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A VERSEC KÖRNYÉKI MAGYARSÁG
- Egy öt éves kisebbségkutatás töredékei -

1.) Etnikai kép

A kutatási terület kiválasztásakor a Vajdasági Magyar Kalendárium 1998 kiadványban
közölt demográfiai adatok játszottak szerepet. Valójában ekkor szembesültem kisházam'
(Vajdaság) számadatokban2 is bemutatott etnikai arculatával. A kutatópontok meghatáro-
zásakor egy szempont vezérelt, a Versec környéki magyarlakta falvak mindegyike
képviselve legyen. Kivételt Versec képezett, mely városi státusával nem igazodik a
paraszti kultúrához, de nem kerülhettem meg, hiszen közigazgatásilag,- s esetemben a
téma szemszögéből - központi szakrális helyet tölt be Délkelet-Bánátban. Versec város a
maga egyedi polgári vonásaival, ugyanakkor a városba költöző polgárosuló parasztság
miatt olyan archaikus elemek őrzője, mint például a betlehemes játéknak, az arató és
szüreti ünnepségeknek, de említhetném az évente megrendezendő színházi fesztivált is, a
Sterija-játékokat (ejtsd: Szterija-játékok), amely a város szülöttéről, Jovan Sterija
Popovicról kapta a nevét, s amelynek mindig van magyar résztvevője. E kulturális elemek
feldolgozása külön kutatást és feldolgozást igényelne.

A Versec környéki magyarság szántaránya a többségi nemzethez viszonyítva
2002-ben

Versec
Temesvajkóc
Vatin
Nagyszered
Temeskutas
Fejértelep
Udvarszállás
ÖSSZESEN

Magyarok

1.800
182
67
99
44

241
200

2.633

Más nemzetiségűek

34.823
996
183

1.241
1.223

135
26

38.627

A magyarok
százalékaránya

4,91 %
15,45%
26,80 %

7,39 %
3,47 %

64,10%
88,50 %

Kutatásaim célja az volt, hogy bemutassak egy kisebb földrajzi-néprajzi egységet a
történelmi Magyarország déli peremterületéről, ahol a magyar etnikai közösség mindig
kisebbséget alkotott. Fennmaradásuk kis létszámuk ellenére, mind a mai napig csodával
határos. A végeken való peremhelyzet előidézte az anyaterület kulturális elemeinek

T A kisházam kifejezést Dudás Karoly írótól tanultam el.
2 Vajdasági Magyar Kalendárium, 1998. 102-115. p.
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makacs őrzését, kérdés azonban, milyen mértékben? „A képletet bonyolítja, hogy a
bánsági magyarok zöme akkor hagyta el korábbi hazáját, amikor ott az Alföldre jellemző
újkori földrajzi folyamatok kibontakoztak vagy kezdtek kibontakozni, de az új helyen ennek
esetleg még nem voltak meg a feltételei. A telepesek nagy része az anyatelepülések
szegényebb rétegeiből került ki. De nem tudjuk, vajon mit hoztak magukkal tárgyakban és
értékekben.'"

A Verseci-hegy szomszédságában fekvő magyar településcsoport megjelölésére az
általam használt földrajzi tájnév - Versec környéki magyarság - nem ismeretes az egyete-
mes magyar nyelvterületen belül. Talán a Dél-Bánát lenne a reájuk is vonatkozó, de e
megjelölés szélesebb területet foglal magában, mint amit e kutatás a vizsgálat céljául
megjelölt. Az itt fellelhető kulturális jelenségek különbözőek, nem jellemző rájuk a kultúra
integrációja. Konzerválódott hagyományaikból kiolvasható azoknak a vidékeknek,
tájtörténeti csoportoknak a népi szellemi hagyománya, amelyekről az utóbbi két
évszázadban a telepesek jöttek, illetve leszakadtak. Az öt kis falu: Nagyszered, Fejértelep,
Udvarszállás, Vatin és Temesvajkóc, valamint Versec a maga városi státusával, amely
1918 előtt két vármegyéhez tartozott, Temes és Krassó-Szörény vármegyékhez. Azóta a
közigazgatási illetékesség néhányszor megváltozott. A terület többféle földrajzi területet,
többféle származású és kultúrájú magyarságot ölel fel. A valamikor multietnikus területet
három, nagyjából egyforma nagyságrendű nemzet lakta:

- a saját országában (Magyarországon) élő, de a török időkben megfogyatkozott
magyarság,

- a törökök elől Magyarország területére menekült határőrvidéki szerbség
- és a bécsi udvar elnemzetietlenítő politikájának eredményeképpen oda telepített

németség.
Vajdaság Jugoszláviához való csatolásával megkezdődött a vidék elszlávosítása, ami

koroktól és rendszerektől függetlenül a mai napig tart. A Versec környéki magyar közös-
ségek parányi lélekszámuk ellenére is túlélték a királyi Jugoszlávia „Govori drzavnim
jezikom" (ejtsd: Govori drzsávnim jezikom), vagyis beszélj államnyelven kendőzetlen és
durva módszerét. Sorsuk az alárendeltségből sohasem tudott kilépni. A munkaadóikhoz
való viszonyuk a jogi felszabadulás után sem változott, nem tudták levetkőzni teljesen az
alávetettséget magukban foglaló kötöttségeket, ami a „rendi formák" továbbélését
jelentette." Hol osztálytagozódásuk miatt kényszerültek alázatra, hol az államhatárok
átrendezése miatt váltak másod- vagy harmadrendű polgáraivá annak a társadalmi
rendszernek, amely éppen aktuális volt letelepedésük két évszázada alatt. Nemzeti
hagyományaikat a második világháborúig töretlenül megőrizték. A kommunista
társadalomhoz való gyors alkalmazkodást a béres sorsra jellemző megaláztatásban, a
nagybirtokosi uradalmi rendszerből fakadó alsóbbrendűségben kell keresnünk. A
rendszerváltozástól kezdve (1945) vallásosságuk fokát is a politikai tényezők határozták
meg. Szegénységükkel magyarázzák vallási és nemzeti identitásuk feladását is az
asszimiláció kezdeti szakaszában.

