981, 55. з  Tálasi István : Az eszközváltás első  100 éve a magyarországi aratómúveletekben és kés őbbi követ-

kezményei, 304. 

е  ÚJ SYMPOSION 



A MÉZESKALÁCSKÉSZÍTÉS 
A mézeskalácsos mesterség keletkezésének központja Nürnberg és környéke, id ő-

pontját tekintve pedig a 12-ik század legelejére tehet ő, az írott források szerint. A ki-
mondottan városi mesterséget megelőzően, kolostorok szerzetesei foglalkoztak a legin-
kább a sonkolyos méz feldolgozásával, aminek végtermékei akkor is a viaszból készült 
gyertyák és a mézb ől készült mézeskalácsok voltak. 

Pannóniában már a hódító római katonák és telepesek is ismerték a mézzel készült 
lepény vagy pogácsa készítését. Gazdagabb tartományokban nem csak ünnepekre, ha-
nem más alkalmakra, pl. temetésre vagy névnapra is sütöttek. 

A méz, magasfokú tápértéke, gyógyító hatása, édes ízt különös létrejötte és nehéz 
hozzáférhetősége, valamint tartóssága miatt örökt ől fogva nagy becsben állott mindenütt 
— kortól és tértől függetlenül. A népi hitvilágban és népszokásokban f őleg mint egész-
séget, boldogságot biztosító étel kapott szerepet. Édes íze révén analógiás kapcsolatba 
állítva, hol azzal a hiedelemháttérel, hogy amilyen édes a víz, olyan boldog, egészséges 
stb. legyen a fogyasztója, hol csak egy-egy szokás sztereotip részeként. A vele készült 
sütemény így hasonló funkciók hordozója. 

Előzmény: a fejlett méhészet 
benne. A hódoltság 
utáni 1702-es nép-
számlálás kimutat-
ja, hogy ezen a kör-
nyéken pl. Kovilj-
ban 300 lakosra 700 
méhkas, Vilovóban 
100-ra 150, és Titel-
ben 450-re 1000 
méhkas jut. A vidék 
adottságai nem ma-
radnak kihasználat-
lanul. Mercy tábor-
nok szinte monopó-
liumszerű  kereske-
dést űz a viasszal, és 
a Temesi Kereske-
delmi Társaság is 
nagymennyiségű  vi-
aszt szállít évenként 
a fiumei és a trieszti 
kikötőbe. Újvidék 
korai, XVIII. száza-
di, kivirágzását az 

állatkereskedelem mellett viaszkereskedelmének köszönheti. Nemcsak Velencébe, de 
Pestre, Bécsbe és Triesztbe is szállították. 

A Fruska Gora túloldalán is értékelték a viaszt — Irigben a parasztok a haszonbért 
arany-, ezüstpénzzel és viasszal fizetik. Itteni, 1799. évi adatok szerint, Lazar Roguli ćnak, 

A méhészet in-
tenzitása nagymér-
tékben függött az 
elöljárók gazdaság-
politikájától, hiszen 
a méz, de főleg a vi-
asz, a gazdaságfej-
lesztési nyersanya-
gok közé tartozott. 

A Délvidék bán-
sági és szerémségi 
részei a török hó-
doltság idején is 
köztudottan jó 
méztermő  vidéknek 
számítottak. Ami-
kor Evlija Cselebi, 
1661-ben erre jár, 
megjegyzi, hogy a 
Fruška Gora híres 
az ún. „fehér méz"-
ről, és Zimony kör-
nyéke is bővelkedik 
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a gazdag helybeli keresked őnek és szabónak, méz- és viaszprése van, aminek haszná-
latáért a környékről naponta harminc szekér is fölkeresi. 

Más, közeli méztermő  vidékeken II. József 1783-ban elrendeli a földm űves lakosság 
tanítását, méhészeti tanítókat nevez ki, és azok kötelességévé teszi a szemléltet ő  és 
gyakorlati oktatást. Az utak mellé jól mézel ő  hársfákat és akácfákat ültettek. Mind-
ezek ellenére nem sikerült neki nagyobb eredményt elérni, viszont a szándék újabb 
rendeletet szül. Egy 1808-ban Bécsben nyomtatott szerb nyelv ű  méhészeti könyvecs-
kéből értesülhetünk aszlavóniai-tartomány számára kiadott rendeletr ől, miszerint a 
kasok számának arányában, a tulajdonos bizonyos jutalomban részesül. 

Közhasználatra pedig Vajdaság mézterm ő  vidékein minden családnak volt 1-2 saját 
szükségletét kielégít ő  méhkasa. 

A természet adta nagymennyiségű  nyersanyag csak a kereskedelemben volt ismert, 
egészen addig, amíg a német telepesekkel, ill. iparosokkal meg nem érkeztek a mé-
zeskalácsos gyertyaöntők is. 

A mesterség legdélibb határvonala 
A mézeskalácsos mesterség Dél-Német területr ől először Svájcba és Ausztriába jut 

el, majd keleten egészen Oroszországig elterjed, délen, Magyarországon, és nálunk is 
a 17. században jelenik meg. 

1880-as években, a céhek eltörlése után, a mesterség tovább terjed egészen közép 
Szerbiáig, ahol még ma is megtalálható. 

A mai Vajdaság területén elsőként a polgárosodás útján megindult szabadalmazott 
jogállású településeken jelennek meg a többi német mesterséggel együtt (Újvidéken, 
Szabadkán, Zimonyban, Rumában, Zomborban, Pancsován, Nagy Becskereken, Ver-
secen) a 18. század 60-as éveitő l. 

Az első  mesteremberek mind németek, de a szerbekés magyarok is gyorsan átveszik 
a mesterséget, és a vásárló közönség között is nem csak az ideköltözött német lakos-
ság szerepel. 

Jogosan vetődik fel a kérdés: hogyan lehetséges hogy görög katolikusok között is 
felkapott szakmává válik a katolikus szokásvilágban funkcionáló mesterség? A válasz 
a mesterség viaszfeldolgozó ágában rejlik. Ugyanis gyertyát, fáklyát és mécsest is ál-
lítottak elő . Mint egyedüli világítóeszközökre, nagy kereslet mutatkozott ezekre a 
termékekre, mivel a szappanosok által készített faggyúgyertya már nem elégítette ki 
a módosabbak igényeit. 

Jó megélhetési forrást látván a viaszfeldolgozásban, a helybeliek a mézeskalácsos 
mesterségnek szinte kizárólag ezt a szakágát m űvelik előszeretettel. 

A viaszfeldolgozás túlsúlya a mai napig jellemezni fogja a görögkatolikus mézeska-
lácsosokat. Nem csoda hát, hogy a két velük foglalkozó néprajzi dolgozatban is, a 
mézeskalácskészítés mintegy mellékesen van megemlítve. 

A mesterség német eredete és a céhszabályok miatt a mézeskalácsosok szakmai 
szókészlete a mai napig többnyire német. Ennek köszönhetjük, hogy több tanulmány 
is született, viszont kizárólag nyelvészeti kutatási céllal. 

Az ejzolt mézeskalács 
A céhes működési forma révén nezetközileg, több országra kiterjed ően stan-

dardizálódtak a termelési tapasztalatok, a terminológiai és egyéb közös sajátosságok. 
A céhek megszűntéve11880-as években megsz űntek az egységességet szabályozó tör- 
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vények, de a mesterség munkaeszközeiben is változás állt be: a faformákkal formált 
és domborított barna, egyszín ű , fűszeres mézeskalácsok helyett a cukrászatból átvett 
pléh formákkal szaggatott és színezett válik népszer űvé. 

Alapvető  eszközökké válnak a szaggatók, un. „módlik", amit pléhb ől formáltak a 
bádogosok, vagy maguk a mesterek, és az ún. „tutlik" — színes krémmel megtöltött 
tölcsér végére illeszthet ő , a végükben különböző  nyílásokkal ellátott fém kúpok. A 
szaggató adta meg sütés el őtt a tészta formáját, a tutlikkal pedig különböz ő  vastagságú 
vonalakat lehetett rávinni a már kihűlt és színesre festett / utóbb színes papírral be-
vont / tésztalapra A díszhez eleinte csak a szíven, kés őbb más formákon is hozzátar-
tozott a tükröcske, ami a forma központi helyére került, és kés őbb a nyomtatott, 
szöveggel ellátott képek is. 

Az eszközváltás nem történt meg egyszerre és mindenütt ugyanabban az id őben. 
Zomborban és környékén például, egészen a II. világháborúig készítették mind a 
kettő  kalácsfajtát, mert a németség a sárga kalácsot különösen szerette. A túlnyomó-
részt nem katolikus lakosságú Szerémségben viszont gyorsabban felhagytak a régi-
módi tésztával, amelynek eddig sem volt nagy kelend ősége. 

A Sremska Mitrovicában levő  Szerémségi Múzeumban egyetlenegy üt őfa sincsen, 
viszont ott található az eddig ismertek k_ őzül a legrégibb pléhformakészlet, melynek 
használata a századfordulóra tehet ő . 

A formák száma csökken, és nem egyenl ő  a motívumok számával, mert egy-egy 
formára alkalmanként más-más motívum kerülhetett. Erre acélra a legalkalmasabb 
a baba forma, amire baba, kislány, kisfiú, dáma képe és szentkép is kerülhetett. Azon 
belül, hogy a méretek id őnként a túlméretezés vagy a kicsinyítés tendenciáját mutat-
ják, léteznek standardizált méret ű  formák is, amelyek közé a baba, ló, szív formái 
tartoznak. Ezek általában 3-5 méretben megtalálhatók minden mester eszköztárában. 
A méretek változása térben és id őben eltérő  lehetett. 

Ahol pl. szokássá vált, a legényektől kapott szív ablakba helyezése, mint Kupuszinán 
/ vagy a Csilléri Klára által említett Szerelmén /, ott a kalács méret igazodott az 
ablakok méreteihez, hogy kellőképpen 
érvényre juthasson. Klett Katica mézes-
kalácsos szerint viszont az 1970-es évek-
től minden mézeskalács mérete meg-
nőtt, mivel ekkorára jutott a vásárlókö-
zönség olyan szintre, hogy ezeket is meg 
tudta venni. A motívumok ábrázolása 
egészében véve elveszíti valóságh ű  jelle-
gét, mert a fej helyére ragasztott és más 
fél- vagy egész alakos képek realisztikus 
hatást keltenek, ugyanúgy a tükröcske is, 
viszont a motívum többi része stilizált 
vonalakkal és virágdíszekkel zsúfolt. A 
mozgalmasság érzetét, ábrázolás híján, 
díszítőelemek hivatottak elérni. 

Döntő  változások azonban tartalmi té-
ren következtek be. Elsősorban a témá-
kat tekintve billent meg a régebbi arány 
a vallásos és profán ábrázolás között, az 
utóbbi javára (habár az ilyen jelleg ű  in-
venciók csírája már az el őző  korszakban 
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is megvolt — pl. pisztoly, kosáralakú szív). Jól tükrözi a tendenciát a motívumok id ővel 
növekedő  skálája. Ezt a folyamatot majd a II. világháború töri meg, amikortól napja-
inkig tartó motívumredukció veszi kezdetét, hogy végül a mindig is legnépszer űbb és 
már-már a mesterség szimbólumaivá nőtt motívumok maradjanak meg. Ezek a szív, 
a baba, a 16  és a lovas. 

Újdonságnak számítanak az autó, mézeskalács, bicikli, kacsa, kulcs, olvasó, és nyak-
lánc, repülő , táska, nagyméretű  csillag, és szinte az összes motívum kicsinyített válto-
zata akasztható formában. Ugyanis, a katolikusoknál a két világháború között kezd 
elterjedni a karácsonyfa-díszítés szokása, és a mesterek alkalmazkodnak ehhez is, 
csomagokat készítettek erre acélra. 

„ Tizesével raktuk a nylonba: kisbabát, nyulat, gitárt, csillagot, holdat, kislovat, bá-
rányt, madarat, szívet meg órát." — mondja Pejakovi ć  Vinko temerini mézeskalácsos. 
Kedveltté válnak az akasztható kis papucsok és a különféle akasztható szívek is. 

Nehéz nyomon követni a változatok id őrendi és területi sorát, mert a lokális jellegű  
igényeknek megfelelő  árutermékek jöttek létre. A céhek megszűntével, megszűntek 
az egységességet szabályozó törvények, ill ,  a létrehozó folyamat kötöttsége. Ráadásul 
maga a mézeskalács-készítés menete is olyan lett, hogy módot nyújtott a változatok 
létrejöttéhez, a mester minden alkalommal újat alkotott, nem mint a faformák korá-
ban, amikor a képet adta vissza. 

Századunk első  felére megkülönböztethet őek a szlovák mézeskalácsszívek, melyek 
rózsaszín papíron fehér és rózsaszín rózsákkal voltak díszítve. A magyar készítmények 
a sok kék és sárga szín használatával és a híres szépség ű  lovacskák és lovas huszárok 
kínálatával szereztek hírnevet. A vásárokon több nemzetiség mézeskalácsosai jelentek 
meg, aminek köszönhetően mindenki megtalálhatta a magának valót. A cirill bet űs, 
vagy latin betűs névfeliratból, pl. lehetett tudni, hogy a kalács román, magyar vagy 
szerb leányt ábrázol. Dominálnak a piros, rózsaszín, sárga, fehér, zöld és kék színek 
a kisült tésztára festve, vagy tésztába keverve, p1. nyalkláncok, olvasók esetében, me-
lyek sárga és rózsaszín gyöngyökb ől tevődnek össze. A két világháború körüli időszak-
ban az alapot színes sztaniol papírral ragasztották. (Manapság azért hagytak fel vele, 
mert nagyon drága lett). 

A szerbiai kalácsok közül kevés az olyan, amelyiknek egész felülete egyszín ű . Kü-
lönböző  részeket más színnel festenek, p1. a baba feje sárga, teste piros, a kakas szeme 
és taréja testétől különbözik, a lovacskának pedig a sörénye és a nyerge. A díszít ő  
vonalak is más-más színűek, és gyakran keresztezik egymást. 

Másik fontos új díszítőelem a tükör, amelyik központi helyet foglal el szíven, babán, 
lovason, táskán, de némelykor több apróbb darabban másutt is, f őleg tányéron. A 
„tükrös szív" már századunk első  évtizedében kimutatható. Új lehetőségeket teremt, 
s azonosulást elősegítve, hű  képet ad tulajdonosáról, aki ha belenéz, látja magát. 

A tükröcskék használata nem csak a kézm űvesek által alkalmazott Sokác lakodalmi 
leírásból tudjuk, hogy a násznagy „grana"-jára ill. menyasszonynak ajándékozott ágá-
ra, gyümölcsöt, pattogatott kukoricát, apró piros paprikát és kicsi sütemények mellett 
még tükröcskéket is szokás volt aggatni. Ugyancsak ennél a népcsoportnál a pünkösdi 
királynék fején levő  kalap koszorúkkal, virágokkal, tollakkal, szentképecskékkel és 
tükröcskékkel is díszítve volt. 

A harmadik új díszítőelem a papír képecske. Valamivel kés őbb jelenhettek meg, és 
mivel szintén központi helyet foglaltak el a kompozicióban, a tükröt id ővel elhagyták 
mellőle, vagy aláhelyezték. Szívekben, szerelmespárok figurákra baba-, fiú-, leány-, 
huszár-, ló- fejeket ábrázoló képek kerültek. A II. világháború el őtt még ezekkel 
egyenlő  helyet foglaltak el a szentek képei is. 
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A képekkel ellátott mézeskalácsok német népterületen is, mint kölcsönös szerelmi 
ajándékok, mindenekelőtt a biedermeier korban voltak szokásosak. Sablonosan színe-
zett rézmetszetek, vagy k őnyomatok voltak a tésztára ragasztva, gyakran aranypapír 
kerettel vagy cukormázzal körülvéve, s mindenféle jókedv ű  rímjátékban a szerelmeseket 
énekelték meg. 

Az 1850-től az egyre olcsóbbá való litográfia, majd a kezdetleges színnyomatok tömege 
váltotta fel ezeket. Az új technikát alkalmazó gyárak els ősorban Németországban mű-
ködtek, csak Berlinben pl. 1875-ben 41 gyár volt. 

A vajdasági mézeskalácsosok számára ezeket f őleg vándorkereskedők tették hozzáfér-
hetővé. Ilyen ívekre nyomott sorozatokat örz őtt meg Pejakovi ć  mester fia, amelyek kö-
zött készítési származásukat jelöl ő  márkajelzéses ívek is találhatóak —így pl. PZB Paul 
Zoecke Berlin-t, BNK Berlin — Neuroder Kunstanstalten-t, AFKH-t és FW/KG jelölé-
sűeket. 

Hamarosan hazai kivitelezésben is megvásárolhatóakká lettek a színes „bilétek", me-
lyeket reklám ívről meg is lehetett rendelni. A „honosítással" lehet őség nyílott a nép-
nyelvű  szövegek nyomtatására és egyéb lokális igények kielégítésére. A motívumokat, a 
készítő  már eleve úgy állította össze, hogy azok megfeleljenek a vev ők ízlésének, más-
részt bevett gyakorlat lehetett, hogy amelyik képet nem vásárolták meg, nem is állították 
többet elő . 

A képek értékesebbé tettek egy-egy mézeskalácsot, ezért kezdetben csak a gazdagabb 
réteg vásárolhatta meg. Olcsóbb kalácsot, silányabb kivitelezés ű  képecskékkel diszítet-
tek. A szép kép nagy becsben állott. A szoba látható helyére került a vele ellátott mé-
zeskalács, vagy a mindenütt törvényszer űen bekövetkezett jelenség lép életbe, a gy űjtési 
szenvedély: „Lehasítottuk a kalácsról és a szekrényünk ajtajának bels ő  részére ragasz-
tottuk." Amikor városok papírboltjaiban is megjelennek, a városi gyerekek kedvenc 
kedvtelesévé válik gyűjtésük. 

A II. világháború után megszűnik a külföldi képecskék beszerzési lehet ősége, a hazai 
gyártás is nagyban csökken, de id ővel virágzásnak indul a képeslap-gyártás. Természe-
tesen rákerülnek a mézeskalács szívekre, a régi kis képecskék helyére, és máig is a 
„Fiatalok jobban viszik, ha szerelmespár van rajta. Minél szebb a kép, annál hamarább 
elkel." Mivel ezeken nincs szöveg, esetenként a mester sajátkez űleg írt a kép alá egy 
mondattá sorvadt szöveget —általában: „Szeretlek", „Volim te", „Uspomena", „Emlék". 

A szöveggel ellátott képecskék terjedése, majd a szöveg, ill ,  felirat önállósodása az 
írástudók számának növekedésére vall. Mint már a díszít ő  elemek is az aktualizálódás 
és alkalmazkodás szolgálatában álltak —Szabadkán minden évben hagyományosan meg-
jelentek a „Dužinjanca" feliratú, évszámos, rózsákkal díszített hatalmas szívek. A nyom-
tatott képek is hasonló sorsra jutottak Ćikic zentai mézeskalács műhelyében, helyet adva 
a megrendelők által hozott fényképeknek. 

A vásárokon, búcsúkban, piacokon tömegesen megjelen ő  fröccsöntőkkel és bazáráru-
sokkal való lépéstartás kisérletének bizonyítékai az olyan újonnan felhasznált díszít ő  
elemek is, mint pl. a különféle színes papírok, textil, m űvirág, műanyag, gyümölcsök, 
karácsonyfaégők. 

Az ejzolt mézeskalács már annak a szellemi jelenségnek a képletes példája, ami a 19. 
sz.-ban vette kezdetét, és amit giccsnek neveznek. A képecskéken és a díszítésben ro-
mantika és a biedermeier formaelemeinek és tartalomkörének „felvizezett változatai" 
tükröződnek vissza. Kacskaringós vonalak, a térkitöltés igényét kielégít ő  túlzsúfoltság, 
a színek paradéja, túlmérezetés vagy kicsinyítés, sablonszer űség és néhány magatartás-
forma, mint pl. a gyűjtés is, mind a szellemiségnek a mézeskalácson és vele kapcsolatban 
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is megnyilvánuló sajátosságai, amik annak édes volta révén, tehát a negédes szenti-
mentalizmus táptalaján sikeresen ki tudtak bontakozni. 

Később is, és egyre jobban az üres formalizmus, ügyeskedés, tartalmi szemfényvesz-
tés pótolja a régi korok MÉZESkalácsát. 

Kovačev Olga 
(művészettörténész-néprajzos 

a Zentai Múzeum munkatársa) 
részlet a zentai Múzeumban található kéziratból 
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ADORJÁN TELEPÜLÉSÉNEK 
UJABBKORI TORTENETE 

Vajdaság északi részén a Tisza bácskai oldalán, közvetlenül a Tisza ártérperemére telepedett 
Adorján falva. A telep nagyon régi, de vizsgálódásunk tárgyát, a mai falu alapját a XVIII. sz .-i 
szálláshelyek képezik. Ez a településforma a falu és a tanya közöttinek vehet ő . A törökdúlta 
vidéken a lerombolt legendás Adorján újraéledését jelentették ezek a sz őlő  termeléssel foglalkozó 
emberek kunyhói. 

