
A 850 
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Tápé 

A temetői kápolna, 1880. 

A falu nevét először 1138-ban említi írás, Thapay formában. Török-bolgár családnévből 
származónak tart juk. A területén az első említés előtt, már a kőkorban is éltek emberek. Ezt 
a falu határában végzett ásatások támasztják alá. A X. században halászok és pásztoremberek 
szálláshelye a kitűnő halászó-, illetve legeltető rét. Nem megerősített adatok szerint a 
jelenlegi templom gótikus, XIII . századból való szentélye helyén már ebben az időben (1050) 
állott egy kis körkápolna. 

A falu két településmagon alakult ki: a Fölvégen, valamint a Tigér- (Tege ere)-báton. A falu 
népe évszázadokon át a Tisza árterének hasznából — halászat, gyékényszedés és -feldolgo-
zás, pákászat, madarászat, nádvágás — élt. Az itt élő nemzedékek „beleszülettek" a 
gyékénybe. Augusztusban szödték, majd egész télen szőtték a szőnyegeket, szatyrokat . A 
gyékény az egész családnak munkát adott: hámizták, selymezték, sodrották, fonták, szőtték 
és csömbéztéK napkeltétől napnyugvásig. Tápén a földnélkülieknek a gyékényfeldolgozás 
adta az életöt. ő s r ég i foglalkozásuk, a gyékénymunka adta a falucsúfolójukat is: „Mikor lösz 
Tápén szatyorszentölés?" Erre a kérdésre, amit a szegedi legények „intéztek" a tápai 
lányokhoz •— alaposan „beválaszoltak" a lányok: „Ha majd nyali kend a visszáját!" Vagy 
„Majd ha Szögedébe' papherülés!" Ezekben a válaszokban — durvaságuk ellenére — benne 
volt a tápaiak nem titkolt büszkesége is, hiszen jól tudták, hogy „Nem is régi az a falu, 
amelyiknek még égy nyamvadt falucsufolóra sé fut ja!" 

A nalászat még akkor sem mondható életet jelentő főfoglalkozásnak, ha az ártéri vejszes 
halászat sok családnak adott munkát . Tápé sohasem volt haíaszfalu. Ennek ellenére — főként 
a Tisza és a Maros áradásai idején — száz mázsa számra fogták a tápaiak a halat, amiből jutot t 
a kamarának, a dömösi, a t ihanyi apátságnak, a szegedi uraknak, s maguknak a tápaiaknak is. 
A gyékénymunka és a halászat mellett jelentős volt az állat- ( főként baromfi-)tartás és a 
méhészet. Mivel a falu körül mindössze két és fél ezer holdnyi termőföld volt, kézenfekvő, 
hogy a gyékénymunka volt és maradt 1960-ig a tápaiak fő kenyérkereső foglalkozása. A falu 
körüli szántókban azonban megtermett a gabonaszükséglet, ehhez a tápai rét (szegedi föld 
volt) bérlése is „hozot t" a tápaiak asztalára. 
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Tápai ágasos csömpölyeghdz, épült 1902-ben Szatyorszövés, 1950. 

Tápét nemcsak a gyékény tette országosan híressé. Az itt élők közöt t ma is sok a jó táncos, 
a szép dalhangú. A múlt század végén Remes Ferenc kántortanító templomi énekkart 
szervezett. Lerrelholcz János kántor úr „vitte tovább" az éneklő társaságot, majd Inczédi 
Endre, illetve Csóti Mihály vezették az időközben országos hírűvé vált tápai dalegyletet. 
Repertoárjukban nemcsak templomi énekek szerepeltek, hanem tápai népdalcsokrok is. 
Műsoraikat aszerint állították össze, mikor milyen jellegű járási, megyei vagy országos 
dalosversenyre mentek. Az 1920-as évek végén megalakult a tápai színicsoport is, vezetőlük 
Boga Dezső. Főként helyben, máskor a szegedi vendéglőkben léptek közönség elé. 1934-ben 
Tápén is megalakult a Bokréta. Paulini Béla több alkalommal járt a faluban. Itteni 
segítségeivel — Deák Béla főjegyzővel, Bogoss Béla esperessel, Csóti Mihály kántortanítóval 
és Lele József tanítóval — szervezték meg a táncos-dalos gárdát, mely csoport 1934 és 1948 
között minden évben részt vett a budapesti országos bokrétatalálkozón, a Gyöngyösbokré-
tában. Az államosítást követően a Bokréta helyét a népi együttes vette át. Az új társaságnak 
százhúsz tagja volt. Vezetőjük Waldmann József és Török József. A csoport a Bokréta 
nyomdokain haladva őrizte Tápé folklórhagyományait . Nemrég kapott nívódíjat, majd 
pedig Örökös Kiváló Együttes kitüntetést. 