3 Kosa László, 1998. 159. p.
4 Kosa László, 2003. 341. p. Tanulmányában Erdei Ferencet idézi, amikor a "rendi fonnák" definíciót használja.
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Versec és környéke Európa jelenlegi régiós felosztásában Közép-Európához tartozik.
Társadalmi és kulturális kapcsolatai alapján azonban egy megfoghatatlan, sztereotípiákkal
teletűzdelt földrajzi terület, mely szellemiségében inkább hordoz kelet-balkáni elemeket,
a tárgyi kultúra külső megnyilvánulásaiban pedig az Osztrák-Magyar Monarchia jegyeit
viseli magán. Magyar vonatkozású néprajza az elszórt adatoktól eltekintve napjainkig
sincs kellőképpen feltárva. Sem a néphit, sem pedig a népi vallásosság területéről
származó szokásokat és hiedelmeket rendszerező feldolgozás nem áll rendelkezésünkre. A
jugoszláviai magyar néprajzi kutatások többnyire elkerülték a Versec környéki magyar
(vagy magyarok által is lakott) településeket. Kálmány Lajos népköltési hagyatéka az
Észak-Bánát — etnikailag jól körülhatárolható terület - folklórkincsének összegyűjtésére
vállalkozott. Az 1969-ben alakult tudományos intézmény, a Hungarológiai Intézet
(Újvidék) a szerémségi és bánáti kutatások eredményeiről kiadványaiban számolt be. Ezek
a gyűjtések kevésbé érintették az általam vizsgált területet. Katona Imre 1972-ben
felderítő jellegű gyűjtést végzett Észak-Bánát három községében.5 Tóth Ferenc, fiatalon
elhunyt vajdasági (topolyai) néprajzkutató Ürményházán gyűjtötte fel a néphit és
népszokások rendszerét a szerelemtől a keresztelőig.6 A népi gyógymóddal kapcsolatban
Ferenczi Imre közöl adatokat a jugoszláviai Bánság északi területéről: Feketetó (Cérna
Bara), Csóka, Hódegyháza (Jázovó), Kikinda, Padé, Rabé, Száján és Verbica (Egyházas-
kér) helységekből.

Az itt élő magyarság helyzetét mindig a történelem formálta, a földrajzi adottságok
kevésbé. A közlekedési viszonyok Temesvártól elszakadva Pancsovához és Belgrádhoz
hozták őket közelebb. A nagy távolságok és a rossz összeköttetés elválasztotta őket a
tömbben élő magyarságtól, különösen a Bácskától. Ez a zártság meghatározója lett
életmódjuknak. A társadalomban bekövetkezett bármilyen változást, beleértve a fejlődést
is, másodkézből tapasztalták meg.

Az öt év alatt, amíg havi rendszerességgel találkoztunk, megtapasztaltam, milyen erővel
kötődnek etnikai jegyeikhez, mit tesz a katolikus és református egyház annak érdekében,
hogy megtartsa őket hitükben, nyelvükben, és hogyan próbálja kivezetni őket
elszigeteltségükből. Szokásaikban a legkülönbözőbb archaikus és interetnikus elemek
keverednek. A magyar nyelv, mint anyanyelv ismerete és használata korosztályonként
változó. A legidősebbek, 70-80 évesek használnak legkevesebb idegen (szerb) szót. A
középosztálynál félnyelvűség (szemilingvalizmus) jelentkezik, vagyis súlyosan korlátozva
vannak mindkét nyelvben. A fiatalabb nemzedéknél már megtörtént a nyelvcsere.7

Anyanyelvük elvesztése egyben a saját etnikai (magyar) csoporthoz való tartozás
(kötődés) elvesztését is jelenti. A magyar zenének már csak elvétve van természetes helye
ebben a közegben.

Bánságban a szerbek 110 településben abszolút többséget képeznek, ezek közül 34-ben
az arányuk meghaladja a 90 %-ot. A 10 ezer lelket meghaladó településekben több mint 50
%-os a szerbek aránya. így van ez Fehértemplomban, Kikindán, Keveváron (Kovin),
Törökbecsén, Pancsován, Versecen, Nagybecskereken.

3 Katona Imre, 1983. 78-104. p. "
6 Tóth Ferenc, 1983. 107-131. p.
7 Göncz Lajos, 1999. 25. p.
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A szerbek már 1948-ban is a Bánság népességének 59,9 %-át,
1981 -ben pedig 64,6 %-át adták.

A magyarok csak 24 bánsági településen voltak abszolút többségben (közülük 11-ben
arányuk meghaladta a 90 %-ot, de ezek mind kis lélekszámú települések.)

A magyarok 1948-ban a Bánság népességének 18,2 %-át,
1981-ben pedig 13,7 %-át képezték.8

Dél-Bánátnak 2002-ben 313.937 lakosa volt, a magyarok száma 15.444.' Nagy kiterjedése
miatt Délkelet-Bánátnak Versec a központja. Azonban a magyarság szempontjából már csak
nagy odafigyeléssel tudná ezt a szerepet ismét betölteni. Az „ismét" szó hallatán kérdések
tömkelege vetődik fel az idegenből idekerült magyar történelmet és kultúrát ismerő emberben.
Magyar tannyelvű iskolájuk már régen nincs, a művelődési egyesületek külső segítség nélkül
vitatható minőséget produkálnak, ha van egyáltalán ilyen a településen. Az egyház az egyedüli
intézményes keret, amely még összetartja a kis lélekszámú közösségeket.

A Versec környéki magyarság elszigetelt régióként él a Vajdaságban. A régió szó
jelentését a Magyar Értelmező Kéziszótár a következőképpen határozza meg: vidék,
övezet, szellemi tevékenységnek, jelenségnek bizonyos területe. Ezekben a definíciókban
a Versec környéki magyarság helyét próbáltam megtalálni, illetve egy mondattal kifejezni
összetartozásukat, amelyben sajátosságok, értékek, közös elemek egy csoporttá
nyilvánítják őket. A birtokukban lévő kulturális elemek és a környezeti tényezők egy
különös identitásrégió kialakulását szülték, amely sajátos fejlődésű és kultúrájú
maradványa az egyetemes magyar nyelvterületnek. Ők a Versec környéki magyarok.

A vizsgált településeken kisebb, zárt, önálló alakulatot csak a hívek csoportja alkot.
Szülőföldjükön - Udvarszállást kivéve - nélkülöznek mindenféle magyar intézményrend-
szert. Ami számukra ebben az átmeneti állapotban az intézményrendszert jelenti az a
vallás és a jeles napi ismeretek birtokában a szokások megtartása. Különleges identitás-
státusukat a történeti-földrajzi10 környezetben egyszerűen csak Versec környéki
magyarságnak definiálom. Fennmaradásukat Kálmány Lajos így jellemezte: „A
viszonylag későn betelepült magyarok megmaradását többek között a vallás is biztosította,
mely még a nyelvnél is élesebb határvonalat húzott közéjük meg a szerbek, románok vagy
a németek közé, hiszen ezek más felekezetekhez tartoztak. ""

Konkrét, a területre vonatkozó és a témát érintő érdemleges forrás napjainkig kevés
jelent meg. A jugoszláviai néprajzi kutatások többnyire elkerülték a Versec környéki
magyar vagy magyarok által is lakott településeket. Kálmány Lajos népköltési hagyatéka
az Észak-Bánát - etnikailag jól körülhatárolható terület - folklórkincsének
összegyűjtésére vállalkozott. Penavin Olga a Jugoszláviában fellelt magyar nyelvjárások
ismertetésekor tesz említést Fehértemplomról (Béla Crkva) és Fejértelepről (Susara).

8 Minncs Karoly, 2000. 48. p.
9 Az adatok a Létünk 2005. 3. sz. folyóiratból származnak, szerző nélkül. Lábjegyzetben a harmadik oldalon ezt olvashatjuk:

Esélyek és lehetőségek a vajdasági magyar szórvány felzárkózására. E tanácskozásra, melynek fontosabb dokumentumait
az alábbiakban közöljük, Újvidéken került sor 2005. június 30-án, a Mozaik Alapítvány szervezésében.

