
Mind az említett nehézségek dacára, mégis elég sebes virulásnak indult városunk, és az idegenek
hangyaszorgalma, rendkívüli kitartása és életrevalósága szemmel láthatólag mozdíták elõ a jólétet, s
így leginkább csak munkás kezüket és a nélkülözhetetlen szerszámokat magukkal hozott bevándorolt
németekbõl keletkezett a pesti házbirtokosok elsõ telepének zöme. De volt is látszatja az újjászervezés-
nek. Alig egy év után, hogy Pest ismét a keresztények kezeibe került, 1687-ben ezt írják: „Pest közép-
szerû város és majdnem négyszögû, mely bár sok oldalt a harc dühétõl szenvedett, mégis lassankint
megújul, és máris sokkal inkább népesedik, mint Buda, melynél alkalmasabb fekvése van a dunai síksá-
gon.”

Amennyire csak lehetett, a hatóságok kedvezményekben részesítették a két város polgárait. [...] A
kövezetvám az árukat behozó kocsiktól egy garasra volt szabályozva; de visszamenve a városból egy
fuvar murvát kellett a kocsisoknak magukkal kivinniök! Ezen szabály célszerûtlenségét utóbb bebizo-
nyította a gyakori árvíz; mert ezen anyaggal inkább a város alacsonyabb helyeit kellett volna feltölteni,
mint az omladékokat a városból kihordani. De szabályozták az inspektorok magukat az árusokat is, ne-
hogy egyik a másiknak kárt tegyen. Aki csak portékát árult, de nem épített is, az emiatt csekély adót fi-
zetett. A mértékek városi bélyeggel voltak ellátva és a közmérleget használók a városi hivatalnoknak
egy mérõtõl 1 dénárt fizettek.

A polgári jog szerzése 5 frtra szabályoztatott; azonban ezen díjat 1712-ben már 12 frtra emelték. A
budaiak számára kiadott rendeletek Pesten is érvényesíttettek, minthogy Pest Buda egyik, ti. hatodik ki-
egészítõ külvárosának vétetett, és egészen a budai kamarai adminisztráció alatt állott mindaddig, míg
szabad királyi városi jogait ismét vissza nem nyerte. A kézmûveseket mint a lakosság legéletrevalóbb
zömét, kiváltságokkal édesgették. [...] A város kapuit a várossal együtt a katonaság õrizte és zárta; a ka-
tonaság számára laktanyák terveztettek, hogy a polgárság annak tartásával ne terheltessék. A polgár-
mester pedig oda utasíttatott a tanáccsal együtt, hogy a kamarai Inspektortól való függésükrõl folyvást
megemlékezzenek. Itt természetesen a városi korcsmát kell érteni, merthogy a város területén több ven-
déglõ és serház állott, mindjárt kezdettõl fogva...

A honismeret és a lokális hagyományok
szerepe a szlovák identitás megõrzésében
Rákoskeresztúrtól Csömörig

A Magyar Néprajzi Társaság több szakosztálya a Néprajzi Múzeummal együtt másodjára indítja el a
RE:TNOGRÁFIA címû programsorozatot, ezúttal a város, a városi életmód témakörében. Az elsõ alka-
lom keretében (2016. április 9-én) a Budapest XVII. kerületi rákoskeresztúri Bartók Béla Alapfokú
Mûvészeti Iskola hangversenytermében élõ folklórbemutatóval, diavetítéssel, kiállítással egybekötött
kerekasztal-beszélgetésre került sor az újjáéledõ szlovák identitás témájában. A beszélgetés az alábbi
három központi kérdésre kereste a választ. Újrahasznosíthatók-e szlovák hagyományok a jelenkori
nagyvárosban és vonzáskörzetében? Milyen lokális formákat ölt a szlovák identitás a XXI. században?
Milyen hozadékai vannak Rákoskeresztúrtól Csömörig?

