
mák, de a fehér és kék színek mellett kevés vörös, barna, és zöld színt is használt. Finom lazúrozással
vitte föl ezeket a tárgyakra. Minden városrész jellemzõit ismerte, alkalmazta, ebbõl alakította ki egyéni
stílusát. Rákóczi utcai mûhelyében múzeumot rendeztek be, emléket állítva a csúcsi tálasoknak is.
Nagy Vera önálló kötetben ismerteti, méltatja Vékony Sándor munkásságát.

Ma is dolgoznak Hódmezõvásárhelyen fazekasok. Számuk ugyan kevés, de munkásságuk jelentõs.
A Bálint Kerámia fiatal korongosa, Tóth Benedek és a népi iparmûvész címet elnyerõ Nagybata

Márta folytatói a hagyományoknak. Forró István és felesége, Ágoston Mária is az elmúlt századok for-
ma- és díszítményvilágát népszerûsítik. A mai fazekasszakmának talán egyik leginkább figyelemre
méltó alakja Szénási János, aki A Népmûvészet Mestere. Mindhárom városrész jellemzõit tudja és ké-
szíti, utóbbi idõben a tabáni és az újvárosi stílus felé fordult a figyelme. Hagyományos módon dolgozik,
edényei korongozottak, motívumai elsõsorban írókázottak. Ambrus Sándornak, aki szintén meghatáro-
zó egyénisége a szakmának, a Lánc utcán lévõ bemutató- terme pedig bepillantást enged a vásárhelyi
fazekasság jelenébe.

Minden mesterember, aki tiszteli, õrzi, védi és folytatja ezt a felbecsülhetetlen értéket, elmondhatja
magáról, amit Mónus Ferenc mondott egyszer:

„Fazekas vagyok, nem keramikus, mert a fazekas fogalma a korongnál kezdõdik, és a korongnál vég-
zõdik.”

Ormos Zsuzsanna

Irodalom. Kresz Mária: Évszámos vásárhelyi cserépedények a Tornyai János Múzeumban. In Kiss Lajos-em-
lékkönyv. Hódmezõvásárhely, 1983. 295–315.; Nagy Vera: Vékony Sándor. Hódmezõvásárhely, 1987; Csupor Ist-
ván–Csuporné Angyal Zsuzsa: Fazekaskönyv. Budapest, 1998. 150–152.; Domanovszky György: A magyar nép dí-
szítõmûvészete. Budapest, 1981. 192–197.

A szõlõvédõszentek ünnepei
Csongrád megyében

A szõlõvédõszentek többsége nincs szorosabb kapcsolatban a szõlõ- és bortermeléssel, ünnepük
azonban egybeesik valamelyik fontosabb munkaalkalommal, vagy a növényre káros idõjárási tényezõ-
vel. Éppen ezért válhattak egy-egy kritikus idõszakban a szõlõ-, illetve bortermés védelmezõivé. Lehet-
nek idõjárási (pl. Orbán, Donát) vagy a termés–munka–szüretidõ patrónusai (pl. Márton), de vannak
olyanok is, akiknek a kultusza egy adott helyen valamilyen természeti csapás következtében alakult ki.

Az 1990-es évek elejétõl Magyarország szõlõ- és bortermelõ régióiban, településein sokszínû ün-
neplési gyakorlat formálódott ki, amely gyakran különbözõ típusú szõlészeti-borászati egyesületek,
adott szõlõhegyen gazdálkodó birtokos közösségek vagy borlovagrendek tevékenységéhez kapcsoló-
dik. A szõlõhöz és a borhoz kötõdõ rítusok napjainkban Szent Vince-naptól, azaz január 22-étõl Szent
János-napig, vagyis december 27-éig terjedõen szinte behálózzák az egész évet, amelyeknek egy része
az adott térségben korábban létezõ tradíciók újjáélesztéseként szervezõdött meg, míg mások teljes mér-
tékben elõzmény nélkülieknek tekinthetõk.