Gyéren lakott teleppé az 1700-as évek elején vált, 1702-ben ugyanis a zentaiak hasznosították. 
Ez időben alakították ki a Határ őrvidéki vonalat és az itt szolgáló granicsárok kezdtek megtele-
pedni. Aveszély múltával a megtelepedést el őnyös birtokjogok és kiváltságok is segítették. Ez olcsó 
és nagydarab föl-
det, valamint 
adórobot alóli 
mentességet je-
lentett. A hatá-
rőrvidék felszá-
molása után, a 
szőlőültetvénye 
ken szaporodni 
kezdtek a szőlő -
pásztor kunyhók, 
és ekkortájt Pra-
edium Adryan 
néven emleget-
ték. 1751-ben az 
itteni granicsá-
rok nemesi ran-
got és kiváltságo-
kat, valamint te-
kintélyes földte-
rületeketkaptak. 
A Bábinszkiek, a 
Milutinovicsok, 
a Ladóckiak ek-
kor váltak a tele-
pen elismert 
földbirtokosá. A 
kanizsai Zákók-
nak is tekintélyes 
birtokaik voltak 
itt. 1755-ben 
Redl Ferenc ka- 

sodás következtében a vagyoni különbségek lassan elt űntek 
gizált családok helyzete magyarokévá vált hasonlóvá. 

A település Kanizsa felé orientált, ámbár nagy bels ő  migráció lészen Tetőhegyes, Orom, Kanizsa 
és Adorján között. A falu viszonylagos zártságát gazdasági, szociográfiai viszonyai teremtik. Az 
egységes Adorjáni nép őrzi hagyományát, különös gazdasági érdekét, kialakult szokásrendszerét, 
így az idegeneket csak nagy nehezen fogadják be. 

PLANIMETRIA, MORPHOLOGIA ÉS FALUFEJLŐDÉS 
„Adorjánt'" falva vidékünkre jellemz đ  tipikus folyómenti, egyutcás, lineáris (soros) telepek közé 

sorolható. Mégpedig azok közé, amelyek szálláshelyből fejlődtek faluvá. 

marai administ-
rátor és Nagy Mi-
hály kezdemé-
nyezésére megin-
dult egy nagyará-
nyú betelepedés. 
Adorjánra az em-
berek feltehető -
leg szeged kör-
nyékéről jöhet-
tek. Kirajzási te-
rületük ugyanis 
megegyezik a ka-
nizsaiakéval, 
amit bizonyít ha-
sonló ő-ző  dia-
lektusuk. De ezt 
a tényt igyekszik 
bizonyítani egyes 
családnevek 
mindkét helyen 
való felbukkaná-
sa is. Az újonnan 
települők a mara-
dék földeken osz-
toztak. Így a falu 
hagyományában 
a „nömösök" ki-
fejezés még ma is 
megkülönböztető  
jelzőként haszná-
latos. A polgárig- 

és a lengyel, valamint a szerb privile- 
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Fejlődése földrajzi, közlekedési és a foglalkozások diktálta körülményeknek köszönhet ő . Ez a 
fejlődés minden esetben spontánul és a helyi körülményeknek megfelel ően alakult. A már fennen 
említett utcáját a mindjobban sűrűsödő  szőlőpásztorkunyhók alakították ki, de elmondhatjuk, hogy 
a vízparti telepeknél magán a parton lév ő  házsorok képezik a falu leg ősibb részét. Ez azért is 
érdekes mert Adorján régt ől fogva halászhelynek számít, így a halászok, akiknek lételemük a Tisza 
közelsége, külön utcában, azaz falurészben laktak a Tiszaparton, ahol a természet a megélhetés 
alapfeltételeit biztosította. 

A főutca (az 1876-os kataszteri fölmérések után Oroszlány utca) enyhe hajlása, amit Adorján 
gerincének tartunk, a természeti adottságokból következik, a Tisza régebbi ártere határozza meg, 
és ez a falu (úgynevezett) életvonala. Az ártérperemre való telepedés, a természetre való utaltság, 
azaz a megélhetés és a védettség alapfeltétele. Alá kell húznunk azt a tényt, hogy ez a település-
forma egyenlő  lehetőségeket nyújt minden egyes lakója számára, nyitottságot mint a folyó, mint a 
határ felé. Igy van biztosítva a határhasználat egyenl ő  esélye és az egyforma orientáltság (a házak 
többsége hosszabb oldalával K—NY irányban áll). 

Adorján, amely mindig is tartozék település volt, el őbb tehát praedium (puszta) ahol 1751-t ől a 
sűrűsödő  csőszkunyhók idővel szálláshellyé alakultak. Ez átmeneti településrendet képez a tanya 
és a falu között. Az egyén szabadsága, az egymásrautaltsággal csökken, de még nincs jelen egy 
olyen kötőerő , mint a közös szokásrendszer, például az ünnepek, amelyek a falun már jelen van-
nak. De amikor a kunyhók száma elérte a 60-at, a kanizsai egyházközösség, ahová Adorján is 
tartozott elrendelte egy templom építését. 

Mégpedig azon a helyen ahová a Zenta—Kanizsa közti országútról beköt őút vezet az ado гjáni 
révhez. Mondani sem kell talán hogy a házak is ide csoportosultak és egy kisebb fajta teret alkottak. 
Létrehozva azt a védett helyet, ahol tartózkodni, találkozni, lehet, amely a templom építésével 
megkapta szellemi központját is. 1858-ban épült föl a helybeli és a kanizsai hív ők adományából a 
Sarlós Boldogasszony temploma (emlékeztet őül megemlíthetem hogy hasonló nevezetű  temploma 
volt a XIII. századi Adгyánon is a Haraszti nemnek), ami után kezdetét vette a falufejl ődés gyor-
sabb üteme, mert voltaképpen a templom volt a falu megszilárdulásának segít ője és alapfeltétele. 
Feltételezhető , hogy a Dohány-utca végén lév ő  kocsmát is ekkor építették, amely kés őbb az első  
adorjáni iskola lett. 

A XIX. század második felében a falu f őleg Nyugat- és Délirányba a temető  felé terjeszkedett. 
1884-re már 8 utcáját mintegy 160 ház alkotta. Századunkban a parcelahasogatással, majd a parcela 
két végének beépítésével, valamint a bens őségekben nyitott utcák révén megnövekszik a házak 
száma. Olyannyira, hogy új falurészek, mint például 1970 körül az An đelko-telep, valamint a 
Kukucska és a falutól számított els ő  dűlő  utcává lett alakítva. Így 1981-re a faluban már 411 volt 
a házak száma. 

HÁZ ÉS PARCELLA 
Az előbbiekben felvázoltuk Adorján falvának morphológiáját, melyr ől megállapítottuk, hogy 

soros-egyutcás típusú. A beépítés szempontjából a mez őgazdaságra orientált lakosság szallagtel-
kes, úgynevezett hézagos rendszer ű  beépítést szorgalmazott és ez az általános. Ez a beépítés ren-
dezetlen, amin azt értem, hogy a lassan kanyarodó Oroszlány utcára épült házak néha éles szögben 
épültek. Appel Ede 1886-ban ezt jegyezte le az adorjáni utcáról: „a telep utcája sz űk és rendezet-
len, minnél fogva az őszi, téli és tavaszi esős évadban a járhatatlanságig feneketlen sárral telvék, 
hogy télen a fagy, nyáron a forró napsugarak végzik az utcák járhatóságát eszközl ő  munkát". 
Manapság a főutca persze aszfaltozott, de a parcellázásból fakadó utcavonalra való építkezés 
megmaradt. A szűk utca ugyanakkor csak földszinti beépítést enged meg, mert máskülönben a 
benapozás akadályokba ütközne. Az utcák közül, a századunkban azzá válló Zadruga, és az els ő  
dűlő  szélsebb, így emeletes házat csak ezekben találunk. Jellegzetes, hogy a „sugárúton" a házak 
az utcavonaltól 5-10 méterrel beljebb épültek, melynek folytán az amúgy is hézagos beépítés 
ritkábbá, azaz levegősebbé vált. Megemlíthet ő  az a tény is, hogy századunkra jellemz ően, ezek az 
új utcák már nyflegyenesek. 

A hagyományos telekrendezést a foglalkozás szülte. Az adorjáni telekrendr ől szólva, el kell 
mondani azt, ami a szalagtelkes rendszerb ől feltétlenül következik, hogy változatosan széles ská-
lája van azok nagyságának és formájának. Ha általános nagyságrendet szeretnénk mondani, akkor 
az egy 30x300 méteres keskenységű  és hosszúságú parcella lenne. E hatalmas parcellák osztódá- 
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sával, ami először hasogatásként jelentkezik, majd két végének családon belüli kiépítésével, fejid-
dött ki az a kép, amit ma is ismerünk. Gyakran új utcákat is nyitottak a bens őségekben, lehetővé 
téve a nagyobb sűrűséget. Ezekben a tényez őkben a mezőgazdasággal foglalkozó népesség elsze-
gényesedését láthatjuk, valamint a családok növekedését. 

A telken az ember házat, az udvart és tartozékokat ért. Itt Adorjánon minnél nagyobb annál 
régibb. A szalagtelkes rend ugyanis ezt eszközli. A legkisebb telkek a falu északi csücskében 
találhatók, amit magyaráz az ottani emberek foglalkozása: a halászat. Itt egyfajta halmazos kép 
tárul elénk. Főleg abban a háromszögben amelyet a Dohány utca és az ökörjárásra vezet ő  csordaút 
alkot. A kisebb telkű  Kukucskában és Anđelko telepen azonban már nem a foglalkozás, hanem a 
lakosság gazdasági helyzete, településének ideje és nemzeti hovatartozása határozta meg a terje-
delmet. 

A telken épített magának házat az ember, mely megvédte őt a természeti csapásoktól, termé-
szetes helyi anyagokat használva az építésénél, melyek leírásánál ismét Appel Edére hivatkozom: 
„a lakházak egyszerűek, ablakos végükkel az utcára néznek, többnyire nád vagy fazsindellel vannak 
ellátva, falazatuk földb ől vert, vályogtéglázatú". Téglából épült házak csak századunkban készültek 
(a múlt században csak egy pár), f őleg az 1919-es faluégést követően, amikor elkezdték a házak 
cseréppel való fedését. 

Az épületálomány tehát jórészt átépült és kicserél ődött. Hagyományos példa az 1868-ban épült 
Tandari-féle ház. Tipusa szerint a vidéken általános pannon, háromosztatú: szoba-konyha-szoba 
beosztású, vertfalu, deszkaoromzatú ház ez. Mai fedése cserép, kerítése deszkából készült: A 
fejlődés és a szükség hozta magával a homlokzat fels ő  háromszögét alkotó oromzat betéglázását. 
Ezek között kétfajta ismeretes. Az egyik a barokkos kibli (erre Oszacsek Erzsébet háza a szemlél-
tető  példa) illetve az egyszer ű  pirostéglás kiépítés. A hagyományt csak az a Mária vagy Szentcsalád 
szobrocskadísz jelenti, melyek megmaradása a deszkaoromzatokon lév ő  szentképek emlékének 
köszönhetők (tudjuk hogy a közeli Zenta városában ez igen elterjedt volt egykoron). 

A deszkaborítású oromfalakra a múlt századvégen a barokkos napsugaras fürfalak a legjelleg-
zetesebb. Sajnos ilyen vég ű  ház ma (1991-ben) csak egy lelhet ő  fel a faluban, a Főutca 48-as szám 
alatt. A Sóti-ház szép példája a házvégdíszítés e módozatának. A fürfalat öregapa készítette úgy 
1900 körül. Beosztása és nagyságrendje azonban gazdag tulajdonosra vall. Azt is mondják a falu-
béliek, valamikor több ilyen oromzatú ház volt, de csak ez az egy maradt meg. Ezt bizonyítják a 
kiskapukiképzések is. 

A házak beosztása szoba-konyha-szoba elrendezés ű , ahol a belső  szoba alatt pince található. A 
szobákban banyakemence, a konyhában szabadkémény van. Az utcai oldalon lév ő  tisztaszoba 
párhuzamos elrendezésű . 

Az egységes képbe beleillő  átalakított tűzfalazatú házak után az átalakulás nem állt meg. Érde-
kes azonban, hogy az oldalházak sátortet ős típusai nem hódítottak olyan nagy teret a faluban. 
Meglehet hogy különböző  divathullámok egymást utolérve ezt nem tették lehet ővé. Helyettük 
tehát a 80-as években elindult egy olyan építkezési „mánia", amely emeletes és tet őtérbeépítéses, 
az utcától behúzott házak sorozatából áll, amelyek között meg kell hagyni van izlésesen kidolgozott 
is. Többségük tömegalakítása azonban idegen a nyeregtet ős, hagyományos épületek mellett. Ezek 
a házak jobbára a sugárúton találhatók, valamint a központba vezet ő  Zadruga utcájában. 

HOMLOKZATI MOTÍVUMOK ADORJÁNON 
Az adorjáni házak homlokzatainak szemléléséb ől kitűnik néhány olyan sajátosság, amely mind 

a szélesebb értelembe vett alföldi háztipusnál, mind az átépítések hagyományos eszköztárában 
megtalálható. Ezek közé sorolhatjuk az épület küls ő  megjelenését elsődlegesen meghatározó hár-
mas tagolást, a homlokzati falfelületek nyíllások általi felosztását, valamint a gangok és oszlopaik 
kialakítását. 

A hármastagolás, az eltér ő  rendeltetésű  falfelületek lényegi kihangsúlyozásán alapul, amit gyak-
ran más-más anyagokban is kifejeznek. A hármastagolás nem más mint a lábazat, a homlokzat és 
a tetőoromzatának, illetve ereszének kialakítása. Adorjánon a lábazat általánossan a mészbe tett 
korom által elhúzott sávval történik. Ilyen az 1868-ban épült Tandari-féle ház lábazat-kiképzése 
is. Esötétkékes-feketés szín itt a jellegzetes. És akkor is megcsinálják ha a régi vert- vagy vályogfal 
alá raknak, azzal hogy ilyenkor a vakolás után gyakran burkolják mosott k ővel, vagy egyszerűen 
selyemtéglával rakják ki. Fő  funkciója a ház sártól való védelme, rajta ugyanis nem látszik meg 
annyira mint a vakító fehérre meszelt falakon. 
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Maga a homlokzat a hagyományos épületeknél sima, fehérre meszelt falazat, melybe ablakokat 
vágnak. A múltszázad végről és e század elejéről kezdve a homlokzat stilhű  elemeket is kaphatott. 
Ilyenek a párkánykialakítások, pylaszterek és más aplikatív tagolások, amelyek más színnel való 
festése tovább élénkíti a ház kinézetét. A színezés mellett a fény és árnyékjáték létrejötét is kö-
szönhetjük nekik. A faltextura felelevenítését szorgalmazzák a párkányzatok f űrészfogas és lép-
csőzetes téglaszegései is. Legújabban megjelentek a vízszintes hornyolások és sávozások. A hom-
lokzatot ilyenkor egyszínnel (p1. zölddel) kifestik és a sávok árkában árnyék-játék jön létre. 

A hármastagolás következ ő  eleme, a tető , sajátságosan-nyerges kialakítású. Ennek fedése ré-
gebben fazsindely és nád: Manapság a hódfarkú cserép számít a legrégebbinek (1919 utáninak). 
A tűzfalak kiképzése, amit a föls ő  párkány fölé helyezett vízvet ő  és a tetősíkot képező  olló határoz 
meg szintén változatos, hisz az átalakulással (amely mindig a maradandóbb anyagok megjelenését 
jelenti) az egyszerű  állóhézagos deszkaoromzattól kezdve, ezek napsugaras változatain keresztül 
eljutunk a barokkos kibli és a kanizsai vöröstéglával befalazott ormokig. 

A tűzfaldíszítések a padlásszell őzők téglaszegésében és aMária-szobrocska részére fenntartott 
vakablakkal külön hangsúlyozottá válltak. A homlokzat legfontosabb motívumai az ablakok és az 
ajtók. Az utcai homlokzatoknál főleg ezek nyomják rá bélyegüket a ház kinézetére. Az ablakok —
ajtók méretei, egymásközti távolságuk, egymáshoz és a homlokzat egészéhez való viszonyuk a hatás 
fő  meghatározója. A sík fehér falazatoknál az ablakok osztása, a lécek díszítése az uralkodó. Ha 
az ablak a homlokzat uralkodó eleme (mint pl. a Tito marsall utca 48-as házánál), méginkább azzá 
teszi a téglából vagy vakolt felületekb ől kialakított ablakkeret, melyeket általában más szín űre 
festenek, hogy ezáltal is nagyobb hatást érjenek el. 

Külön megemlíthet őek a kiskapuk, melyek napsugaras változatai, a régente gyakoribb napsuga-
ras fürfal elterjedésére engednek következtetni. 

Az adorjáni házak szerves tartozéka a gang vagy tornác. A gangot övez ő  oszlopok karcsúságukkal 
a népi építészet egyik legértékesebb elemei. Sajnos napjainkra többnyire befalazottak és ott is ahol 
megmaradtak, lefeslett, elhanyagolt állapotban találhatók. 

HATÁRHASZNÁLATA ÉS GAZDASÁG 
Adorján mai határa, amely Kanizsa községen belül van, messze elmarad a középkori Kétadorján 

határától. Kialakulásában a helyi körülmények és lehet őségek, valamint a valamikori telep emléke 
játszott közre. 

Azt tudjuk, hogy Adorján újabb kori története alatt mindig is tartozék településként, praedium-
ként szerepel. Ez a tény a törökdúlás eredménye, ami után a telep elvesztette régi jelent őségét. A 
helyadta lehetőségek, és a termelési módszer lényegi nem-változása hozta életre, a XVIII. századi 
telepet. Alig egypár cselédház állhatott itt ekkortájt, itt ahol egykoron gazdag búzamez őkés halban 
gazdag tavak, árterek voltak. 

Mivel hozzájuk tartozott, a kanizsaiak hasznosították méneseiket a Föls ő-Nagyréten legeltetve 
és Adorján csak lóistalajaik helyéül szolgált. Nem véletlen ekkor az állatenyésztés vezet ő  szerepe. 
Az elvadult vidéken, amelyet még fenyeget a török, másfajta foglalkozás nem is fizet ődik ki. 

Létének tanya álapotában Adorján tehát az állattenyésztésnek adott teret. Ez az állattenyésztés 
a Fölső-Nagyréten a Tisza ártercén talált takarmánybázisra. A ló után a szarvasmarhatartás a 
természetes gazdálkodás révén az igaer ő  és trágyázás biztosítója. Ezt a határ mai elnevezése is 
igazolja: Ökörjárás. 

A biztonságosabb idők eljövetelével az állattenyésztés mellett a sz ő lőtermelés kezdett kialakulni. 
Az idősebbek emlékeznek még arra hogy a múlt században szinte minden ház végében volt sz őlős. 

A gazdálkodás szerkezetében az egyre s űrűbbé váló pásztorépítmények érvényesítik azt a szük-
ségszerűséget, amit a földművelés jelent. Ezt elősegítette az 1755-ös Redl Ferenc és Nagy Mihály 
féle betelepítési akció is, ami folytán a szálláshelyb ől faluvá nőtte ki magát Adorján. Lassú de 
folyamatos fejlődés útja volt ez. Virágzott a halászat (már mondottuk, hogy a falu hierarchiájában 
külön csoportot képviselnek a vizek titkának ismer ői), majd a földművelés mellett a XIX. század 
közepétől a lecsapolt vadvizek és a folyamszabályozások helyén a dohánytermellés vált f ő  foglal-
kozássá. Nem véletlenül volt Adorján az egész Tiszamentén híres dohányáról. Ebben az id őben 
vízimalma is volt és a háziiparszer ű  foglalkozások (seprű  és kosárkészítés) is virágoztak. 

Adorján földművelő  közösség. A kanizsai kataszteri községhez tartozó 800 holdnyi földterületet 
a lehetőségekhez mérten hasznosítják. A lakosok zöme ezzel az ággal foglalkozik. A szántók a 
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löszteraszon vannak és a termelésben különösen az őszi búzának van jelentősége. A Felső  és Alsó 
vetőre osztott területet kukorica termeléssel egyensúlyozzák. Teherbíróvá téve így a két vet őt. 

A birtokjogokról szólva elmondhatjuk hogy nem a legmegfelel őbbek, ugyanis a birtokok több 
mint fele (1-3 ha-os) kis nagyságrend ű, így csak öneállátásra szolgál. Ez mellet nagyon sok a 
hektáron aluli nagyságú földbirtok is. 

Ha megnézzük 1981-ben a falu gazdasági erejét a következ őket konstatálhatjuk: 
75 traktor, 2 kombájn, 98 kút,1321ó, 690 marha, 759 juhféle, 2576 sertés, 7770 baromfi található. 
És habár van a faluban helyi termel őszövetkezet, a fiatalok nagyobb része Kanizsára jár dolgozni. 

Gyári munkája után műveli meg földecskéjét. 
Itt állapíthassuk meg azt, hogy az utóbbi 100-150 évben a foglalkozás lényegileg nem változott. 

Csak századunk 70-es éveiben jelent meg a gépesítés, ami ugyanabban a pillanatban szakadást 
képez a falu életében el ősegítve a nagyobb fejl ődést, de ugyanakkor a sajátságosan bels ő  világát 
élő  falu levedlését is, ellentétet képezve így a múlt és jöv ő  között; minekutánna a betelepedés és 
migrációk folytán mind a demos, mind annak keze munkája megsínyl ődik. 

