
„Mert Táskán ennek hagyománya van" 
Nemzeti vacsora Táskán1 

Táska2, az alig ötszáz lelkes Somogy megyei falu lakói minden év március 15-e előestéjén 
ünnepi vacsorára ülnek össze, amit nemzeti vacsorának neveznek. Tanulmányunkban azt 
vizsgáljuk, hogy mit jelent a lakosságnak ez az esemény, és mi készteti őket, hogy évről évre 
részt vegyenek rajta. Másrészt e jeles napnak megszervezését és a hagyomány múltját kíván-
juk bemutatni. Kutatómunkánk során - írott forrás hiányában - megfigyeléseinkre és a falu-
beliek visszaemlékezéseire hagyatkoztunk. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért lehet érdekes ez a téma a kutató számára. E tanulmány 
íróinak egyike táskái lakosként részt vett a 2002. évi ünnepségen - de ekkor még nem kutatói 
minőségben. 2003-ban a tanulmány írói már kifejezetten megfigyelés céljából mentek a ren-
dezvényre. Március 15-ére általában délelőtt megrendezett ünnepi műsorral vagy iskolai elő-
adással emlékeznek a településeken. Táskán viszont a megemlékezés fő motívuma évtizedek 
óta a közös vacsora, ahol az egész faluközösség képviselteti magát. Másrészt érdekes szá-
munkra, hogy itt egy délszláv eredetű népességről van szó, akik valamilyen formában a mai 
napig megkülönböztetik magukat a környező magyar falvaktól. 

A n e m z e t i vacsora 2003-ban 

A történelmi emlékünnepek3 közül csak március 15-ről emlékezik meg a falu. Az ünnepsé-
get a falu központjában, a kultúrházban4 tartották március 15-e előestéjén. Ez az épület az 
egyetlen, amely alkalmas nagyobb tömeg befogadására. A nagyteremben színpad is van, itt 
más alkalmakkor is műsort adnak óvodások, iskolások vagy a falu asszonykórusa (anyák 
napja, öregek napja, Mikulás) - ez az épület tehát a falu kulturális központja is. 

A vacsora során a színpadot nemzeti színű zászlók és egy hatalmas papír kokárda díszítet-
te. A vendégek a teremben elhelyezett asztalsoroknál foglaltak helyet - nemek és korosztály-
ok szerint elkülönülve. Külön csoportosultak az özvegyasszonyok, az asszonykórus tagjai és 
az ivócimborák is. így a házastársak, ha együtt is érkeztek, nem egymás mellett ültek. 

A fő szervező a polgármester, aki a meghívásokról, anyagbeszerzésről, feladatok kiosztá-
sáról gondoskodott, és a halászlét is ő főzte. Az ünnepi műsoron beszédet mondott. A polgár-
mestert a szervezésben családja (felesége, fia, lánya, menye), barátai, beosztottjai illetve azok 
családja (falugondnok és felesége, takarítónő, előadó és férje, dajka) segítették. így az egész 
polgármesteri hivatal főzött, pakolt, felszolgált, mosogatott. A tésztát főző asszonyok évek 
óta ugyanazok, „rájuk maradt" ez a feladat. Az ünnepi műsort a buzsáki általános iskola di-
ákjai adták, melyet a buzsáki iskola tanárai tanítottak be. 

A meghívottak többsége a faluból való, de volt néhány külön meghívott, „illusztris" ven-
dég is, akik nem táskaiak (iskolaigazgató, óvónő, orvos, állatorvos, szomszéd falvak polgár-
mesterei). Ők munkájuk során kerültek kapcsolatba a faluval és a polgármesterrel. A polgár-
mesteri hivatal nyomtatott meghívókat küldött ki a családoknak, de volt, akit szóban invitál-
tak. Megjelentek még a faluból elköltözött, de rendszeresen visszajáró táskaiak is. Emellett 
meghívást kaptak olyan tehetős városiak is, akiknek szőlője, nyaralója van a faluban. 

1 E tanulmány megírásához nyújtott segítségéért köszönetet mondunk dr. Barna Gábornak 
2 Somogy megyében, Balatontól 13 km-re lévő falu lakossága 2002. 01. 01-én 503 fő. A 2001-es nép-

számlálási adatok alapján: 94% magyar, 12% cigány, túlnyomó többségében katolikus vallású. Egyi-
ke a XX. sz. első felében megmagyarosodott délszláv telepítésű nagybereki falvaknak (Buzsák, 
Somogyszentpál - régen Tótszentpál - , Táska). 

3 Történelmi emlékünnepekről lásd: Erdélyi Mónika: Egy nemzeti ünnep születése. 1849. március 15. 
In: Belvedere Meridionale XII. évf., 2000.1-2. szám 46. old. 

