
A majorságokban folyó gazdálkodás tör ténetéről t anu lmányköte tek jelentek meg. T ö b b 
tanu lmány foglalkozik az u rada lmakban nyáron foglalkoztatot t idénymunkásokka l , a 
summásokkal . Vannak summásdaloka t éneklő pávakörök . Á m ki hal lot t cseléd-, vagy 
béresdalokat éneklő pávakörökrő l? A z uradalmi cselédekről szemérmesen hallgat az ország. 
Igaz, hogy egykor i cselédvoltukat maguk a cselédek szégyellik leginkább. Utóda ik , unoká ik 
előtt sem szívesen beszélnek róla. A megalázottság emléke, mindmáig olyannyira hat, hogy 
ahány cselédet megkérdezel , aki olvasta a Puszták népét, mind szemrehányás t tesz a k ö z ü l ü k 
való Illyés Gyulának, amiért nyomorúságuka t a világnak kiadta. Ma már szinte érzelmi 
hovatar tozás nélkül men the tnénk hagyatékukat , t ö r t éne lmünknek e jelentős szeletét, ám 
m a j d n e m lekéstük az időt. A tanúságtévők utolsó nemzedéke , amely a nehéz esz tendőket 
még megélte, már csak a temető előtt érhető utol. Tenn i kéne valamit! 

Eperjessy Ernő 
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Elmennék én tihozzátok... 
Ismerkedési, udvarlási és párválasztási alkalmak Visken az 1930-as években 

A serdülőkor , valamint a leány- és legényélet az emberi élet egyik legizgalmasabb szakasza. 
Er re az időre esik a nemek közeledése, egymásra találása. Ezek az események formál ják a 
lelket, de a fiatalság lelki változásainak külső meghatározói is jelen vannak, ezek az 
ismerkedés, udvarlás közösségre jel lemző szokásai. Ak ik erről a témáról beszélgettek velem, 
a második vi lágháború előtti évt izedben voltak fiatalok, de az általuk ismert és megélt 
szokások néhány eleme a távolabbi múl tba is visszamutat . 

A Tisza és a hegyek által ölelt Visk lakossága az 1930-as években nem annyira vagyoni 
helyzete miatt d i f ferenciá lódot t , min t inkább nemzetiségi (az Oroszv ígben és a Gá r i t on 
rusz inok éltek) és vallási alapon (a mélyebb gyökerű reformátusság elkülönült a katol ikus-
ságtól). 

A leány- és legényéletet kialakító mozzana tok már az iskolában elkezdődtek, ám a 
meghatározó a t emp lom és a vallásos nevelés volt. A nagylánykor kezdeté t a konfi rmálástól 
(14. évtől) számítot ták . I lyenkor a lányok fehér ruhában , esetleg - akinek tellett - magasabb 
sarkú cipőben úrvacsorát vet tek. Ez t követően a kislányos ruhá t már fölcserélte a 
s zoknya -kosz tüm, általában sötét- vagy világosszürke. Akinek a szülei megengedték, 
kiondolálhat ta a haját , és a t emp lomban is a szülei padsorában ülhetet t . Ezt megelőzően a 
gyermekkarban hallgatták az igehirdetést . 

A f iúk esetében a konf i rmáció csak kor lá tozot t legényjogokat adot t a s ihedereknek: az 
u tcán szóba ál lhatott a leányokkal , társaival el is járhatot t a lányos házakhoz , de teljes jogaiba 
csak a sorozás elérésével (18-19. év) lépett a legény. 

A lányok többsége 18-20 évesen ment fér jhez, de gyakran előbb is, a fiúk zöme azonban 
csak katonaság u tán , 20-25 évesen nősül t . A lányok huszonö t évük elmúltával „v ín jánynak" 
számítot tak, és a f iúk harminc év körül és utána „vínleginynek" vagy „agleginynek". 