ADORJÁN FALU LÉGKÖRÉRŐL: LÁTVÁNY 
,,... 	 tikkasztó 

hőség ül az isza-
pos folyó partján 
fekvő  település 
fehér házain. Itt 
az emberek a ter-
mészet diktálta 
ritmusban, hie-
delmeik terhét 
viselve élnek, tá-
vol a világtól..." 

A fenti idézet 
kimondottan 
Adorján falvára 
illő , és tartalmaz-
za mint a táj, 
mint a tájhoz va-
ló viszonyt is. Be-
szél a napról, az 
ég hatalmas bol-
tozatáról, mely 
szinte szétlapítja 
a tájat. Szól az 
iszapos folyóról, 
és a horizont tá-
volságáról. Ezál-
tal a hely össz ka-
rakterisztikáj át 
megemlíti. 

Az ég a síkvi-
déki ember szá-
mára ugyanab- 

ban a pillanat-
ban nyitott és 
zárt. E végtelen 
vidék ezért fel-
tételek közé 
szabja az em-
bert. Otthona 
így e lét kifeje-
zése. Házai egy 
furcsa nyitott-
ság és zártság 
határán épül-
nek, amelyek-
nél a tornác ké-
pében nyer épí-
tészeti megfo-
galmazást a 
végtelenből a 
végesbe való át-
menet. El-
mondható az is 
hogy e házak 
szerves tartozé-
ka az udvar és 
nélküle szinte 
elképzelhetet-
lenek. 

Az elhatáro-
lás és megbújás 
az ember két 
szükségszerű  
életeleme. Élet- 

terének kialakítása a természeti er őkkel való harmonikus kapcsolaton alapul. Hisz a fehérre me-
szelt ház is a természet zöldjének ad helyet. A se nem jó se nem rossz természet emberivé tétele 
egy magától értetődő , matériájában és formájában tisztán megfogalmazott házat hozott létre, 
amelyek egybecsoportosítása az identitás mércéje. A találkozás és biztonságérzet e dualitásban 
fejezhető  ki: elhatárolni és mégis kapcsolatban lenni. Ezen alapul a síkvidéki ember bens őséges 
kapcsolata mint embertársaival, mint környezetével. 

Igy amikor felvetjük a pejszázs kérdését akkor határozott választ nem tudunk adni. Mert az is 
igaz hogy az ember által kiépített rész könnyen elválasztható attól, amit természetnek (s ez egy 
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szempontól a Tisza), azaz megművelt területnek nevezünk. De az is helyén való hogy a véget nem 
érő  kukorica (azaz búzamező) egészen az Oroszlány utcára csoportosuló házakig ér, amelyek a 
befelé forduló elrendez ődés ellenére is természetközeliek, nyitottságukat pont a soros szallagtele-
kes elrendezés tette lehet ővé. Így azután mindenkinek megvan a lehet ősége hogy felvegye a kap-
csolatot a természettel. Ezáltal mosódik össze a kiépített és építetlen környezet. 

Most mondjuk el egy-két szót Adorján falusiasságáról, ahol a térkomponensek a domenekt ől 
kezdve, a hodosokon keresztül a noduszokig mind kivehet ők, arról a falusiasságról ami a telep 
sűrített életét jellemzi. Azt az életet amelyet átitat a természet és emberközelség. A mindenki 
mindenkit ismer elvével kiteljesed ő  emberméretű  utcák, házak vegyülete egy olyan életkeret, ahol 
az ember tud viszonyítani, biztonságérzete kielégített, a komunikáció és szomszédsági elv m űködő . 
Mindazon jelenségek mint a bezárt perspektíva, amely a f őutca enyhe hajlásából következik, ami 
által kisebb szegmentumokra osztódik a tér, és utcaképérzetünk családiassan harmonikus és idil-
likusá válik, valamint az utca elágazódásoknál és a f őtér kiképzésénél is leolvasható. Az építészet 
dramatikáját fejezi ki az a közösségi kánon (meglehét konvenció) amely alapján épültek a házak, 
ahol az utca artikulációjában a t űzfal jut főszerephez. Ennek a témának széleskör ű  variációja, a 
ház szabálytalansága (nem egyenesen épülnek az utcavonalra) nyújtja a f ő  benyomást. A monotó-
niát úgy kerulik ki ezeknél a geometrikus ismétléseknél, hogy mindenki személyes pecsétjét adja. 
Így lesz a látvány változatos. Maga a térérzet fokozása a f őtéren van a templom képében kifejezve, 
amely mindenhonnan jól látható, hisz ide fut be minden utca, s logika szerint is „egyenest" érunk 
ide. A templom a település igazi szellemi, valamint fizikai értelembe vett központja. Voltaképpen 
megépítésétől 1858-tól szilárdult meg a falu is. A falu „akropoliszát" képvisel ő  templom a falu 
népének vasárnapi gyülekez ő  helye, ezáltal központosító ereje van, a minek érzését a templom 
előtti kereszt mégjobban fokozza. Jelenléte domináns, és értelmét ebben kell keresni. Meg kell 
említeni még azt is, hogy az itt kialakult terecske ad helyet a falu társadalmi, gazdasági, és eszme-
csere szempontjából fontos piacának, kocsmájának és boltjának. Mindezen funkciók kiképzése 
emberléptékű  alapokon történt és spontán hatású. 

A NÉPI ÉPÍTÉSZET DEGRADÁLÓDÁSÁRÓL 
Ha abból indulunk ki, hogy a népi építészetben az építő  és használó között aktív viszony van, és 

gyakran ez a kettő  ugyanaz a személyiség, akkor is elmondható hogy a ma épít őgyakorlatában 
hiányzik a közösségi kánon olyan formája amely esztétikai nívót követel. Ez azt jelenti, hogy a 
lakók sajátkialakítású úgynevezett populáris építése a nagyzási mánia visszhangjaként messze el-
marad a kor modern építészeti példái mögött, sőt a „csak ne olyan kis parasztházat csináljunk" elv 
egy kispolgári mentalitásba torkol, ahol a ház megsz űnik jel lenni, a jel levedlik, eltűnik és tömeggé, 
élettelenné vállik. 

Bár minden ember képes magának jó házat építeni, az egyéni norma alapvet ő  követelmény. 
Sajnos manapság az emberek inkább követik az általános kritériumokat, melyek gyenge eredményt 
nyújtanak, nem beszélve arról a tényr ől, hogy a ma embere már nemis rendelkezik a régiek „épít ő " 
érzékével. Anyaghasználatban, harmóniában messze elmarad mögöttük. 

Az átalakult lakásszükséglet kielégítése, érdekes módon olyan műszaki szempontból helyes há-
zakkal történik amely nem rendelkezik alapvet ő  komunikációval sem. A táj, az utcakép, az anyag-
használat és formanyelv, az esztétika és arányérzék mind idegen fogalmak e sok esetben alapraj-
zilag esetlen, kihasználatlan épületek el őtt, ahol a befejezetlenség (mármint a fölső  szint befeje-
zetlensége) csak abból a követelményb ől fakadt „hogy legyen nekünk is emeletes házunk mint 
ahogy a szomszédnak vagyon". 

Más szempontból az adorjáni házak lerongyolódása a munkaviszonyok megváltozásának köszön-
hető . Az ember mind kevesebb időt fordít otthona kialakítására. A megdeformálódott ízlés —
„minden mi régi, az rossz és elvetni való" — a tartós anyagokban leli a problémák megoldását, 
amelyeket persze nem kell ően ismer, díszítésére még nem hangolódott át, s ezért a régi transfor-
mációja nem is történhetett meg magas szinten. Az általános szépérzék veszejttését tehát épp úgy 
szemel követhetjük az újmódi házakon, mint az átépítéseknél. Az átépítések közül talán a vörös 
téglával kirakott oromzatok viselnek egy jellegzetes lokál színt. 

Az otthonszeretet, a megdeformálódott közösségi szépérzék, a kevesebb id őráfordítás (örökme-
goldásra való hajlam) hiánya az, ami ezen értékeink és környezetkultúránk hanyatlását el őidézte. 
Ahhoz, hogy megértsük a népi-építészet elt űnésének okát meg kell értenünk a társadalom fejl ő-
déséből következtetve, hogy a funkciók amelyeket egy ház és maga a lakás a házban betöltött 
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megváltoztak. Kiszélesedtek és ezáltal a hagyományos beosztás is kiszorult. A másik ok az építési 
technika fejlődése. Ami ugyan nem mindenképpen vehető  pozitívumnak, mégis meghatározójává 
vált az újonan létrejött formáknak. A betonnal, a blokkal való építkezés természetesen nem ugyan-
az mint a földből való építkezés. A vert fal, a vályog nem épít őanyag többé. Helyüket átvette a 
beton, és a kor építőanyaga segítségével komoly családi házat építenek móvába, egyszer űet de 
szilárdat, levegőset és napfényeset (a stilust szám űzték, a kialakult értékközösség lebomlik, pedig 
ez adott értéket, ez a fölöslegesnek t űnő  követelmény). Az aktív viszony ugyan megmaradt, de az 
egyéniség nem, így bárhol lehet építeni. Ez a szül őföldtől való elidgeriedés olyan tényezője ahol 
nem vagyunk képesek elfogadni annak lényegi kifejezéseit. Pedig ez a szpecifikus hagyaték tesz 
bennünket mássá, különböz őkké. ha hagyományaink nem tudnak regenerálódni a mában, feltét-
lenül elvesznek. Ehhez nagy szükségünk van annak ismeretére és szeretetére, csak ezáltal leszünk 
képesek meg is becsülni azt, mint identitásunk legfőbb kútfőjét. 

A használt irodalom: 
Papp György —Adorján Ragadványnevei (az újvidéki Bölcsészettudományi kar Magyar tanszé-

kének kiadványa, Tanulmányok 6. füzet 1973.) 
Iványi István — Bácshodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára I—II. kötet (9. oldal), 

Szabadka 1909. 
A csönd városa — Fórum könyvkiadó, szerkesztő  bizotság Szabadka Minerva 1982-ben (16. ol-

dal.) 
Dr Györe Kornél — Dr Tomi Pavle — Optina Kanjiža — Novi Sad 1982. Geografske monografije 

vojvođanskih opština (Prirodno Matematički Fakultet, Novi Sad — Institut za geografiju, (184-185 
str.) 

Papp György — Kanizsa és környéke főldrajzi neveinek adattára (a Magyar nyelv és Irodalom 
Hungarológiai Kutatásók Intézete, Újvidék) 
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NÉPMESEI ÜZENETEK 
A MESSZI MÚLT IDŐKBŐL 

A középkor egészen más-
milyen emberek közötti vi-
szonyai után, amikor a világ 
legtermészetesebb dolga-
ként tegezték le a királyt 
(lám-e, az a nomád angol 
még ma sem nyavalyog a te-

y _ maga-ön nyelvileg is kínban 
fogant kategóriáink bukta-
tóival!); amikor a törökök 
kiűzése után az egyház a fe-
ne tudja hányadik konszoli-
dációjába állt, hogy az elsza-
badult országnépet újra za-
bolázza, amikor néhai jó 
Pázmány Péter szabadszájú 
szószéki beszédei némelyi- 

kéért (mondjuk Kórógyon) ha kalodát nem is, nyilvános feddést biztos faszolt volna; 
amikor a francia udvar faragott asztallábaira zsákot húztak, nehogy illdomtalan gondola- 
tokat ébresszenek a rátekint őben (de sötétben úgy párzottak össze-vissza, hogy egy köze- 
pes teljesítményű  hippi-tanya ma tátott szájjal mondaná rá hogy: Hú-ú!); a 19. század 
idejére már kialakult egy olyan szellem melynek s űrű  szitája a népmeseszövegek borzasz- 
tóságait is csak paszírozva engedték át. Olyannyira, hogy az eredeti tartalomból, formai 
megoldásoktól, csak azokból a mesékb ől, töredékekből lehet képet alkotni magunknak, 
amelyek véletlenül maradtak a szájhagyomány kosarában, vagy a megmunkáló gépezetb ől 
használhatatlanként eleve dobódtak ki. (Mint mondjuk az egyértelműen/?!/ erotikus nép- 
mesék.) 

A közkinccsé vált írásbeliség volt a másik tényez ő , ami lényegesen kihatott a népmesék 
évszázados, természetes életére. A robbanásszer űen felduzzadt közösségi információs 
anyag megemésztend ő  kazlai alatt, az évszázadok üzeneteit hordó szájról szájra gyalog-
szerrel ballagó népmesék mondanivalója lassan elveszti a versenyt. Az aktualitások nyüzs-
gésében háttérbe szolrulnak. Teljes megértésükhöz szükséges gondolkodásbéli és nyelvi 
ábécék is egyre fakóbbak, míg a nem használódás elhagyott halmaiban fokozatosan mind-
kettőt sehogysem, alig, vagy csak nehezen használhatóvá rozsdásítja a feledés. 

A népmesék a felnőttekhez szóltak. Szólnának azok ma is, ha eredeti alakjaikat nem 
nyomorították volna selypes, gyermeki, gügyögő  szintre a régi gyűjtők, vagy ha legalább 
fiókaljban, de megőrizték volna valaha a közreadás el őtti, legalább szakmai kíváncsiságból 
hámozatlanul lejegyzett eredetit. A közszellem azonban már gyökerében irtott: Szegény 
Kálmánt' Lajosnak is meggy űlt a baja már, e század elején, hogy káplán léttére az ocs-
mányság határát súroló szövegeket is meghallgatott gyerekszájról! S őt! Le is jegyezte 
őket! 

Nem csoda hát, ha már ritkaságszámba megy az olyan lejegyezhet ő  mese, amely teljes-
ségében (!), vagy nagyobb részleteiben máig meg őriztе  érthetőségét összekapart szimbó-
lumismereteink segítségével. Mindehhez hozzá kell számolni azt is, hogy a népmese is 
„előregyártott elemekkel" él, változik, vándormotívumok csapódnak hozzá, gazdagítva, 
tökéletesítve vagy csak aktualizálva az esetleg csak felszínre értett, összetett mondaniva-
lót, de alighanem gyakrabban van úgy, hogy a teljes „mögötti kép" megértéséhez nélkü- 
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lözhetetlen részleteket szakaszt le róluk a feledés. Olyan is el őfordul, hogy egy-egy lesza-
kadt rész (esetleg aktualizáló poénnal) új életet kezd. 

Egy azonban biztos: középkori (eredet ű?) népmeséink két nyelven beszélnek. A ma is 
közérthető  meseváz-történet mögött, a szimbólumokon keresztül, egy attól általában sú-
lyosabb, gazdagabb mondanivaló-hozam tapintható körül, nemegyszer történelmi, társa-
dalmi „világváltozásokról" hozva üzenetet rég let űnt időkből. 

Van úgy, hogy a megfejtett „mögötti kép" meggy őzően érthető . Az értelemvesztés, a 
homályos, a csak sejtett, vagy a rosszul fejtett mondanivaló megfogalmazásában termé-
szetes szereppel van ott mindig az értelmez ő  aktuális ismeretanyagának korlátozottsága. 
Az Isten tud mindent. És ítéleteiben csak a római pápa a csalhatatlan. Mivel azonban e 
mese gyűjtőjének már kisdiák korában, egy messze tűnt világban egyszer már sokba került 
a tiszta szívvel, de hangosan feltett kérdés, miszerint „Melyik volt a csalhatatlan, amikor 
hároman is voltak?", ma természetesnek tartja, hogyha majdan a fejtett értelmek körvo-
nalai új ismeretek birtokában esetleg új, biztonságos és az itt vázolttól eltér ő  képben 
tisztán rajzolódnak elénk, az itt és most útkeres ő  botlásai feloldozást nyernek. 

A MESE 

„ÖRDÖGHAT" 
Nagyon régön vót! 
Ian három falu, nem oan borzasztó messze vót égymáshó, csak abba zid őbe nem úgy 

vót, hogy járások vótak, hanem falu határa. Most ennek a falunak idáig van a határa, 
amannak odáig, emennek még emidáig! 

Éshát ott oan hármashatár-forma vót, halmot emetek, oan sok ördögcérna ny őt, ugyé 
az út nem mént fő  rá sé erű, sé amarú, úgy közőték égymást, gondolom az utak, osz köztük 
amaradt az a kis háromszög, fölötte a határdomb. 

Éggyik alkalomra, égy legíny mégismerkédétt égy szomszédfalubeli lánnya. 
Mégismerkédétt vele, aszongya néki a lány: 
—Hát gyere e! — aszongya. — Hozzánk! 
De abba zidőbe bizon átménni! a másik faluba! a legínnek! Hát az oszt aztán... Az ténleg 

legín vót! 
Ez átmént. 
Sikerűt néki éccé. 
Gyün visszafelé, lássa, hogy az ű  falujábú még gyün, abbú a falubú valósi legíny, ahun 

ű  vót! 
Pont ott a hármas határn ő  tanákoztak. 
—Hát té, komám, hun jársz erre? 
—Hun  jársz té?! 
Ekesztek osztozni, addig ere, addig ára, bicskára! égymásnak! Agyo пszurkáták égymást. 
Réggere mind a kettő  halott vót. 
Amikó az a két legíny agyonszúrta égymást, az ördögök azon a hármashatár-dombon 

mégfészketek. Telenyőt ördögcérnává! E is nevezték Ordöghátnak. 
Nomost annyira fét má a nép, hogy régbeszéték a pappa, hogy figyelmeztesse űket, ha 

esetefelé van! Es estefelé mindég harangoztak. Az azt jeléntétte, hogy mosmán mindénki 
gyűjjön bé a határbú, mert gyünnek az ördögök! 

Erre fogta a nép magát, és méntek bé a faluba. 	 . 
Régge pedig, még nem harangoztak, addig sénki sé nem mént ki a falubú. Mer addig 

az ördögök, azon a hármashatár-dombon, ott tivornyáztak. 
Ugyé hát régtudták a szüleik, zapja még az anyja, éggyiknek is még a másiknak is, 

mégvót a nagy temetés, hát hogy az emlíkézetés légyén, hogy hát еzén a helyén mán két 
embér méghalt, fettek égy fakörösztöt. 

Nagy fakörösztöt, hogyhát itt két embér réghalt. 
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Még hogy az ördögök is csöndbe légyének. 
Majd tellik-múllik az idő , emút mán égy idd valahány esztendő , gyütt égy nagy zivatar, 

oszhát őkorhadt a köröszt is, még mittudomén! Az id ő  is..., szóval erohadt az alja. Kid őt. 
Mént ára, méntek a cigányok, fogták, oszt evitték tüzem. 
Hideg vót. 
Majd a faluba vót égy plébános. 
De a szakácsnője még égy apáca vót, oszt éppen átmént a másik faluba, ott valakit 

körösztőni, mer mán az öreg pap annyira öreg vót, hogy sé lovon, sé kocsin űni nem birt, 
csak feküdt. Hát beteg vót má zöreg pap. 

Majd, még mielőtt még emént az apáca, hátugyé azé nem épp oan köze vót, nem gyalog 
mént, lóháton, hogy ű  űt fönt égy még vezette. 

Mikoroszt- emént, úgy régge elindútak, hogy mai mire k ő, odaérnek, mént a nép ki, 
tavasszá, a mezőre dógozni, éccé az éggyík házaspár, hát nem vót csalággyuk, hall valami 
gyeréksírást. 

— Mi az isten léhet? 
Nem tudták. 
Mégin hallották! 
Nem tudták kivénni, hogy mer ő  gyün. Forogtak hun az éggyík út felé, hun a másik út 

felé, hát ugyé három út vót! Nem tudták, hogy mere van. 
No, el is méntek. 
Abba is maradt. 
Közbe a faluba, mikó az apáca odaért, mégbetegédétt az is. Mer az is mán id ős vót! Hát 

égy ió pár napot kísétt az is. 
De ott a hármas határon, ahogy a körösztöt evitték, azel őtt ott mindég tisztította magát 

az arany. 
Hát hét évenkint tisztíjja magát, és figyelték, hogy nomosmán mai hetedik esztendeje 

köllene hogy légyén, hogy tisztíjja magát az arany! 
Hát ki is ménnek, nézik, nézik, éfél van, nincs sémmi. 

ccécsak égy nagy láng! Még nagy füst! 
Hát lófaszt! Nem az aran tisztította magát, hanem ott vót a pokolnak a kapuja, ott jártak 

ki az ördögök! még a boszorkányok! 
Tudták is ezt a falusiak! Mán régebbr ű . Méghát fétek is tűllük! De hiába! Nem tudták, 

hogy hunnan gyünnek. 
No, így sé értek e vele többet! 
Mai bé vót a nép szarva kégyetlen, hogy hát kör ű  vannak véve, ezék itt mai még kala-

majkát csinálnak! De aszonta nékik a pap, hogy: 
— Nem kő  féni! — aszongya. — Majha a (nem is tudom!) Mária n ővér (vagy minekhíták 

az apácát) visszagyün, majd eménnek, osz mégszentölik azt a helet, akkó mai nem gyün-
nek el oda zördögök. 