4 Azon kívül, hogy a falu főterén helyezkedik el, ebben az épületben összpontosul a helyi adminiszt-
ráció: a polgármesteri hivatal, jegyzői iroda; az óvoda is ebben az épületben működik. Mellette talál-
ható a falu temploma, az egyetlen buszmegálló, az egyetlen bolt és egy kocsma. 
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Míg a szervezőkön, rajtunk kutatókon és az 'illusztris' vendégeken volt kokárda, a többi 
résztvevőn csak elvétve láttunk (egy-két kisgyereken és fiatalon). Ez a különbség első látásra 
is nagyon szembetűnő volt. A megfigyelés során több hölgyet is megkérdeztünk, hogy miért 
nem tettek ki kokárdát: azt a választ kaptuk, hogy „eszembe se jutott", vagy mentegetőztek, 
hogy nem találták. 

A nemzeti vacsora hivatalosan 7 órakor kezdődött, de már fél 7-kor gyülekeztek az embe-
rek és beszélgettek a műsorkezdésig. 2002-ben külön időpontra hirdették meg a műsort és a 
vacsorát, 2003-ban csak egy időpontot adtak meg, hogy ne csak a vacsorára jöjjenek el az em-
berek - közölték velünk a szervezők. A műsor késett, közben italt hoztak be - az üdítőt nők, a 
szeszesitalt férfiak kínálták. 

Egy órás késés után kivonultak az addig a polgármesteri hivatalban tartózkodó külön 
meghívott vendégek, és a konyhában dolgozó szervezők. Vivaldi zenéjével kezdődött az ün-
nepség, majd Kossuth-nóta következett, utána pedig a Himnusz. A polgármester köszöntő 
beszédében felhasználta az alkalmat, hogy a megemlékezés mellett a jelen problémáira, fon-
tos feladataira is felhívja a figyelmet. A „nemzedékek egymás mellett ülése" bíztató számára, 
ugyanis „az örökséget csak apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre lehet átadni". Az éppen 
időszerű politikai ellentéteket humorral próbálta feloldani. Ezután felkérte a buzsáki iskola-
igazgatót, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Az igazgató beszélt az 1848-as forradalom jelen-
tőségéről: „155 esztendeje, hogy a népek tavaszán megmozdult Európa, a feudalizmus helyett 
a haladást választotta"; felsorolta a 12 pontot, megemlítette Petőfit, Kossuthot, az áprilisi tör-
vényeket. Bár a szabadságharc elbukott, már nem lehetett visszaállítani a feudalizmust. A for-
radalom a múlt tiszteletén alapult, a forradalmárok példát mutattak. A rendszerváltás után új 
feladat elé néz a nemzet: visszatérni Európába, ahová lélekben eddig is tartoztunk. Szolgál-
tasson ehhez erőt a megemlékezés. 

Ezután bevonultak a gyerekek a színpadra. Lépésről lépésre elmondták a szabadságharc 
legfontosabb eseményeit a Pilvax kávéházban történtektől a világosi fegyverletételig. Versek, 
énekek, közbekiáltások („Egyenlőség, szabadság, testvériség!"), táncjelenetek színesítették 
előadásukat: Petőfi-versek, megzenésített Petőfi-versek5, népzene-néptánc. Egyik jelenetben 
egy kisfiú dobbal kísérte a CD-ről jövő zenét, míg a másik kezében nemzeti színű zászlót lo-
bogtatott. így a színpad piros-fehér-zöldben vibrált. A 13 aradi vértanú nevének kimondása 
közben meghajoltak a színpad közepén elhelyezett koszorú előtt, majd kivonultak a színpad-
ról. Az idősebb asszonyok a színpadon szereplő unokájukra, rokongyerekükre hívták fel az 
asztalnál ülők figyelmét, egyikük még sírdogált is. Minden versmondó kisgyerek külön tap-
sot kapott. A kicsik után a nagyobbak néptánca következett, buzsáki népviseletben6, kezük-
ben a környékre jellemző hímzéssel díszített párnát lengettek. Magnóból jövő közismert nép-
dalokra táncoltak és énekeltek. 

A műsor után a polgármester megköszönte a műsort a diákoknak és felkészítőiknek, 
„hogy március 15-ét megünnepelhettük". Elnézést kért a csúszásért, amelynek oka az volt, 
hogy Buzsákban is felléptek a gyerekek az ottani ünnepségen. „Azért hívtuk meg Önöket, 
emlékezzünk meg együtt 1848. március 15-re és a mai napra, hogyan tudunk együtt élni, egy-
mást megbecsülni. Mert nem az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy egymással 
beszélgessünk, egymás problémáit meghallgassuk, segíteni tudjunk egymásnak. Kívánok 
önöknek jó egészséget, ünneplést, és hogy a jövőben tudjunk együtt dolgozni." Az egy órás 
műsor a Szózattal ért véget. 