A falu számára nem volt k ö z ö m b ö s , hogy ki miként l ánykodik vagy hogyan éli 
legényéletét. A kisebbek ir igykedve nézték a szórakozn i járó nagyokat , az idősebbek pedig 
újraél ték i f júságukat a fiatalok viselt dolgait mérlegelve. 

A már említett vallási és nemzetiségi kü lönbözőség , ha befolyásolta is a leány- és 
f iútársaságok kialakulását, a harmincas évek végére veszített élességéből. A re formátusoknál 
nagy létszámú egyházi l eánykör m ű k ö d ö t t még a hábo rú alatt is, ahol nagyszerű alkalom 
nyílt a barátkozásra és egymás közelebbi megismerésére. A legénybandák spontán alakultak 
falurészek vagy utcák szerint, és e lőfordul t , hogy társas összejöveteleken össze is verekedtek, 

68 



s a verekedés vége gyakran szurkálódás lett. N e m hiába nevezték legényeinket „viski 
bicskásoknak". Voltak lányok, k iknek a „virtusas" legények tetszettek jobban, és voltak 
olyanok is, k iknek a szelídebbek. A lányok miatt is verekedtek, különösen italozás után. 

A szóban forgó időszakban az iskolás fiúk és lányok tegeződtek, és ez a fo rma 
megmaradt életük végéig. De volt t ö b b idős házaspár, az 1950-es években is, akik magázták 
egymást. 

A közösség elvárta, hogy a lányok illedelmesen, ta r tózkodóan viselkedjenek, és a f iúk 
többsége is t isztelet tudóan viselte magát. A „mindenféle jányak" külön társaságot alkottak, 
akárcsak a megesett lányok, akiknek nehéz volt elviselni a szégyent. Ki lettek „rekesztve", 
ha k i tudódot t a szégyen - s mindig k i tudódot t - , könyörte lenül nyelvére vette őket a falu. 

Kettesben csak a jegyesek járhattak. Igyekeztek is kiválni a társaságból, hogy többet 
lehessenek együtt , a többieknek azonban nem illett a közösségtől félrevonulni. A csók meg 
volt engedve a fonóban vagy más összejövetelen, de csak mint a játék része. Egymás ölébe 
ülni is csak rövid időre lehetett és nagyon „tisztességes alapon". Azt , hogy milyen 
mértékben sikerült az ifjúság tüzét alacsony lángon tartani, nem tud juk , de Peleskey 
Sándor A viski református egyház története című, 1925-ben kiadott könyvében olvashat-
juk, hogy „1848-ban a még ma is divatban lévő fonókák úgy elfajultak, ott olyan csúnya és 
illetlen dolgok tör téntek, hogy a tanács betiltotta azokat , míg a szülők sok kérésére és azon 
ígérete mellett, hogy éberebben lesznek és jobban vigyáznak az if jakra, újból megengedte 
azokat" . Az egyház igyekezett vigyázni hívei erkölcsére. így tör ténhetet t , hogy „1643-ban 
Bakos Ilona hitvesi engedetlenségért a gyülekezet megkövetésére ítéltetett, mely abból 
állott, hogy a bűnösnek ki kellett állnia istentisztelet után az Uraszta lához, ott bűneiről 
nyilvánosan vallást tett és megkérte a gyülekezetet. 1636-ban három személyt vesszőztek 
meg a piacon paráznaságért , Osvát Katát arra ítélték, hogy két évig nem mehet férjhez, mert 
hitegette Herbel i Ferencet és máshoz akart fér jhez menni. Katona Sárát pedig 1805-ben 
faj talankodásért pap és kántor nélkül temették el." Még a két világháború közöt t is bűnnek 
számított , ha valaki nem a felekezetéből választott vőlegényt. Azt a fiatalt „kiharangoz-
ták" , meghúzták a gyászharangot. Aki a másik felekezet templomában esküdött , elhagyta 
hitét, „reverzális" volt. 