10 Kocsis Károly, 1993. 128. p.
11 Balassa Iván, 1989. 255. p.
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A vajdasági Bánság délkeleti szélén, a román határ mentén az etnikumok tarka
mozaikjából Udvarszállás az, amellyel - nyelvsziget helyzetének köszönhetően - többször
is foglalkoztak a kutatók (Paládi-Kovács Attila, Diószegi Vilmos, Jung Károly).

A népszámlálási adatok szerint a Versec környéki magyar nemzetiségűek lélekszáma az
államalkotó nemzethez viszonyítva mindössze fél százalék körül mozog. A vizsgált hat
településen számuk nem éri el a háromezret.

A kétszeres kisebbségi sors hatása az oktatásra (2005)

Helység
Udvarszállás
Versec
Székelykeve
Pancsova

Lakosok összesen
226

36.623
2.574

77.087

Magyar
200

1.800
2.232
3.279

Magyar %
88,50

4,91
86,71

4,25

Magyar nyelvű oktatás
VAN

NINCS
VAN

NINCS

Az erőszakos jugoszláv egységesítés globálisan náluk is érvényesült, ami azt jelenti,
hogy ők is elindultak a ,jugoszlávság" útján, de a magyar intézményrendszerek hiányában
(oktatás, művelődési házak) saját szokás- és hiedelemvilágukat nem adták fel. Szétszórt-
ságukban, magukra hagyatottságukban gyakran nevezik őket vajdasági csángóknak,
illetve, hogy a problémaérzékenységet velük kapcsolatban a tömbben élő magyarok még
jobban kifejezzék, gyakran így fogalmaznak: „Ők a mi csángó magyarjaink." Ha így
tekintettem volna rájuk, akkor értekezésem címében A Versec környéki magyarság címszó
helyett A Versec környéki magyarok szerepelne. Talán így lett volna a helyes, hiszen nem
csak kulturálisan mutatnak számottevő különbséget, de területileg is széttagoltán élnek
egymástól. Mégis, a multikulturális közösség és az interetnikus kapcsolatok
meghatározzák gondolkodásmódjukat, identitásukat. így alakulhatott ki a csoportos
kultúra jellemzőjeként az itt fellelt folklór anyag.

E gazdag és sokszínű forrásanyag irányította figyelmemet a recens anyag további
feltárására, s annak leíró jellegű ismertetésére.'

2.) Az értékek átrendeződése

„Érdekes, hogy a szerbek nem adnak le a szokásaikból, ami nem baj, de mi leadtuk és
átvettük. Versecen, ha két román megy az utcán, azok véletlenül sem beszélnek szerbül. A
magyarok szerbül beszélnek egymás között."i:

Az átalakulási szakasz - az élet minden területére érvényes - a hetvenes évek második
felétől kezdődött. Ekkor már döntő többségbe kerülnek azok, akik szekularizált
értékrendszerben nevelkedtek és szocializálódtak. A világias miliőben a magyarság
alkalmazkodott a legkifejezettebben a körülötte élő szlávsághoz és a románsághoz. „Mink
úgy kilógtunk a sorbú " - fogalmaznak magyarázatként többen is az idősebbek közül.

1 2 A témakört jellemző mondat Csula Veronkától származik. Szül. 1952. Fejértelep. Az adatközlés ideje: 2003.
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Az értékek átrendeződése a családi ünnepeken keresztül is nyomon követhető
különösen, ha a hagyományos ünnepeik felől közelítünk a magyar kultúra felé.

A közös munkahelyek alkalmat nyújtottak a munkatársak megvendégelésére.
Ünnepekkor a dolgozók vittek be kóstolót a gyárba, az iskolába, az egészségházba, ki hol
dolgozott. Az ünnepek magukban foglalták a családok jelesebb eseményeit is,
születésnapokat, évfordulókat stb. így többször nyílt alkalom a „megvendégelésre, a
csasztizásra".13 A „csasztizások" az évek múlásával mind nyitottabbá váltak. Fokozatosan
elindult a családlátogatás folyamata a nemzetek között. Kezdeményezője a magyarság
volt. Ők bizonyultak nyitottabbaknak.

Az alkalmazkodás kiszélesedésével a barátkozás és az együvé tartozás erősödő folyamatá-
ban szilárd falakat jelentettek a vegyes házasságok és az asszimiláció megindulása. A
nyolcvanas évekre felerősödtek a társadalmon belül az emberi kapcsolatokban megmutatkozó
„másság" iránti érdeklődés és pozitív elfogadása. Ennek felismerésében a magyar etnikum
igyekezett a személyesnek nevezhető bensőséges családi ünnepeket, mint például a kará-
csony és a húsvét, mind nyitottabbá tenni. Különösen sokat jelentett ez a többség egészétől
eltérő sajátos magyar értékrend elfogadtatásában. A katolikus ünnepek alkalmával kezdtek
„megszaporodni" a családlátogatások, a szerbségre jellemző nagy jövés-menések.

Az együttélési modellnek ez a fajtája/típusa gyökereiben változtatta meg a magyar
családok ünnepeire jellemző étkezési szokásokat. E külső hatások nyomán formálódott,
ötvöződött az étkezési kultúra multietnikussá, s szorultak háttérbe a hagyományos magyar
ételek.

Az alkalmazkodás az ünnepi alkalmak értékrendjét bontotta meg. A már említett egész
napos vendégfogadások, a „nagy jövés-menések" befolyásolták a magyar közösségek
étkezési kultúrájának alakulását. Szükségszerűen adódott, a körülmények diktálták a
változtatást minden tekintetben. Egész sor olyan étel és más konyha-technika jelent meg a
magyar családoknál, mely másfajta (nem a megszokott) nyersanyagból adódott. Egy
mondatban megfogalmazva: egyszerűsödött az ünnepi étrend.

Mit jelent ajövés-menés, ami elemeiben megváltoztatta az ünnepek étkezési szokásait?
Földrajzi környezetükben a magyarságot nevezhetnénk helyhez kötöttnek. A családi

tűzhely melege inkább rájuk vonatkozott, mint délszláv szomszédjaikra. A pontos
vasárnapi ebéd, a családi ünnepek (névnapok, később a születésnapok) ünneplési módja
eltérő tendenciákat mutatott a faluközösség, munkaközösség életritmusával. Szerb
nemzetiségű barátaik, ismerőseik a nap bármely időszakában betoppanhattak, hívás nélkül
is „csesztitázni - gratulálni" a családnak az ünnep alkalmából. Ilyenkor - szerb szokás
szerint - illik azonnal teríteni a vendégnek. Nagy szégyen, ha csak itallal kínálják, vagy
kávéval a vendéget. Ezért az ilyen alkalmakra már előző nap felkészül a család. Malacot
sütnek (süttetnek péknél), kecskét és bárányt nyársalnak, amelyeket felszelve tálcákon,
nagyméretű tepsiken tálalnak. A húst tursija salátával veszik körül.14

13 A csasztizm a szerb castiti (vendégül látni) szó magyarosított változata. Jelentése a szerb nyelvben tömörebb, mint a
magyarban. Például: Gyere, megcsasztizlak egy kávéval! Vagy: Ma jó napunk volt, mert a kolleganő csasztizott.
Születésnapja alkalmából hozott be tortát.

