
Eleki farsangi szokások

A Békés megyei EluÉ vegyes iakosságú, főként magya-
rok, németek és románok áltaI lakott település, ahol
kis számban ugyan de szlovákok valamint románu] és
magyaruI beszélő cigányok is élnek, A különböző
nemzetiségek több évszázados együttéIéSük során
természetszerűen hatással voltak egymáSra, aZ inter-
etnikus kapcsolatok rányomták bélyegüket a különbö-
ző val]ású és más-más hagyományokkal rendelkező
elekiek hagyományaira, népi kultúráiáIa,

Napiainkig ismert szokás az eleki németek húshagyó-
keddi dlartos felvonulása, amelyben - az utóbbi nóhány
évtizedben - a helyi román nemzetiségű és magyar la-
kosok is részt vesznek. Ennek fő oka feltehetően az,
hogy a farsangi szokások látványossága, humoros
hangulata nagyobb tömegeket tud megmozgatni.

A népi emlékezet szerint ez Volt a lakod.almaft, táncmu-
latsdgoh rendezésének fő időszaka is, Eleken a farsangi
szokások főként a vízkereszt napjától hamvazószerdáig
tartó időszak utolsó három napiához (farsangvasárnap,
farsanghétfő, húshagyókedd) kötődnek. Ezeken a doloq-
lilró napokon az emberek ünneplóe öItöztek, a rokonok
meglátogatták egymást, a fiatalok bálba mentek, a le,
gények erre az alkalomra fácán, vagy kakastollas kala-
pot öItöttek. Az étkezési szokásokat is e]őírások szabá-
lyozták, vasárnap tyúkhúst, hétfőn marha- vagy sertés-
húst, kedden pedig kakashúst kellett enni, húshagyó-
kedden pedig általános Volt a töltött káposzta és a fánk
fogyasztása. A farsangi gazdag étrend az esztendő bősé-
gét Volt hivatott előidézni.

A farsang időszakához Eleken több termékenységvanizs-
ló sukás is kötődött, A maradék tö]tött kíposztát a ba-
romfinak adták, mert a néphit Szerint eZ megvédi a csa-
ládot a betegségektől az egész év során, Termékenység-
VaráZsló célzattal Vágták le a kakas nyakát, mald testét a
baromfi udvarra dobták, hogy azt véréve] megáztassa,
ezzel biztosítva a tyúkok egészsógét, termékenységét,
toiásbóségét, A néphit szerint húshagyókedden célsze-
rű lemozso]ni a vetnivaló kukoricát a bőség reményé-
ben, és az ekkor vetett árpa is hamarabb kel ki a föld-
ből, Az előírások mellett tiltások is vonatkoznak erre az
időszaka, nem szabad kenyeret sütni, mert meghal va,
]aki a családban, tilos varrni, mert az negatívan befolyá,
solia a tyrlkok termékenységét.

A farsangi időszak legfontosabb eseménye a nasz-
kos felvonulás volt, amelyre a környező falvakból is el-
jöttek, A hagyományos felvonuláson csak nős férfiak
öltöZhettek emberi- vagy állatalakokat megjelenítő
maszkokba. A résztvevók kedden reggel nyolc óra kö-
rül gyülekeztek valamelyikük házánál vagy a kocsmá-
ban, ahol magukra öltötték az előre elkészített ruhá,
kat, maszkokat, Lényeges volt, hogy ne legyenek felis-
merhetők, ezért harisnyát húztak a fe|ükre vagy bekor-
mozták arcukat. A farsangi felvonulásban öt csoport
vett részt, az alakoskodók öt részre osztották fel a fa-
lut, hogy lehetőleg minden irányban elhaladjon egy-
egy csoport, A menetet jelmezbe öltözött ]ovasok Ve,

zették fel, akjket egy Szekér köVetett. A felvonulás
magvát képező parasztszekéren asztalnál ülő kártyázó,
italozó, vitatkozó férfiak, zenészek valamint a bor
összegyűitésére alkalmas edények voltak, Az alakos-
kodók a szekeret közrefogva Vonultak fel, kezükben
boroskancsót és nyársat tartva, amelyekkel a lakosok
által kínáIt bort és a fánkot öSsZe tudták gyűjteni. A
Ieggyakoribb jelmezek közé tartoznak a nő, a kémény-
seprő, a cigdnqasszoru1, a terhes asszony, a farkas és a medve.

A maszkák bolondozása magávai sodorta a falu |a-
kosságát, szinte a közösség minden tagja valamilyen
formában, mint kíváncsiskodó, vagy mint ajándékozó
részt vett a felvonulás eseményeiben. A jelmezesek
betérnek a házakhoz, megállnak az útkereszteződések-
ben, ahol mulatságos, improvizált jelenetekkel szóra-
koztatják a bámészkodókat, A felvonulás részét képe-
zik a kitdmött bdbuh, mint például az , nbertestű áIlatíeiű íi-
gurák vagy az ún. bolondkeréh. Ez utóbbi egy rúdra erő-
sített és a szekérhez kötött vízszintesen forgó kocsike-
rékre szerelt, egymással szemben áIló, egymás kezét
fogó menyegzős pár. A menetet egy maszk nélküli fia-
talember zárla, aki ostorpattogtatásSal, kürtszóval kí-
séri a feivonuló alakoskodókat. Bár a felvonulás a ko-
ra délutáni órákban véget é1 a nap záróeseménye a
,,baryus bál", amelyen a telepüIés lakosai nemzetiségi
hovatartozásuktól függetlenül mind részt vesznek,

A falsangi néphagyományok jeles szokásának gyakor-
lása l94ó után abbamaradt. A helyi sváb ]akosok azon-
ban, Tresszi Ferenc és íe]esége Zejtler Teréz iíányításával
l9óO-ban úiraéiesztették a farsangi felvonulást, igyekez-
vén visszaidézni az eredeti szokáselemeket,

A szokás napjainkban már nem élő eleme a helyi
néphagyománynak, hiszen eredeti té]temető, taVaSZ-
köszöntő funkciólát elvesztette, A helyi művelődési
ház azonban felvállalta a felvonulás és a farsangi bál
szervezését, így a helyi hagyományőrző német és ro-
mán együttesek napjainkra átmentették a haidani
gazdag szokás több fontos motívumát,
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