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Bevezetés
A tanulmány Nemzedékek kutatóúton ROP3.3.1-05/1-2006-02-0007/37. sz. projekt

részekén készült. Csapatunk feladata a Hajdúhadházi és Mátészalkai kistérségben
vizsgálni a különböző falunapok, fesztiválok alkalmával megjelenő gasztronómiai
elemeket, tanulmányozni, hogy mennyire szimbolizálják, alkalmazkodnak a település
identitástudatához, történelméhez, kultúrájához.

A kutatást három szinten folytatjuk: mikro szinten a családot vetjük vizsgálat alá. Ez a
társadalom és a közösségek legkisebb egysége. Ezen a szinten valósul meg először a
közösségi cselekedetekbe való belenevelődés, a hagyományápolás elsajátítása. A mező
szint a közétkeztetést és éttermi hálózatot érinti. A turisták és az áthaladó utasok itt
találkozhatnak a környék és a falu, vagy város hagyományos ételeivel, specialitásaival. A
település a külvilág felé mit reprezentál, mit tart fontosnak, és a helyi társadalmat hogyan
befolyásolja az ételeivel. A legátfogóbb a legfelsőbb szint, amelyen a település
önkormányzatát tanulmányozzuk. A fesztiválok, falu- vagy városnapok a jóváhagyásukkal
és szervezésükkel kerülnek megrendezésre. A kezükben összpontosul a civil és a hivatali
szféra. Ez a három szint ad egységes képet a települések jelenlegi helyzetéről, múltjáról és
jelenéről, segít bennünket a jövő megtervezésében.

Fesztiválok Magyarországon
Nincs olyan település ma Magyarországon, ahol ne találkozhatnánk valamilyen hétvégi

szórakoztató, kulturális programmal, falunappal, fesztivállal az év során. Ezeknek a ren-
dezvényeknek a kialakulása köthető a rendszerváltás utáni időszakhoz, a kilencvenes évek
elejéhez és a millenniumi ünnepségekhez. Itt mutatják meg a települések saját hagyomá-
nyaikat, szokásaikat, megjelenik a lokálpatriotizmus, helyi identitás, az egész települést
átfogó ünnepek utáni vágy, a civil szféra és az önkormányzatok együttműködése, a turiz-
mus fejlesztésének igénye.

Az 1920-as évektől egyre látványosabb módon alakult át a paraszti társadalom. A
kultúrpolitika új utakat nyitott meg a hagyományok tovább éltetésében. Az 1930-as
években egész Magyarországon elindult a „Gyöngyösbokréta" mozgalom, ahol táncokat,
énekeket, játékokat tanultak és mutattak be a fiatalok. Ebben az évtizedben alakultak a
különböző színjátszó körök, amelyek szintén a közösség egy újabb szerveződését, példáját
hozták. Ezeknél a csoportalakulásoknál egyre erőteljesebben jelentkezett a személyiség.
Az individuum kiteljesedése és a közösség, mint az együttlét színtere megváltozott.

A szocializmus évtizedeire jellemző társadalmi, gazdasági és politikai helyzet éreztette
hatását az ünnepek rendezésében is. Felülről irányított, merev struktúrát alkalmazott
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minden alkalomra, háttérbe szorítva a helyi, egyedi jellegzetességeket. A rendszerváltással
ezeknek az állami ünnepeknek az üres terét töltötték ki a falunapok. A folklór utáni
érdeklődés az 1960-as évektől kapott egy újabb lendületet a táncház mozgalommal.

A vallási ünnepeknek nem sikerült visszaszerezniük a második világháború előtti
jelentőségét, a rendszerváltás után megmaradtak a magánszférában és szakrális jellegük
átalakult.

A kilencvenes években bekövetkezett változások szinte azonnal magukkal hozták a
helyi fesztiválok megjelenését és gyors elterjedését. Karneválok, fesztiválok,
hagyományőrző találkozók szinte minden településen megtalálhatók, színes programokkal
kiegészítve a napi eseményeket. A folklór programok a zene, a tánc még mindig
megtalálhatóak a programok bemutatói között, de prioritásukat elveszítették és helyettük
a mára már különlegességeknek számító helyi ételek kerülnek.

A falunapok általános bemutatásánál Sári Zsolt fogalmi meghatározásaira
támaszkodom, és azok alapján rendszerezem a nyíracsádi kulturális napok eseményeit.