A megszokot t rendhez tar tozot t az is, hogy a bálban vagy egyéb táncos alkalomkor a 
f iúk szabad? kéréssel vitték táncba párjukat , akiknek illett megköszönniük a táncot. Az 
volt a „híres" lány, aki kapósabb volt, aki kézről kézre járt. H a a legénynek valamilyen 
nézeteltérése keletkezett a lánnyal tánc közben, magára hagyta a partnerét . Ez nagy 
megalázás volt. 

Ezek után vegyük sorra, milyen alkalmak adódtak a lányok és a f iúk ismerkedésére, 
szerelmek születésére. 

Vasárnaponként a délutáni istentisztelet végével hat-hét lányból álló csoportok összeve-
rődtek, kinéztek egy táncolásra alkalmas sima udvart , ahol „mulatságot" rendeztek. A fiúk 
ezt természetesen kifigyelték és odasiettek. A táncolók maguk közé engedték a kisebbeket 
is, akik itt tanulták meg az első tánclépéseket. A süldő legénykék és a növendék lányok 
korábban hazamentek, alkonyat után ot thon volt a helyük. Az eladósorban lévő lányok és 
legények 11-12 óráig járták harmónikaszóra. 

Az alkalmi táncok közé tar tozot t a „földelő", ami még az én gyermekkoromban is 
gyakori volt. Az ú jonnan felépített házban a padló alá kerülő földet kellett ledöngölni. A 
földelőre általában szombat este került sor, de vasárnap és egy hét múlva is folytat ták. 
1942-1943-ban még Kardos Imre bácsi citerázta a talpalávalót, később őt is felváltotta a 
harmonika. A táncban kimelegedett párok sötétedés után egyre gyakrabban szaladtak ki 
„hűtkőzni" , nemcsak a maguk, de a leselkedő kisebbek örömére is. 

Táncmulatságokat nyáron az üresen álló dohánypa j tákban is rendeztek az egymás 
közelségére vágyó fiatalok. A lányok és a legények maguk siettek alkalmassá tenni a 
helyiséget, felseperték azt és lámpákat függesztet tek fel. Estefelé gyűltek össze. A ki-
csik is jöhet tek szüleikkel, és táncoltak is önfeledten, persze nem sokáig, mert reg-
gel korán do loghoz kellett látni. Ugyanez folyt „bukháláskor" (len- vagy kender töréskor) 
és szapulás alkalmával is, amikor a fonalfalkákat addig főzték, amíg kifehéredve fel 
nem kelt. H a jegyesek is jelen voltak a munkáná l , a köve tkező versikével biztat ták 
őke t : 

Úgy el ne felejtse a fonal kelését, 
Mint Erzsi Sanyival az egybekelését. 
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ő s s z e l a magoló (szilvamagoló) és a kavaró (lekvárfőzés) sem volt egyhangú esemény. 
Viccelődtek, daloltak, aközben az illatos ciberét (még alig szétfőt t szilva) kóstolgatták. 
Mikor a lekvár már jól megkeményedet t , táncra is perdültek. A máléhántÓDan is mese- és 
nótaszó mellett folyt a munka . A z a gyerek, aki kilenc piros csőt lelt, mehetett aludni. 

Természetesen a fonók voltak a legnépszerűbbek, niszen itt sok minden k i tudódo t t a 
lányokról : munkabírásuk, ügyességük, t emperamentumuk , viselkedésük. A mezei mun-
kák végeztével már e lkezdődtek a fonók , és Bál int-napkor tar tot ták az utolsót, amikor már 
munkánozva ló t nem is vittek, csak szórakozni gyűltek össze. 12-13 éves kis lányok is 
eljárhattak a fonóba idősebb testvéreikkel, de egyedül sohasem. Almát, szőlőt, zabban 
megőrzöt t barackot is vittek magukkal. A munká t tréfa, mókázás , játék és nótázás kísérte, 
és igencsak fokozta a hangulatot , mikor juhásznak, sátorosnak, betyárnak, mindenféle 
úrf inak és kisasszonynak ö l tözö t t lányok és f iúk érkeztek a fonóba és nagy viháncolással 
szórakoztat ták egymást és a munká lkodóka t . 