Míg a nagyteremben kihordták a halászlevet, az „illusztris vendégek" elvonultak a polgár-
mesterrel a hivatalba egy kis aperitifre - nekik egyébként külön terítettek az egyik irodában. A 
nagyteremben a halászlét túrós csusza követte, borral, sörrel, üdítővel, beszélgetéssel. A terí-
tésben, főzésben segédkező asszonyok csak a felszolgálás után kezdtek enni a tálaló helység-
ben, ahol az egész vacsora alatt tartózkodtak. Az étkezés befejezése után, 10 óra körül kis cso-
portokban elindultak hazafelé az emberek. 

5 Bár címet és szerzőt egyszer sem említettek, felismertük a Petőfi-verseket. 
6 A táskái viselet és hímzés nagyjából megegyezik a buzsákival és a somogyszentpálival, de Buzsák a 

jelentősebb, nagyobb település, ezért inkább buzsáki néven ismerik. 
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N e m z e t i vacsora régen és m o s t 7 

A március 15-e előestéjén tartott összejövetelt Táskán nemzeti vacsorának hívják. Ez jelenleg 
a „hivatalos" elnevezés, de korábban nevezték Kossuth-vacsorának, '48-as vacsorának, sportva-
csorának és nemzeti vacsorának is. A lakosság a mai napig emlékszik ezekre az elnevezésekre 
is. 

Ma már senki nem tudja a faluban, hogy mióta van nemzeti vacsora, és hogy ki kezdemé-
nyezte. Az idősebbek emlékeznek arra, hogy gyermekkorukban a férfiak - az apjuk is - részt 
vettek ilyen rendezvényen. A 30-tól a 83 éves korúak elmondása szerint ezt a vacsorát mindig 
megszervezték. Szinte minden válasz az volt, hogy: „mindig meg volt tartva" vagy „miuta én 
emlékszek rá." Csak a tizenévesek nincsenek tisztában a hagyomány hosszú múltjával, elő-
fordult, hogy őket az interjúkészítés közben világosította fel a nagymama vagy az anyuka. 

A táskaiak nem emlékeznek arra, hogy mikor ki szervezte a nemzeti vacsorákat, az évek 
összemosódnak az emlékezetükben. Csak annyit tudnak, hogy volt, amikor a kocsmáros, a 
boltos, a sportkör, a KISZ vagy a Hazafias Népfront . Számunkra a következő kép bontakozott 
ki az ünnep történetével kapcsolatban: 

A kezdeti időkről írott forrás nem árulkodik, és az idősek sem emlékeznek rá. Elmondások 
alapján az 1930-as években már élő hagyomány volt, hogy március 14-én este valamelyik 
kocsmában összeültek a falu férfiai egy közös vacsorára, amit akkor nemzeti, '48-as, vagy 
Kossuth-vacsorának neveztek. Minden évben más-más kocsmáros szervezte meg. A vissza-
emlékezések szerint mindig megtartották, de mindig másnak jutott eszébe. Némelyek emlé-
keztek arra, hogy a KISZ illetve a Hazafias Népfront is szervezett vacsorát, de a kocsmárost is 
megemlítik szervezőként. Amikor a Hazafias Népfront és a KISZ rendezte, olyankor is előfor-
dult, hogy a kocsmában tartották meg, és amikor a kocsmáros szervezte, volt úgy, hogy az is-
kola épületében (amiből később a kultúrház lett) adtak helyet a rendezvénynek. Egy idős há-
zaspár úgy emlékezett, hogy 1954-ben a szövetkezeti boltos volt a fő szervezője a kocsmában 
megtartott vacsorának. Olyan is akadt (77 éves, férfi), aki szerint „a kommunizmusban" meg 
sem rendezték, bár saját bevallása szerint nem járt rendszeresen, mindössze kétszer volt. Az 
1980-as években a helyi fiatalokat összefogó sportkör szervezte a vacsorákat a kocsmában 
vagy a kultúrházban. Ekkoriban nevezték sportvacsorának is. 

Akárki szervezte a vacsorát, mindig a kocsmában, a kocsmárosnál kellett feliratkozni és 
befizetni a pénzt. Ezért elképzelhető, hogy azokat a vacsorákat is a kocsmáros szervezésének 
tulajdonították, melyeket nem ő szervezett. 1990-től, a rendszerváltozás óta a rendezvény a 
polgármester irányítása alatt folyik8. A helyszín azóta mindig a kultúrház. (Iskola évtizedek 
óta nincs a faluban.) 

Régen a nemzeti vacsorán csak a férfiak vettek részt, leginkább a nős férfiak. Asszonyok 
csak a főzésben-tálalásban segédkeztek. „Férfiünnep" volt ez, a nők természetesnek vették, 
hogy nem mennek az „emberek" közé: „Akkor még nem volt divat, hogy ahun az ember, ott az 
asszony is! Nem. Nem mentek párosan..." (70 éves, nő) Bár a nők főztek, nem ültek be a férfiak 
közé. Ez híven tükrözi az akkor érvényes nemi szerepeket: elsősorban a férfi, mint családfő 
képviseltette magát a hivatalos rendezvényeken. A férfiak közül bárki elmehetett vacsorára, 
aki feliratkozott és befizette a nem túl nagy összeget. Nagy hírverés, külön meghívás nem 
volt, szájról szájra terjedt a híre a kocsmában. Tehát a kocsmának és a kocsmárosnak, mint a 
társas élet egyik fő intézményének, a nemzeti vacsorák szervezésében is fontos szerep jutott. 