A fesztiválok gasztronómiai szempontból két nagyobb csoportra bonthatók, és a progra-
mok négy fő területre oszthatók. A két fő típus a helyi különlegességekre, specifikumokra
épülő fesztivál (például: bajai halászlé főzőverseny, nyírmeggyesi meggyes napok,
nagydobosi sütőtök fesztivál, penyigei szilvalekvár napok, hajdúhadházi torzsás napok
stb.) és a másik fajtája a magyarságra általánosan jellemző ételek bemutatója,
versenyeztetése (például: falunapok, kulturális napok, magyarok nagy asztala rendezvény
Budapesten, három város napja, mezőgazdasági kiállítások stb.). A találkozók témájuktól
függetlenül több programot is kínálnak a résztvevőknek:

1. szakmai programok,
2. sportprogramok,
3. szórakoztató programok,
4. hagyományőrző programok.
A programok szorosan összefüggnek, bármi legyen is az összejövetel központi tárgya

(fogathajtó verseny, népzenei fesztivál stb.). Ez a négy terület biztosítja a falu minden
lakójának és az idelátogatóknak a változatos szórakoztatását. Ezek a nagy területek, ame-
lyek általánosan meghatározzák a fesztiválok szervezését, biztosítják a változatosságot.

A fesztiválokon megjelenők nagy létszáma miatt a rendezvények szabadtériek. A
település lehetőségeitől függően a főtéren, sportpályán, vagy szabadidő parkokban tartják
meg. Késő tavasztól kora őszig zajlanak az ország minden területén a szezonális jellegű
rendezvények.

Nyíracsád és közösségteremtő ereje
A település lakóinak száma jelenleg 4.081 fő. A 2001. évi népszámlálási adatok alapján

magyar (97,4 %) és cigány (3,9 %) nemzetiség alkotja a települést. A történelme során
több etnikum is színesítette a falut. A XVIII. században görög katolikus románok és
ruszinok telepedtek meg a községben. A XVIII-XIX. század fordulóján növekedett meg a
zsidók száma. 1818-ban pedig római katolikus felföldi embereket költöztettek a telepü-
lésre. Ennek köszönhető, hogy ma olyan színes a vallási képe Nyíracsádnak. Szintén a
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200l-es népszámlálási adatokat figyelembe véve római katolikusnak vallotta magát 19,5
%; református 13,1 %; görög katolikus 59,8 %. Baptista Imaház is van a településen, de a
népszámlálási adatok nem tértek ki erre a felekezetre. A történelem során csak a felekezeti
megoszlás állandósult, az etnikai nem. Gyors, önkéntes asszimiláció ment végbe az újon-
nan beköltözöttek között. A származás és a vallási megoszlás a kutató részére vissza-
tükröződik - nemcsak az emberek mentalitásában, és a vallási gyakorlatban -, hanem a
kultúra más területein is, például az étkezési szokásokban. Gondoljunk csak az egyházi
ünnepek asztalaira került ételekre és italokra, azok rituális fogyasztására.

A közösséget Eric Wolf meghatározása alapján definiáltam. Csoporthálózatok
kapcsolatának tarja a közösséget. Párhuzamosan egymás mellett több csoport is létezhet.
A közösség a települések, és az egyre több módon előretörő civil szervezetek esetében a
legtalálóbb fogalom egyike.

Több szinten is létrejönnek csoportok, közösségek. Vallási és civil önszerveződési
folyamatok a legmeghatározóbbak. A mi szempontunkból a civil szféra működése fontos.
Egyesületek és szervezetek még nem olyan jellemzőek a településre, de a központi
irányítást és minden téren a segítséget a Dózsa György Művelődési Ház és Községi
Könyvtár adja. Szoros együttműködés jellemzi a Nyíracsád Kultúrájáért Alapítvánnyal. A
Nyiracsadi Polgár és Vagyonvédelmi Egyesület pedig az önkéntes őrző-védő feladatokat
látja el, nem kulturális téren segíti a települést. Nehéz a már meglévő fogalmi rendszert
használni, hiszen ebben az esetben árnyalt képet kell adni a lokális társadalom széles
rétegeinek kultúra-építésének folyamatairól, és ezek kutatása sokkal több időt igényel.
Jelenleg csak egy vázlatos képet tudunk bemutatni a különböző csoportok működéséről és
az összejövetelen megfigyelt kapcsolati szerveződésekről.