14 Silling Léda, 2005. 143. p.
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Újabb szokás a sült húsok mellé majonézes krumplisalátát felszolgálni.
Tavasztól őszig főételnek számít az ünnepségeken a csevapcsicsa és a pljeskavica.

Ezeket az ételeket mindig frissen sütik fűszerezett darált disznó- és marhahúskeverékből a
szabadban.

A szükséges húsok tárolását jócskán megkönnyítette a mélyhűtők, hűtőládák megjele-
nése a háztartásokban. Az előre megformált hússzeleteket kisebb adagokban lefagyasztják,
hogy kéznél legyenek az ünnepségek alkalmával, amikor a szabadban fémtárcsán, nyílt tűz
felett megsütik. Az ily módon történő ételkészítés ma már nagyon közkedvelt, az is megje-
gyezhető, hogy óriási méreteket öltött.

Említést kell tennünk a sült paprika különböző elkészítési módjairól. A sült paprika-
saláta és a túróval töltött sültpaprika is kedvelt szerb eledel.

Az ájvár készítése is elterjedt a magyar családokban.15

Ezek után tekintsük át, melyek azok a hagyományos formák, amelyek napjainkban a
magyar közösségeket jellemzik. Mindenekelőtt a kettősség. Zárt családi körben az ünnep
fényét a gyöngyöző húsleves, a mártás, a kirántott hús, a töltött káposzta és a kőtt kalács
jelenti. Udvarszálláson a vendéget még e hagyományos vendégfogadtatásban részesítik. A
többi településen, magyar szólással élve: tisztelet a kivételnek, az ünnep lényegét a kitárul-
kozás, a nyilvánosság előtt megült ünnepség jelenti.

A tiszta katolikus keresztények még megünneplik két legnagyobb ünnepünket: a kará-
csonyt és a húsvétot. A szentestét a magyar etnikumú családok megtartják. A heterogén
etnikumú közösségekben a zártkörű, szigorúan szűk családi körben megtartott két ünnep
- a karácsony és a húsvét - ételei még ellenállnak a megsemmisülésnek. Különösen „ azok,
amelyek az ünnep jellege folytán szokás és hiedelem elemekkel szorosan összefonódnak. "

Ezen ételeknél nem a táplálék voltuk, hanem éppen a szellemi kultúrába való beágya-
zottságuk a fontosabb tényező.16

A környezet hatására két nagy nemzeti ünnepükre a kettősség a jellemző. Vendéglátás
alkalmával nem a karácsonyi ebédből kínálják az ünnepet köszöntő személyt. Az édes és
sós sütemények mellett ott találhatók a már említett húsok: malac, pljeskacica és a többi.

A hatvan, hetven éven felülieknél a családi szájhagyomány szerint még ismerik az ételek
hiedelem alapját. „Öreg időben, ahogy vót, most is úgy csinálom: karácsonykó kocsonya,
mákos tészta, bableves. "'' Ők a böjtöt is megtartják. Gyermekeik, a mai középkorosztály
már nem böjtöl, csak továbbmeséli a gyermekeknek, hogy a bábó (nagymama) böjtöl ezen
a napon. De még ők is megfőzik a sok finom sült hús mellé a hagyományos ételeket: a
mákos tésztát, a bablevest, a rétest, mint a szokás survival továbbélését. Bárhogy is van,
egyenlőre az ünnepekhez kapcsolódó ételek még a magyar ünnepi étkezési formák
megtartói.

T3 Paradicsomból, húsos paprikából, vöröshagymából főzés, majd passzírozás útján készített saláta. Sült húsok mellé tálalják.
16 Kisbán Eszter, 1963. 197. p.
17 Adatközlő: Mészáros Julianna. Nagyszered. Született 1924. Adatközlés ideje: 2005.
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3.) Húsvét
A pravoszláv egyház feltámadási körmenete Nagyszereden

A vallásukat gyakorló katolikus lakosság a nagypénteki gyónást elengedhetetlen köte-
lességének érzi. A papok külön időpontokat jelölnek ki a gyónás céljából.

Nagypénteken az udvarszállási férfiak rituális mosakodást végeznek a Karas folyóban,
hogy megtisztuljanak. Nagyszereden, a férfiak kora reggel az udvarban vödörből derékig
lemosakszanak. Hisznek a víz tisztító erejében. Ugyanitt, az idős asszonyok még napjaink-
ban is kenyeret sütnek a villanytűzhelyben. Ez számukra fontos cselekvés, mert Jézus
Krisztus a friss kenyér illatára támadt fel. Régen kiscipót is sütöttek és beleengedték a
folyóba. A cipó megmutatta, ha valaki belefulladt a vízbe, azon a helyen forgott és nem
úszott tovább. Ez csak nagypéntek napján volt érvényes. Udvarszálláson 2005-ben minden
iskolás kisgyerek járt kerepelni. Házról-házra beszólnak a kapun: Elsőt kerepelnek, készül-

jenek a templomba. Másodikat kerepelnek, induljanak a templomba. Harmadikat kerepel-
nek, mindenki menjen a templomba.

A nagyszombati feltámadási körmenetre minden településen szívesen emlékeznek.
Nagyszered magyar lakosainak eseményt jelent a pravoszláv egyház szabadtéri

föltámadási körmenete az ortodox nagyszombaton. A „szerb" nagyszombati körmenetre
este kilenc órakor gyülekeznek a hívek.

Mivel a faluban alig van közösségi esemény, szinte nincs is, a falu apraja-nagyja
igyekszik ott lenni az eseményen nemzetiségi hovatartozástól függetlenül.

Az ortodox templomot a bekerített templomkert zárja körbe. A liturgia a templomkertben
kezdődik este kilenc órakor. Ennek befejeztével a jelenlévők körmenetben elindulnak a
Kutas felé vezető főúton a faluszéli ortodox képoszlophoz. Elől viszi egy férfi a keresztet,
utána férfiak viszik a lobogókat, őket követi a férfikórus, majd vegyesen következnek a
megjelentek. A férfikórus éneke bejárja az éjszakát. Az emlékoszlopnál fehér abrosszal
leterített asztalok mellett a szomszédok várják a körmenetet. Az asztalokon pirosra sült
kenyércipók és kis tanyérkákban só. Itt is liturgiát végeznek, majd a pópa tör egy darabkát
az egyik cipóból, sóba mártja, az égre felnéz, keresztet vet magára és elfogyasztja a
kenyérdarabot. Ezután a cipókat kiosztják, kézre-kézre adják, mindenki tör belőle, s a
körmenet lassan visszaindul a templomhoz. Visszafelé is énekelnek.

Éjfélre visszaérkeznek a templomhoz. A pópa a körmeneti kereszttel háromszor meg-
zörgeti a templomajtót, és bebocsátást kér. Ekkor kinyílik a templom ajtaja, a néphit szerint a
barlang és ezzel megtörtént a feltámadás. A jelenlévők - katolikusok és pravoszlávok -
bevonulnak a templomba. Itt már rövid ideig tart a liturgia és mindenki megy haza.

