
Szorb kisebbsé g Szászországban

i gondolta volna, hogy Német-
l\orságban, Keletszászország-
ban egy kis szláv nép otthonra ta-
lál? Ezt lehet elmondani a
szorbokól, akik ó00 óta Németor-
szágban telepedtek le, pontosab-
ban a lengyel és a cseh határok
mentén, A Szorb nemzetiség a XVIL
századtó| a XIX századig egy régies
társada]mi íend szerint élt, amit a
nagycsalád és a katonai demokácia
határozott meg. Először ó3l-ben
egy frank kónikás, Fredegaí emli
tette meg a szorbokat. Ő a latin
surbi formát választotta - később
merú]t fel a sorabi - ami a szláv
Serbia illetve Serby tulaldonnevek-
ből származik.

A szorb nyelv a nyugatszláv
nyelvcsoportok közé sorolható, Közeli nyelvrokonság-
ban áll a cseh, szláv és lengyel nyelvekkel, E század kö,
zepétől azonban minden szorb kétnyelvű: használja az
anyanyelvét és a német államnyelvet is, A német alkot-
mányban a más nyelven beszélő kisebbségek alapiogai
is rögzítve vannak. Így többek között joguk van a

]?orboknak anyanyelvüket a közéletben is használni,
Eppen ezért az utca- és heiységtáblák kétnyelvűek, úgy
ahogy a hivatalokban is két nyelven beszéInek. Az isko-
lákban a német nyelwel párhuzamosan szorb nyelvet is
tanítanak, AzonkívüI már mintegy ötven éVe létezik
szorb nyelven készült televízió- és rádió program,

A szorbok még ma is ápol;ák szokásaikat, különös-
képpen a vallással kapcsolatosakat, Sok idős asszony
még ma is viseletben iár, ünnepekkor, felvonulások-
kor és különböző szokások alkalmából a lányok és fia-
tal asszonyok is népviseletet öltenek, A szorb népvi-
seleti ruhának szigorú formája van és kü]önösen fi,
gyelemreméltó a hajadon lányok, az ún. ,,drusfráh" gaz-
dagon ékesített, méltóságtelies öItöZete, Különösen
régi szokásokkal büszkélkedhetnek a katolikus
szorbok, mint például a ,,Húsvótlovaglás" . Húsvét vasár-
napián kilenc körmenetben Iovagol több ezer ünnepé-
lyesen felöltözött férfi, feldíszített lovakon az otthoni
templomtól a szomszédos faIu vagy város templomá-
ig, Kezükben ott viszik a kelesztet és a feltámadás je-
lét is, Egy másik a szorboknál honos ünnep a gyere-
kek által olyannyira kedvelt ,,Madárlahodalom" . Ez min-
den év január 25-én van és inkább gyerekszokásnak
lehet nevezni. A gyerekek 24-én este kiraklák tányérla-
ikat az ablakba vagy az aitó elé, aztán másnap reggel
tésztát vagy cukorból készült madárkát találnak ralta,
EZ a köszönet, amiért télen hűségesen etették a ma-
dalakat, Az ún. ,,Bosnrkángégetls" is ismert - április 30-
ához kötődő - szorb szokás, de ez már nem annyira
vallásos, mint inkább világi ünnep.

A szorb családok Felső-Lausitzban szoros kapcso-

Húsvétlovaglás Felső-Lausltzban

latban állnak a katolikus egyházzal, míg a német la-
kosság Szászországban inkább ateista, illetve evangé-
likus, A templom és a plébános fontos szerepet tölte-
nek be az emberek életében. Egy héten háromszor
templomba menni, ez a szorboknál természetes dolog
- sok fiatai ]átogatia aZ lStentiszteIeteket, és nem csak
Vasárnaponként.

A nagymama népviseletben a karosszékben ül: a
hosszú szoknyák és kötények, de mindenekelőtt a fejdí-
szítés igényel egyenes testtartást. Ó nem tud olyan ké,
nyelmesen hátradőlni foteliében, mint mi, mert máskü-
Iönben összegyűrődne a hosszú szalag, ami a fejkendő,
höz van varrva. Még a nyakon is szorít a fényűzően el,
dolgozott kis zárórész és a főkötőn keresztül a füI iS tel-
jesen el van takarva, El tudom képzelni, mennyire fá-
rasztó ezt a szép népviseletet hordani, és mindjárt meg
is kérdezem. A nagymama megeIősíti feltételezéSemet,
viszont a nagypapa ellentmond neki, Így a beszélgetés
során rá lehet jönni, hogy a szorb családban az,,apa
hordja a kalapot", ő a család fele. Szokás szerint az anya
kölelessége a csa]ádot összetartani, n nagycsaládát
nemcsak a gyerekek alkotják, hanem a rokonság is, mi-
vel egy fedél alatt három, vagy akár négy generáció is
él, A felső,lausitzi mezőgazdasági struktúra teszi ezt le-
hetővé. Sok szorb család több épületből alkotott saiát
udvarban éI. A szorbok nemigen szóródnak szét a ,,tá-
gas világban" - és így egymás köZött szinte mindenkivel
rokonságban á]lnak, ]elIemző rájuk, hogy nagyon össze-
tartanak és a német családokkal is jó viszonyt ápolnak,
Ha egy német a terembe lép, ahol csak szorbok vannak,
az ott jelenlévők azonnal elkezdenek németüI beszélni,

A televízió komoly veszéilt jelent a szorb nyelvre
nézve, Mivel saját nyelven nincs egész napos műso1
kénytelenek a szorbok német adásokat nézni és hall-
gatni, Így a szorb nyelv lassan, de folyamatosan hát-
térbe szortl]
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