A rendszerváltás óta a polgármester törekszik arra, hogy mindkét nem és minden korosz-
tály elmenjen az ünnepségre. Először az általa újraalapított asszonykórust vonták be, ennek 
hatására más asszonyok is kezdtek feltűnni a rendezvényen. A polgármester meghívása -
szóban vagy írásban - az egész családnak szól. így ma már nők és kisiskolások is eljönnek, és 
ez nem lep meg senkit. Jól látható a falu vezetőjének befolyása a hagyományos női szerep 
megváltozásában, legalábbis a nemzeti vacsorát illetően. 

7 Megállapításainkat a falubeliek visszaemlékezéseire (interjúk) alapozzuk. 12 interjút készítettünk 
összesen 26 személlyel. Itt szeretnénk megköszönni adatközlőink segítségét. A továbbiakban, tekin-
tettel személyiségi jogaikra, csak nemüket és korukat tüntetjük fel. 

8 Az 55 éves polgármester 1990 óta van hivatalban. 
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Elvileg bárki részt vehet az ünnepen (ami néha ingyenes), de a társadalom perifériáján 
élők, akik nem képesek alkalmazkodni a közösség normáihoz, illetve azok, akik személyes el-
lentétben állnak a falu vezetőségével, eleve nem kapnak meghívást a rendezvényre - és nem 
is igénylik a részvételt. A rendezvény irányt mutat , hogy az adott időszakban a társadalom 
mit tart követendő viselkedési formának. Aki nem munkakerülő, nem koszos, nem iszákos, 
aki egy ilyen rendezvényen illedelmesen viselkedik és valamilyen formában részt vesz a falu 
életében, az szívesen látott vendég. A politikai ellentét nem játszik szerepet abban, hogy kit 
hívnak meg és ki megy el: egymás mellett ülnek különböző politikai beállítottságú emberek, 
így a nemzeti vacsora a falu egységét, összetartozását is kifejezi, hiszen a politikai ellentétek 
fölé emelkedve meg tud maradni a falu egyik kiemelkedő eseményének.9 A résztvevők a 
nagyteremben foglalnak helyet, kor és nemek szerinti ülésrendben. Bár az utóbbi időkben nők 
is nagy számban jelennek meg, külön asztaloknál ülnek. Az együtt érkező házaspárok is szét-
válnak. A fiatalok már nem követik ezt a hagyományt: lányok és fiúk egymás mellé ülnek. Jól 
tükröződik itt a fiatalok eltérő felfogása a hagyományos nemi szerepekről. A falu büszkeségé-
nek, az asszonykórusnak a tisztelet jeléül külön asztalt foglalnak. Az öreg özvegyasszonyok is 
külön csoportban ülnek, az idős férfiak és a középkorú férfiak szintén külön-külön. Egy-két 
kisgyereket nem számítva, a nagyteremben vacsorázók egyikén sincs kokárda. 

A vacsora szervezését a polgármester irányítja, ő főzi a halászlét, jó halászléfőző hírében 
áll. Amúgy a főzés, tálalás, mosogatás a nők feladata, a férfiak cipekednek és az alkohol tartal-
mú italokat szolgálják fel. A falu más ünnepi eseményein (lakodalom, keresztelő, bérmálás, 
öregek napja) is ilyen a munkamegosztás: „Persze, mint ahogy régen lakodalmakban. Férfi dolga az 
az ital, asszonyoké pedig a kaja." (37 éves, férfi) Az asszonyok esetében elmaradhatatlan a más 
társas főzési alkalmakkor használatos kis kötény is. A kis kötényen kívül a kokárda is jól meg-
különbözteti őket a többi résztvevőtől. A konyhában tevékenykedő asszonyok munkájuk vé-
geztével sem ülnek be a nagyterembe, hanem a konyhában fogyasztják el vacsorájukat. Ezzel 
szemben az italt felszolgáló férfiak közösen esznek a falu népével. Ez a fajta magatartás a ne-
mekre nézve hagyományosnak tekinthető, hiszen más ünnepi alkalmakkor is ez a jellemző. 
Jól látszik, hogy a hagyományos viselkedési formák egyes mozzanatai a modern korban is 
fennmaradnak. A műsorban szereplő nem táskái iskolások (és nagy részük nem táskái) nem 
vesznek részt a vacsorán, ők köszönetképpen kis csomagot kapnak, és szereplés u tán távoz-
nak. A polgármester az egyetlen felnőtt, aki mindig részt vesz az ünnepi műsorban: beszédet 
mond. Neki van lehetősége (és alkalomadtán az iskolaigazgatónak), hogy gondolatait meg-
ossza a hallgatósággal, és így a megemlékezés alkalmat adhat arra, hogy aktuális kérdések-
ben erősítse befolyását a hallgatóságra. 