Az ifjúság összemelegedésére adott alkalmat a d isznótorok álöltözékben való megláto-
gatása is. Itt is maskurások jártak reszelni (tepsivel, kanállal, reszelővel csörömpölni) , 
amiért kóstolót - hurkát , kolbászt stb. - adtak a náziak. 

Itt említ jük meg a talut ípót is, ahol a dal, tréfa, mese mellé cukrasmálét fogyasztot tak 
(lúgban megtisztí tott száraz tengerit cukros lében puhára főzve) vagy markosmáiét 
(ugyanaz szárazon) rágcsáltak tenyerükből . 

Télen a lányok kéz imunkázni jártak össze, és az ablak előtt foglalatoskodva ki-kilestek, 
s számolgatták a ház előtt elhaladó lovakat, mer t az öregek szerint a kilencedik fehér lovat 
üli meg vagy hajt ja a jövendőbeli . 

Udvarlásra adtak alkalmat a lakodalmak is. O d a csak a meghívot taknak illik elmenni ma 
is, de ha kevés fiatal volt a rokonságban, kü lön hívogatták is az ifjúságot táncra. A táncra 
meghívott fiatalság az ebéden nem vett részt. 

A spontán táncalkalmak mellett igen gyakoriak voltak apolgár i jellegű, rendezett bálok: 
Újévi maszkabál, farsangkor dalárda- és céhbál volt, de bál koronáz ta a leánykör vagy más 
egylet által bemutatot t népszínművek előadását is, aztán volt a húsvéti, a pünkösd i és a 
szüreti bál. A tánczenét a hét Csűri testvérből álló cigánybanda szolgáltatta, anyaga az új 
stílusú népdal, a csárdászene és a népies műdal mellett a keringő, a tangó, a fox. 

A legények kedden, csü tör tökön és szomba ton jártak udvarolni. Kedden inkább a 
komolyan udvarlók. A fiúk csoportosan keresték fel a lányos házakat, és mindig az 
igyekezett utoljára maradni, akiből a szerető lett. Ha a lány elfogadta a legényt, a többiek 
elmaradoztak. Ezeket a leányjáró estéket társasjátékokkal töl töt ték el. Igen népszerű volt a 
malmozás, az Ember ne mérgelődj nevű dobókockás társasjáték és más játékok. 

A szerelmi a jándékoknak is szerepük volt az udvarlásban. A fiúk faragott sulykot , 
kicifrított guzsalyt vagy gazdagon faragott kazettát (dobozt) a jándékoztak a lányoknak. A 
vásárfia is igen kedves volt a gyengébb nem számára. Még a háború után, a szovjet 
rendszerben is megmaradtak ezek a szokások. így emlékeznek: „Miko az oroszak béjöt tek, 
oszt később elvitték a f i júkat a fezeóba, H u s z t a n mízesbábat, babát, szívet vettek a bazárba 
és küldt ík haza - jányaknak a testvírökkel vagy aki elkisírte üket ." 

A mai napig gyakorolják a viski legények a májfa-állítást, ami szintén a leány iránti 
érzelem kifejezése. A legények már május elseje előtt szekérrel az erdőre mentek , és 
hibátlan növésű fiatal nyárfát vágtak ki és hoz tak haza. Május elsejére virradó éjszakán a 
kiválasztott lány kapujához szegezték, s közben valamelyik szülő, leginkább az apa, 
kiment a legényekhez, hogy megtudja, mégis ki az a jándékozó. Minél komolyabb volt a 
szándék, annál nagyobb volt a májusfa. A legények, természetesen, segítettek egymásnak 
itt is, de akadtak olyan fiúk is, akik levágták a már felállított fát, és saját választot t juknak 
szegezték fel. H a a lányos háznál elfogadták az ajándékot, egy hétig álhatott a fa, utána a 
legény vette le. H a fiúcska állította a májfát , mert az is természetes volt, a háziak is 
levehették, nem esett sértődés. A lányok a májfáért viszonzásul fehér, rózsaszín, kék 
horgolt szélű vagy csipke zsebkendőt adtak a f iúknak. Ma már kimenőfélben van ez a szép 
szokás, csak a kisfiúk állíttatnak májfát. Helye t te virágkosarat visznek a lányos házhoz , 
amit az ablakba helyeznek. I lyenkor a f iúkat vendégül látják és értékes ajándékkal 
viszonozzák a virágkosarat. Észrevehető, hogy az érzelmi szempontoka t egyre inkább az 
anyagi érdekek váltják fel. 

