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DOROSZLÓN 

Kovács Endre 

Doroszló Földműves Szövetkezet, Doroszló 

Közlésre elfogadva: 1989. november 21. 

Doroszló nyugat-bácskai falu, Zombortól húsz kilométerre, déli irányban 
terül el a mai Duna-Tisza-Duna csatorna, illetve a hajdani Mosztonga bal 
partján. 

Doroszló neve ismereteink szerint 1313-ban szerepelt először oklevélben. 
Az 1332-37. évi pápai dézsmajegyzékben is föl volt sorolva. Később, a 
XV-XVI. századbeli dézsmajegyzékekben is többször szerepelt Doroszló. A 
XVII. század végén elpusztult helységként említették. A XVIII. század első 
felében Doroszló területét szerb pásztorok hasznosították, nagyrészt legelte-
téssel. 

1752-ben új élet kezdődött: a Magyar Királyi Kamara katolikus magyar 
lakosok letelepítésével új falut teremtett a híres középkori búcsújáróhely, a 
Bajkút közelében. Az új lakosok a Kárpát-medence 27 vármegyéjéből érkez-
tek. Többségük Kelet-Dunántúlról, elsősorban Tolna megyéből származott. 
A XVIII. század végén néhány német család letelepülése színezte a falu 
etnikai képét. Az első világháború végeztével, 1918-ban impériumváliozás 
történt: Doroszló a megszülető Jugoszlávia kötelékébe került. A második 
világháború idején újabb két impériumváltozásra került sor: az első, amikor 
1941-ber. Doroszló Magyarországhoz került, a második pedig, melynek 
következtében 1945-be újra Jugoszlávia része lett. 

1945-ben az eltávozott németség helyébe likai telepescsoport érkezett a 
faluba. A legutóbbi, 1981-es népösszeírás szerint Doroszlónak 2125 lakója 
volt. Közülük 207 személy külfödön dolgozott. A háztartások száma 823 
volt, közülük 623, illetve 76 százalékuk tekinthető mezőgazdasági háztartás-
nak. Nemzetiség szerint a faluban élők 77,4 százaléka magyar, 12,3 százaléka 
szerb, 5,3 százaléka horvát. A többi öl százalékot jugoszlávok, románok, 
cigányok, szlovének, crnagoraiak, macedónok és egyéb nemzetiségűek képe-
zik. 
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Mint ismeretes, a szűkebb értelemben vett folklór nem örökérvényű: 
folytonos átalakulásával kell számolnunk. Bizonyítják ezt azok a népszoká-
sok, amelyek eltűntek, vagy megszűntek egy-egy faluban. Helyettük más, 
kornak és a körülményeknek megfelelő népszokások születtek vagy szület-
nek és élnek tovább. 

E szerény tanulmány újat, az ötvenévesek örömünnepének a folklórját 
kívánja bemutatni, amely 1975 óta vált népszokássá Doroszlón, "Ötvenéve-
sek talákozója" néven. 

Az ötvenévesek jubileumának a megünneplése fölszínre hoz különféle 
demográfiai adatokat, amelyek iránt kifejezett az erdeklődés. Hónapok, sőt 
évek múltán is róla beszélnek, visszhangja a sajtóban, rádióban is van. 

Az újszülött nevét beírják az anyakönyvbe. Születésének a helye és 
évszáma haláláig fontosak. A falu szülöttei korosztályok szerint válnak 
óvodás- meg iskoláskorúvá, fölnőtté vagy nagykorúvá. Később a korhatárok 
elmosódnak: fiatallá, középkorúvá meg öreggé sorolódnak, laza meghatáro-
zásban. 