A vacsora minden évben halászlé és túrós csusza. Mindig is ez volt a menü - legalábbis ezt 
állítja néhány adatközlő. Mások szerint viszont halászlé csak a rendszerváltás óta van, koráb-
ban pörkölt volt krumplival. A túrós csusza viszont minden adatközlő szerint elmaradhatat-
lan volt. (Egyetlenegyszer sütött a kocsmárosné túrós rétest a csusza helyett.) Hogy miért 
pont túrós csusza és halászlé a vacsora, nem tudják. Találgattak, hogy talán mert ez a legol-
csóbb, a legjobb, ez a magyaros, a nemzeti, de mindenképpen ezt tartják hagyományosnak.1 0 

Sokan mondták, hogy azért ez a menü, „mert mindig ez szokott lenni". A borjúpörköltet, ha-
lászlevet és a túrós csuszát azzal magyarázzák, hogy könnyen, olcsón, saját alapanyagból el 
tudják készíteni és ráadásul közkedvelt ételek is. 

Ünnepi műsor csak a rendszerváltás óta van, a polgármester kezdeményezésére. Az adat-
közlők egy része azt állítja, hogy korábban is volt rövid ünnepi beszéd (amit egy-két ember 
„megemlékezés"-nek nevez) a '48-as forradalomról, amit a tanácstitkár, a sportelnök vagy a 
Hazafias Népfront elnöke tartott. Mások szerint viszont nem volt semmilyen beszéd. Lehetsé-

9 V.o. Erdélyi Mónika: Egy nemzeti ünnep születése. 1849. március 15. In: Belvedere Meridionale., 1-2. 
szám 2000.49. old. 

10 Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor vizsgálták a magyaros és kedvenc ételeket Magyarországon. 
Vizsgálataik szerint az ételek helyezetei nem fedik egymást. A magyarosnak tartott ételek sorában a 
halászlé a 2., a túrós csusza a 8. helyet foglalja el. A kedvenc ételek sorában a halászlé az 5. helyre 
csúszik, a túrós csusza pedig nem kerül be az első nyolc kategóriába. Kapitány Ágnes - Kapitány Gá-
bor: Magyarság-szimbólumok. Európai Folklór Intézet - Teleki László Alapítvány. Bp., 1999. 31-34. 
old. 
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ges, hogy ez az ellentmondás azért van, mert nem mindenki vett részt minden évben a vacso-
rán, és így csak arra emlékezhetnek, amin ott voltak: valószínűbb, hogy egyik évben volt be-
széd, másikban nem. A Himnuszt viszont mindig elénekelték, erre szinte mindenki emlék-
szik. Egy valaki állítja csupán (48 éves, férfi), hogy nem a Himnuszt, hanem a Szózatot énekel-
ték. Vacsora után nótázgattak, beszélgettek, kártyáztak az emberek, előfordult, hogy Kos-
suth-nóták is elhangzottak. 

A rendszerváltás óta a polgármester kezdeményezésére a vacsora előtt mindig van valami-
lyen ünnepi műsor. Eleinte az óvodások és az asszonykórus lépett fel, az utóbbi pár évben vi-
szont a buzsáki általános iskola tanulói elevenítik fel az 1848/49-es szabadságharc és forrada-
lom eseményeit, amely kb. egy óráig tart. Amióta a táskái gyerekek nagy része Buzsákba jár 
iskolába, azóta az ottani iskolaigazgató minden évben felajánlja, hogy elhozza a kisiskolások 
Buzsákban előadott ünnepi műsorát Táskára is. A rendszerváltozás előtt, 1984-től a táskái 
gyerekeknek kötelező volt a niklai iskolába járni, ugyanis Táskán nem működöt t iskola. Ami-
óta a szabad iskolaválasztás lehetősége fennáll, egyre több táskái szülő íratja be gyermekét a 
buzsáki általános iskolába, ahogy '84 előtt is tették. Az iskolaigazgató saját iskolájának nép-
szerűsítésére, reprezentálására használja fel a lehetőséget, hogy a táskái szülők lássák, 
Buzsákban zenélni, énekelni, néptáncolni, verset mondani is tanulnak a gyerekek. 

A rendszerváltás után is megmaradt a vacsora utáni nótázgatás szokása, sőt zene és tánc is 
volt, de 2003-ban ez elmaradt: a műsor csúszása miatt későre tolódott a vacsora. 