A rendszerváltást követõen önálló szõlõtermõ területté váló Csongrádi Borvidéken is hasonló törek-
vések bontakoztak ki, amelyek fõként a Szent Vince Borrend tevékenységéhez kötõdnek szorosan. Az
1990-ben létrejött borlovagrend a hivatalosan bejegyzett egyesületek közé tartozik, amelynek a mûkö-
dését a civil szervezetekre vonatkozó mindenkori jogszabályok határozzák meg. Csongrád megyében a
szõlõvédõszentek kultuszának és az alakjuk köré szervezõdõ rítusoknak kitüntetett szerep jut, jóllehet a
közösségek a korábbi tradíciókat jelentõs mértékben átformálhatták, átalakíthatták.

A Szent Vince Borrend január végén, évente megrendezett ünnepe tudatos hagyományalkotás révén
formálódott az elmúlt évtizedben, amelynek három fõ mozzanata a termésjóslásra alapozott vesszõvá-
gás, az új tagok felavatása és a Csongrád megyei bortermelõk kóstolóval egybekötött bemutatkozása.
1996 óta a Vince-napnak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark biztosít helyet, ami a résztve-
võk számának jelentõs mértékû növekedését vonta maga után. A borkóstoló mellett vonzerõvel bír a
Feszty-körkép megtekintése, ugyanakkor az emlékpark lehetõséget kínál a nagyszámú érdeklõdõ befo-
gadására is. A vesszõ levágásának cselekménye és az ezzel szorosan összekapcsolódó termésjóslás ritu-
ális formában jelzi a borrend tagságának életében a szõlõ és a bor meghatározó szerepét. A szegedi ta-
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nya szõlejében lemetszett vesszõ átadását követõen kerül sor az új tagok felavatására, ami 2002-tõl a
térben központi helyet elfoglaló Árpád-emlékmû elõtt zajlik. Egy-egy ilyen összejövetel a többi bor-
renddel való kapcsolattartásnak is fontos fóruma, alkalma, hiszen a közösségek életében alapvetõ a ha-
sonló küldetésû szervezetekkel való együttmûködés kiépítése, kialakítása. Az ünnepet a korábbi hagyo-
mányokhoz nyúlva, az egykori idõjárási regulát alapul véve alakította ki a borrend a saját célkitûzései-
nek megfelelõen. Fontos az is, hogy a közösség szerepet vállaljon a táj borainak megismertetésében, az
alföldi borok rangjának helyreállításában.

A Szent Orbán pápa alakjához kapcsolódó hagyományok felújítására borvidékünkön Csongrád vá-
rosában került sor, ahol a szent kultusza a XIX. század közepe óta szerves részét képezte a helyi katoli-
kus vallásgyakorlatnak. Ennek kézzelfogható formában is megragadható megnyilvánulása a település
határában, az ún. Halesz dûlõben 1856-ban emelt szobor, amelyet Pesten Gerenday Antal kõfaragó ké-
szített. A szakrális kisemlék szomszédságában egy harang is állt, amelyet a szõlõbirtokosok Szent Or-
bán tiszteletére öntöttek. A szobor mellett május 25-én rendszeresen tartottak búcsúkat az 1950-es évek
végéig, amikor a társadalmi-politikai változások következtében a gyakorlatnak vége szakadt. Az ünnep
idején a szakrális kisemléket nemcsak a helybeliek, hanem környezõ települések, Tiszaalpár, Csépa,
Szelevény és Tiszasas katolikus hívõi is felkeresték. A kultuszhoz kapcsolódó cselekmények közül az
1930-as években kedvezõtlen idõjárás esetén elõfordult a szobor megcsonkítása, illetve a hátára kötö-
zött venyigeköteg meggyújtása, amivel a szõlõbirtokosok a szentet a termés elpusztulása miatt büntet-
ték. A szõlõvédõszenthez kapcsolódó vallási gyakorlat újjáéledésének a jelei a rendszerváltást megelõ-
zõen már mutatkoztak, hiszen a szakrális kisemléket 1987-ben felújították, május 30-án pedig búcsút is
tartottak. A 2005-ös esztendõ hozott újabb fordulatot, amikor a helyi önkormányzat, a Csongrádi Hegy-
község, a Tari László Múzeum és a Csongrádi Levéltár képviselõi szorgalmazták a szobor restaurálását,
rendbe hozatalát. Az érintettek nemcsak az Orbán-napi búcsúk újraszervezése mellett foglaltak állást,
hanem azt is szerették volna elérni, hogy az újraalkotott hagyomány segítse elõ a borturizmus fejleszté-
sét és a helyben termelt borok népszerûsítését. A törekvést a Szent József-templom akkori plébánosa is
támogatta, ami jelentõs mértékben hozzájárult a kezdeményezés sikeréhez. A Szent Orbán-szobor res-
taurálását egy hódmezõvásárhelyi szakember végezte el, a felmerülõ költségeket pedig az önkormány-
zat vállalta magára. 2005. május 25-én ünnepélyes keretek között zajlott le az egyházi szertartás, ame-
lyet azóta minden esztendõben megismételnek.