Hát bele is éggyezétt a nép. 
Majd égy másik nap, mégincsak ugyé régge ménnek ki, mégin az a házaspár, hallanak 

valami gyeréksírást. 
De nem tuggyák kivénni, hogy hunnan gyün! Akár mőre forognak, mindig: 
— Arú gyün!... 
Odaménnek, 
— Nincs. 
— Amarú gyün! 
Odaménnek, 
— Nincs! 
Akármőre ménnek, nincs! 
Erre az asszon méglássa: 
— Te nézd a! Ott van az ördögcérna közt! 
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Hát mikó odaménnek, ténleg, égy kislán! 
Há micsináiionak? Űnékik nincs! Hát ki téhette ide? Ki hagyhatta itt? Nézték, hogy 

nem-é van ott a környikbe, hogy kapának, oszt odatétték a hívésre, vagy valami, dekát 
nem vőt ott a környikbe sémmi. 

Majd űk főnevelik! 
Mingyá vissza is fordútak, nagy örömme vitték, hogy: 
— Hú! Tanátunk égy kislánt! 
— Kijjé?! 
Hát sénki nem váláta. 
No, tellik-múllik az idő , emúllik égy-két év, ahogy nyől a lány, de mindég csunyább, 

csunyább! 
Hát úgy szégyélték is a... szüleik, akik nevelték, a nevel ő  szüleik, hogy ahogy nyől, ez 

mindég csunyább, csunyább! 
Fogai körösztbe átak! Ian sz őrös vőt az arca! Tele nagy szém őcsökke! Még... szóval 

nagyon csunya vőt! 
Elérte azt a tizénvalahány évet, olyan csunya v őt, hogy réttentő ! 
Aszongya néki az asszon, mán a nevelőanyja, hogy űk most kiménnek a nemtommellik 

dőlőbe, osz mai dére vigyén ki nékik friss vizet, még... főzzön valamit! Mer azé főzni 
mégtanította. Mégcsinát az azé amúgy mindént! Csak réttent ő  csunya vőt! 

Mén oszt a lány, mégindút kifelé, ott az út végin vótak fák, oszhát éggyik helén is 
aratnak, a másik helyén űnek rakáson, oszt oaf fiatalok, öregék... 

Ara néz az éggyik, aszongya: 
— Hű ! koma! nézd a! Milyen csunya lány! 
— Azannya szencsígit! — aszongya. — Esz még tán az ördög sé baszná még! 
Másik aszongya: 
—Hát hallod, én sé! Ez az ördögnek sé köll! — aszongya. — Ez még fog öregérmi... 
Arébb mén, ott is! 
— Húú, de csunya lány! Esz még az ördög sé baszná még!... 
Hallotta a lány, dehát micsinájjon?! Szégyéte magát... 
Nomikó odaért, mégétték az ebédét, mént, má fét visszafelé ménni, de akkora azok is 

ekesztek dógozni. 
Majmikó estére hazaérnek, kifáradtak, elalszanak, hát ű  bént aludt égy olyan kis kony-

hába, vagy mittudomén, olyan... helyén, gyütt az ördög. 
—Hát ha mán sén.ki sé nem akar mégbaszni — aszongya, — majd akkó én mégbaszlak! 
Még is baszta zördög. 
Jó is esétt néki. 
Másnap réggő , ahogy fésűkszik, lássa a tükörbe, hogy a haja nem olyan mind azelőtt 

vőt, mer olyan haja vőt, mintha szőr létt vóna! Vagy sirínye létt vóna! Most még, éggyik 
felű  olyan szépen simul a haja! 

Úgy még is örűt! 
Emúllik égypár nap, — de az ördög az mindén éccaka járt oda! Baszta mindég! 
Majd a végin mán olyan szép létt a lány, hogy kiát a vérandára oszt nézel ődött, a 

legínyéket még a fene étte érte! Dehát nem... nem mertek néki sz őni sémmit! Hát olyan 
szép vőt, hogy alig mertek hozzá sz őni! 

Kurázsis vőt az éggyik legíny, aszongya hogy: 
—Hát én — aszongya — mégpróbálom! 
Emént ára estefelé, ki v őt könyököve zablakon, 
— Ugyé — aszongya. —Hát szerelémrű  úgysé léhet szó, mert — aszongya... 
(Különben az apjáék, a mevel őapjáék nagyon gazdagok vótak!) 
— Szerelémrű  úgysé léhet szó, hanem — aszongya — méghannád-é magadat baszni? 
— Нббgyné! — aszongya. — Csak gyere! 
Avvá bé! 

ÚJ SYMPOSION 23 



0 

Nagyon is jó esétt néki! 
Másnap régge, mikó főkel, — az éggyík szémire mégvakút! 
— Hú az annya istenlovát! 
Nem merte ű  mondani sénkinek, dekát akárhogy feszégeti, nézi, tükörbe, hát lássa, hogy 

réndéssen mégvan a széme fehírédve! 
Persze, mer mikó a koma együtt a lányt ű , mént az ördög is! Az is járt oda réndszéréssen! 
— Huha! Hát most... elég probléma! 
Hogy is mongya még, hogy mitű  vakút még? Mitű  vakút még?... 
Hát nem tudott oat kitanáni! 
Harmadik nap, tanákozik a kolégáva, annak még így fére áll a keze! Úgy mégbénúva. 
Tékát az is ott vót!... 
Aszongya: 
—Hát téveled mi van? 
— Én nem tudom — aszongya. — Este úta így áll a kezem! Nem birom kinyútani! 
Úgy, hogy az a legíny melyik emént mégbaszni azt az ördögöt, mer tulajdonképpen 

ördöglány vót, az amik mégbaszta, annak mindnek valami hibája létt. Úgy, hogy ez ami-
lyen szép vót, emezék úgy randútak e! Úgy csunyútak e! 

Eccé mén ára égy sánta legíny, aszongya: 
— Mit beszégették? 
—Hát — aszongya —, beszégetünk. Ezt még azt!... Mittudomén... Te! — aszongya. — Nem 

vóna kedved baszni?! 
— Énnékém? Dehonnem! 
Aszongya: 
— Néd a! — aszongya. — Ott van a partódalba az a szép ház! — aszongya — oda bémész! —

aszongya. — Van ott égy nagyon szép lány! bazmég azt! 
— Úgyanmán! — aszongya. —Hát én sánta is vagyok, még mindén, hát ússé nem enged 

— aszongya. — Énnékém az ússé nem ad! Sémmit sé! 
— Ereggy, osz próbádd még! 
Hát, fogja magát, mindéggy! Próba széréncse! 
Főmén, 
— Jó estét! 
— Jó estét! 
Zöregék mán aludtak. Mán jócskán id őssek vótak! 
— Ugyé — aszongya. — Móngyák ezék az én kolégájajim, hogy... léhetne valami... 
— Hó-ogyné! — aszongya. — Csak gy űjjön! 
Mégbaszta. Az is mégbaszta. 
Annak még kinyút az éggyik lába! Úgy hogy nem létt sánta! 
Másnap régge tanákoznak. 
De ezék má figyelték! 
— Mi az isten van?! — aszongya. 
Mos nem tudták eképzeni, hogy űk... éggyík mégvakút, másiknak mégbénút a keze, ez 

sánta vót, ez mégbaszta, ennek még heregyütt a lába! Hát séhogysé nem tudtak erre... 
Gondolom nem tudták maguknak mégmagyarázni. 

No, tellik-múllik az idő, nem is mertek aztán má hozzá ménni! Zördög az járt hozzá 
réndszéréssen. Baszta mindég. 

Eggyik nap, nemsokára majd, jelézték a szomszédba, má szótak az öregasszonnak, az 
apácának (fölábbadozott, emútt ott mákét-három hét is.), aki emént, az öreg apáca, hogy 
gyűjjön, mert szülefett a szomszédba mégin égy gyerék, oszhát még kéne köröszt őni! 
Néhogy még az ördögök mégroncsák! 

Merhát az öreg plébános úr nem birt, hát majd ütet ehozzák, oszt majd ű  mégkörösztöli. 
No, föl is... nagynehezen főtápászkodott az öregasszony, a lóra, f ősegítétték, oszhát égy 

gyerék még vezette. 
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Mikó odaértek a háromas határhó, mégbotlott a ló, zöregasszon léesétt, az apáca, be 
levágta fejit, mer vót oan mezsgyekaró-féle, belevágta fejit, osz méghalt. Ott efolyt a vére 
néki, méghalt. 

— Hűű ! — mégijedt a gyerék! 
Mos micsinájjon? 
Fölűt a lóra, bémén a faluba, oszt emongya, hogy mir ű  van szó. 
— Azt a szencsígit néki! — aszongya. —Hát most micsinájjunk?! 
Nem tudtak mitévők lénni. 
Akkó oszt nagynehezen, aszongya zéggyik asszon, hogy: 
— Tuggyátok mit? — aszongya. — Vigyük el a kicsit — aszongya — oszt a pap fekve még-

körösztöli! Néhogymá mégroncsák az ördögök! 
Mer tudták, hogy itt baj léssz! 
Alighogy a gyerékét mégkörösztőtték, emútt égy pár nap, vót a szomszédba, hát má a 

szomszédságba vót (hát nem sok ház vót, majmind szomszéd vót), van égy éregasszon. 
De az olyan bíbájos vót, még mindég mént füvet szénni. 
Ahogy mén, odaér a háromas határ felé, érzi, hogy valami réttent ő  jószagú virágot éréz, 

de ilyen szagot még nem érzétt! 
Szaglál az öregasszon, szaglál az öregasszon, ere is, ara is, hét éccé lássa, hogy széép! 

nagy! három-négy szálra! Oszt gyönyör űszép, olyan lilás virágja van! 
Odamén! Hű-ű-ű-ű ! Réttentő  jó illata van néki! 
Hát ű  ebbű  visz! 
Mégfogta, nem akarta mind kivénni, hogy maraggyon is, lészakított éggyet! 
Szagújja: 
— Hűű ! de isteni illata van néki! 
Aszongya zöregasszon: 
—Hát ez biztos rozmaring! 
Mer azelőtt még nem látott. 
De nagyon jó szaga vót! 
Közbe, ahogy eszakította, valaki jajgatott! 
Há! Rá sé vetétt az öregasszon! 
Majmikó beletétte tarisznyájába, mégindút hazafelé, mongya ám a szomszédasszon né-

ki, hogy: 
—166!  Baj van! 
— Mi baj? 
—Hát — aszongya —, a kisgyerék nagyon beteg! Biztossan hogy az ördögök még... valamit 

csinátak vele, mer keze lába úgy hátra áll, még az a lány is beteg! 
(Hát én mos nem tudom, 

minek híták.) 
— Húú! — aszongya. — Há 

mit tudok én?! 	 /4.  
—Hát gyűjjön, maga ért  

valamit ehhő-ahhó! 	 \ / 	 .. 	!1 J 
Nomikó odamén, hát el- 	„ 	 ` " 

sőbb a gyerékhő  mént, lás- 	 ~—  
	 \'. 	‚ i  \ 

sa, hogy oaf, mintha frász 	` 	\ 	. -- .  
törné a gyerékét.... De ű -~ 
maga  se  tuggya. 	 i 	

''

/ 	—. 
Eszibejutott űnéki, hogy 	 t 	\ ~ t 

kipróbájja ű  ezt az új füvet! 	~ 	 /_ 	I ' 	 \ 
Hogy hátha... vagy... vala- 	/1`II 	
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Elővészi azt a rozmaringot, csak úgy méghúzgájja vele a gyérékét. 
Hát persze, hogy az ördögök vótak! Má ott szátak! 
— Trüssz! Trüssz! — trüsszögtek ott. 
Nem láttak űk sémmit, csak zuhogást hallottak, oszt kiméntek az ördögök. 
Akkó az öregasszon kapcsót, hogy: 
— Hú, Ez jó léssz ördögűzőnek! A rozmaring! 
Alig téllik-múllik az idő , átmén amahhó is, hívassák, hogy ménjén át! Vigyén őnéki is, 

bár égy szálat a rozmaringbú! 
— Ne-em! — aszongya. — Ténékéd nem szabad ebb ű  kapni! 
Nyőt a fa, nyőt, oan egísz bokor létt belöle. Nagyon szép bokor létt belöle! Nagyon jó 

illata vót néki! 
Zöregasszon el is tétté azt a darabot, amit ű  lészédétt, oszt őrözte. 
Utánna nemsok időre, rágyüttek a fiatalok is, hogy nem oan messze van a falut ű, nagyon 

szép nyírt fa vót, még illata vót, —odajártak baszni. 
Hun az éggyík, hun a másik. 
— Hova ménnyü гіk? 
— Ménnyűnk a rozmaring bokor alá! 
— Hova ménnyűnk? 
—Ménnyűnk a rozmaringhó! 
Úgyhogy mind a három falunak a fiataljai oda jártak baszni a rozmaring alá! 
No, mikó odajártak, az éggyík cigány, mén, heged űvé, ott mégáll, léül, hajja hogy be-

széget két fiatal. 
De oan este vót má. 
Aszongya a legény a lánnak, hogy: 
— Gyere — aszongya —, emégyűnk a rozmaring alá! 
— Minek? 
- Gyere!... 
— Nem mék! — aszongya —, mer fehér alsószoknya van rajtam, oszt összegy űröm, oszt 

anyám mégtuggyal... 
A cigány mégjegyézte. Ian zene gyütt őnéki ki, hát az a nóta követkézétt, gyütt ki abbú 

a rozmaringbokorbú, hogy: 
Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, földre hajlik az ága, 
Gyere kisangyalom, gyere kisangyalom, űјјüПk lё  alája! 
Nem ülök nem ülök rozmaring árnyékába, 
Összegyűröm ruhám, fehér alsószoknyám, mégtuggya édesanyám! 
Hát a cigány ezt kipéngézte! 
Bémén a városba, ekezdi húzni! 
Éccécsak ahogy húzza, réttentő  nagy zivatar gyün! De olyan! Fúj a szél! Csattog a villám! 

Mindenfelé! 
Hova ménjének?! Nem tunnak séhova! 
Éccécsak osz lássák, hogy csapkod ám! Oda a rozmaring kör ű ! 
Hát kiláttak. Ott vót a faluhó nem oan messze. 
De csattod a villám! de durrog! de durrog! de durrog! 
Aszongya erre zöregasszony: 
— Híjjába durrogtok! — aszongya. — Nálam van az ág! — aszongya. — Nem birtok sémmit 

sé! 
Az ördögök. Azé a helyé veszekédtek, hogy elizéjjék onnan a rozmaringot, mer nem 

birtak odaménni tűlle! 
No, zöregasszon aszonta, hogy... 
De majd, éccé hajja zöregasszon, hogy valaki mond valamit: 
— Mai mégbosszújjuk! Mai mégbosszújjuk ezt még mink térajtatok! — aszongya. — A 

pokol! — aszongya. — Mégfog bennetéket! 
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Úgy az öregasszon gondókozik: 
— Hun van itt pokol? 
Hát nem is sokára bé is bizonyították, hogy mai probléma léssz, az éggyík házba laka-

dalom vót. 
Hát őrűtek az ördögök, hogy no, mai most mégmutassák! 
Most mégmutassák, hogy mit tunnak az ördögök! 
Zöregasszony is nagy huncut vót, akiné a rozmaring vót! Kimént a rozmaringbokorhó, 

oszt a templomtú a házig mind lészórta így a rozmaringot. Még aszonta a legínyéknek, 
még lányoknak is, a ményasszonnak is, hogy égy-égy kis darabot tégyének a kalapjuk 
mellé. 

— Nem kő  féni! 
Me hát fétek, hogy az ördög mégroncsa! 
Hát abba zidőbe ugyé a nép ennek hitt! 
Oszmikó elindút a lakadalmas ménet, az öregasszon mégmonta, hogy sénki arcú az útrú 

lé né térjén! 
Alighogy felire elértek, gyütt égy réttent őnagy felhő ! 
Jaj, mán fétek előre, hogy: 
—Nomost ebbű  léssz ám olyan ess ő !... 
Úgyhogy az esső  az úgy esétt, de űk mintha esernyők alatt léttek vóna! Nem birt oda 

esni az esső ! Ahun űk méntek! 
De könnyes körű  csattogott a villám! Még sikoltást hallottak! Még vót ott mindén! 
De nem birt. Sénkinek nem létt sémmi baja sé. 
Úgyhogy a rozmaring, az mégvédte űket! Mer az szent vбit! 
Mer azé, hogy annak az apácának a vérib ű  nyőtt a rozmaring. 
Úgyhogy azúta mindén lakodalmas ménetbe rozmaringot t űznek a kalapjuk mellé a 

legínyék, hogy védekézzének a rossz ellen. 
Eddig vót, mese vót... 

Farkas Antal (1931. Csantavér) 
1990. Zenta. 

JELEK ÉS JELKÉPEK . 
„...oan hánnashatár forma vót, halmot emetel, oan sok ördögcérna nyőt, ugyé az út 
nem mint fő  rá sé erű, sé arcárú, úgy közőték égymást, gondolom az utak, osz köztük 
emaradt az a kis háromszög, fölötte a határdomb." 

Vajh tényleg szükséges-e ama bizonyos háromszög („ čarobni trougao") néven is neve-
zett azonosítása, a három út találkozójában, egy ilyen leírás után? 

Az Ördöghátnak nevezett asszonyi mons pubisról, s a hozzá kapcsolódó legénygyilkos-
ságokról szóló bevezető  rész szimbólikus értelme mintha szószerint festené (m űvészi át-
téttel) ama nemtudommelyik óceánbéli szigetcsoport törzseinek hozzáállását, régi szexo-
lógiai szakkönyvek példatárából, akik a féltékenység törzsgyöngít ő  erejét felismerve, hit-
béli rendszabállyal, a törzs pubertásbéli fiatalságát egy szent erd őbe csapták, hogy az 
egyéni párbirtoklás magas feszültségeit eleve, még a kezdetek kezdetén leföldeljék. 

A traktátus témaköre, amir ől a mese szól, ezzel meg is határoztatott. 
A szent-erdős megoldás helyett azonban a kereszténység lép a színre. Vajh az-e? Vagy 

csak a kirakatba került a képe?... Esetleg szellemes szimbólumok összecseng ő  egységében 
csak „berezonál"? 

Mindenesetre, a féltékenység mint biológiailag (közösségileg) drága jelenség miatt az 
„Ördöghát" körüli élet valamiféle megzabolázó rendszabályok közé téttetik. 

„Nomost annyira fét má a nép, hogy mégbeszéték a pappa... " 
A pap, papné szavunknak a népművészet nyelvén erotikus jelentése is van. Fafaragások, 

tárgyi díszítések papjai, apácái, penis, clitoris alakuak. „Mindenképpen termékenyít ő  erőt 
jeképeznek, s éppen ezáltal képesek a terméketlenség szellemeit, a pusztító démonokat 
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távoltartani." „Ott söpör, vagy mosdik, ahol a papok táncolnak —közismert szólásunkje-
lentése: csak középen... A közép természetesen a n ő  közepe, a papokon a pepist meg a 
clitorist kell értenünk." (Bernáth Béla: A szerelem titkos nyelvén, Gondolat: 269.) 

„... hogy figyelmeztesse őket, ha estefelé van! És estefelé mindég harangoztak Az azt 
jelёntёtte, hogy mosmán mindenki g уűjjön bё  a határbú, mer gyünnek az ördögök. " 

„A harang (és a csengő) olyan szakrális tárgyak, amelyek az Eg és Föld között 
függve közvetítenek e két világ között, s mindenekel őtt az isteni törvény kinyilatkoztatá-
sát, Isten hangját jelképezik, de a harang és nyelve egyúttal a N ő  és Férfi harmóniáját is 
szimbolizálja. A harang hangja a rossz elűzését, a megtisztítást is szolgálja... A harang, 
nyilván üressége miatt, els ősorban a női princípiumhoz tartozik. Tibetben is így tartják 
számon." 

Szibériában a sámáncseng ők rázásával hívják a szellemeket. . 
„Az iszlám az isteni hatalom visszaver ődésének, a Korán kinyilatkoztatásának hangját 

szimbolizálja a harangszóval. A zsidók főpapjai úgyszintén aranycseng őket viseltek kön-
tösük szegélyén." (Jelképtár, Helikon, 1990., Szemadám György: 88-89. p.) 

A „Csöngettek (vagy üzentek) nüki alúrú!" szólásunk a Tiszatájon talán segít e mese-
részlet sokhangú dallamvonalának az érzékelésében: Az „Ördöghát" természetéb ől eredő  
veszélyek miatt a szabad mozgást a külvilágban („házon kívül") a nappali órákra korlá-
tozzák, tehát a Világosság uralma idejére. (Így kerül szégyenpadra a szlavóniai magyar 
falvakban valami két és fél századdal ezel őtt az a lány, aki este a falun kívül legénnyel 
szóba áll.) A családok közös, házon belüli „élete" az esti s a hajnali harangszó közé 
téttetett, méghozzá isteni sugallatra és hitbéli szentesítéssel. (Egy másik mese tanúsága 
szerint egy külön esemény kellett, hogy felhívja a jelenlév ők figyelmét: „Akkó rágyüttek, 
hogy hohó! Hát léket ezt nemcsak éccaká csináni! ”) 

E gyakorlat szentesített szabállyá válását még egy szimbólum tette er őssé, a keresztény-
ségé: 

,,...hát, hogy emlíkёzёtёs lёgyёn, hogy hát ezén a helyin mán két ember méghalt, tettek 
egy fakörösztöt. Na gy  fakörösztöt, hogyhát itt két ember meghalt. Meg hogy az ördögök 
is csöndbe legyenek. 