A csecsemőkori elhalálozáson kívül, ami az 1920-as években még szá-
mottevő volt, a korosztály szétszóródása már az iskolában elkezdődött. 
Fönőtté válásig folytonos migráció folytán következett be jelentős létszám-
változás. Ötven év távlatában ma még jól nyomon kísérhetők a második 
világháború nyomai. Elhalálozással, a háborúban elesettekkel, kivándorlók-
kal, menekültekkel, másutt munkát vállalókkal csökkent; újszülöttekkel, 
letelepülőkkel meg ideházasulókkal szaporodott egy-egy korosztály létszá-
ma. 

Az ötvenévesek jubileumának a megünneplése fontos és új láncszem a 
népi memória önműködő és megbízható rendszerében. Általa nemcsak 
párválasztáskor, meg az agglegények-vénlányok esetében funkcionál, hanem 
az öregkor küszöbén is azonosítja és összetartja az egy korosztályba tartozó-
kat. 

Az ötvenedik életév minden időszakban mást jelentett. 1960-ig például 
az ötvenévesek már öregnek számítottak és eltartottak voltak, kommenciót 
élveztek. A férfiak egy része tavasztól őszig kint élt a szőlőkunyhóban, 
művelte meg őrizte a szőlőt, leginkább csak azért, hogy a maga meg a 
családja részére megtermelje a "borocskát". Az ötvenéves asszonyok az 
öreganya szerepét töltötték be a családban. Rájuk várt az unokák gondozá-
sának, nevelésének, meg a hagyományok átadásának szép, de felelősségteljes 
föladata. 

A mai ötvenévesek még nem számítanak öregnek. A mezőgazdaság 
gépesítése következtében teljes értékű munkaerőnek számítanak, különösen 
azokban a háztartásokban, ahol a fiatalabb nemzedék valamely vállalt hiva-
tás vagy kenyér után a városba költözött és a szülőkre maradt a földek 
művelésének a terhe. Néhol a nagyszülőkről való godnoskodás is az ő 
föladatuk. 

A munkaviszonyban levő nők ötvenöt, a férfiak hatvanéves korban érik 
el a nyugdíjas korhatárt, ami már biztos jele az idős kornak - sokak 
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véleménye ez. De az ötven év még nem az: "Ötvenévessen nagyon fiatalnak 
éreztem magam..." - mondta egy adatközlő. 

Miért hát éppen az ötvenedik életévet, miért nem a hatvanadikat ünne-
pelték? - tettem föl újra meg újra a kérdést, amelyre kaptam is néhány 
érdemleges választ: 

"... Azé, mer az ötvenedik életév utánn "lépni" köll, de "lefelé" és 
nagyot..." 

"... Az ötven határérték az ember életibe. Ez után a kor után romlik 
egészsége, csökken a munkabírása még a türelme..." 

"Az ember élete olyan, mint a földobott kő, amely magasan ível, de az 
ötvenedik életév után esni kezd lefelé..." 

"... Az ember élete éggy gombolag... Azt tuggyuk, mennyit éltünk, mennyi 
ment le, de hogy mennyi van még hátra, hány év, azt senki se tuggya!" 

"... Ötven utánn gyünnek a bajok!" - mondta sokatmondóan egy másik 
adatközlő. 

Az ötvenévesek első találkozóját az 1925. év szülöttei szervezték meg. Az 
örömünnepre úgy került sor, hogy egy alkalommal Mágocsi János és Diósi 
József helybeli lakosok között, kocsmai iszogatás közben, vitára, majd 
fogadásra került sor, hogy Pákai Imre, szintén helybeli lakos, az ő korosztá-
lyuk-e vagy sem? Igazságtételre Pákaihoz mentek: eldőlt, hogy ő is kortárs. 
A vesztes báránypaprikásra is meginvitálta, amibe fogadtak. A meghívott 
kissé vonakodott, majd föltette a kérdést: Mi lenne akkor, ha a többi 
kortársakkal együtt ünnepelnének? A javaslat helytállónak bizonyult és az 
első találkozó megünneplésére szervező bizottságot alakítottak, ami azóta 
minden korosztálynál szokásban van. 