A rendezvény tehát két részből áll: megemlékezésből (beszéd, műsor) és a vacsorából. Az 
elmúlt években azt tapasztalhatjuk, hogy egyre nagyobb szerepet kap az ünnepi beszéd és a 
műsor. Ezáltal a múlt mindinkább előtérbe kerül, a '48-as szabadságharc eseményeinek fel-
idézésével egy másik idősíkba kerülünk. Szemünk láttára rakódnak egy régi hagyományra 
újabb és újabb szokáselemek. A műsor egyre inkább elengedhetetlen részévé kezd válni a 
nemzeti vacsorának, hiszen nem külön időpontra hirdetik. Jobban kidomborodik, hogy a 
nemzeti vacsorát végtére is március 15-e, a nemzeti ünnep emlékére rendezik meg. Ez egyér-
telműen a polgármester személyének köszönhető. Az elkövetkezendő években kiderül majd, 
hogy a műsorral egybekötött vacsorát mennyire fogadják el a lakosok, és mennyire válik nép-
szerűvé. A nők és a fiatalabb korosztály megjelenésével pedig valóban az egész közösség ün-
nepévé vált március 15-e. 

A táskaiak v i s z o n y u l á s a a n e m z e t i vacsorához 
Amióta a kultúrházban tartják meg a rendezvényt, következtetni lehet a résztvevők lét-

számára: a terem kb. 80 férőhelyes, és mindig tele van. Sőt, előfordul az is, hogy a meghívott 
vendégeknek külön, a polgármesteri hivatal egyik helyiségében terítenek, ugyanis nem fér-
nek már be a nagyterembe. A visszaemlékezések szerint régen a kocsma is mindig tele volt. 
Mindez mutatja a nemzeti vacsora nagy „népszerűségét" a lakosság körében. 

A polgármester rögtön a megválasztása után kezébe vette a szervezői feladatokat. Saját el-
mondása szerint azért, „mert így talán könnyebb és megoldottabb és biztonságosabb az 
egész." Egy meglévő hagyományt kívánt tovább folytatni, hiszen „igény van rá". A polgár-
mesteri hivatal többi dolgozója munkaköréből adódóan automatikusan bekapcsolódik a szer-
vezőmunkába, többségük azonban ettől függetlenül is elmenne a rendezvényre. 

Ez a rendezvény a lakosok számára a társasági élet egyik eseményét jelenti: „Hát mert egy 
közösséghez kell, hogy tartozzon az ember." (60 éves, férfi) így a részvétel kifejezi a szűkebb kö-
zösséghez, a falu lakosságához való tartozás igényét is. Egy másik, 64 éves, férfi megfogalma-
zásával: az emberek egy része szeret „csomóba, a többség között lenni". A vacsora alkalmat 
adhat arra, hogy kikapcsolódjanak, beszélgessenek az emberek. Sokan részvételüket is ezzel 
igazolják: „Az ember egy kicsit kikapcsulódik..." (76 éves, férfi), vagy: „Táskán nincs se mozi, se 
semmi." (70 éves, nő) A magukra maradt idős embereknek is jó alkalom az ünnepség, hogy 
magányukból kimozduljanak. Az asszonykórus tagjai eleinte csak azért mentek el a vacsorá-
ra, mert felléptek, majd megszerették, és már akkor is mennek, ha nem kell szerepelniük. 

Volt olyan nyugdíjas asszony, aki a buzsáki rokonlányok fellépésére volt kíváncsi; egy 12 
éves gyermek pedig kifejezetten azért ment el, hogy megnézze, hogyan szerepelnek a barátai. 
Olyan választ is kaptunk, amelyből az derült ki, hogy a közösséghez való igazodásnak is van 
szerepe a motivációkban: „Aztán mast hogyan ment egy-két nő, és akkor én is elmentem hát. Mast 
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akkor én mér legyek kihúzó, iszen én is kibirom azt a kis valamit. [...] Például ott a Klári is, elment a 
párjával ugye, boldogan. Akkor má az elment, akkor én is elmentem. Akkor ugye a nótások, akkor azok is 
ott vannak, hát akkor egyik a másikára nézve elmentünk." (72 éves, nő) 

Volt, aki azzal indokolta a részvételt, hogy meghívást kapott rá (48 éves, férfi). Egyetlen fia-
tal (22 éves, férfi) említette, hogy nála az egyik motiváló erő a szabadságharcra való emléke-
zés volt. Egy 61 éves, férfi pedig kifejezetten a hazaszeretettel indokolta részvételét. A távol-
maradás oka a személyi ellentéteken kívül lehet az érdektelenség, zárkózottság illetve az, 
hogy nem tetszik az étel. 

A szervező polgármester számára a nemzeti vacsora egyrészt az 1848/49-es szabadság-
harcra való emlékezést jelenti, másrészt alkalmat ad arra, hogy összehozza a falu lakosságát, 
oldja a falun belüli „feszültséget", erősítse a „valahova való tartozás" érzését. Ő vezette be az 
egyórás ünnepi műsort, amelyben részletesen felelevenítik a szabadságharc legfontosabb ese-
ményeit. Úgy tűnik, fontosnak tartja, hogy a táskaiak tudjanak arról, hogy minek az ünnepe 
március 15-e. 