A kereszt „A kereszténységben Krisztus szenvedésének, magának Krisztusnak, és mint 
keresztény világ- és életfa, Krisztus halál feletti gy őzelmének szimbóluma... általában a 
keresztény vallásoké. Egyszerre halál és életjelkép; a legenda szerint a keresztet a para-
dicsomi bűnbeesés fájából ácsolták." (Márpedig az is jelkép. Egyébként perzsa eredet ű  
római eszköz a Krisztuskereszt.)" Szimbolikus tartalmának el őképei széles körben ismer-
tek. Különböző  népeknél ősidőktől alkalmazott jel. Égtáj, tér-id ő  jelkép." Rengeteg for-
mája van. A kopt füles kereszt; az „Anh" életet jelent. (Jelképtár, Helikon, 1990. Janko-
vics Marcell: 115. p.). 

Az új élet-halál filozófia, a kereszténység jegye kerül hát a trakátus tárgyát képez ő  
„Ördöghát"-körüli problémakörre. De az „...ekorhadt... Egy nagy zivatar kid űtötte..." (A 
történelem folyamán vajon melyik lehetett?). Utána egy OREG pap, meg egy ÖREG 
apáca őrzi már csak a szentesített szabályokat. 

,,...mer mán az öreg pap annyira öreg vót, hogy se lovon, se kocsin űni nem birt, csak 
feküdt. Hát beteg vót má zöreg pap. Majd... az apáca...nem gyalog ment, lóháton, hogy 
ű  űt fönt, egy meg vezette." 

Aló „...a Föld és a vizek mélyének, az éjnek, a Holdnak, a vegetációnak, a totemisztikus 
ősanyának, a szexualitásnak és a halálnak, álomnak és mágiának a jelképe..." „A nemzet-
közi — elsősorban népi —szóhasználatban a lóval kapcsolatos tevékenységek a nemi aktust 
jelentik, (meglovagol, megnyergel)." „A 16 szimbólikája azzal, hogy a hátára ül az ember 
szembetűnően megváltozik. Mint hátasló, rendszerint mén vagy paripa, fel van szerszá-
mozva, nyergében elmaradhatatlan lovasa. Alapvet ő  ismérvét (föld, víz, elem, Holdpla-
néta, szexualitás-halál ambivalencia) megtartja ugyan, de gazdája átsugározza rá a maga 
jelképiségét". (Jelképtár, Helikon, 1990. Jankovics Marcell: 144-146. p.) 
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A népdalszövegek szimboli-
kájában a ló, (sokféle „jel"-ző -
vel), s a szilaj ökör is, legényjel-
kép. Birtokos jelzővel (kis pej 
lovam, szilaj ökröm) férfiúi ön-
magam jelképe. A rávaló szer-
szám általában szerelem (kö-
töttség) jelkép, mely fénnyel 
csillog, vagy hosszúra van 
eresztve. 

(Az előbbi meghat(іrozások-
kal összecseng a régi bácskai 
szerb pohárköszönt ő , mely sze-
rint: „Da žive naši konji! Da 
žive naše žene! I da žive svi oni koji ih jašu!" — azaz: éljenek a lovaink, éljenek a felesé-
geink (asszonyaink), s éljenek mindazok akik azokat lovagolják.) 

A kereszténység által szentesített közösségi szexualitás rendszabályait ebben a perió-
dusban formálisan csak az elöregedett clitorist szimbolizáló apáca, — a korosodással a 
közösségi szexuális „forgalom" (mondjam: „tülekedés"?) perifériájára szorult asszony-
társadalom, no meg az öregasszonyok közösségi rendfentartó vigyázó szemei- őrzik .és 
viszik tovább. (Mikor is lehetett ez a periódus?) 

„... azelőtt ott mindég tisztította magát az arany. Hát hét évenkint tisztíjja magát, és 
figyeltél' hogy mosmán mai hetedik esztendeje köllene hogy légyen, hogy tisztíjja magát 
az arany!" 

A népi hiedelem szerint a lidércfény (spontán meggyulladt mocsárgáž) ott jelentkezik, 
ahol „tisztíjja ~magát az arany", azaz elásott kincs felett, ott is csak pontosan meghatározott 
időkben. De kereszteletlen gyerekek, gyilkosok, öngyilkosok feljáró lelke is bolygót űz 
formájában ijesztgeti a halandókat. 

A láng nagyon sok „égi szerelem", „megtisztulás", „isten általi megszállottság" típusú 
jelentése mellett „a lángoló szív a világi művészetben a földi szerelemé, Venusé." „Negatív 
jelentésben a láng mint lidércfény, a múló lelkesedés szalmalángja, a viszály, lázadás 
felszított parazsa, az emészt ő  írígység és bujaság jelképe lehet." (Jelképtár, Helikon,  1990.  
Jankovics Marcell: 139. p.) 

A felfelé szálló füst (Káin-Abel ügy) „az égi létrához hasonlóan teremt összeköttetést 
a Föld és Eg között". „Meg kell említenünk a legkülönböz őbb kultúráktól a füsttel való 
jeladást is..." „A füst általi tisztítás cselekedete — a tömjénezés — máig kiséri a vallási 
szertartásokat, így szinte minden világvallás alaprituáléjának alkotóeleme." (Jelképtár, 
Helikon, 1990. Szemadóm György: 72.) 

„...a föld mélyének tüze... Mérges gázaival, fojtó füstjével... a poklot idézte." Jel-
képtár, Jankovics: 227-9. p.) 

Az ősi Napot idéző  arany közösségileg annyira várt tisztulása, egy széthulló, gazdátlan 
időszakban (vajon melyikben?) nem a régi, a még ki nem aludt ősi pogány rend újhódá-
sának, visszavárásának a nosztalgikus és keser űen lemondó életérzését jelzi-e? Helyette 
azonban „a pokolnak kapuja" nylik meg az Ördögháton. Eme univerzumbéli szülőcsa-
tornán át „ördögök meg boszorkányok", szóval rossz, javakat illetéktelenül és jogtalanul 
eltulajdonító, a néhai tudós táltosok kései, zabolátlan leszármazottjaiként tudásukat, ere-
jüket általában csak rosszra használó „hatalmak" születnek, szaporodnak el. 

Rossz felé változik hát a világ. 
És ebbe jön bele, az ördögök által a közösségbe lopott „váltott lány". 

...„ Te nézd a! Ott van az ördögcérna közt! 
Hát mikó odaménnel, ténleg, égy kisláp. " 
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A „váltott gyermek" fogalom alapja népünkben napjainkig egyrészt a torzszülöttek lé-
tezése, vagy tán még inkább a „normálisnak vélt" születés után alakuló, meg nem értett 
elváltozások valósága, másrészt a rontásban, túlvilági aktív rosszban vetett hit. A még meg 
nem keresztelt, (óvó jellel biztonságosan meg nem jelölt) gyerekek elcserélése ellen na-
gyon sok óvintézkedés van gyakorlatban, némelyik nagyon ősi időktől tartóan, napjaink-
ban is (piros pántlika a kézre kötve, foghagyma, balta, fém, szúró eszköz a bölcs őbe, stb.) 
A váltott gyermek fogalmához annak természetfeletti (a szokványostól eltér ő) képességei 
is kötődnek. 

A szerelem rendkívüli, megszépít ő , kivirágoztató, szinte új életet adó erejér ől, de rontó, 
sorvasztó, pusztító hatásáról is millió példával szolgál maga az élet. Tele is vannak velük 
mind a népművészeti termékek, mind a klasszikusként elfogadott irodalmi m űvek (Go-
ethe Fausztját az ördögt ől Margit szerelme váltja meg; Rómeó és Júlia példája). A va-
rázslatokkal élés lehet ősége, a túlvilági aktív er őkkel reálisan számoló népmesékben, a 
szerelem varázserejű  hatáslehetősége (elsősorban az egyébként sokmondanivalójú ezzé 
vagy azzá változás révén) annyi féle meseváltozatot termel, mint maga az él ő  szerelem. 

Az „Ördöghát"-on talált ördöglány szinte inklináltnak, mesterségesen beépítettnek t ű -
nik ebbe a mesébe. Nem látszik szervesen a témához tartozónak. Szerepe megértéséhez 
alighanem vissza kell kanyarodnunk a mese kezdetéhez: 

„Oan három falu, nem oan borzasztó messze vót égymáshó,... " 
Bár a „falu" a mese pánszexuális világképének jelképrendszerében tulajdonképpen vul-

vaszimbólum is, s a két legény szerepén keresztül ez ki is domborodik, az e mesében 
felvállalt témakör soksípú hangrendszerében úgy t űnik; a „falu" szélesebb határú föld-
részként, azaz „ország"-ként való értelmezése sok mindent közelebb hoz a mese rejtett 
hozamát megérteni akaró érzékszerveinkhez. 

Ha rákérdezünk: a három ország érintkezési pontján belopott „ördöglány" vajon melyik 
idegenházi uralkodónénk viselt dolgait tükrözi, a mese univerzum-élmény ű  szelleméhez 
nem vagyunk-e közelebb? Nem rejtett „csunyaságai" miatt a közösülést vele senki sem 
vállalja. Fajtájabeli intenciók, nemi kapcsolatok után fokozatosan váltja alakját kedvez őre: 
külsőleg megszépül, de csak azért, hogy (rejtett küldetését?) a rontást, vakítások, bénítá-
sok során könnyebben véghezvihesse. Az idegen jövevényt azonban nyomorából kigyó-
gyítja, a közösségbeliek csodálkozása közben, akik mindezt „nem tudták maguknak meg-
magyarázni." 

„Mikó odaértek a háromas határhó, megbotlott a ló, zöregasszon léesёtt, az apáca, 
belevágta fejit, mer vót ian mezsgyekaró féle, belevágta fejit osz meghalt. Ott efolyt a 
vére neki. Meghalt. " 

Hihetőnek látszik, hogy e néhány rövid mondat minden kis részletének elgondolkoztató 
mondanivalója van. (Megbotlott a ló, mezsgyekaró, fej-beverés, elfolyt a vére). És mindez 
pont a címszóval jelzett, kritikus dombon. Az öreg apáca ott veszti életét. Halála után 
ható hagyatékkal, hitbéli, szimbólumos reinkarnációval. 

Az ördöglány szerepének mesébe iktatásához hasonló „blokk-érték ű" kérdés, hogy a 
virágokat gyűjtő , gyógyító öregasszony nem a reális, materiális ismeretanyagra támaszko-
dó természettudományok megjelenését szimbolizálja-e? Azzal együtt, hogy ez a gyógyítás 
az elején úgyszólván kizárólag a hit erejére támaszkodik. 

„Aszongya zöregasszoПy: 
— Hát ezt biztos rozmaring!" 

Szinte biztosra vehet ő, hogy ez a „kiálló meserész", mind jellegéb ől, mind tartalmából 
ítélve, romlás, kopás eredménye. Feltehet ően nyugati kapcsolatokra utal. Az apáca neve 
lehetett Rose-Mary. A rozmaring nevének eredetér ől szóló nyugati mese létezését való-
színűnek vehetjük. Az öreg apáca neve egyébként „(nem is tudom!) Mária n ővér (vagy 
minekhíták az apácát)"... 

A mártíromság hiterejéb ől fakadt virág ördögűző , (baj, kár, kórűző), erejét a természet- 
tudományok kezdetlegbéli tudója, vajákos öregasszonya is „felfedezi". Meg is őrzi. „Az 

ÚJ SYMPOSION 30 



Az isten fűbe-fába adta az orvosságot s a hit erejével ható vajákos gyógyítás olvad itt 
eggyé. Azaz itt még természetes egész. Még szét sem váltak. A szomatikus és a pszichikus 
együtthatást a mode rn  gyógykezelésben, természetesen egész más alapokról, mostanság 
kell újra felfedezni. 

„Közbe, ahogy eszakította, valaki jajgatott. 
Há!... Rá sё  vetétt az öregasszony!" 

A vérből nőtt virág, a balladai kápolnavirág motívuma. A bokor a gallytöréskor meg is 
szólal, feljajdul. De „Rá sé vetétt az öregasszony!" A „rozmaring-hatás teljes, univerzum-
ban gyökerező  tartalmát nem érti az öregasszony. Csak az empírium, a véletlen megfi-
gyelés vezeti a tudatos alkalmazás módszeréhez. 

„— Hova megyünk? 
— Mennyünk a rozmaringbokor alá!" 

A rozmaring jegyében zajló közösségi szexuális élet megkezdi spontán térhódítását. 
(„Divatba jön", mondanók manapság.) 

Teljes-e a kép, ha úgy véljük: a szemérmességgel takart szexuális életr ől van szó, annak 
minden összetett tartalmával?... 

Az újkeletű  népdalszöveg mesébe szövése persze hogy még újabb kelet ű . Kissé mester-
kélt is, szerves kötőanyag nélkül. 

_ „...réttentő  nagy zivatar gyün! De olyan! Fúj a szél, csattog a villám! ...csapkod ám! 
Oda a rozmaring körű!" 

Vajon melyik újabbkeletű  ördögi vihar akarja tönkretenni a „rozmaringot” abban a 
korban még, amikor a mese teljes mondanivalója, a kirakat-fabula mögött húzódó üze-
net-hordozó tartalom még mind a mesél ő , mind a hallgatóság számára közérthet ő? (Va-
jon igazunk van-e, amikor a múlt század végi népdalszöveg beiktatását „mesterséges köz-
játék"-ként fogva fel a közelebbi id őszakok számbavételekor hitetlenül rázzuk a fejünk 7) 
Vajon ezt a mesét, annak üzenetét, bár f őbb vonalakban, értette volna-e még 1940-ben 
meghalt dédöregapám? Vikár Béláék a múlt századvégen honnan szerezték magyarázó 
információikat a népdalszövegek bevezet ő  „természeti képeinek" kulcsai ügyében? Az 
újkeletű  népdalszövegek tömegének szinte zárt szimbólumrendszerre épült megfogalma-
zásait (bár zömmel') az utóbbi másfél század els ő  nyolcvan esztendejére téve úgy tűnik, 
hogy egy nagyon gyors kultúraváltás az összképi realitás. És ez sokmindest lehetségessé 
tesz. 

„Híjjába durrogtokL..Nálam van az  dg!.  ..Nem birtok sémmit s ё!" 
A rozmaring hatás közösségi ismeretének birtokában már csak a közösségi védelem 

megszervezése a kérdés. Err ől szól a mese záró része. 
„Úgy, hogy a rozmaring az mégvédte őket"... 

„Rozmaring (Rosmarinus officinalis): mediterrán eredet ű , örökzöld, illatos, ágas cserje, 
régóta kedvelt dísz- és 
gyógynövény. Az ókorban a 
keleti eredetű  illatszerek 
(tömjén, mirha, balzsam) 
mellett és bizonyos fokig 
ezek pótlásaként kezdték 
ültetni. Közép és Észak-Eu- 	 l~ 

rópában a virágcserép meg-
jelenésével terjedt el (15-
16. sz.) Magyar források a r ' ј,,/ / '  ' \~ 

sz. második feléből em- 	 ~~  

lítik először. Előbb füstölő-  
szer,majd főzött illatszer 	=г~~\ 	 j.. 
(„víz

~~ 

) készült belőle, ami a 
sz.-ban „aqua reginae 
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Hungariae" (magyar királyné vize) néven Európa-szerte használt el őkelő  illatszer volt. 
Jóllehet e név pontos eredete ismeretlen, a múlt századi magyar romantika ennek alapján 
jelölt ki központi helyet a rozmaringnak a nemzeti virágkultuszban. A 17. sz.-ban f űszer-
ként is használják. A középkor végén a tisztaság és sz űziesség jelképe és a menyasszonyi 
koszorú legfontosabb virága volt. Jelent ősége és tekintélye a 18. sz. végétől hanyatlott, 
visszaszorult a parasztkertekbe és a parasztházak ablakaiba. Némely vidéken leszakított 
rozmaringgal a kezükben mennek az asszonyok és a lányok a templomba, s azt istentisz-
telet alatt szagolgatják. Másutt a lakodalmas fiatalság dísze, a legények t űzik a kalapjuk 
mellé, leányok a mellükre. A népi díszít őművészetben az ország nyugati és középs ő  terü-
letén minden halszálkaszer ű  mintát rozmaringnak neveznek. A dunántúli pásztorm űvé-
szetben a 19. sz. második felében több olyan ábrázolás ismert amelyen a leány rozmarin-
got nyújt a legénynek, ezek olyan tárgyakon szerepelnek, amelyek valószín űleg esküvői 
ajándéknak készültek, mint pl. borotválkozó tükör." stb. (Kósa László: Magyar Néprajzi 
Lexikon, 4: 378. p.) 

„Néphitünkben a lányok tisztaságának jelképeként ismert" a rozmaring. (Jelképtár, 
1990. Szemadám György-Nagy András: 237. p.) 

Az apácavérb ől sarjadzott rozmaring, aszó minden áttételes értelmével együtt „ördö-
gűző" szerepű  lenne hát ma is, az „Ördöghát"-háromszög rosszá válása ellen. A legények 
e jelet teszik a kalapjuk mellé a lakadalmas menetekben Vajdaságszerte is, a szerbek még 
tán erősebb hagyományőrzéssel: még a nagyvárosokban is; nem valószín ű  azonban, hogy 
e jelkép valós értelmét is ismernék hozzá. Magatartást szimbolizáló „jel"-ként feltétlenül. 
A mesélő  Farkas Antal szerint: 

„Ezt a rozmaringossat a boldogútt apámtú kaptam, merd ű  több mint száz lakodalomba 
vót öregvőfíny! És nem engedte el soha, hogyha rozmaring nem vót a legínyéknek a 
kalapjába. Az ű  kalapjába is vót, de nem engedte, hogy annék ű  ménjének a lakadalomba. 
Na~ylakadalomba. 

Ú 1891. januárjában születétt, Csantavérén. Oszt 1960-ba halt még Zéntán. 
Vót égy... oan családi kép-féle vót, anyám még apám még éltek, (még akkó is mént 

lakodalomba!) és vót égy nagy kép. Abba képbe... Ráma! Olyan mély ráma vót, hogy 
ahány lakodalomba... ahunnan hazagyütt, akkó mindég odatétte a v őfínyvirágot. Vagy 
kendőt, amit kapott. Úgy, hogy mán utóbb alig fért bele, annyi vót! De égy szentkép is 
vót benne. Szűzmárja vót a Kisjézussa, és anyámnak a koszorúja, fátyolja, az vót legföl ű , 
emezék még úgy alá vótak rakva. 

Több mint százvalahány vót benne!" 

ZÁRADÉK 
Az Ördöghát című  mese tehát traktátus a szexualitás körüli dolgokról történelmi átte-

kintésben. (Ezt akár alcímnek is írhattuk volna.) Mindez a mesék pánszexuális világrend-
jének vulvaközpontú (asszonyközpontú társadalom?) szemszögéb ől. Filozófiai vonalveze-
tés tartós érvényű  pilléreken alapszik. Módszereiben a szimbólumrendszerek sokhangú, 
többértelmű  összehangzásában, egy-egy részletében szinte bámulatba ejt ő  művészi szintet 
ér el. Egészében (a többi érthet ően többértelmű  mesékhez hasonlóan), óriási művészi 
teljesítmény. 
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Bajelhárító szent levelek a Vajdaságból 
A népi vallásosság tárgykörébe tartozó apokrif szövegekkel való foglalkozás figyelmünket els ősorban 

az archaikus imádságok irányába igazította. Annál is inkább, mert elveszettnek hitt középkori magyar 
nyelvű  látomásirodalmunk, misztériumjátékaink, Máriasiralmaink nyomait, élő  elemeit véljük felfedezni 
bennük. De a szóbeli hagyományozódás által fennmaradt imádságok gyűjtése közben írott anyaggal is 
szolgálnak adatközlőink, melyeket ki tudja hányadik másolatban őriznek és Szent levél, Mennyből jött levél 
vagy ehhez hasonló névvel neveznek. Nem is a mi felfedezéseink ezek a szövegek, hiszen említi őket több 
néprajzkutató is, aki a szakrális folklór területén járatos: Bálint Sándor, Ujváry Zoltán, Erdélyi Zsuzsanna 
a magyarországi tudósok közül, míg nálunk Jung Károly újvidéki / gombosi / néprajzkutató. Különleges 
erejű, bajelhárító szövegekről van szó, melyeknek ismerete, birtoklása – főleg ha a bennük szereplő  intel-
meket betartják –, menedéket vagy könnyebülést, üdvözülést ígér. Épp ez utóbbi ajánlat világosítja meg 
tiltott voltukat, apokrif jellegüket, hiszen a hivatalos egyháznak megvannak a maga parancsolatai, regulái, 
melyek erre hivatottak. És az azokat megkerül ő , úgymond önkényes feloldozást kínáló alkalmakat, mód-
szereket nem ismerik, nem ismerték el soha. Azonban, hogy Nagy Olga ismert kolozsvári néprajzkutató 
szavaival éljünk „a népi vallásosság nem teljesen azonos a dogmatikus egyházi vallásossággal. A nép ugyanis 
mindent a maga lelkére szabott át, aszerint asszimilálta az egyházi vonásokat". A b űnbánat szentségének 
kiérdemléseként a gyónás és áldozás mellett az imádkozást hirdeti a hivatalos egyház. Ennek a mozzanat-
nak lett a nép körében olyan nagy a jelent ősége, hogy egymagában is elégségesnek bizonyult a teljes 
bűnbocsánat elnyerésére. 