A születési anyakönyv alapján megállapították, kik jöhetnek számításba 
az ünneplésre és hányan vannak. Vita támadt amiatt, hogy kimondottan 
azok találkozója legyen-e, akik Doroszlón születtek, vagy azoké is, akik 
máshonnét valók. Ugyanis a korosztályból többen szavazói nyilvántartásban 
voltak, akik Felső-Magyarországról, Likából meg Dalmáciából települtek 
Doroszlóra. Végül is nemre, nemzetiségre vagy vallásra való tekintet nélkül 
minden Doroszlón született és a faluban élő kortásat meghívtak az ötvené-
vesek első találkozójára. Tiszteletbeli vendégnek meghívták a falu orvosát 
meg a helyi iroda főnökét is, ami azóta szokásban van. Kiderítették a falutól 
távol élők lakcímét, meghívókat és válaszlapokat nyomtattak. Az ünnepség 
megtartásához a belügyi szervek engedélyét is megkapták. 

Az ötvenévesek első talákozójának a megünneplésére 1975. november 
22-én 14 órakor gyülekeznek a Papp-féle vandéglőben. 

A népviselet kérdése föl sem vetődött az ünnepségen, a nők értelemsze-
rűen követték a divatot, öltözködésükkel a falubeliek sem igen különböztek 
a nyugati országokból, meg máshonnét érkező vendégektől, kiknek fogadása 
és üdvözlése a helybeliek föladata volt. A kocsmából vallási szertartás-jelle-
get nélkülöző gyászmenetben a temető felé vették útjukat. A menet élén 
azok haladtak, akik a megemlékezés virágait vitték a kezükben. A menetet a 
helybeli Csernicsek-zenekar zárta. A temetőben ünneplőbe öltözött embe-
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rek várakoztak, akik szóbeli közlés útján értesültek az ünnepségről és 
leginkább az ott nyugvó halottak hozzátartozói voltak. Az ünneplők a 
másutt született, de itt porladó korosztálybeliekkel sem csináltak kivételt. 
Emléküknek hallgatással adóztak, gyászindulóval ért véget. Némán távoztak 
a temetőkertből, ahol a 81 anyakönyvezett közül huszonhármán nyugosznak: 
tíz társuk gyerekként, tizenhármán fölnőtt korban haltak meg, ketten a 
háborúban tűntek el. Ugyanis az 1925-ös korosztály legényeiből sorozták a 
szocialista Jugoszlávia első reguláris hadseregét. "... Mi is odaveszhettünk 
volna..." - mondták távozóban, szomorú szívvel emlékezve a háborúban 
elesett társaikra. 

Az első találkozón harminchármán voltak jelen: huszonnyolc Doroszló 
szülötte, öt személy, aki másutt született, de Doroszlón él, valamennyien a 
párjukkal. A faluban élő nyolc likai telepes közül senki sem vett részt az 
ünnepségen. 

Akik távol maradtak, levélben fejezték ki sajnálkozásukat amiatt, hogy 
nem ünnepelhettek együtt és jókívánságaikat küldték a jubilálóknak. 

Terített asztalnál folytatódott az ismeikedés meg a régi barátság fölújítá-
sa. Különféle italok meg friss péksütemény várta őket, mást nem is sütöttek, 
a pékmester, figyelmességből és együttérzésből, hatalmas ünnepi perecet 
ajándékozott az ünneplőknek, közepében 50-es számjegy volt, az ötvenéve-
sek első jubileumának az emlékére. 

A vacsora kezdetekor Pákai Imre, a szervező bizottság elnöke rövid 
üdvözlő beszédet tartott, melyben számot adott a kortársakról: Az 58 
életben maradt személy közül harmincan élnek vidéken, heten Nyugat-Né-
metországban, öten Magyarországon, egy személy az Amerikai Egyesült 
Államokban, egy pedig Ausztráliában. Egy személy kilétét nem tudták 
azonosítani. Egy személyt pedig, aki Zomborban élt., azért nem hívták meg a 
találkozóra, mert holtnak volt nyilvánítva. 