Az eseményen Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagja, Petrovics
Viktória, az ecseri Zöldkoszorú Hagyományõrzõ Kör tagja, valamint Leskó-Dely Tercia, a Bartók Béla
Mûvészeti Iskola Népzene Tanszakának vezetõje ismertették a résztvevõknek, hogyan alakult az egyes
településeken a szlovákság sorsa, illetve milyen módon tudják a jelenben megélni szlovákságukat.

A Csömöri és Ecseri Hagyományõrzõk, az Aranymálinkó Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes, vala-
mint a Rákoskeresztúri Asszonyok jóvoltából az esemény minden résztvevõje átérezhette, megtapasz-
talhatta a gyökereknek azt az erejét, mely áthatja a ma élõ szlovák kultúrát és identitást. A színpadon
több generáció szólalt meg egymás mellett. Derzbach Istvánné, a rákoskeresztúri szlovák nemzetiség
tõsgyökeres lokálpatriótája szerint csakis ilyen formában lehet fenntartani és továbbadni a néphagyo-
mányt.

A török hódoltság idején elpusztított, elnéptelenedett Pest megyei falvak az újratelepítés második
migrációs hullámában alakultak újjá 1711 után. Az idetelepülõk fõként Hont, Nógrád, Zólyom megyé-
bõl, kevesebben Liptó és Túróc megyébõl érkeztek. A szlovákokat követõen német ajkú betelepülõk is
színezték az etnikai képet. A Pest megyei két nagy szlovák tömb egyike az ún. „Kerepesi sziget”,
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amelyhez az április 9-i rendezvényen magát képviseltetõ Csömör, Rákoskeresztúr és Ecser is tartozik.
A három település szlovák (vagy ahogyan õk mondják: tót) származású lakosságának sorsa számos ha-
sonlóságot mutat, de azért vannak különbségek is.

A hagyományos gazdálkodás és építkezés a XX. század elejéig hasonló volt. A fõváros közelsége
kedvezett a mezõgazdasági termelésnek, hiszen jó piacot jelentett az itt megtermett zöldségféléknek és
gyümölcsöknek. Sokáig megmaradt a jellegzetes sokszoknyás népviselet, amelyet csak az 1950-es
években a városba dolgozni járó fiatalabb generációk hagytak el, de azok már szinte egy csapásra. A ka-
lendáriumi ünnepekhez és az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások is nagyon hasonlóak
voltak. Az év jeles napjainak Kárpát-medence-szerte közismert szokásai – mint például a lucázás, bet-
lehemezés, újévi köszöntés, farsangi maskarás bolondozás, virágvasárnapi kiszebáb-égetés, nagypénte-
ki mosakodás, keresztút, húsvéti locsolás, úrnapi körmenet, májusfaállítás és kitáncolás –, a nagy mun-
kákhoz kapcsolódó hagyományok – mint szüreti felvonulás, aratóünnep, kukorica- és tollfosztás, fonó,
disznóölés – a nemzetiségek körében sajátos elemekkel gazdagítva, ugyanakkor a magyar hagyomá-
nyokhoz is idomulva maradtak meg.

Ecser hagyományõrzõi részben a Kodály által felfedezett Ecseri lakodalmasnak is köszönhetõen a
változó körülmények között is megõrizték a viseletet, a dalokat és a táncokat. Nagy hangsúlyt fektetnek
az épített örökség védelmére is. A tájház a régi életmódot idézi, míg a régi sírok, a „Budka”, az Öreghíd
a kisded-szoborral és a „Panenka Mária” az õsök mély vallási érzületére emlékeztet. A Zöldkoszorú
Hagyományõrzõ Kör korosztályi csoportjai az óvodásoktól a szépkorúakig generációkon átívelõ ha-
gyományõrzést és -átörökítést biztosítanak.