Ezzel szemben a falu lakóit nem foglalkoztatja, hogy mi is történt március 15-én és általá-
ban 1848-ban. Tudják, hogy március 15-e emlékére jönnek össze, tisztában vannak az ünnep 
jelentőségével, hogy ez „a nemzetnek a legnagyobb ünnepe talán." (76 éves, férfi) Annál töb-
bet viszont, hogy március 15-én „szavalta el Petőfi a Talpra magyart" (77 éves férfi), kevesen 
tudnak. Tisztában vannak vele, hogy március 15-e emlékére rendezik meg a nemzeti vacsorát, 
de nem kíváncsiak a részletekre. Azért mennek el elsősorban, mert ez a szokás, ez a hagyo-
mány. Szinte minden válasz az, hogy azért rendezik meg, „mert ennek Táskán hagyománya 
van", „mert ez így hagyományos", „mert ez egy régi szokás", mert az „elődök" is így csinál-
ták. 

M e g e m l é k e z é s v a g y az emberi kapcso latok ápolása? 
Arra a kérdésre, hogy a táskaiak számára a nemzeti vacsora végső soron a dicső múltról 

való megemlékezés-e vagy inkább a kikapcsolódás, és az ismeretségek ápolása, igen egyszerű 
a válaszunk. Mi úgy látjuk mindkettő. Fontos lehet számukra március 15-e, hiszen más idő-
pontban is összeülhetnének a falu lakói, akár egy közös vacsorára is - de nem teszik. Várják 
ezt az ünnepet: március 15-e közeledtével érdeklődnek, kérdezősködnek a polgármesteri hi-
vatalban és a kocsmában. Az interjúkból viszont az is kiderült számunkra, hogy a táskaiak ezt 
az ünnepet elsősorban nem a nemzeti identitásuk, hanem a helyi, a falu közösségéhez való 
tartozás kifejezésére használják fel. 

Mit ünnepelnek tehát a táskaiak? Magukat? Igen, magukat. És épp egy nemzeti ünnep ad 
alkalmat arra, hogy a helyi közösség ünnepelje, és egyben erősítse saját összetartozását: hogy 
összehozza a falu lakóit, erősítse az együvé tartozás érzését, és egyben kikapcsolódást nyújt-
son a mindennapok egyhangúságában. Az ünnep alkalmat ad arra, hogy a falu lakói szimbo-
likusan kifejezzék gondolataikat, érzéseiket, azt, hogy mi fontos számukra: a békés együttlét, 
a falu közösségéhez való tartozás. A bőséges közös étkezés, mint az ünnepeknél általában, a 
lakosok jómódját illetve a jómód iránti vágyát mutatja.11 Annak hangsúlyozásával, hogy 
„Táskán ennek hagyománya van", kifejezik a táskaiak azt, hogy a környező (délszláv és ma-
gyar lakosságú) falvakkal ellentétben náluk gyökeret tudott verni és élő hagyománnyá tudott 
válni e szokás. Ez hozzásegítheti őket ahhoz, hogy megkülönböztessék magukat a környező 
falvak lakosaitól.12 

Az ünnep megszervezésénél kétféle szándék érvényesül. A szervezők (az utóbbi időkben 
főleg a polgármester) gondoskodnak arról, hogy a közös vacsora alkalmával a falu lakosai 
erősítsék egy nagyobb közösséghez, a magyar nemzethez való tartozásuk érzését is: tudato-
san igyekeznek a résztvevők figyelmét a szabadságharcra terelni (kokárdát tűznek ruhájukra, 

11 S. Lukes szavaival élve, a „rítus" kifejezés olyan szimbolikus természetű, szabályok által irányított 
tevékenységek leírására alkalmas, amelyek résztvevőik figyelmét általuk különösen fontosnak tar-
tott gondolatokra és érzésekre irányítják. Paul Connerton: Megemlékezési szertartások. In.: Politikai 
antropológia. Szerk.: Zentai Violetta. Bp., 1997. 65. old. 

12 „A rítusok arra valók, hogy elevenen tartsák a csoport identitásrendszerét, az önazonosság tekinteté-
ben releváns tudásból juttassanak a résztvevőknek." Jan Assmann: A kulturális emlékezet. írás, emlé-
kezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Bp., 1999.18. old. 
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ünnepi műsor, Himnusz eléneklése). A lakosok célja viszont az, hogy együtt lehessenek: erő-
sítsék az egymáshoz fűződő érzelmi szálakat, információkat szerezzenek stb.13 E kétféle szán-
dék, jól megfér egymás mellett, egymást kiegészítve adják meg az ünnepség keretét és hangu-
latát.14 

A nemzeti vacsora kialakulásának kezdetei homályba vesznek. így nem tudhatjuk, hogy 
mi lehetett e (kitalált)15 hagyomány eredeti funkciója. Az adatközlők egyike sem utalt arra, 
hogy a magyar nemzeti ünnep megülése az egykor délszláv nyelvű faluban a „magyarosí-
tást", „magyarrá válást" segítette volna elő. így mi sem merünk ilyenfajta következtetést le-
vonni. Mi elsősorban azt tudjuk rögzíteni, hogy a közelmúltban és most mit jelent ez az ünnep 
a falu életében. A kutató sokszor csak a szokás változását tudja rögzíteni, és ez sem kis feladat. 