Ez az esemény mindig hatalmas élményt jelent a katolikus híveknek. A feltámadás belső
rendje emlékezteti őket a vallásos élet mélységére, s nem úgy tekintenek rá, mint tőlük
idegen történésre.

A körmenet végeztével a templomajtó háromszori megzörgetésére találunk példát a
magyar nyelvterületen barkaszentelés (virágvasárnap) alkalmával."

T8 Magyar Néprajz Vll. 403. p.
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4.) Pünkösd

A pünkösdhöz fűződő népszokások felgyűjtésekor az időskorú emberek emlékezetére
támaszkodhatunk. Udvarszálláson az ünnep néhány eleme még élő népszokás.

Pünkösdkor erőtől duzzad a természet. Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy
pillanatra, köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért. Erre szolgált a pünkösd, a
húsvét utáni ötvenedik nap.

Nagyszereden pünkösdkor befejeződött a tánc és mig meg nem jelent az első búza-
kereszt a határban tilos volt táncmulatságot rendezni.

Udvarszálláson pünkösd hajnalán zöld bodzaágakkal díszítik a háztájat, kaput, kerítést.
A férfiak, az elemi iskola alsós tanulói is, pünkösd reggelén a faluszélét szegélyező Karas
folyóban megfűrödnek. Ezt a rituális mosdást igyekeznek már hajnalban elvégezni.
Dömötör Tekla a pünkösddel kapcsolatban megjegyzi, hogy ritka a pünkösdnek a vízzel,
rituális fürdéssel való kapcsolata, mely a keleti szlávoknál oly szembetűnő." A vizsgált
terület többi településén nincs hagyománya a pünkösdi fürdésnek.

Adatközlőim a pünkösdi királynéjárásra nem emlékeznek: „Nálunk az nem vót szokás-
ban. Hallottam a mimimamásokrú, de erre nem járták."

A májusfaállításnak viszont igazi nagy hagyományát tartják még ma is szokásban.
A vajdasági magyar nyelvterületen talán egyedüli település Udvarszállás, ahol még

állítanak a lányok háza elé májusfát, s amely kontinuitását mind a mai napig megőrizte.
Minden év május elsején magas nyírfa ágat állítanak a nőtlen ifjak a falu lányos házai elé.

A májusfaállítók két külön csoportot képeznek. A fiatalabb korosztályt az elemi iskola
felsős tanulói, az 5-8 osztályosok képezik, az idősebb csoportba a nőtlen fiatalok, de
általában 15-20 év közöttiek tartoznak.

A lányok számára állított májusfát a Karas folyó partjáról a legnagyobb titokban szerzik
be. A 2-3 m hosszú ágakat az éj leple alatt elvonszolják a temetőárokba, és ott őrzik
pirkadatig. Napfelkeltekor, hajnali 3-4 óra felé, amikor virradni kezd, elindulnak a
csoportok. A csoportok létszáma 10-12 fő. Reggelre, mire ébrednek a lányok, a színes
papírszalagokkal díszített májusfáknak állni kell.

Az udvarszállási fiúk egy lányt sem hagynak ki. Itt a májusfaállítás nem az udvarlás
szimbóluma. Figyelmesség, kedvesség, tiszteletadás a fiúk részéről és kiváló alkalom a
szórakozásra.20 A legények zenészt fogadnak erre a napra (egy harmonikást), akivel sorba
járják a lányos házakat. Megállnak a májusfa körül és énekelnek. Ilyenkor a lányok
kijönnek és megvendégelik a legényeket.

A korosztály szigorú betartásából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fiúk részéről
a májusfaállítás a nagylányság elismerését jelenti. Alsó osztályos kislánynak nem állítanak
májusfát.

A terminológiára vonatkozóan a májusfa ismert.
A lányoknak állított májusfát pünkösdhétfőn zeneszóval kitáncolják (kidöntik). A

legényeket ilyenkor behívják és megvendégelik. Lagzinak beillő vendégség van

19 Dömötör Tekla, 1983. 128. p.
20 Verebélyi Kincső, 1992. 238.p.; Verebélyi Kincső, 1993. 147-151. p.
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pünkösdhétfőn. A lányok nagyon büszkék arra, hogy őket köszöntik a fiúk, s alig várják,
hogy elérjék azt a kort, amikor házuk előtt is áll majd a májusfa.:1

Pünkösdhétfőn az udvarszállási tanulóknak tanítási szünet van. Ők már mindannyian
Karasjeszenőre (Jasenovac) járnak iskolába, de szerb nemzetiségű igazgatójuk humánusan
kezeli a magyar fiatalok saját hagyományaik ápolását, s engedélyezi ezen a napon a
tanításról való távolmaradásukat.

Pünkösdkor a plébánosok igyekeznek eljutni minden településre, hogy ünnepi
szentmisében részesíthessék a híveket. Ahol nem tudják vasárnap bemutatni a szentmisét,
akkor pünkösdhétfőn kerül rá sor, de sohasem marad el. A templomokat piros pünkösdi
rózsával díszítik. A pünkösdhétfő dologtiltó nap volt, az idősebbek ma is betartják.

Nagyszereden szerb pünkösdkor hársfaágat támasztanak a ház falának. A zöld ág
mindkét nép pünkösdi szokásában megjelenik, s bizonyára a tavasz eljövetelét, a termést,
szaporodást jelenti. A szerbek a jóra forduló időt köszöntik a hársfaágakkal.

Az interetnikus kapcsolatok sokszínűségét tükrözi a „magyar" karácsony és a
pravoszláv karácsony megünneplése Vatinban a magyarok körében.

5.) Vatini karácsony

A téli ünnepkör szokásvilágának leggazdagabb őrzőjét nehéz lenne meghatározni.
Mindenhol más szokás kap nagyobb hangsúlyt, de mindenhol van legalább egy
cselekvéssor, amelyet mélyebb intenzitással élnek meg. A karácsonyt övezi a legtöbb,
legtartalmasabb népszokás. Az advent, vagyis az eljövetel idejét komolyan vették és
veszik napjainkban is a Versec környékén élő magyarok. Igaz, idős koruk segíti is a böjt
betartását. A múltban, amikor volt saját papjuk, eljártak a hajnali misére. A nagyszerediek
a két világháború között Temeskutasra (Guduricára, Kudritzra) gyalogoltak, amely három
km-re van tőlük. Felejthetetlen számukra az ünnepre való felkészülés időszaka. A Luca
napjától karácsonyig terjedő 13 napot mozgalmassá tette a takarítás, főzés, mosás és az
ezekhez a napokhoz fűződő hiedelmek betartása. A szentestét a legszegényebb
családokban is bensőségesen ünnepelték. Ünneplik ma is, csak más nyelvi környezetben.

Nagyszereden a nagyobb vallási ünnepeken elengedhetetlen volt a rezesbanda
szereplése. Húsvétkor, karácsonykor, az év végi hálaadáskor, amikor a hívek jöttek ki a
szentmiséről, a templom előtt megszólalt a rezesbanda. Világi dalokat játszottak, ezek
közül is inkább indulókra emlékeztetőket. Szilveszter estéjén, a hálaadó szentmise után
mozsárágyúból lőttek. A rezesbanda bent a templomban nem lépett fel, fellépésükkel a
híveket minden alkalommal a templom előtti téren tisztelték meg. A szokás gyakorlását
1950-ben betiltották.