Civil szférán belül három nagyobb központot lehet megkülönböztetni. Az általános
iskola, a művelődési ház és a citerazenekar vezetője, Kabály Ferenc köré szerveződött
öntevékeny csoport adja a kulturális élet hálózatát. Ebben az évben ez megváltozott. Az
általános iskola a szakkörök és fakultatív órák keretén belül a hagyományok megismerését
és ápolását vállalta magára. Az egy személy köré szerveződött citerazenekar a művelődési
ház gondnoksága alá került, mert vezetője Kabály Ferenc ebben az évben elhunyt. A
művelődési ház, pedig a közösségi cselekedetek, új hagyományok teremtését vállalta
magára a heti programjaival, foglalkozásaival.

XIV. Ligetaljai Kulturális Napok
2007. május 27-től június 2-ig került megrendezésre a településen egy öt napos rendez-

vénysorozat. A projekt az Európai Unió, és a Magyar Állam támogatásával, Nyíracsád
Község Önkormányzatának, Dózsa György Művelődési Ház, Tourinform Iroda, a
Ligetalja-Guth Idegenforgalmi Egyesület és az Ady Endre Általános Iskola összefogásával
és szervezésében jött létre. Már 14. alkalommal rendezik meg a Ligetaljai Kulturális
Napokat.

Minden nap jól körülhatárolható csoportot vett célpontba a rendezvényeken. Pünkösd
vasárnap (május 27-én) a családi programok és a kirakodó vásár kapott főszerepet. A
református templom előtti Petőfi téren állították fel a színpadot és vásárosok sátrait. Az
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egyházi szertartások rendjét nem követték a programok kezdésével. Vasárnap a szórakozás
és a környék, vagyis Ligetalja településeinek, kulturális csoportjainak és a testvérvárosok
műsorainak a bemutatója volt. A Hajdúhadházi kistérség 11 települése közül négy nem
képviseltette magát a rendezvényen. Ezek a történelmi szállakkal kapcsolódó Ligetalja
községeitől távol eső Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert és Újléta. Ezen települések inkább
a Hajdúsághoz tartoznak. A műsorok változatosak voltak, a hagyományőrző néptánc és
népzene bemutatók mellett a mai érdeklődést is reprezentáló hastánc, szalontánc is
megtalálható volt a programban. Ezen a napon zajlott a hagyományoknak megfelelően a
főzőverseny három kategóriában: száraztészta, pörkölt és egyéb finomságok. Ezek már a
tájra, illetve a hazai magyarságra jellemző ételek. Különleges figyelmet kapott a „pusztai
pásztor trilógia " elnevezésű versenyétel együttes, ami nem más, mint fehér lebbencsleves,
slambuc és öhön. Egyszerűen fogalmazva, azonos összetételű ételek háromféle
variációban. A legnépszerűbb versenyétel a pörkölt volt, főzték birkából és szarvasból. Az
egyéb kategóriában puliszkával töltött pulykamell versenyzett egyedül.

Pünkösd hétfőt (május 28.), a második napot a családok szervezésében tartották meg a
falu szabadidő parkjában. Itt is hirdettek főzőversenyt. A főzés két részre oszlott: családok
főzték szabadon választott ételeiket és a parkban megépített kemencében közösen sütöttek
siligót és malacpecsenyét. A szervezők és a résztvevők gondoskodtak erdei muzsikáról,
amit a helyi cigánybanda szolgáltatott. A versenyben indulók a slambuc mellett döntöttek
és két kivétellel mindenki ezt az ételt készítette el.

A helyi specialitást, a siligót mindenki ismeri, és rendszeresen készítik otthonaikban.
Mégis nagy érdeklődés kísérte, amikor a társaságban a legidősebb asszony elkészítette, és
tepsibe tette a liszttel vegyített, reszelt nyers krumpliból, palacsintához hasonlóan, vagy
ebben az esetben tepsiben sült ételt. A burgonya a Nyírség egyik legfontosabb élelmiszer
növénye, minden társadalmi rangú ember ette és elkészítésének számos variációját
ismerte. A siligó nem egy kuriózum Magyarországon, csak elnevezése jellemző a
környékre - emlegetik lapcsánka, lepcsák, tócsni, krumplifasírt, marcafánk stb néven -, de
mégis elindítottak ezzel valami új folyamatot. Ma még nem tart azon az értékelhető
szinten, hogy csak ez az étel legyen kizárólagos a falunapi fesztiválon, még a többi
ételekkel alakítja a falu imázsát. De ha megtartja elsődleges szerepét a főzött ételek
sorában, kiemelheti Nyíracsádot a környék kulturális fesztiváljai és falunapjai köréből,
egyediséget kölcsönözve a falu közösségének.
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