Erdélyi Mótiika-Ganó Szilvia 

A székelykapu 
Nincs olyan magyar ember, aki ne tudná, mi is az a székelykapu. Lehet, hogy sohasem járt 

Székelyföldön, talán azt sem tudja, kik azok a székelyek, a székelykapuról mégis hallott. Ez az 
építmény sokunk számára valami titokzatos, a múltból jövő üzenetet is hordoz. S nem is alap-
talanul. 

Székelyföldön mindenütt , ahol tömbben él a magyarság, - tehát az egykori Udvarhely-
széken, Csíkszéken, Gyergyóban és Háromszéken - megtaláljuk ezt a gyönyörű szerkezetet. Ezen a 
vidéken egy-egy település szinte olyan, mint egy szabadtéri múzeum. A székelykapu legsű-
rűbben talán Máréfalván (Satu Mare) lelhető fel. Itt szinte minden házhoz tartozik egy: az or-
szágút mellett mintegy 150 „nagy" székelykaput számlálhatunk meg, s legalább ugyanennyi 
„kis" kaput is. Mert bizony van „kis" és „nagy" székelykapu. Bennünket most az utóbbi érde-
kel. 

A nagy székelykapu, „hivatalosabb" nevén a galambbúgos nagykapu, eredete az elmúlt idők 
homályába vész. Vannak, akik föníciai, illetve perzsa származásúnak tartják, mások az indiai, 
japán és kínai kapuépítményekkel hasonlítják össze. A szerkezeti sajátosságokat figyelembe 
véve a legvalószínűbb, hogy azoknak van igazuk, akik a cinterem-, azaz a temetőkapuval hoz-
zák rokonságba, illetve, akik a határőrvédelmet ellátó gyepükapuk, falukapuk leszármazottjá-
nak tartják. A fedeles nagykapu bizony nem tipikusan magyar alkotás. A székelykapuhoz ha-
sonló építményekkel Európa sok vidékén lehetett találkozni: a német, lengyel, cseh és bolgár 
ácsok, fafaragók is állítottak ilyen szerkezeteket. Ami azonban egyedivé, s t ipikusan magyar-
rá teszi a mi kapuinkat: az a díszítése. 

A székelykapu faragott motívumkincse: a virágok, indák, nap és hold, életfa; a magyarság hon-
foglalás előtti hagyományvilágában gyökerezik. A honfoglalás kori magyarság természetesen 
még nem állított ehhez hasonló kapukat, ezért a díszítőelemek a későbbi idők jelképrendsze-
rét, divatját is tükrözik, de alapjában véve az életfa különböző formái. A leggyakoribb figu-
rák: alul virágcserép, melyből kinő a növény, majd egymást átfonó indák, szárak, kacsok, levelek 
következnek, végül a virág, mely többnyire tulipán, liliom, nárcisz. Ezeket a mintákat a kapu-
oszlopokra, az úgynevezett kapuzábékra faragja a mester. Több helyen/esíifc is a faragott min-
tákat. Leginkább pirosat, fehéret és zöldet használnak, valamint az égszínkéket. 

13 Hiszen „az ünnep az emberi kapcsolatok működtetésének tere is. Az egyén nagyon gyakran épp ek-
kor mérettetik meg a közösség előtt, és helyeződik el annak hierarchiájában." Bodó Julianna: Szem-
pontok az ünneplési gyakorlat vizsgálatához. In: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföl-
di régióban. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000.43- 62. old. 

14 Helge Gerndt is ír az ünneplőknek az ünnephez való igen különböző viszonyulásáról. Míg a „közre-
m ű k ö d ő k " inkább az ünnephez tartozónak érzik magukat, addig a „résztvevők" n e m keresnek 
identifikációt, hanem egyedi kívánságaik kielégítésére törekednek. Helge Gerndt: Gondolatok a je-
lenkori ünneplésről. Folklorisztikai Olvasmányok I. 

15 A kitalált hagyományokról lásd részletesebben: Eric Hobsbawm: Tömeges hagyomány-termelés: Eu-
rópa 1870-1914. In: Hofer Tamás-Niedermüller Péter (szerk.): Hagyomány és hagyományalkotás. 
Budapest , MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1987. és Soós Gábor: Kitalált hagyományok. 1998. (gopher: 
/ /gopher .mek. i i f .hu :7070/00/por ta / sz in t / t a r sad / tö r téné l / soos2 .hun) 
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