Jázovóról (Hódegyháza) kaptuk levélben a Pápa imáját, melyet ottjártunkkor (1992 január elején) a néni 
nem tudott elolvasni, ugyanis Németországban él ő  fia érkezett haza egynapi látogatásra. Mivel az imád-
ságos füzetet sem szerette volna kiadni a kezéb ől, szomszédasszonya, Szenes Ferencné vállalta, hogy le-
másolja és elküldi nekünk. Még ott, Jázovón elmondták az asszonyok, hogy ezt az imádságot a haldokló 
fölött kell elmondani, hogy kínjai múljanak, könnyebben távozhasson a túlvilágra. Ismeretes népünk kö-
rében az ilyenfajta szokás: a haldoklóért, a könnyebb halálért szóló imádkozás, amikor például Kupuszinán, 
Gomboson szentelt gyertyát gyújtanak és azt a nagybeteg, a haláltusáját szenved ő  ember kezébe helyezve 
imádkoznak. A bánáti szent levelet most bet űhív átiratban közöljük: 

Pápa Imája 
Vala egy időbe egy igen sok bűnökel terhelt romai pápa az uristen halálos betegséget adut reája amid őn 

láta a Pápa hogy neki meg kelhalni magához hivata a kardénálisokat Püspököket és más töb fölszentelt 
tudos atyákat mondván nekik én kedves barátaim micsoda vigasztalást aok ti nekem imenekem már meg 
kel halnom és az én nagybűneimel a kárhozatot megérdemeltem senki a korüllevök közül nem felelhetet 
neki egy igen ájtatos Janus nevű  kápláron kívül mondván szent Anya mijén esel kétségbe az Isten irgal-
maságában ara felelé a Pápa hátmicsoda reménységet és vigasztalást ac nekem meg kel halnom félek hogy 
örökre elkárhozom ere felelé az ájtatos János én teéreted Atyám három szent imácságot mondok remény-
lom hogy megvigasztalodol és az uristentöl irgalmaságot nyersz a beteg Pápa már nem szolhatván letér-
depelt a káplár és minyájan a velelév ők elmondván egy miatyánkot felkelt és a következend ő  három 
imácságot.eképen mondota 

Első  imácság 
Uram Jézus Krisztus te Istenek kedvelt szent fija te egy kedves fija a szüzmárijának Isten és ember ki 

az olajfák hegyén miéretünk Emberekért vérel verejtékesztél, áldozd fel fel a te menyei Szencséges 
Atyádnak ezen haldokló Emberért a te szent véres verejtékedet hogy örök kárhozatot amit ebüneid által 
megérdemlet tőletávosztazsdadjál oh örök atya hogy t őled irgalmaságot nyerhesen ami urunk jézus krisz-
tus a te egyetlen egykedves újad által aki veled és a szentlélekel egyetemben él és az örökévaloságban 
uralkodik végnélkül most és mind örökön öröké amen miatyánk 

Másadik Imádság 
az urjézus Krisztus ki a keserves keresztfán éretünk meghalni méltesztatál hogy a te szent atyádnak 

egész megelégedésel bűneinkéi éleget tegyél szentséges szent lelkedet pedig Istenek a te kedves menyei 
szent atyádnak ajálota anyáljad kérlek a te szent halálodat e haldoklo lélekért a te menyei atyádnak 
minden az ő  bűnei által meg érdemletek melet is nyert neki bocsánatot hogy megszabadulván veled ör-
vendezhesen ad eszt oh örök atyám a mi urunk Jezus Krisztus a te egyetlen egy szent fijadnak érdemeidért 
ki teveled és a szent lilekel él és uralkodék mind őröké amen egy mi Atyánk 

Harmadik imácsag 
Ur Jézus Krisztus te Isteni szent joság ki oj szeretetel méltoztatál a te bunös Embereidhez leni hogy a 

magas menyből méltoztatál a Szűz Márija méhébe leszálni mihozánk sz űkölködök völgyében ahol har-
minchárom esztendeig a te embereid közszt fentartozkodván ugyan azon szeretet által atad zálogul a te 
szent tested valoságos étkét és a te szent vérednek valoságos italát a te imádandu szeretetednek Jézus 
Krisztus Istenek szent fija mej szeretetednek jeleibe akartál meg fogatatni egyik birotol a másikig hurcol- 
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tatni a keserves halálra itéltetni a keresztfán meghalni eltemetetni valoságal féltámadni a te kedves 
szent Anyád szűzшárijának és szent apostolodnak megjeleni Jézus Istenek szent faja szeretetnek jelé-
ben a menyekben felmentél otülsz az Istenek a te menyei szent Atyának jobja felöl ahonan elküldöte a 
szent lelket a te apostolaidnak sziveikben és minden embernek kik tebened hisznek és bened remény-
lenek a te felséges szent szerelmed által nyizsd meg a haldoklo léleknek a te menyei szent országodat 
ved magadhoz kegyelmesen a te menyei szent atyád országában hogy teveled élhesen dics őségben mind-
őröké amen. 

ez alat kimulván a halálban a Pápa egyszere megjelent az ájtatos Jánosnak a most elhalt romai szent 
atya orcája fényeseti a napnál ruhája fehér mint a ho igy meg szolalván én kedves barátom amid őn 
kárhozatra ítéltetem volna íme letem örök élet újává mert mid őn te az első  imádcságot mondotad akor 
ugy hulotak el büneiш  mind az égből jövő  zápor eső  amidőn a másadikat mondotad ugy tisztultam 
mint aljátol megtisztitot érc és mid őn a harmadikat mondotad már láta ш  a menyet nyitva és az ur 
Jézust Istenek jobján álam ki igy szolitot engem jön el ide megvanak neked a te buneid bocsájva az én 
Atyám országában it foksz öröké élni dicsögégben ezen szozat után váltam el testemt ől és az Angyalek 
vitek az öröké valo örömben midőn a káplán ezeket halaná igy szolt hozó szent atya ezeket én senkinek 
nem mondhatom mivel nekem senki a emberek köszt hihi nem fog , felelet ere  az üdvözlet atya igaságal 
mondom neked az Isten angyala ire iten ál meletem ha egy b űnös ember az egész világ vétkeit elköveté 
volna is ha ezen szent iшácságokat halála orájan elmondjak meglesznek bocsájtva minden b űnei és 
megszabadul az örök kárhozatul azon ember ki ezen imácságokat halja gonosz halálban meg nem hal 
aшej házban ez olvastatik halva gyermek ot nem sáűletik azért vid ezen imádságokat a szent Péter 
templomába és ted a menybe men ő  Márija kápolnájában valoságos vigasztalásra azon ember aki ot 
lészen ezen imácságokat halja vagy olvasa 10 esztendeji bucsut nyer b űneinek bocsánatára mejeket a 
purgátériuшban szenvednie kelet volna és tutára lészen neki adva halálának utolsó orája amen. 

Láthatjuk, valójában nem is a pápa imáját tartalmazza szövegünk, hanem egy b űnös emberért mon-
dott imádságokat. A népi imádságok szerves részeként szerepl ő  záradék: a felajánlás kapott itt els ő  és 
egyetlen funkciót. Az ájtatos János imája felajántatott a haldokló pápáért, és az ima meghallgattást 
nyert. A másokért is mondható imádságok foganatja kap itt újfent értelmezést. Az ilyenfajta imádkozás 
hasznossá gába vetett hitet pedig az imavégzés gyakorlata bizonyítja legékesebben. 

A népi vallásfelfogás, az Isten irgalmasságába vetett mérhetetlen bizodalom szülhette az imát, mely 
a világ minden bűnét elkövető  embernek is feloldozását ígér. Paradogmatikus vallásszemléletet tükröz ő  
imáról van tehát szó, amely újabb láncszemmel gazdagítja népi imaköltészetünk egyre gyarapodó tár-
házát. A szöveg bajelhárító szerepe a végén domborodik ki, amikor ígéretet tesz a háznak, melyben ezt 
olvassák, hogy ott halva gyermek nem fog születni, vagyis az életet ajándékozza az őt tisztelőnek. S itt 
már szinte pogánykori varázser őt idéző  elemre bukkanunk. 

Másik levelünk a Tizenkét aranyos péntek, amely szintén az üdvözülés elnyerését hívatott el ősegíteni, 
Kupuszináról (Bácskertes) való. Ozvegy Gerhardné Brúnyai Katalin (született 1914-ben) adta kölcsön 
imafüzetét, melyből 1981-ben másoltuk ki az alábbi szöveget: 

Tizenkét Aranyos Péntek 

Nazaretbeli Jézus Zsidoknak kiralya te vagy mindeneknek király Krisztus légy oltalmam az ellenség 
ellen légy nekem erőségem felkeltemkor vezérem keltemkor amire megvilágosul minden gonosztol a te 
kinszenvedésedért és szent véred kiontásáért mellyel kiontotál szent oldáladbol 

Mesiás Amoniai Krisztus koporsojabol feltamadott ments meg engem mindennem ű  kisétetöktöl és 
minden gonosztol őrdögtől menykőtől és minden tíztől és kíséretöl a te érves kínszenvedésedért és szent 
Janos ki az úr Jézus Krisztust Keresztelted a Jordan vizében légy oltalmam , hogy megyözhesem ördögi 
elenségemet az Atya, fiú, és Szentlélek altal Amen. 

E. levél találtatot Betaniaban szent Mihály arkágyál képe melet önöm maga Krisztus Urunk k űldöte 
arany betűvel van írva egy ember sem tudja leveni senki hozaja nem nyulhat hanem aki le akarja írni 
anak magatol megnyík sily sokat jelentki. Én Krisztus Jézús paracsoltar és Jelentetem néktek az én 
szeretetem által miszerint : hogy a vasárnapokat megüljétek! a gazdaságot lamit atam nektek a vígre 
hogy a szegényeknek athasatok a ti lelketek űdvöségéért elmúlandó kárhozandó dolgokra fordisátok 
erősen hígyjétek hogy ő  rendel a ti munkátokra titeket : maganak választota és megszentelte kibe a ti 
űdvösségktek nevelkedik jura nem gonoszra parancsolom nektek hogy ha nem hisztek örökre elvesztek 
hírtelen hálálál háltok meg ijesztéseket és drágáságal b űntettek beneteket, fölindítóm a egek kősziklait 
a mezők elen s így lesz vége a világuk nagy vérontásal büntetlek meg azutan es ővel hogy ismerjékmeg 
az ég alát az én nevemet s az én i шádsagoшat elrejtem a ti bűneitekért! hanem íntelek beneteket az én 
szeretetem által hogy a gonosztol tartsátok magatokat s azokat a napokat mellyeken Anyaszentegyház-
bán mentek gondolkodván ati bűneitekről mind öregek mind ifjak ne legyen gondotok se ez űstre mert 
mind semire valok és ne esküdjetek meg az én nevemre mert aki titeket teremtet igaz Isten fija Jézus 
Krisztus Irtani ezt a levelet melybe parancsolom nektek , nevemre a ki titeket teremtet igaz Istenek hja 
Jézús hogy ha az Atyam paracsolatját meg nem tartjátok örökre elvesztek én orszagomat elrejtem és 
reátok míndeneшű  madarakat eresztek kik repülni fognak szelekben mind a por és hamu parancsolom 
néktek hogy szombaton délután Az én Atyam nevében mert ha ti értetek nem könyörg őt volna régen 
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elvesztetk volna Akinél leszen ez a levél köteles azt házanként adni hogy leírjak mert ha anyi b űne volna 
mind a fivek szama meg lesznek bocsátva neki ha pedig más nem adja írigységböl vagy más okbol atkozot 
lészen öröké és amely terhes asszonynak melére teszék anak segítségével könyeben szili a gyermekét s az 
becsületes leszen minden ember elöt és ez a levél menél nagyobb becsületben vagyon anál nagyobb dolog-
ban használ mert ez szent irásbol vagyon meg егбsitve , akinél lészen e levél gondolja meg és vegye eszibe 
hogy nem fél ördögtől menykőtől tüztöl sem harctol tehát minden nem ű  dologba vagy alapotban vagyon 
is teljes bucsut nyer , ezen keresztényi napokot melyeket a mi Úrúnk Jézus Krisztus meg szokot volt 
becsülni kenyéren és vizen megböjtölvén és anyíszor 15 Miatyankkót , és Üdvözlégy Marijat , Hiszekegyet 
mondvan azon keresztény Szent Anna és boldogságos sz űz Maria ha megjelent a Istent ől elhagyátva és 
szentek ajandékai meg leszen neki adva azon pénteken napok pedig ezek 1 Nagyböjt elöt 2 Gyümölcsoto 
boldogasszony alöt valo péntek. 3 Nagy péntek. 4 Aldozó elöt valo péntek. 5 Pünkösd elöt valo pentek. 6 
Úrnap elöt valo péntek . 7 Keresztelő  Szent János elöt valo péntek. 8 Szent Péter és Pál elöt valo péntek. 
9 Szent Mihály Arkamgyál elöt valo pénteken. Simon Judás elöt valo pénteken , 11 Minden szentek elöt 
valo pénteken . 12 Nagy Karácsony elöt valo pereteken , kenyéren és vizen böjtölni kell. 

Ezeket aki megböjtöli és elszenvedi a szentlélekt ől ezek az aјбndékók adatnak neki ugy mint hírtelen 
halálál meg nem hál nagy szegénységre nem jut , örök kárhozótól ment lészen szent angyálok neki szol-
gálnak aldozat nélkül meg nem hal s halála óráját tizenkét napal el őb megtudja a hon lélek egyenesen 
menyorszagba megyen. 

Ezek a Krisztus Urúnk szavai melyet keresztfán mondott Atyám bocsásd meg nekik akik engem fólfe-
szítének és amit szol mondva ma leszel velem a Paradicsomba Öröké Öröké Amen. 

Imádságunk és a levél többi része sokban különbözik az el őzőtől, hiszen az Isten-hit súlyos parancsola-
tainak betartására erélyesen figyelmeztet, illetve a vétkez őknek nehéz büntetést ígér: a lélek halálát, ijesz-
téseket és drágaságot, földrengést, világvégét, háborút, vízözönt; és egy csodálatos költ ői kép is elvegyül a 
fenyegetések közé: reátok míndenem ű  madarakat eresztek kik repülni fognak szelekben mind a por és 
hamu. Követel és parancsol a szöveg: terjesztést, továbbítást, magyarán térítést. Természetesen ígér is, és 
itt lészen rokona a Pápa imájának: a legb űnösebb ember (szép hasonlattal: ha anyi b űne volna, mind a 
fivek száma) is üdvözülést nyer. A gyermekáldás helyett, de a család szaporodásával kapcsolatos része 
ennek az imának is van: könny ű  szülést hoz az asszonyoknak, ha az ima szövegét a mellére teszik, a 
születendő  gyermek pedig becsületet szerez általa. Jung Károly hívta fel a figyelmet e rész népi gyógyá-
szattal való kapcsolatára, meg a Bálint Sándor által említett XIII. századi Pray kódexben olvasható ilyen 
esetekben használt formulákra. Tehát nagyon korai keltezés ű  gyógymód nyomai jelennek meg most a XX. 
század végén ebben a szent levélben. 

A többi ígéret már sztereotip része a népi imádságoknak: menekvés ördögt ől, mennykőtől, tűztől. Azon-
ban a harctól való félelem leküzdését még nem hallottuk imáinkból Az Etnographiában azonban Inczefi 
Géza közölt már Ellenséges golyó ellen véd ő  imádságot. Jung Károly pedig a Hungarológiai Intézet Tu-
dományos Közleményeiben ilyen értelm ű  szent levelet. 

A könnyebbülés eddig is elmondott feltételei mellé még felsorolja a tizenkét aranyos pénteket, melyeken 
a legszigorúbb böjtön kell vállalnia annak, aki a malasztban részesülni kíván, és egy újbóli ajándéklajstro-
mot kínál mintegy a böjtölésre buzdítás gyanánt. 

Különösen értékes mindkét imában az a mozzanat, mely a halál napjának-órájának el őre való ismeretét 
garantálja. Bármennyire is bizar c részlet, a hív ő  ember számára nem az, hiszen akkor ő  testben-lélekben 
teljesen felkészülhet az Urral való találkozásra, a túlvilági létre. 
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• 
DOROSZLÓI VISELET и  

~ó 	Míg a múlt század öltözködését a kevésszámú, legszükségesebb ruhadarab viselete jellemezte, 
^/ 	addig a századfordulóra és utána, a viseletben egyre inkább kifejezésre jut a többréteg űség, a 
j•~ 	zsúfoltság, az új anyagok, görbe szabásvonalak megjelenésével a színesség, valamint a túlzott dí- 

. 	szítés. 
„Az utóbbi kétszáz évben szép lánynak a széles csíp őjű , nagy farú, kis mellű, egyenestartású, 

kerekképű  lányt tartották, a csángók, székelyek és matyók kivételével az egész magyar nyelvterü-
leten általában." 1  

A donoszlói leányok, asszonyok is a fentemlített szépségideált igyekeztek minél jobban megkö-
zelíteni. A hiányosságokat a viselettel próbálták korrigálni. 

Bár a paraszti ötlözködés „divatja" állandóbb és a falu szigorú szabályainak betartása miatt csak 
lassan változik, tehát egyéni újításokat is csak nehezen fogad el, új elemek, újfajta viselési és 
díszítési módok, mondhatni divatszer ű  tendenciák azonban mégis mindig voltak és vannak a vise-
letben. Pl.: Az 1920-as években a selyem, az 1930-as években a bársonypruszlik megjelenése. Az 
1930-as években a „mici" folyamatos lassú elhagyása. Ugyanúgy a „tüledálló" megszünése a „tes-
tállóblúz" előtérbe kerülése miatt, majd azok átalakítása a mai viseletbeli blúzfajtává az „angol-
blúzzá". Egy-egy viseleti darab ;  még hosszú ideig párhuzamosan viselt, az újonan megjelent válto-
zattal, míg teljesen megsz űnik. 

A „fehér slingütt ing" esetében csak ujjának szabása változott, a simából „puffos" lett az 1930-as 
években. Úgyszintén ezekben az években az eddig vásárolt kelmék megsz űnése miatt megjelenik 
a „föstöttvirágú selem" viselete, ami igen kedvelt volt és divatosnak számított, csakúgy mint a színes 
sárga, zöld, bordó klottra vagy vékony szövetre, kés őbb selyemre hímzett koszorús kötény. Abban 
az időben jelent meg az igen kedvelt „pliszírozott szélű" kötény is. Az 1940-es évektől asszonyaink 
„cakkozzák", alsószoknyáik alját. 

A „pogácsás" fülbevalót felváltja a „kocsikerekes", „lóherés", „csingilingis" függ ő . 
Az 1960-as években a „slingütt fehér ing" ismét változik. Már anyaga és díszítése is elveszíti 

eredetiségét és mindinkább az „uras" polgári viselet jegyeit viseli magán. 
Később lassan megszűnik a „fityulára" kötött fejkend ők viselete a fiatal misére men ő  menyecs-

kék körében, ami az 1920-as években még elépzelhetetlen volt. 
Az 1960-1970-es években a viseletben járó asszonyok hordani kezdik az elejes kötényt, de kizá-

rólag hétköznapi viseletnek, munkába. Apró egyéni változtatást, eltérést is megengedett a viselet. 
A századfordulótól állandóan tapasztalható a szoknyák lassú, de folyamatos kurtulása Donoszlón. 
Samu Erzsébet err ől így vélekledik: „A mi időnkbe, lánykoromba (1940-1950-es évek) ujan hosszi 
vót a szoknya, majd a bokánkig ért. Anyósom idejibe még még hosszabb vót. É nem szerettem. 
Mindég asztán egy kicsi rövidút is, annak önütem. Nem is véttem rám ujan hosszi szoknyát." 

Az 1950-es években már igen erősen érezhető  a kivetkőzés hulláma. Az 1960-as években már a 
viseletben járó leány is esküvőjére a polgári viseletben hordott cip őt vásárolja magának. Megfi-
gyelhető , hogy a viseletbeli változások először az ünnepi öltözetet érintik. Tapasztalható a blúzfé-
lék esetében. Egyes viseleti darabok viszont, mint pl. a selyem vállkend ő  esetében teljesen meg-
szűnnek létezni. 