Az elmúlt években szinte a szemünk elõtt játszódik le Szent Márton alakjának népszerûvé válása a
modern borkultúra keretei között. Az éttermek, illetve a borászatok által szervezett kulináris rendezvé-
nyek mellett ebben a vonatkozásban is megfigyelhetõ a helyi ünnepek, fesztiválok létrehozására irá-
nyuló törekvés, amelyek a borturizmus célpontjaivá válhatnak, miközben kilépnek a lokális keretek kö-
zül. A Csongrádi Borvidéken az elmúlt években két próbálkozásról érdemes említést tenni, amelyek kö-
zül az egyik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkhoz kapcsolódott. A naptári év utolsó „bo-
ros” rendezvényeként Borfújtó Szent Márton napjához igazítva (november 11.) vett részt 2004 óta a
Szent Vince Borrend az újbornak libahajtással, libatorral egybekötött ünnepén. A rendezvény keretében
a borlovagok megkóstolhatták és értékelhették Csongrád megye újborait, amelyeket természetesen a
rendezvény résztvevõi is megízlelhettek. Csongrádon az elmúlt évek óta formálódik a Szent Márton
alakjához, kultuszához kapcsolódóan egy helyi ünnep, a Nemzetközi Újbor Fesztivál, amelynek aktív
közremûködõje a Szent Vince Borrend. Fontos mozzanatnak tekinthetõ az újboroknak egyházi szertar-
tás keretei között történõ megáldása, illetve bemutatása a nagyközönség számára.

A szõlõhöz és a borhoz kapcsolódó ünnepek sorát a december 27-én, azaz Szent János-napján Sze-
geden a Fogadalmi templomban minden esztendõben megtartott egyházi szertartás zárja, amelynek ke-
retei között a Csongrád megyei termelõk borait megszentelik. A mise alatt a Szent Vince Borrend és az
Európai Borlovagrend Szegedi Legátusának tagjai zászlóikkal, öltözetükben állnak díszsorfalat, az
egyházi szertartást követõen pedig a résztvevõknek lehetõsége nyílik az újborok megkóstolására is.

Írásom a Csongrádi Borvidék településein az elmúlt évtizedekben kibontakozó hagyományalkotási,
hagyományteremtési törekvéseket próbálta bemutatni, amelyek különbözõ közösségekhez, fõként a
Szent Vince Borrendhez kapcsolódnak szorosan. A téma számos lehetõséget kínál a közösségi identitás
megalkotásának, a szimbólumok létrehozásának és a borturizmus komplex jelenségkörének sokoldalú
elemzésére. Az elmúlt években alkalmam nyílt a borvidék különbözõ településein megfigyelni és doku-
mentálni az ünnepek tér-, illetve idõszerkezetét, a jelképek rituális felhasználását, ugyanakkor bepillan-
tást nyerhettem a funkciójuk változásába is.

Mód László
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