A találkozót a meghatottság jellemezte. Némelyek szemében könnyek 
csillogtak. Voltak akik harmincöt esztendeig nem találkoztak egymással. 
Füleki Szabó Pista például gyerekként került Magyarországra és mint mond-
ta, az ünnepi meghívónak köszönhette, hogy kapott kiutazási engedélyt. 

A vacsora készítését és fölszolgálását a tapasztalt, idős kocsmárosnéra 
bízták. A bográcsos báránypaprikás sokukban ifjúkori ünnepek hangulatát 
ébresztette. 

A doroszlói ötvenévesek első jubileumának a megünneplése vidámság-
ban telt és reggelig tartott. A zenekar előadásával mindannyian elégedettek 
voltak. A faluban is mindenki jó véleménnyel volt a találkozóról. Nem is 
gondolta senki, hogy ez a fajta ünneplés folytatódik és népszokásként 
hagyományozódik. 

A találkozó dokumentációját becsomagolták és az ünneplésben részt 
vállaló, legfiatalabb feleségre bízták, megőrzés céljából. 

Az első találkozó tapasztalatai alapján az 1926-os korosztály módosította 
a jubileum időpontját. A külföldön élők évi szabadságához alkalmazkodtak. 
Azóta leginkább augusztus utolsó szombatján ünnepelnek. Az 50. életév 
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szimbólumaként egy keréken ötven szál gyertyából csillárt készítettek és 
körültáncolták. 

A jubileumi ünnepséget néhányszor még a Papp-féle vendéglőben ren-
dezték meg, később a helyi Móricz Zsigmond Kultúregyesületben ünnepel-
ték. 

Az 1927. év szülöttei például nem jubiláltak, mert minden korosztálynak 
megvan a maga szervező bizottsága, közöttük pedig nem volt, aki megszer-
vezze és ezzel az eltelt tizennégy év alatt egyedülállók. 

A szomszédos faluban, a tisztán szerbekkel lakott Sztapáron 1968 óta él 
ez a hagyomány., amely Katanié Mladen nevéhez fűződik. Télutón ünneplik 
az ötvenévesek jubileumát és az 1928. év szülöttei közül meghívtak két 
doroszlói házaspárt az ünnepségre. A doroszlóiak viszonozták a meghívást 
és augusztusban két pár sztapári kortársat láttak vendégül az ötvenévesek 
jubileumának megünneplésekor. 

Az említett cserepárok csakúgy, mint a külföldön élők, akik előre 
megküldik lakcímüket, kezdeményezésükkel önműködő mechanizmusként 
hatnak az ötvenévesek örömünnepének a megünneplésében. 

Az 1929-esek szokatlan módon ünnepeltek. Ugyanis, a jubileumuk nap-
ján 14 órakor temették kortársukat, a külföldön munkát vállaló Král 
Lőrincet. A jubilálók testületileg kivonultak: elkísérték utolsó útjára, a 
koszorúit is ők vitték a gyászmenetben. Az ötvenévesek jelvényét keresztjére 
tűzték a virág mellé. Az ünnepi vacsora kezdetekor egy percnyi hallgatással 
adóztak emlékének. A vacsorához halotti torhoz készített bort fogyasztottak. 
A gyász teljesen beárnyékolta az ünneplők hangulatát. Az ünnepség jól 
sikerült, annál is inkább, mert első alkalommal volt jelen az ünnepségen a 
likai telepesek korosztályának egy része. Szomorú hallgató nótákat muzsi-
káltattak a zenekarral. A két Lovász testvér harmincöt évi távollét után 
először tért haza Franciaországból. Tiszteletükre azt a nótát dalolták, hogy: 

"Itt a tavasz, nyiladozik az akácfa fehér fürtös virága, Alalta egy őszült 
ember, most jött meg a nagyvilági útjáról." 