Ennek a viseleti darabnak az elhagyása, divatjamúlt darabbá való nyilvánítása a nagylányok és 
fiatalmenyecskék viseletének elhagyásával a kivetk őzéssel magyarázható, hiszen az id ősebb gene-
ráció egyébként sem viselte. Szembetűnő  változásokat figyelhetünk meg a kabátfélék esetében is. 
Míg a századfordulón a gazdag menyasszony „móringba" kapta a plüss kabátot a „tyurkát", kés őbb 
már a módosabb, idősebb asszony is varrathatott magának. Ez volt a „gazda tyurka". A szegényebb 
réteg plüss helyett, posztóból varratta ezt a viseleti darabot, csak nyakán, ujjan és elején maradt a 
szőrmedísz. Ez volt a „szegény tyurka". Idővel divatját múlta, viselése megsz űnt. Az évek elteltével 
megjelent a szőrméből készült, csipőt takaró „pindzsur"-nak nevezett kabátféle, amit módosabb 
asszonyok viseltek ünnepen, esküv őn. Az 1940-es években bárányb őrből készültek a csípőt takaró 
„presnyák"-ok, amit a szűcs készített és újonnan misére is viselték a módosabb asszonyok. Eleje 
rátéttel és zsinórozással volt díszítve. Az 1950-es években vásárolhatják csak meg maguknak azok 
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a menyecskék is, akik nem tartoztak a módosabbak közzé. Egyszer űbb változata készülhetett 
posztó ujjal. Viselése napjainkra megszűnt. A kabátféléknek a csíp őt takaró, csak posztó-szövet 

változatát viselik esetenként. 

KIVETKŐZÉS 
„Amikor a különböző  újítások, díszítések olyan méret űvé válnak, hogy egy csoporton belül a 

viselet elveszíti eredeti jellegét, jellemz ő  stílusjegyeit és mindezek által funkcióját, akkor a paraszti 
öltözködésben a népviseletet felváltja egy újfajta öltözet. A változás eredménye, hogy a sokszok-
nyás viseletet divatos öltözetre cserélik fel, KIVETKŐZNEK s ezzel elhal a hagyományos paraszti 
kultúra egyik legkifejez őbb formája, a népviselet." 2  
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Ez a folyamat a gazdasági és társadalmi változásoknak, a megváltozott paraszti életformák és a 
zárt paraszti közösségek felbomlásának következménye. 

Már az 1930-as években történtek szembet űnő  változások egyes viseleti darabok szabásában, (a 
hagyományos blúzfajták angolblúzzá való alakítása). 1957-ben az egykori Mosztonga lápos-nádas 
medrében megszületik a DTD (Duna-Tisza-Duna) csatorna. A faluban mejelen ő  sok idegen is 
sokban hozzájárult, hogy először fiatal lányaink majd a menyecskék is levessék a sok szoknyát, 
bontsák le, két copfra fésüljék, majd vágassák rövidre, addig pántlikába font hajukat. 

Az iskolában a kötelező  testnevelési órák bevezetése szintén hozzájárult a viselet megváltozásá-
hoz. Ez kezdetben nagy elenállásba ütközött a „lányos" szül ők körében, hiszen a 4-5 szoknyától 
„lecsupaszított" tornanadrágos lányok nem hasonlítottak magukra. A nagyobb elenállás természe-
tesen az idősebb generációnál volt tapasztalható. 

A leányok iskoláztatásának lehet ősége és a polgáriasodás szintén nagyban hozzájárult a viselet 
elhagyásához. 

Míg az 1930-as években Butor Anna egyértelm űen elvetette a továbbtanulás lehet őségét „ha a 
péntőket le kő  vetni", addig az 1940-1950-es évekre a továbbtanulni szándékozó fiatal lányok 
elgondolkodtak a dolgon, és inkább a polgárias viselet és a továbbtanulás mellett döntöttek. Azok 
a lányok viszont, akik a faluban maradtak, már csak vasárnap és ünnepen öltötték magukra a 
„péntőket" és fonták „pántlikába" hájukat. Az évzáró tablóra már inkább csak „urassan" öltöztek 
és hajukat két copfra fésülve fényképezkedtek, hogy olyanok legyenek „mind a többi". 

Az egyéni ízlések és szempontok is igen jelent ősek voltak a kivetkőzés szempontjából. Akik 
vozónak találták az „uras" viseletet, alkalomadtán magukra is öltötték, így már 1944 körül Samu 
Rozália felöltözött egy budapesti ismer ős ruhájába. Később az 1950-es években már, mint me-
nyecske ki is vetkőzött, anyósa és apósa nagy ellenkezése ellenére, akiknek dorgáló, becsmérl ő , 
lekicsinylő  véleménye az volt, „hogy úgy néz ki, mind a köszörüsné", vagyis az idegen házaló, tehát 
nem is lehet szép, mert idegen. Ő  viszont azzal érvelt, hogy katona férjét látogató utazásai során 
annyira különbözött viselete miatt a többi embert ől, hogy azok tekintete zavaró volt számára. „Úgy 
mégbámút mindenki a vonatba, hogy nem is tuttam hová nézni! Most rákapunk egy akármit, oszt 
gyerünk. Akkó bizony nem úgy vót! Szépnek köllött lénni, röndbe lénni a ruhának. A dérékunk is 
mégkíkűt sokszó a szoknyát, mer ujan szorossak vótak, hogy a(z) ujjunk allig fért a korcába" —
mondta. 

Asszonyismerőseimet kérdezve többen is a férjhezmenésre, a faluból való elköltözésre, a vise-
lettel járó sok munkára, a megkülönböztetettségre, betegségre és az „uras" viselet kényelmére 
hivatkoztak. Szülőfalum egyik asszonya pl. többek között azért ment el megoperáltatni magát, hogy 
levehesse a „széles szoknyát", így az orvosi ajánlatra hivatkozva, elkerülte az id ősek megróvó 
véleményét. „Így urassan sokka égyszér űbb. Ki győzte vóna aszt a rengeteg mosást az a sok más 
dolog mellett" — mondta. A menyecskék el őször a köznapi, otthoni, munkában viselt ruháikat 
alakították „urasra", váltották kényelmesebb viseletre. Ünnnepen és vasárnap, lakodalomban még 
a hagyományos, díszes, viseletüket öltötték magukra. 

Férfi ismerőseimet is megkérdeztem a kivetkőzéssel kapcsolatban. Megoszló véleményeket hal-
lottam. Az 50 év körüli Gellér Balázs így nyilatkozott: „ha mink eméntünk moziba vagy kávéházba 
még fiatalok vótunk, a mi ményecskéink után mindenki mégfordult. Fiatalok vótunk, mink is e 
szerettünk vóna minénhová ménni, hát lévetétték a ményecskéink a sok szoknyát még a kontyot, 
oszt most ujanok mind a többi". 

Samu Imre (60 éves) így vélekedett: „Hát még a(z) Örzsi, a feleségem parasztos vót, hasonlított 
valamire. Most, hogy lévetétte a szoknyákat, még a fiyulát lététte, oszt a haját lévágatta, mi maratt 
belöle? A feje mind égy madárfészék, elő  égy szakajtó has, hátu égy szakajtó fenék". 

Az öreg 80 éves Samu Ferkó bácsi pedig így gondol vissza a viseletben járó leányokra-asszonyok-
ra: „Hát az én üdőmbe akkó vótak szépek a lányok, ha szép vót a ruhájuk. Ha mindég röndbe vót 
rajtuk. Ha valamellik soványobb vót vagy kövérebb vót, a ruha ha szép vót, rajtuk, etakarta. Most 
még látom, nincs is asszony formájuk. Még a sok szoknya rajtuk vót, nem is láccott, hogy némellik 
mijen hitvány". 

A „parasztok" szó alatt Doroszlón a földm űveléssel foglalkozó falusi lakosságot értették, és értik 
ma is. A parasztos ruhát is ők vallhatták magukénak, vallották is nem kis büszkeséggel. Napjaink- 
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ban 80 viseletben járó asszony van a faluban. Ezek az asszonyok már nem gondolnak viseletük 
elhagyására, sőt igen nagy szeretettel és büszkeséggel beszélnek róla. Külön szeretettel beszélnek 
fiatalkori ruháikról. A viselet szertartásosságáról, a ruhanem űek megbecsüléséről és az abban való 
megjelenés szabályairól. 

A hosszadalmassan előállított vagy nehezen, drágán megszerzett viseleti darabnak sokáig kellett 
tartania. Pl. Zámbó Matild meséli, hogy édesanyja mennyire ellenkezett a megcsúfoló vélemények 
ellen. Ugyanis Zomborbari a cselédeskedés évei alatt az inasfiúk, csúfolva kiáltották utána hogy: 
„rongyból van a cipője! ". Ő  viszont nagy örömmel és szeretettel viselte az ujonnan készült „komót 
cipőt". Vagy Samu Rozália hogyan emlékszik vissza arra a majálisra, amikor sok rábeszélés után, 
édesanyja megengedte, hogy a „divét" szoknyáját vegye fel, t.i. borult volt és a „divét" nem t űri a 
nedvességet. Az eső  viszont eleredt, a „divét" szoknya színei egybefolytak, tönkrement. Adatköz-
lőm haza sem mert menni, mert tudta hogy méltó büntetésben lesz része. 

A kislányokat, édesanyáik tanították a viselkedés, a viseletben való megjelenés fontosságára. Ha 
nem ültek kellőképpen, nem vigyáztak mozdulataikra, egymást is figyelmeztették, inkább csúfon-
dárosan kiszólták: 

„E látni Bécsbe, 
lukas keméncébe, 
ott ül a bába, 
fekete ruhába." 
A viselet változásai folytán megkurtult szoknyákat és a világosabb színeket szebbnek érzik, mint 

a régit. Mondják is: „Édesanyám má ebe korba öregasszonnak számított. Ujan ruhákat is hordott". 
Tallósi Matild így szólt viseletér ől: „Mindég szerettem szépen fölőtöszkönni, ha nem is vót ujan 

sok ruhám. Még mámma is. Ha misére mégyék különössen. Van égy tükröm, nem ujan nagy tükör, 
hogy eléje állok oszt látom magamat, hanem a falon. Akkó, mikó a fejemet bekötöttem, még 
minden rajtam vót, akkó nekitámasztottam a tükröt ide a zasztallábának, oszt akko látom a szok-
nyáima ajját. Hogy, hogy ának. Nemé lógg valamellik. Mer mai mongyák, hogy elő  rövid, hátu 
még a sárba ér!" 

Zámbó Matild ma 57 éves. Napjainkban is büszkén viseli a „parasztos" ruhát, és így nyilatkozik: 
„Montam a Piroskának is még másoknak is, hogy né hadd el a viseletédet. Mégvan a sok szép 
ruhád. De hijába! Én nem bántam még! Montam aszt is, hogy én ugyan nem vetk őzök ki! Majd 
éccé méglássátok még együnnek a zén ruhám csudájára! Hát el is gyüttek, má sokan. Mer ijen 
mosmá nincs! Látod, fé is együtté Rózsikám!" 

A vetkőzés által a viselet egyszerűbb lett. Mivel napjainkban az idősebb asszonyok járnak csak 
viseletben, a díszítés is kevesebb, hiszen az id ősebbek viselete már természetszer űen is egyszerűbb. 

SZÍNPADI VISELET 
Mivel napjainkban az élő  viselet megszűnőben van, igen időszerű  és szükségszerű  a színpadi 

viselettel is foglalkozni. Színpadi bemutatkozásnál a legfontosabb szempont az eredetiségre való 
törekvés kell, hogy legyen. Hiszen napjainkban szinte kizárólagos lehet őség az egyes tájegységek, 
közösségek viseletének a szemléltetése. 

Népi tánccsoportok esetében a cél és törekvés ne az eredeti darabok alkalmazása legyen. A 
tánccsoport vezet őjének elsődleges fontosságú kell, hogy legyen a terepi munka, valamint a kivá-
lasztott közösségre vonatkozó múzeumi leírások tanulámányozása. Az eredeti darabok felkutatása, 
annak begyűjtése, esetleges felvásárlása mindenképpen szükséges. Viszont az együttes ne az ere-
deti darabokat használja, hanem mint mintapéldányt tanulmányozza, esetleg tartsa meg, ha mód 
van megfelelő  tárolásra, ami majd segítséget nyújthat az új darabok elkészítésében. Tudniillik az 
eredeti, régi viselet darabok, koruknál fogva igen gyorsan tönkremehetnének, az állandó használat, 
az izzadásból ered ő  állandó mosás, a helytelen tárolás, állandó csomagolás folytán. Legf őbb érté-
kük — ami pótolhatatlan lehet — anyaguk és díszítésük. Tehát a felkutatott és begy űjtött eredeti 
darabok alapján (amelyeket múzeumokban lehetséges legmegfelel őbb módon átmenteni az utókor 
számára), új viseleti darabok elkészítésénél a leglényegesebb szempont a hagyományos karrakter 
megőrzése kell, hogy legyen. Az új anyagok az eredetieket minél jobban meg kell, hogy közelítsék. 
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Fontos ez a mintázat, a színösszetétel, és a tartás miatt. Az eredeti szabástól semmiképpen sem 
szabad eltérni. 

Föllépéshez igen fontos tudnivaló, hogy a bemutatásra kerül ő  visletet milyen alkalmakkor hasz-
nálták, és melyik időszakból való (pl. szüretbál, táncmulatság, 1930-as vagy 1950-es évekb ől való.). 
Ez igen fontos a viseletben való változások szempontjából. Ez esetben a viseleti darabok nem, de 
a szoknyák hossza pl. igen sokat kurtult, változott, ami a tánc, a mozgás alkalmával egészen más 
hatást vált ki. Az eredetiségre való törekvés érdekében a fél lábszárat takaró szoknyahossz a 
legmegfelelőbb. 

Az ingek díszítési motívumai eredetiek kell, hogy legyenek. A kézimunkát (hímzéstechnika) 
semmiképpen sem helyettesítheti gépi. A blúzfélék tartása szempontjából fontos a bélés. Kötények 
esetében a díszítési variációkat kell szem el őtt tartani, ezek nem változtathatóak meg egyéni ízlés 
szerint. A díszítőanyagok eredeti változatban már ritkán vásárolhatók meg, de nagy hangsúlyt kell 
helyezni arra, hogy varrásnál eredeti módon kerüljenek a viseletdarabokra, eredeti színekben pl. 
a szegőszalagok lerakása. Újítások nem alkalmazhatóák! Így a hajviseletnél semmiképpen sem 
lehet a rövidre vágott hajat szabadon hagyni. Vendéghajjal, fityulával esetleg kend ővel az eredeti 
fejviselet nagyban megközelíthet ő . A lábbeli megválasztásánál is az eredetiség lényeges szempont 
kell, hogy legyen (cipő, papucs). 

A megjelenés szempontjából fontos lehet a viseleti darabok tisztántartásának fortélyaival meg-
ismerkedni, pl. az alsószoknyák keményítését, vasalásának a titkát megtanulni, hogy azok megfe-
lelő  keményšégűek legyenek, az ingek frissen mosottan és símára vasaltan kell, hogy a táncosokra 
kerüljenek, gyűröttek-törődöttek nem lehetnek. Az angyagok ismeretére azért van szükség, hogy 
kárt ne tegyünk egyes érzékenyebb fajtánál. Így a „divét" felfrissítésének fortélya hasznos tudni-
való, az anyag jellegzetessége miatt. 

A doroszlai lányok nem festették magukat. Ékszereik az arany függ ők voltak, fontos a jellegzetes 
forma. Karórát, karláncot nem viseltek. Gyűrűt csak a férjezett asszony, karikagy űrűt. A nyakban 
6-8 gyöngysort viseltek. Szürkés, sárgás, és zöldes fény űek voltak, ezekhez az egy sor piros nagy-
szemű  mindig hozzátartozott. 

A koreográfiához a téma meghatározása a táncegyüttes számára, igen fontos. Más-más jellemez-
te a szüretbáli, egyszerű  vasárnapi vagy jeles ünnepi táncviseletet, vagy az utcai és táncmulatság 
alkalmával történő  csirajtáncot (leány körtánc). Így az utcai csirajtánchoz keményített „cicc" alsó-
szoknyákat viseltek és a slingelt ing viseltebb darabját, ill. újabb „cicc" inget. A lábon kötött 
komótcipő  később szandál lehetett, harisnya nélkül is. Míg a táncmulatság alkalmával történ ő  
csirajozásnál az ünnepi táncviselet volt a leányokon, így a slingelt ing ünnepi darabja, azon díszes 
bársony pruszlik, a hat nyersezett alsószoknya tetején pedig leginkább „divét" anyagú, díszes fel-
sőszoknya. A lábon az ünnepi fehér harisnya és fekete spanglis cip ő . 

A viselet kiegészítőiről sem szabad megfeledkezni. 
Külön anyagok jellemezték a templomi és táncmulatságra viselt darabokat. Ezek a bársony, 

bársonyvirágú selyem, és egyéb selyemfajták. El őfordult ugyan, hogy a templomi ruháiban jelent 
meg a leány a táncmulatságokon, de ez nem volt általános. Ez kizárólag az esküv őjét megelőző  
három vasárnapon tehette meg. Ő  is csak egy rövid időre öltötte magára, a táncmulatság kezdetén, 
majd átöltözött és az általánosan viselt anyagból készült ruhadarabokat vette magára. Ezek a delin, 
féldelin, mosóselyem, divét voltak, de régebben cicc is lehetett. 

Mindezt szem előtt tartva kell a koreográfia témáját megválasztani és az egyes .viseleteket nem 
lehet felcserélni és a nem megfelel ő  témával párosítani. Így mivel 'a szüreti bálakon csak a nagy-
lányok és legények vehettek részt; az els ő  szüretbál alkalmával, nem minden leány és legény öltö-
zött csőszlánynak-legénynek, tehát nem eredeti a bemutatás, ha gyermeket öltöztetünk cs őszlány-
legény viseletbe. Lehet fordított is az eset, ha a „citerát" (vasárnap délutáni táncmulatság gyerme-
kek számára) választjuk témául. 

Tény, hogy a régebbi viselet az eredetibb, de szerencsés megoldás lehet a táncegyüttes szem-
pontjából, a viselet fénykorára oreintálódni, a leglátványosabb táncviselet bemutatását választani 
témául. Tudvalevő  ugyanis, hogy a nagyleányok és legények, házasságuk el őtt 2-3 évet öltözködtek 
a legszebben. A táncmulatság volt az e hely, ahol ruháikat bemutathatták. 
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A viselet 1930-tó11950-ig pompázott valójában. Bár a viseleti darabok azonosak maradtak, mégis 
érezhetőek voltak a viseletbeli változások egyes darabokon. Ezért az eredtiségre való törekvés 
szempontját szem el őtt tartva szerencsés a döntés, ha az 1930-as évek id őszakából választja a 
koreográfus a doroszlai leány általános táncviseletét, színpadi viseletként. 

Doroszlón napjainkban a hagyományos viselet elkészítésével kapcsolatban hasznos tudnivalók-
kal szolgálhat Zámbó Matild és Radics Rozália. 

A férfiviselet esetében az eredetiségre való törekvés azonos kell, hogy legyen a leányviselettel. 
Így fontos lehet a kalapforma, annak anyaga, díszítése, ill. az  ingek, nadrágok anyaga és szabása, 
stb. 

VÉGKÖVETKEZTETÉS 
Amíg hajdanában a sokszoknyás, pántlikáshajú lányok, fityulás-nagykend ős menyecskék jutot-

tak az ember eszébe a doroszlói népviselet hallatán, ma már csak a Gyöngyösbok гétán fellépő  
leányok és a doroszlói lakodalmakban, a menyecsketánc alkalmával viselt öltözetre gondol. Az 
egykori doroszlói lányok-asszonyok büszkén, nagy ragaszkodással és szeretettel hordták viseletü-
ket. A viseletbe való beleszületés tette számukra lehet ővé a viselettel kapcsolatos tudnivalók elsa-
játítását. Az ünnepi viseletre külön gondot fodítottak. Minden darab felöltése után igazítottak a 
ráncokon, hogy azok egyenletesen elosztva, szépen álljanak, így járáskor a lépések ritmusára a 
szoknyák egy egészként hatottak. A járás és ill ő  viselkedés velejárója volt a viseletnek. Szinte 
minden viseleti darabnak külön jele, jelentősége, funkciója volt. Így az alsószoknyáknak mágikus 
erőt tulajdonítottak. Azt tartották, hogy a síró kisgyermek szemét az alsószoknya szélével kell 
kitörölni, a rontás ellen. A várandós asszonyt nem engedték, hogy a házból messzebb menjen, 
mondván: „néhogy a kötényédbe hozd haza". 
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A konty családi állapotot jelölt, a fejkend őnek több: gyakorlati, esztétikai és jel funkciója is volt. 
A szűzkoszorú viselete eseményt jelöl ő  funkciót töltött be. A rendkívüli ünnepet jelöl ő  darabok 
anyagukban különböztek, ezek: a selymek, bársonyok, valamint a Mária-lány viselet. 

A gyakorlati funkció el őtérbe kerülése megfigyelhet ő  az ünnepi és hétköznapi viseletben egya-
ránt. Így az 1940-es években, télen, miséremenet alkalmával a blúzfélék alá a menyecskék nem 
húztak fehér rövidujjas slingelt fehéringet, hanem hosszú ujjú „pargét", ha viszont télen lakoda-
lomba mentek, akkor a slingelt fehéringet öltötték magukra. A másik eset, a hétköznapi öltözkö-
désnél az inget mindig belekötötték a pöndölbe, míg a keményített ünnepi inget kívül hagyták, 
hogy bőrüket ne dörzsölje. 

A hétköznapi öltözködési sorrend ugyanaz volt mint az ünnepi, de a fésülködésre a felöltözködés 
után került sor. 