„Karácsony közeledvén, esténként körülültük az asztalt és szent énekeket énekeltünk.
Böjtben nem énekeltünk világi énekeket. Nincs annál szebb, amikor az asztal köré ülve
együtt imádkozunk és énekelünk! ""

TI Dobosy László, 1989. 51. p.; Dömötör lekla, 1986. 52. p.
22 Adatközlő: Vastag Anna, Fejértelep. Született: 1925. Adatgyűjtés ideje: 2004.
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Féltve őrzött szakrális tárgyaikat a fejértelepi idősek ma is előveszik karácsony
vigíliáján, s az asztalra teszik. Intenzívebb, mélyebb élményt vált ki bennük a szenteste, ha
a betlehemet, a kis Jézuskát, néhány szentképet és a szentelt gyertyát az asztalra helyezik.
Számukra így válik teljessé az ünnep. Gyermekeik, családjaik ezt már nem tartják
fontosnak.

Fejértelepen szentestén, amikor sötétedni kezdett a gyerekek kántálni indultak. Minden
ház előtt megálltak és beszóltak az ablakon: Meghallgatik-e az angyali vigaszságot? Akik
úgy gondolták, hogy meghallgatják, kitárták az ablakot. Csoportokba verődve a nyitott
ablak előtt elénekeltek két-három karácsonyi éneket, s az alamizsnát: almát, diót, egyebet
a zsákból varrott tarisznyába gyűjtötték. Ha soká adták ki az adományt, olyankor kórusban
bekiáltottak:

„Add ki uram, amit akarsz,
mert itt van egy nagy kutya, megakar harapni. "
A kántálásból egyenest az éjféli misére mentek.
A lányok 12 cédulára egy-egy legény nevét írták és az éjféli misén a zsebükben

megkavarták, majd egyet kivettek, s amilyen név szerepelt rajta, olyan nevű lett a férje.
Vatinban az egymással érintkező különböző kultúrájú nemzetek (szerbek, románok,

magyarok) a kultúrák közötti integrálódási folyamatot indították el. Ez a folyamat idővel
az etnikai különbségek egyirányú összemosódásának irányába haladt.-3

A településen belüli erőviszonyok a vallásgyakorlásban is kifejezésre jutnak. A
kisebbségben lévő magyarok - saját ünnepeik mellett — párhuzamosan megünneplik a
többségi nemzet vallási ünnepeit is. A párhuzamosnak mondható vallási ünnepek - a
katolikus és a pravoszláv - kétszeri megtartásában a magyar katolikusok részéről az
egyirányú kapcsolattartást, alkalmazkodást, a többségi nemzet dominanciáját fedezhetjük
fel. A kölcsönhatások hiánya jól megfigyelhető, mert a párhuzamok csak a magyarságnál
tapasztalhatók.

Elsőként a néphit területéről vándorolnak át a szokások, itt is a tiltó cselekvések be nem
tartását, illetve betartását kell említenünk, majd a termékenységvarázsló cselekvések
gyakorlása következik. Mindkettő szoros kapcsolatban áll a szerb nép vallási ünnepeivel.
A magyar szokásokban sokkal inkább a racionális szemlélet mutatkozik meg. A szerb
hagyomány inkább a rítusnak enged nagyobb teret.:4 Talán ezért is vonzó a köztes
identitásban élő emberek számára.

A katolikus családok - kivétel nélkül - mind a két karácsonyt megünneplik. A magyar
karácsonyt azért, mert az a sajátjuk, az ortodox karácsonyt pedig azért, mert szomszédjaik,
barátaik, a család valamelyik beházasodó pravoszláv vallású tagja ezt ünnepli. „Mi már
ezt így szoktuk meg. Tudjuk, hogy nem a mienk, de így ők is jobban érzik, hogy szeretjük
egymást."

Az itt bemutatott példa kiragadott szemelvény a két egymás mellett élő nemzet
szokásainak alakulásából.

2 3 B a r t h a Elek, 1984. y/-103. p.
24 Maiiga János, 1948. 102. p.
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Január hetedikén, az ortodox karácsony napján a magyar családokhoz is jön a
„polazenik" (olvasd: polázsenik), a karácsony-látogató,25 aki leül a tűzhely elé, megkotorja
a parazsat a bekészített tölgyfa végével és a következőt mondja:

Kolko zarice, tolko parice, vagy
Kolko zára, tolko pára. (Amennyi a parázs, annyi pénzetek legyen)
Ekkor a háziasszony a polazenik fejére szórja a búzát, kukoricát és formaságból hívja a

baromfit: Pipipi, pipipi.
Az első karácsony-látogató ott marad ebédre, az asztalnál a főhelyre ültetik. Személye

lehet férfi is, nő is, de jobb szeretik, ha férfi jön, mert abban az évben olyan nemű
jószágból lesz több, amilyen nemű az első látogató. Ezért az első látogató szerepére
alkalmasnak vélt személyt többnyire már előre kiválasztják és meghívják. Magyar férfi
szerb családokhoz nem megy (nem mehet) polazenihiek, magyar családhoz sem megy
magyar férfi, illetve nő. Ezt a szerepkört csak szerb származású személy töltheti be. A
magyar családok csak befogadói az ünnep e mozzanatának. (Arra nincs példánk, hogy a
nagyobb számú etnikum átvette-e a magyar katolikus karácsony hagyományait.)

A „karácsony-látogatót" ajándékokkal halmozzák el. Aki véletlenül tér be hozzájuk,
annak is adnak ajándékot. Italt, kalácsot, sült malachúst, kávét csomagolnak.26

A vatini magyarok karácsonyi ünnepköre időben és térben kibővült. Hagyományos
szokásaikba idegen elemek integrálódtak és most már mint komplexumok foglalnak helyet
életükben. Ezeknek az elemeknek a funkciója idegen a magyar népi kultúrától.27

A kultúra ilyen egyirányú befogadását az asszimiláció mozgásának kell tekintenünk.
Ebben a közösségben a nyelv már nem dezintegrációs tényező és kevésbé differenciálja a
két kultúrát. A kisebb létszámú népcsoport kulturális arculata egyre inkább kezd
hasonlítani a nagyobb népcsoport kultúrájához.

Azokban a heterogén közösségekben, ahol aránytalanul kisebb az egyik etnikum jelenléte
- mint Vatinban, Temesvajkócon, Nagyszereden - hamarabb felmerül az „idegen" kultúra
integrálódása a magyar családok életébe. Ahol arányosan van jelen minden nemzet, a
kulturális jelenségek párhuzamos megünneplése a magyar családokra kevésbé jellemző.