Csömörön az 1970-es években megalakult Szlovák Pávakör – amely még hatékonyan meg tudta
menteni a csak a legidõsebbek emlékezetében meglévõ szlovák népdalkincset – változó intézményi
háttérrel máig mûködik. A Csömöri Tót Hagyományaink Háza méltó kereteket teremtett a szlovák ha-
gyományok õrzéséhez. A 2006-ban alakult Furmicska Néptáncegyesületben már felnõtt és gyermek-
csoport is van. Egy határon átnyúló EU-program keretében számos kiemelkedõ rendezvény és kiad-
vány valósult meg. Honlapjukon elektronikusan is elérhetõ fotóarchívumot tettek közzé az általuk szer-
vezett hagyományõrzõ eseményekrõl, a máig élõ népviseletrõl és a tót hagyományápolásról.

A fõvárosba olvasztott, majd lerombolt Rákoskeresztúr szlovák gyökerüket még õrzõ lakói csak az
1989-es rendszerváltozás után voltak képesek felvenni újra a szálakat, s a 2006-os nemzeti kisebbségi
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önkormányzatok megalakulása adott újabb lendületet a szlovák identitás erõsítésének. Szerencsére
Bartók és mások helyi szlovák népdalgyûjtése, majd az 1950-es évek nagy-budapesti néprajzkutatási
akciója (ezen belül is Sinkovics Istvánné Kalina Julianna kiterjedt gyûjtõtevékenysége) nagyon sok ér-
téket megmentett az enyészettõl, legalább a dokumentálás szintjén. Ma már 20 éves múltra tekint vissza
a Keresztúri Szlovák Asszonykórus, és egyre népszerûbb az Aranymálinkó Hagyományõrzõ
Néptáncegyüttes.

Az identitás folytonosan átalakul, alkotóelemeit – alkalmazkodva az aktuális gazdasági-társadalmi-
kulturális környezethez – újra- és újraalkotja az adott közösség. Az így újonnan megkonstruált identi-
táselemek eredményesen alkalmazhatók társadalmi-kulturális célok érdekében. A szlovák (és más ma-
gyarországi) etnikai kisebbségek esetében is az identitáskeresés és -építés ezen újabb módjai hatékony
stratégiának bizonyultak, amellett, hogy természetesen az újfajta formák megalkotásához maximális
mértékben igyekeznek támaszkodni a tényleges gyökereikre: a helytörténeti, néprajzi kutatások ered-
ményeire, s ami ugyanilyen fontos, az idõsebbek emlékezetében még élõ szellemi örökségre. Ezt jól bi-
zonyították a rákoskeresztúri találkozón bemutatott kreatív ötletek, tapasztalatok, kezdeményezések,
melyek mind a szlovák identitás felélesztését, megerõsítését szolgálják, s láthatóan nagymértékben
gazdagítják az adott települések kulturális életét, gyakran a turizmust is hatékonyan szolgáló, egyedi
színezetet adva annak.

Az est amellett, hogy jól szolgálta a tapasztalatok cseréjét, maga is identitáserõsítõ hatással volt a
nagyszámú érdeklõdõ közönségre, akik a kerekasztal-beszélgetés mellett ízelítõt kaphattak a szlovák
népzenei és néptáncfolklórból, megismerhették õseik történetét, jellegzetes népszokásait, s azok jelen-
kori formáit; az elõtérben és a folyosón a Laskó-Dely Tercia által rendezett kiállításon testközelbõl ta-
lálkozhattak a hajdani rákoskeresztúri szlovákok használati tárgyaival és viseletével. A program végén
pedig az ötödik érzékszervükkel is megtapasztalhatták, mit jelent szlováknak lenni, hiszen mindenki
megkóstolhatta a keresztúri szlovák asszonyok által sütött jellegzetes tésztaféléket.

A RE:TNOGRÁFIA 2 sorozat további alkalmainak témái: Telepek és térhasználat Angyalföldön – a
hajdani Felsõbikarét mai lakóinak közösségszervezési törekvései; Tiszaújváros – Ferencváros: a városi
élet és mindennapok (on-line) dokumentálása mint a lokális identitás megerõsítésének eszközei; A Vi-
dámpark emlékezete – a városi szórakozási szokások kutatása.

Juhász Katalin
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