A ké t világháború közöt t i időszakban terjedt el a szerenád. Éjjelizenét is május első 
éjszakáján volt szokás húzatni . A komoly udvarló vagy vőlegényjelölt névnap alkalmával 
is meglepte kedvesét. H a a leány elfogadta a zenét, gyertyát, lámpát vagy villanyt gyúj to t t . 
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Ez a szokás napjainkban is tart. A zenészek először hallgatót játszanak és csak a végén csárdást, 
nem feleitik ki a leány nótáját sem, ezt a legény előre megtudja és tájékoztatja a muzsikusokat. 
Napjainkra már magyar és külföldi slágerek is elhangzanak szerenádként. Régen selyeminggel, 
kötött pulóverrel, borotvakészlettel és más ajándékokkal viszonozták az éjjelizenét. 

Mint „ősi" halászfalu népének unokái, gondolták Tápé fiai, hogy a Tisza partjára szobrot 
állítanak, a folyók és a vízen járók védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak. Nemes 
gondolatukat csakhamar tett követte és K Ö T É L E Z É S cím alatt a következőket vetették 
papírra 1826-ban: 
Alább meg írottak adgyuk mindenekk tudtokra a kiket illet, vagy jövőben illethet, hogy 
minek utána köz elöljárói gondoskodással több esztendők olta, ugyan több jóságos 
adakozásoknak öszve gyűjtögetett kész pénz Summájábul N e p o m u k St: János Martyrnak 
tisztes emlék képet faragot kőbűl , minden szükséges tartalékival együtt a Tisza és Maros ki 
rohanó öntési közöt gyakortabb kiss Velencze képpen tsillamlik. 
Tápé Helységünk Tigérháti töltése alsó oldal végén fel állítottuk. Annak bátorságos, állandó, 
és örökös fenn tartására, és az ezen Szent Czélra szükséges, mindenkori, előre való 
gondoskodásra, valamint a minden lehetséges tartalékos kölcség gazdálkodására fellyebbi 
Rendelésekhez képpest mind magunkat, mind az utánnunk következő Előljáró Társainkat 
kezes bátorságul egyesültten kötelezzük. Mellynek is nagyobb hitelére mind Hellységünk 
Jegyző Könyvébe 184:lk szám alatt be íratva, mind saját nevünk alá írásával kezünk kereszt 
vonásával, és Helységünk szokot petséttyével meg erősítve adjuk, haggyuk és törvényeset-
tyük ezen kötelező levelünket. 
Költ Tápén, Sz: Mihály Hava 17:,k napján 826 eszt. (:L. S.:) Domonkos Jakab, Helység 
Bírája, Terhes Pál, Molnár András, Révész Ferenc, Molnár Antal és Molnár Ferentz 
Esküttek. 
Én előttem és általam: Farkas János mk Hites Jegyző 827:'k Esztend: Böjt Elő Havának 16:'k 

Napján ns, Sz: Kir: Szeged Várossában Tartatot t Tanátsi ülés alkalmatosságával Tápé 
Hellységének Elöljárói Személlyessen e Tanáts előtt meg jelenvén a túlsó Lapon foglalt le 
kötelezést meg erősítették, a mi a Tanátsi Könyvben is fel jegyeztetik. 
Feljegyzé Lengyel Pál mk: Feő Nótárius. 

Czépely Lajos 
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Szent János-szobor 
»-M-F S S lapén 