„Karácsonykor bevittünk egy kéve szalmát, a földes szobában szétszórtuk. A
lószerszámot meg nyújtófát az asztal alá tettük. Ha valakinek fájt a háta evvel a
nyújtófával megmasszíroztuk, ráimádkoztunk, énekeltünk. Minden állatnak adtunk a
karácsonyi morzsából, amit az angyalok hagytak. Vödörbe csíráztattuk a búzát és
karácsonykor a közepibe tettük a fenyőágat.28

25 A poiazenik az első karácsonyi látogatót jelenti, a kifejezés csak erre az alkalomra értendő. Bődi Erzsébet a lengyelországi
Kománczán gyűjtölt, táplálkozással kapcsolatos tanulmányában a polaznyk veknit jelent és a köszöntőktől kapta a nevét. A
keleti és a déli szlávoknál ismert a karácsonyi köszöntő személye. Bődi Erzsébet, 2003. 10-16. p. Ezzel a névvel ismert
szokás az egész Kárpátok térségében, így Dél-Lengyelországban, Szlovákiában, Kárpátalján és a Balkánon. Moszyúski,
Kazimierz, 1967. 561-562. p.

26 Manga János említést tesz a karácsonyi szokásokkal kapcsolatos munkáiban a szerencsét kívánó karácsonyi emberről, aki
mind a szlovák, mind a palóc szokásokban megtalálható. A palóc karácsonyi szokások csak a szerencsét hozó férfi látogató
többé-kevésbé elmosódott hagyományát őrzik. Inkább a karácsony napjának keresztény tartalma jut kifejezésre a palócok
karácsonyában. Természetesen ez nincs összefüggésben a vatini magyarság ortodox és katolikus karácsonyának
megünneplésével.

27 Gunda Béla, 1963. 3-24. p.
28 Adatközlő: Pajor Rozália. Szül. 1910-2002. Fejértelep. Adatközlés ideje: 2001.
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„Kóringya, rongya,
Éva néni kontya,
Miska bácsi sipkája.
Aggyá teli kóbássza. ":9

A kóringyálás karácsonyi köszöntést jelent, a koledálásnak a megfelelője. Karácsonykor
jártak kóringyálni a gyerekek. Jókívánságaikért alamizsnát kaptak. Házaló, adomány-
gyűjtő szokáshoz fűződő két- vagy többszereplős köszöntő mondókák az ismeretesek ezen
a vidéken valódi drámai cselekvés nélkül.30

6.) Betlehemezés

A szocialista-kommunista rendszer végét jelentő 1990-es évek a Versec környéki
magyar etnikumnak is meghozta a nemzeti öntudat ébredését. A téli ünnepkör dramatikus
népszokásainak egyik leggazdagabb területét, a betlehemes játékot élesztették újjá telepü-
lésenként, múltbéli visszaemlékezések és az élők sorába tartozó szereplőik segítségével.
Versecen és Temesvajkócon különös ok játszott közre az újjáélesztést, illetve a felidézést
illetően. Az újjászerveződött, vagy éppen megalakult művelődési egyesületekbe - ha
máshová nem is, de a nagyobb központokba - eljutott a budapesti Betlehemes Találkozó
felhívása. Az első Nemzetközi Betlehemes Találkozóra 1991-ben került sor Kecskeméten,
igaz, híre a Vajdaságba csak 2-3 év késéssel ért, mégis motivációként hatott a dél-bánáti
közösségekre. A találkozó célja a végvárakon még fellelhető, a mindennapok szintjén már
nem is létező dramatikus népszokás átmentése az utókornak. Ennek a felhívásnak tettek
eleget a vajdasági művelődési egyesületek vezetői és keresték fel a szórványtelepüléseken
élő idős embereket.

Elsőnek Székelykeve, az al-dunai székely közösségek központja reagált, majd Délkelet-
Bánát verseci központja, természetesen jó néhány év elteltével. (Ez is azt mutatja, hogy
hozzájuk minden később jut el.)

A budapesti Országos Betlehemes Találkozót követte a vajdasági Moholi Betlehemes
Találkozó 1993-ban, háttérintézete a moholi (Tisza mente) Csobolyó Művelődési Egye-
sület. 1997-ben a déli végeken is megszervezik mindentől függetlenül saját betlehemes
szemléjüket a dél-bánátiak. Létrejön a Dél-bánáti Betlehemes Találkozó, amelynek célja a
térség lakosainak felrázása, a nemzeti tudat újjáélesztése volt.

A Versec környéki magyarok által is lakott településekről Budapesten elsőnek Versec
jelentkezett betlehemes játékával 2000-ben. A verseci Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
tagság hiányában Temesvajkócról töltötte fel a betlehemezők létszámát. A Temesvajkócon
tanító verseci magyar tanítónő ismerte a vajkóci magyar gyerekeket és fiatalokat, s a
betlehemi játékhoz szükséges (hiányzó néhány) szereplőket Temesvajkócról biztosította.
Mindez nem sokáig működhetett ilyen formában. A temesvajkóciáknál is felülkerekedett
az önérzet és öntudat, hogy miért is ne léphetnének fel ők is a saját színeikben Budapesten?

2 9 A z in közölt versre egy Fejérteleprol elszármazott idős asszony emlékezett.
30 Dömötör Tekla, 1983. 210. p.
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Elkezdték felkutatni és lejegyezni saját betlehemi játékukat. Abban a kis faluban, ahol apró
jele sem mutatkozott a magyar etnikum identitásának megőrzésére, az ezredfordulón
átértékelődött, revideálódott a társadalomban elfoglalt helyük. A magyar etno-identitást
ebben a pillanatban egy szűk réteg képezte, a betlehemesek köre, mégis elég volt ahhoz,
hogy a több évtizedes hallgatást a magyar etnikum tagtoborzási kezdeményezése kövesse.

2001-ben már a temesvajkóciak is jelen voltak és felléptek Budapesten és azóta
rendszeresen részt vesznek a Dél-bánáti Betlehemes Találkozón is. Mohóira, a Tisza
mellékére még nem jutottak el, de bíznak abban, hogy erre is sor kerül majd. Maga a
fellépés reprezentatív funkciót tölt be az életükben, amelyhez hasonló még nem adatott
meg számukra. Azt a tényt, hogy megmutathassák magukat a nyilvánosság előtt, úgy élik
meg, hogy ezzel nemcsak a felekezetet, hanem nemzetüket képviselhetik idegenben.
Nemzet alatt lokális identitásukat értik.

A vizsgált települések mindegyikében általános szokás volt a betlehemezés, ahány
település, annyiféle variációval. A magyar etnikum betelepítését követő időszakban a
belső migráció során a variánsok a kiegyenlítődés különböző fokozatait érték el. A temes-
vajkóciak állítják, hogy a verseciek tőlük vették át a betlehemes szöveget. A vereseciek
megnevezve adatközlőiket, autentikusnak csakis a saját dramatikus játékukat tekintik. Ez
az egymásközti rivalizálás gyakran konfrontációra ad okot.