A változások folyamán a közösségen belüli egykori szigorú szabályok lazulása figyelhet ő  meg. 
Így a mégléttasszony régebben sötétebb szín ű  öltözetben járt, mint az 1950-es években, vagy nap-
jainkban. A fiatal menyecske fejviselete abban változott, hogy az utóbbi id őben (az 1970-es évek-
ben) nyáron, „fityulába" is megjelenhettek a templomban. Fé гjhezmenés után megváltozott a leátry 
viselete. Ugyanis, ha parasztlegény „uras" mesterlányt vett feleségül, a leány nem változtatta meg 
viseletét. Viszont ha mesterlegény „parasztos" leányt vett el, el őfordult, hogy egy idő  után levetette 
a sokszoknyát és kivetkőzött, ha a faluban maradt, akkor is. A doroszlói leány, ha más faluba ment 
férjhez, viseletét magával vitte, megtartotta, csak esetleg hosszabb id ő  után alkalmazkodott a 
környezet viseletéhez. Gyermekei viseletét viszont már a helyi jelleg ű  viselethez alakította. A más 
faluból Doroszlóba férjhezjött leány leginkább megtartotta saját el őbbi viseletét, idővel csak egy-
egy darabbal alkalmazkodott a környezet viseletéhez, de gyermekeinek -lányainak - már helyi 
szokás szerint varratta a ruhákat. 

A környező  települések közül nyilvánvaló a kölcsönös hatás a gombosi népviselettel. Bár e két 
magyarlakta település viselete a megtévesztésig hasonló, mégis vannak eltérések. Így a lányok 
pruszlik viseletében. Doroszlón ez a darab selyemb ől és bársonyból készült, szalag és sujtás díszí-
téssel, míg Gomboson ez a darab bársonyból készül és hímzett. A gombosi leányok haja is koszo-
rúba tűzött, de hajukba nem fontak pántlikát. A menyecskék fityulája más-más alakúra van szedve 
a két faluban. A gombosi leányok-asszonyok szoknyái valamivel rövidebbek voltak doroszlói 
asszonytársáikénál. Ez esetben helyjelöl ői szerepet figyelhetünk meg. Régebben is, ma is, gyako-
riak az összeházasodások. Alig van doroszlói család, aki ne tartana számon gombosi rokonokat. 

A selyem válkendők esetében — aminek szélét dús, tarka rojtozás tette még díszesebbé — eszté-
tikai funkció előtérbe helyezéséről beszélhetünk, a gyakorlati funkcióval szemben, amit a bársony 
fejkendők esetében is megfigyelhetünk. 

A társadalmi hovatartozás megnyilvánulása a viseletben a módosabb réteg ruhadarabjainak 
számbeli különbségében volt észlelhető . Ez a különbség tudomásul vett és elfogadott volt és a 
normákat ezek szerint formálták. 

A németség és magyarság viseletbeli különbségei is érzékelhet őek voltak, bár az elmagyarosodás 
és kivetkőzés folytán fokozatosan csökkentek és napjainkra megsz űntek. 

A mesterlányok és keresked őfeleségek viselete teljesen eltérő  volt a „parasztos" viselett ől. Ezek 
a leányok-asszonyok szívesen — nem ritkán —akár kölcsönkért „parasztos" viseletben jelentek meg 
bálakban vagy lakodalmakban. Ez a viselet szinte tiszteletet parancsolt; el őfordult, hogy polgári 
viseletben járó leány, hogy tagja lehessen a Mária-lány társulatnak, egy egész rend viseleti öltözéket 
varratott magának. Amikor férjhez ment, a maga „uras" viseletét választotta, de Mária-lány társai 
viseletben jelentek meg az esküvőjén. Ugyenez történt akkor is, ha polgári viseletben járó leány a 
gyöngyösbokrétát táncolta. Az elejes kötényt viszont a viseletben járó asszonyok vették át a „mes-
teres" viseletből. 

A fiatalokon kívül leginkább azok a menyecskék vetk őztek ki, akik könnyen elfogadták a válto-
zásokat. Hogy mégis nosztalgiával gondolnak viseletükre, azt az is bizonyítja, hogy igen sokan 
öltöztettek fel babát saját egykori viseletükbe, aminek a lakásban a tekintélyes tiszta szoba ad 
helyet. 
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A doroszlói leányok, ha férjhez mennek, napjainkban is a menyecsketáncot „f őkontyútt"-an 
viseletben táncolják és csak nagyon kevesen öltöznek piros, vagy régebben pirosbabos ruhába, 
fehér hímzett köténykével és blúzzal. 

A kislány unoka megérkezése újabb lehet őség az ünnepélyes alkalmakkor a népviseletben való 
mejelenésre. 

A menyecske-viselet a kivetk őzés óta szinte egyetlen alkalommal sem kerül bemutatásra sem-
milyen módon és alkalomra, még a hagyomány őrző  tánccsoporton belül sem. Ehhez nagyban 
hozzájárul az is, amit már bezet őmben említettem, hogy Doroszlón már csak az idósasszony és 
öregasszony korhatárt megjelölő  asszonyok csoportjáról beszélhetünk. 

Megfigyelhető, hogy a korai 1910-1920-as fényképeken a leányok-asszonyok szoknyaszélességé-
ben lényeges a különbség, kevésbé „farossak" mint a kés őbb készült fotókon. Egyik ok a szoknyák-
ban rejlő  különbség, a másik viszont az, hogy fényképezkedésre csak nagyon ritkán kerülhetett sor. 
Helyben szinte egyáltalán nem volt lehetőség ezt megtenni, így ha valamilyen okból kifolyólag 
fényképezkedni kívántak, akkor el kellett utazniuk egy „az egykori körülményekhez képest" távo-
leső  helységbe, oda pedig a „péptőket" nem vihették az utazás körülményessége miatt. Így csak 
az ünneplő  felsőszoknyáikat vitték magukkal, vagy öltötték fel még az út el őtt, pár keményített 
alsószoknyával. 

Leginkább Zomborban, Apatinban, Eszéken, Vukováron, Sztapáron, Óbecsén, Zrenyaninban, 
Bácska Topolyán fényképezkedtek. 

Előfordulhatott már az 1930-as évekt ől, hogy a szent-kúti búcsújárás alkalmával, fényképészek 
jelentek meg a faluban, így lehet őség volt alkalmi fotók készítésére. A szomszédos Sztapáron már 
az 1940-1950-es évektől állandó fotószalon is működött a „Foto Joco". Az 1960-as években rövid 
ideig Doroszlón is van hivatalos fényképész: „Foto Rind". 

A viselettel egykor szorosan összetartozó kézimunka fontossága sem tapasztalható. El őfordul 
ugyan, hogy amit a varróasszonyok egykor ösztönösen alkottak, azt napjainkban a divattervez ők 
tudatosan viszik át a mai viseletbe. Így alkalmi fehér bluz készülhet eredeti slingelt díszítéssel, de 
Doroszló asszonyai csak nagyon kevesen alkalmazzák az autentikus népi díszít őelemeket mai öl-
tözködésükben. Sajnos inkább az tapasztalható, hogy pl. a kalocsai népi motívumok nagyobb nép-
szerűségnek örvendenek, mint az eredeti doroszlóiak. 

„Fokozatosan led őlnek a népi kultúrát elhatároló korlátok, és lassanként elt űnik a paraszti 
esztétika egyik kifejezési módja a népviselet is." 3  

1  Gergely Katalin: A paraszti öltözködés és a divat (KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 81.5) 
2  Gergely Katalin: A paraszti öltözködés és a divat 
з  Gáborján Alice: Magyar Népviseletek 1969 
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SYMPO-FILM HELYETT* 
Tolnai Ottó jelentősége az Új Symposion és az azt megel őző  Symposion melléklet történetében több szem-

pontból is érdekes. Elsődlegesen azért, mert ő  volt a melléklet alapító-szerkeszt ője, továbbá, mert 1969-től 
1972-ig ő  volt a folyóirat fő- és felelős szerkesztője. Ez utóbbi még abban a vonatkozásban is jelent ős, hogy 
az 1972-es két lapbetiltás (a 76. és 77. szám) f őszerkesztőként az ő  nevéhez fűződik, s még bírósági eljárás is 
indult ellene — tehát e ггő l nyilatkozni is ő  a legkompetensebb. Végül pedig, mint ahogy Sympo-filmünk előző  
két részében már részletesebben is ismertettük, 1983-ban Tolnai Ottó Orfeusz új lantja cím ű  költeménye is 
az inkriminált írások közé került. Az 1988/89-es rehabilitációs folyamatban, melynek természetszer űleg egy 
terjedelmes sajtóvita is szerves részét képezte, az akkori támadott fél és a többszörösen is megbélyegzett 
Purger Tibor több ízben is hivatkozott arra, hogy Tolnai rábeszélésére pályázta meg a f őszerkesztői állást. 
Tolnai ezt már akkor is igen erélyesen visszautasította, oly mértékben, hogy még Purger tehetségét, rátermet-
ségét (amit itt most nem értékelünk) stb., stb., stb... is kétségbe vonta. Talán így tudnám röviden, és termé-
szetesen az alaposság — ami egyébként szükségszer ű  lenne — mellőzésével összegezni mindazokat az okokat, 
melyekből kifolyólag 1989. július 27-én, Újvidéken, Tolnai Ottó Virág utca 3. alatti lakásán, a költ ő  dolgo-
zószobájában Hofmann Artúr operat őr segítségével a topolyai Film- és videotábor részére egy interjút készí-
tett Tolnaival a fentiekben vázolt tényekb ől fakadó kérdések alapján. 

A forgatás félbeszakadt, stb... Err ől már bővebben is szóltam, a beavatatlanok tehát könny űszemmel vissza-
lapozhatják az Uj Symposion el őző  két számában (1992/5., illetve, 6.). 

Ez év július 23-án láttam hozzá ennek az interjúnak a feldolgozásához, s egy kis problémám akadt. Tolnai 
ugyanis szövegében hivatkozott a Symposion melléklet indulásával kapcsolatban Hornyik Miklósnak (aki 
jelenleg Budapesten tartózkodik és a Világszövetség cím ű  lap főszerkesztője) egy terjedelmes pamfletjére, 
melyben az akkori symposionistákat bírálta igen erélyesen. Mivel, a már bevált gyakorlat értelmében ezt is a 
interjú függelékébe akartam iktatni, megpróbáltam visszakeresni a Magyar Szó régi számaiban. Sajnos azon-
ban nem sikerült a nyomára akadnom, pedig hát átlapoztam napilapunk szóba jöhet ő  számait, s ezért némi 
segítség reményében — többszöri sikertelen próbálkozások után — telefonon sikerült elérnem Tolnai Ottót 
valamikor augusztus elején. Telefonbeszélgetésünk eredményeképp született meg a következ ő  levél: 

Tisztelt Tolnai Ottó! 
Igen rosszul érintett, hogy nem hajlandó együttműködni a film-interjúk nyomtatott közlésének ügyében. És 

váratlanul is. Mert nem arról van szó, hogy én most bárkit is arra akarnék (és tudnék) kényszeriteni, hogy 
bárkivel is vitatkozni kezdjen. És még csaknem is a ггól, hogy az ügyet akarom felmelegíteni . Hanem egysze-
rűen csak arról, hogy ezek az interjúk (összesen hét), véleményem szerint ma már egyfajta dokumentumérté-
ket is képviselnek, s mivel, sajnos, a film nem készült el (és minden jel szerint nem is fog elkészülni), s mivel 
ezekben a beszélgetésekben nagyon fontos dolgok is elhangzottak, úgy gondoltam (és gondoltuk), hogy nem-
csak fontos, de jelentős dolog is ezek kinyomtatása. Csak sajnálni tudom, hogy  On  nem így gondolja. 

Arról a televíziós akármiről pedig, ami szintén a Symposionnal foglalkozna, mindössze annyit tudok, 
amennyit Ön elmondott nekem a telefonon. 

És visszatérve még az els ő  bekezdésben foglaltakhoz: 1989 óta, amikor az ügy látszólag lezárult, számos a 
témával foglalkozó, illetve, azt feldolgozó cikk jelent meg. Ilyen szempontból tehát felmelegítésr ől szó sem 
lehet. 

Az autorizálással kapcsolatban kétes el őitéleteim vannak. Külön szeretném hangsúlyozni: NEM ÖN MI-
ATT! De mivel most nem szeretnék belegabalyodni a témába, egyel őre erről ennyit. Egyébként alkalom adtán 
azt is szívesen kifejtem, hogy miért. 

Most levelem mellett remélhet őleg az interjú gépelt anyagát is kézhez kapja. Kérem, tanulmányozza át 
figyelmesen, és amennyire ideje engedi, szeretném megkérni, hogy egy levélben jelezze válaszát. Címem: 
Szabó Palócz Attila, 24400, Senta, D.T.O. 12. 

E hó 23-áig Gödöllőn tartózkodom. Utána telefonon is elérhet ő  vagyok: (024) 814-868. 
Amennyiben nem jelentkezik, én fogom megkeresni. Remélem, hogy nem érti félre ténykedésem és, kérem, 

legyen elnéző  zaklatásaim miatt. 
Tehát várom a levelét. 
Üdvözlettel és azért továbbra is a sikeres együttm űködés reményében 
Szabó Palócz Attila (s.k.) 
Zenta, 1992. augusztus 14., péntek. 
Mivel erre a levélre semmiféle válasz, vagy legalább visszajelzés sem érkezett, arra kényszerültem, hogy 

„fenyegetődzésem" beváltva egy újabb levelet is megfogalmazzak: 

Tisztelt Tolnai Ottó! 
Örömmel értesíthetem, hogy a mai nappal elhagyta a nyomdát az Új Symposion 1992/6. száma. A késés 

meglehetősen nagy, de, úgy vélem, hogy sokkal jelent ősebb ennél az a tény, hogy ebben napvilágot látott 
Sympo-film II. címmel az az interjú, amit még 1989-ben készítettem Balázs Attilával ugyanahhoz a filmhez, 
melynek sikeréhez ön is hozzájárult nyilatkozatával, ám ez év augusztusában, mikor el őször telefonon, majd 
pedig levélben is megkerestem, abban a hiszemben, hogy segítségemre lesz a beszélgetéseknek videóról nyom-
tatott formába történ ő  átületésében, csalódnom kellett. Levelemet még csak válaszra sem méltatta. 

Telefonon arra kért, hogy juttassak el önnek egy fénymásolt példányt nyilatkozata kéziratából, s habár ezt 
személyesen ugyan nem tudtam megtenni, de Papp Tibor, akit szintén levélben felkértem e ггe, úgy tájékoz- 
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tatott, hogy ő  ezt a bizonyos fénymásolatot elkészítette és az Ön Virág utcai címére postán el is küldte. Kérem, 
jelezze, ha nem kapta volna meg a küldeményt! 

Kérem továbbá arra is, hogy amennyiben a szöveget elolvasta és áttanulmányozta, a válaszát, illetve, a 
véleményét és az esetleges hozzáfűznivalóját és az ön által fontosnak, elmaradhatatlannak ítélt kiegészítési és 
koггekciós javaslatait is jelezze. 

A címemet és a telefonszámomat ismeri. 
Csak még egy kérés: kérném arra is, hogy lehet őleg egy héten belül (a levél kézhezvételét ől számítva —

természetesen) adja postára válaszát, mert az anyag nyomdára vár, a késés már így is meglehet ősen nagy, még 
akkor is, ha ez gyakori jelenség volt már eddig is az Uj Symposion történetében. 

Tehát: ha nem is pozitív, de bár negatív irányú együttm űködést kérek azzal, hogy a válaszáért folyamodok 
most másodízben is levélben önhöz. 

Amennyiben jobbnak tartja személyesen megbeszélni a dolgot, él őszóban, az esetben kérem, hogy telefonon 
jelezze, hogy önnek mikor felelne meg. E hó 12-ét ől egyébként Újvidéken tartózkodom, tehá akkor ez sem-
miféle problémát se nem okoz már, amennyiben viszont ezt el őbbi időpontban képzeli el, úgy hívására én 
külön ennek céljából is nagyon szívesen hajlandó vagyok leutazni. 

A fentebb elmondottakból az is kit űnik, hogy az önnel készített beszélgetés anyaga nyomdakész állapotban 
van, s közlése az Új Symposion 1992/7. számában volna esedékes. 

Hallgatását csak a személyem iránt táplált ellenszenvének tulajdoníthatom, amit fogalmam sincs, hogy mivel 
érdemeltem ki, hiszen az interjú elkészítése óta gyakorlatilag alig voltunk kapcsolatban, s a kölcsönös köszö-
néseken túl, másfajta kommunikációs érintkezésre nem is került sor kett őnk között, hacsak nem valamiféle 
sajtóközlések útján közvetett módon bizonyos (?) véleménnyilvánításokban, amir ől viszont nincs tudomásom. 

Kérem tehát, hogy ha csak pár szó erejéig is, de válaszolja meg levelem, amely — im — lassan már a rengeteg 
kérés közepette könyörg ő  hangvételt kezd ölteni. 

Hallgatását az interjú közlésébe való beleegyezésének tekintem és ez esetben többször nem fogom zaklatni. 
Az eddigiekért pedig az elnézését kérem. 

Maradok tisztelettel 
Szabó Palócz Attila (s.k.) 
Zenta, 1992. október 7., szerda. 
Tegnap Tolnai Ottó telefonon jelezte az Új Symposion szerkeszt őségének, hogy letiltja az interjú közlését. 

Szabó Palócz Attila 
Újvidék, 1992., október 14., szerda 

* Az Új Symposion szerkesztősége az adott körülmények késztetésének közepette kénytelen tudatni olva-
sóival, hogy Sympo-finn c. sorozatát ezennel megszakítani kényszerül. 

Az eddig közölt részek (Sympo-film 1992/5. illetve Sympo-film II, 1992/6. szám) által felszínre került jogi 
és etikai dilemmák, valamint Tolnai Ottó reagálása nyomán a szerkeszt őség és a szerző  a kezdeti lendület 
megszakításából kifolyólag alapos önvizsgálatra, s lehet őségeiknek ésszerű  felmérésére kényszerülnek. 

Az ügyet nyomonkövető, s a cikksorozat folytatását, folytonosságát igényl ő  olvasók megnyugtatásául azon-
ban a szerkesztőség tudatni szeretné a nyilvánossággal, hogy a sorozat további közlését- jogi és erkölcsi valen 
ciáinak alapos mérlegelése után- szükségesnek tartja. A Symposion-hagyomány folytatása elképzelhetetlen 
annak történeti feltárása, többszempontú megvilágítása nélkül. A szerkeszt őség kötelességének tartja a lehe-
tőleg konfliktusmentes, de ugyanakkor adekvát formában történ ő  lebonyolitását. 

ŰJ SYMPOSION 48 



ÚJ SYMPOSION 



TARTALOMJEGYZÉK 

Ladik Katalin 

FEHÉRLÓFIA ÉNEKE EURÓPÁHOZ 

Tripolszky Géza 

A TISZAI HALÁSZAT FOLKLÓRJA 	 1 

Nagy Abonyi Ágnes 

HAGYOMÁNYOS ARATÁS A TISZA MENTÉN .. 

Kovačev Olga 

MÉZESKALÁCSKÉSZÍTŐK 	  

Valkay Zoltán 
, 	 ; , , 

ADORJAN EPITESZETE 	  13 

Búrány Ве1а  ' 	. 

NEPMESEI ÜZENETEK A MESSZI  MOLT  
IDŐKBŐL 	  20 

Silling István 

BAJELHARÍTO SZENT LEVELEK A 
VAJDASÁGBÓL    33 

Raj Rózsa 

DOROSZLOI VISELET 	  36 
SKANDINÁV KOTTÁK 	  44 
SYMPO-FILM HELYETT 	  47 

AZ OLDALAK KÖRÜL TAKACS TIBOR RAJZAI 
LÁTHATÓK 

11-17. OLDALIG KRÁNCSONYI ATTILA 
ILLUSZTRÁCIÓI TALÁLHATÓK 
társadalmi ntilvIszeti és kulturális foly бirat 
Megjelenik évente tízszer. 
1996,7/  XXVIII . évfolyam  318.  fi. 

Szerkesztik: Bordás Tímea, Lovas ПбĐcб 
	

Egyes szám ára 100, kettős számé 150 dinár. Az évi 
(fбszeгkesztб-helyettes), Pape P Tibor (megbízott 16- és 	elddzetés 1000 dinár. 
leletes ѕzerkesztб), Papp  7n»*na  (titkár), Utasi Cвiвa 

	
FOLYÓSZAMLA: FORUM , ТЕRЭЕѕZТЁѕ  tf. 
Lapterjesztő  és Áгufoгgabnazб  Részvénytáгsaság, Novi 

Technikai szerkesztб : Kaгácsonyi Attila 
	

Sad 65700-601-14861. KőlfOldre 22 S, 43 DM, ill. 37 svájci 

frank értékében a következd folyбszбmlára 
A szerkesztdsIg címe: 
	 VOJVODANSKA BANKA OB NOVI SAD' 

Vojvode Misica 1. 	 65700.620-219-1089, illetve POŠТANSKA ŠfЂDIONICA 

21000 Novi Sad 
	

BEOGRAD 65700-620-219 -1089 vagy kőzvetlenil 
Tel.: (021) 56-832 
	

Jugoszláviéban eszkózilt befizetéssel. 

Kiadja a FORUM LKNYKV, 
igazgató: MarIti Mildбs 

készi lt a FORUM Nyomdában Újvidéken 

0 

I 