Az 1930-asok például szándékosan nem fényképezkedtek. Azonban az 
orvoson meg az irodafőnökön kívül, tiszteletből a volt iskolaigazgatót, ma 
nyugdíjas pedagógust is meghívták. 

A korosztályok létszámának érezhető csökkenése miatt jött szokásba 
vendégeket hívni a találkozóra. Az 1982-ben ünneplő (1932-esek) közül egy 
adatközlő ezt vallotta: "... Mink is ementünk az ünnepségre, mer ez csak 
éccé van az életbe. Mindenki táncút, mulatott, vendégnek a komáját meg a 
jóbarátját is méghítta... Nagyonn kiszóták azokat, akik nem gyüttek el..." 

Az ötvenévesek jubileumának az ünneplésére nem hívják meg a gyerekei-
ket meg a szüleiket és ez fesztelenné teszi az ünneplés hangulatát. 

A vendégek meghívásával egyidőben jelentkezett az igény arra, hogy egy 
szál piros szegfűvel vagy piros szalaggal megkülönböztessék, í 11. kitüntessék 
az ötvenéveseket. 

3 



658 KOVÁCS ENDRE 

Az 1934-esek étlapján üszőpaprikás meg disznópecsenye volt. Az ünne-
peltek és az ünneplők két asztalnál foglaltak helyet, közöttük kibontakoztak 
a szociális különbség körvonalai. 

Az 1986-ban jubilálók ünnepségéből kimaradt a temetőlátogatás, mivel 
az 1936-os korosztálynak csak "kis halottai" voltak, vagyis olyanok, kiknek 
emléke nem élt a köztudatban. A hagyományos péksütemény mellé egy 
tányér apró süteményt vittek, amelyet közös tányérokra helyeztek, hogy ne 
legyen kivétel. Korosztályuk személyei közül kiválasztották a küllemre leg-
jobb tartású párt: egy nőt és egy férfit, aztán ünnepelték őket, gratuláltak 
nekik. Akinek pedig az ünnepség napjához legközelebb volt a születésnapja, 
egyénileg vásárolt dísztárgyakkal ajádnékozták meg. Kiderült például, hogy 
korosztályuk egyharmada maradt és él a faluban, a többiek Újzélandon, 
Svédországban, Magyarországon, Németországban vagy valamelyik közeli 
városban telepedtek le. Az ünnepség abban is rendhagyó volt, hogy a zenét a 
fiatalokból álló Start együttes szolgáltatta. 

Az 1939-eseknek piros szalagra nyomtatott évszámokkal volt a jelvényük. 
Jubileumukra, viszonzásul, nagyon szép virágkosarat hoztak a sztapáriak. A 
vendégnek hívottak drága ajándékokat, kristálypoharakat és hasonlót vittek 
vendéglátóiknak. Az ünnepségen részt vevő kolonisták szemmel láthatóan 
jól érezték magukat, kólót is táncoltak. "Szív küldi - szívnek" műsort is 
rendeztek és nótát küldtek egymásnak. Az ünnepség fejenként tíz márkába 
/DM/ került. 

Az ötvenévesek jubileumának a megünnepléséről csoportképek készül-
tek, amelyek a családi albumokat teszi színesebbé, életre szóló mérföldkői 
maradnak egy-egy korosztálynak. 

Adatközlők 

Neve Kora év A gyűjtés ideje Születési helye 

Farkas Márta 57 1989 Doroszló 
Kovács Ilona 49 1989 Zombor 
Mészáros Viktória 50 1989 Doroszló 
Nóvák László 60 1989 Doroszló 
Nóvák Rozália 59 1989 Doroszló 
Nóvák Rozália 50 1989 Doroszló 
Pákai Imre 64 1989 Doroszló 
Pákai Márta 63 1989 Doroszló 
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