A játék adománygyűjtő házaló változata eltűnt, a szóbeli közvetítést Temesvajkócon
Asler Ilona" lejegyezte, s a magyarul írni-olvasni nem tudó fiatalokkal betanítja, mintegy
színdarabot. írásbeliség nélkül művelik hagyományaikat. A szóbeliség egyenlőre még
életben tartja a téli ünnepkör dramatikus szokását, addig, amíg az idősek beszélik a magyar
nyelvet. Magyarnyelvű oktatás hiányában így is megtartó erő ez napjainkban. Az
anyanyelv intézményes keretek között történő használatának egyetlen lehetősége érkezett
el a betlehemes szokás felelevenítésekor. Ilyen értelemben az újraindított betlehemezés
jelenti a magyar identitás megőrzésének egyetlen lehetőségét. Bár a fiatalok nem érzékelik
az eredeti mozgásokat, gesztusokat, — mert nem ismerik a szokás hiedelemalapját és
kultikus beágyazottságát - mégis igyekeznek átéléssel végigjátszani a cselekvéssort.

Az előadás szerkezetén érződik a kötött írásbeli forma, s míg a múltban a közösség
szórakoztatása volt a cél, most a színpadi bemutatás, a fellépés, a bizonyítás. A hangsúly
a szövegen van és nem a gesztusokon. Az improvizáció teljesen eltűnt, hiszen a szokás
gyakorlása már nem képezi életük szerves részét. A játék betanítói, felelevenítői korábban
- 50 évvel előbb, 1955 tájékán - maguk is szereplői voltak a betlehemezésnek. Ők
pontosan emlékeztek a mozdulatokra és az énekek dallamára.

A szervezők itt is és Versecen is maradéktalanul ragaszkodnak az eredeti szöveg
megtartásához. Abból elvenni nem szabad, bővíteni igen. A verseciek például egy új
megzenésített verssel toldották meg a befejezést.

Azt a hiteles körülményt, ahogyan eredetileg játszották a betlehemezést, már egyetlen
vajdasági településen sem találjuk. A szokásélményekbe épített dramatikus játék
elvesztette spontaneitását. Új tartalmak és formák jelentek meg, mint például a kórus.
Eredeti színhelyéről kiszorult, áthelyeződött a szakrális térbe és a világi színhelyre. A

31 Asler Ilona, szül. 1935, a gyűjtés ideje: 2005.
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színpadról való lekerülés már kizárt. A megváltozott lakáskörülmények elzárják a
befogadást, ezért a bemutatásra két helyszínt választhatnak a szervezők: beviszik a
templomba és az éjféli misén előadják; a másik a világiasabb formája, amikor a
művelődési otthonok színpadán mutatják be úgy, mint egy jól megkoreografált dramatikus
játékot.

Az újraindítás nehezen ment, de motiváló erőként hatott az utazási lehetőség: meghívást
kaptak Budapestre, ahol szállás és teljes ellátás volt biztosítva több napra, s az utazási
költségeket is megtérítették. Ennek tudatában megnövelték a csoport létszámát. A
vajdasági betlehemi dramatikus játékra jellemző 5-6 fős csoportok felszaporodtak 20 főre
is. Kórusok alakultak, akik énekükkel erősítették a színpadi fellépést. Szükség is volt
rájuk, mert a szereplő fiúgyermekek kevésbé ismerték a dallamot és a szöveget. A
népviseletbe öltözött lányok a színpad oldalán sorakoztak fel.

A kórusok megjelenésének kettős célja volt. A már említett utazási lehetőség és a
hangerő biztosítása. A fiatalok már erős szerb akcentussal ejtik a magyar szavakat, ezért a
tömegesebb megjelenés nagyobb biztonságot adott a csoportnak.

A betlehemezés felújítása egyenlőre a falvak és a város magyar közösségének asszimilá-
cióját odázza el. A próbák ideje alatt, a felkészülés lázában manifesztálódnak azok a
dolgok, amelyek a magyar etnikum identitásának megőrzését hivatottak elősegíteni.32 A
közösség számára nem csupán a szokáselem felelevenítését jelenti az újraszerveződés,
még kevésbé a múltra való emlékezést, inkább egyfajta bizonyításról van szó önmaguk
felé, de a többi ott élő etnikum irányába is: mi itt vagyunk, nekünk is van mit felmutat-
nunk, mi is tartozunk egy nemzethez, nekünk is van hagyományunk. S egyúttal a nyilvá-
nosság előtt is megmutatkozhatnak." Számukra a betlehemezés az identitás eszköze lett.
Megtartó ereje az etnikai túlélést érvényesíti. Felelevenítésével a karácsony elemei beépül-
hettek egy újabb nemzedék életébe és esélyt ad a magyar etnikai csoport meghosszabbított
fennmaradására az etno-kulturális elem átörökítése folytán.34

A betlehemi játék nyomai Nagyszereden és Vatinban már nem fedezhetők fel, Udvar-
szálláson nem gyakorolják, de a szöveget sikerült lejegyezni.

A bábtáncoltató betlehemes műfaj ezen a vidéken nem ismert.
Az adott települések a Nagybecskereki Egyházmegye Déli Esperességéhez tartoznak,

ahol rendkívüli feladatot látnak el az egyházi személyek Huzsvár László püspök úr vezeté-
sével. Neki köszönhető az új templomok építése, a vasárnapi magyar nyelvtanulás biztosí-
tása, némely dramatikus szokás felelevenítése, és természetesen a búcsúk, zarándokutak
megszervezése. Ő általuk jut el a magyar lakosság Magyarországra is.

Az öt évig tartó vizsgálat meggyőzött arról, hogy a kétszeres szórványban élő magyarok
számára egyedül az egyház biztosít olyan intézményes keretet, amely összetartja a
délkelet-bánáti magyarok közösségét.

32 Ambrus Vilmos, 2004. 119. p. Szerémségben a kulturális élet bizonyos mértékű revitalizációja és a magyar etnikum
identitásának megőrzésére tett kezdeményezések figyelhetők meg.

33 Büszkeséggel adták a más nemzetiségű falubeliek tudtára, hogy utaznak Budapestre.
34 Bindorffer Györgyi, 1996. 22. p.
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Lélekszámban kevesen, távol a tömbmagyarságtól most jutottak el oda, hogy
jövőképüket egy másik nemzet értékrendszerében látják. A sajátos jegyeikhez való
ragaszkodás a globalizáció hatására elhalványodott, s csak idő kérdése mikor tűnik el. Ezt
az eltűnési folyamatot igyekszik az egyház lelassítani minden településen. Csoporttudatuk
csak a templomhoz fűződik. S bár szokásaik életben tartása a legtöbb helyen már csak a
négy fal közé szorult, így is a saját közösségéhez való tartozás bizonyítékát jelképezi.
Tehát kényszerítő erő is. A múltban, a Tito-korszakban ellentétben állt egymással vallási
életük és a társadalmi berendezés. Jeles napi szokásaik jó része talán éppen ezért
konzerválódni tudott. A szerb környezetben élni akaró bánáti magyarok olyan kulturális
sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek többnyire már csak itt lelhetők fel, s ami még
megmaradt az a magyar folklór tükre.

Bizonyos kulturális jelenségek tovább élnek a szláv és román hagyományokban az
asszimiláció eredményeként. Ilyen például az aprószenteki vesszőzés, amelynek eredeti
őrzői Temesvajkócon a magyarok voltak. Leszármazottaik részben beolvadtak, részben
kihaltak, de a kulturális elem megmaradt.
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