A falu színes népéletére korán fölfigyelt a művelt világ: szegedi í rók, költők, művészek 
fedezik föl ezt a Szeged melletti kis agrárfalut, s örökít ik meg műveikben a lyukablakos 
házakat, a szép viseletet, s megannyi más, tápai értéket. A Fiatalok Művészeti Kollégiumának 
tagjai 1934—1935-ben szociológiai kutatásokat végeztek Tápén. Az első tudományos igényű 
feldolgozást Tápé címmel Walter Zoltán adta ki a faluról. Kismonográfiáját követte 
1965-ben Bálint Sándor füzete, majd pedig 1970-ben Kollár Mária Gyékényből szőtt falu-ja. 
Mindezek után 1971-ben látott napvilágot a Tápé története és néprajza című monográfia, a 
tápaiak „százforintos imádságos könyve". Tápén a halászat és a gyékénymunka ideje lejárt, 
de azért nem dologtalanok a tápai lányok, asszonyok. Jó hírű díszítőművész szakkör 
működik itt Molnár Imréné vezetésével. A legutóbbi nyíregyházi országos népművészeti 
pályázatról a legszebb kitüntetést, a Gránátalma díjat hozták el. 

Tápén is van nonismereti gyűj temény, az általános iskola tulajdonában. A szakkört helyi 
születésű tanár, Molnár Imre vezeti. Ez iskolai gyűjtemény, olyan szemléltetőeszközökkel, 
amilyeneket a nagyközönség nemigen láthat. Látogatható viszont ifj. Lele József néprajzi 
magángyűjteménye, amely 1978 óta hivatalosan is falumúzeumként működik . 

Tápé nem nagyon gazdag műemlékekben. Legrégebbi épülete a templom XIII. századból 
való gótikus szentélye. Falain lassan pusztuló freskómaradványok vannak, szakszerű 
megmentésük egyre sürgősebbé váló feladat. A volt egyházi iskolát 1860-ban építették, pár 
évvel később pedig a mellette lévő, napsugaras oromzatú „tanítói-lak"-ot. A községháza 
1806-ban épült, időközben többször bővítették, ablakait, ajtóit kicserélték, elejét színesre 
kőporozták. A ház ormán van az úgynevezett gencsmadár, amely alak már Tápé első, 
1641-ből származó körpecsétjében is látható. Innen a tápaiak másik csúfolója: tápai gencsök. 
Értékes, egyedi műemlékünk a régi temetőben lévő temetői kápolna, amely — Bálint Sándor 
szavaival: „ . . . a maga teljes egészében múzeumi gondozást és védelmet érdemel!" Értékes 
ereklye Juhász Gyula Tápai Krisztusának ihlető bádogkrisztusa, a tápai Hódi Ilonka által 
1860 táján állított fogadalomkereszt. 

Tápét 1973-ban Szegedhez csatolták. Jámbor népi mondás szerint: „Hozzánk csatolták a 
várost, mert tán kicsiflte magát." A hajdani gyékényesekből napjainkra szegedi üzemek, 
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Freskók a templom XIII. századi szentélyének falán 

intézmények dolgozói, alkalmazottai lettek: gyerekeink java része szegedi iskolákban tanul, 
készülnek az életre. A tápai hagyományos viseletet, az ó'-ző nyelvet, beszédet már alig hallani 
itt. Lassan eltűnnek a faragott oromdíszű parasztházak, a hagyományos elrendezésű 
házbelsőnek is már csak az emléke él. A viselet városias, csakúgy, mint a viselkedés is. 

Tápé tehát ebben az évben ünnepelheti létének 850-ik évfordulóját. Nincsenek adataink 
arra vonatkozóan, hogy bármikor is megünnepelték volna a kerek évfordulókat . Pedig 
1938-ban, a 800 éves faluról biztosan megemlékeztek, ha másutt nem, a templomban, egy 
prédikáció erejéig, ám ennek sincsen nyoma. Ebben az évben első ízben készülnet Tápé népe 
jeles és jelentős faluünnepségre. Terveink között szerepelnek helytörténeti és népéleti 
kiállítások rendezése, irodalmi est a gótikus templomban, folklórműsor a tápai búcsú 
országos hírű rendezvényében, iskolai és felnőtt honismereti vetélkedők szervezése. Tápé 
címmel egyszer megjelenő újság lát napvilágot, amely mellett már nyomdában van e sorok 
írója Hagyományok Tápén című kötetének anyaga. A jeles jubileumra érem is készül. Mivel 
az eseménysorozat éppen a tápai, úgynevezett mustos búcsú (Mihály napja, szeptember 29.) 
köré esik, a szép őszi, napos időben reménykedve várja Tápé népe a maradandó emlékeket 
hozó és tartogató rendezvényeket. A jubileumi programot bizottság fogja össze, amelyben 
Tápé, illetve Szeged lokálpatriótái vesznek részt. Igen, együtt a tápaiak a szegediekkel. Mert 
most már vége az évszázados pöröknek, amely hajdan szomszédokként is szembe állította 
egymással a két települést. Tápé ünnepe egy kicsit szegedi ünnep is, hiszen Szeged híres város 
— de csak azért, mert Tápéval határos! 

I f j . Lele József 
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