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Az etnikumok közötti átjárást 
főként a munkaerőpiac, újabban 
meg az internet hozza létre. Amint 
Majláth meséli, így „pottyant” a vi-
lághálóba az ő lánya is, akit éppen 
egy moldvai legény halászott ki. 
„A helyi református templomban 
esküdtek, majd ugyanott keresz-
telték az unokámat is” – nyugtázza 
elégtétellel. A kicsi már eleve két 
nyelven és két kultúrán szocializá-
lódik. A másik unoka, akit szüleivel 
Olaszországba vetett a sors, három 
nyelvet beszél. A környékről renge-
tegen élnek külföldön. A fi atalok 
azzal az elképzeléssel vágnak az is-
meretlennek, hogy pár év kemény 
munka után megtollasodnak, 
majd hazajönnek. A statisztikák 
szerint a távozottak egynegyede ha 
visszatér. Az újvárosiak általában 
Ausztriában, kevesebben Német-
országban dolgoznak, a fenti avasi 
románok meg Franciaországot és 
Olaszországot választják, míg a ci-
gányok Spanyolországban próbál-
nak szerencsét.

Nem csak a célországok külön-
böznek, a munkavállalási szokások 
és a hazahozott pénz is más-más 
irányt vesz. A magyarok a gasztro-
nómia területén vagy a belső építke-
zésben igyekeznek elhelyezkedni, a 
románok az eperszedéstől a kuli-
munkáig szinte bármit elvállalnak. 
A közelebbi Ausztriában dolgozó 
fi atalok a járvány kitöréséig kéthe-
tente hazajártak, a messze idegen-
be szakadt újvárosiak jobbára csak 
a sátoros ünnepeket és a szabad-
ságukat töltik itthon. Keresetüket 
szinte mindannyian házépítésbe 
fektetik: a magyarok takaros kis 
otthont igyekeznek teremteni, a ro-
mánok egymást túllicitálva két-há-
romemeletes, ízlésüknek megfelelő 
cifra palotákat húznak fel.

A két nemzet Nyugaton gürcö-
lő fi aiban egyvalami mégiscsak 
közös: egyiket sem a munkanél-
küliség kergette szerteszét a világ-
ba, hanem az euró varázsa. Mun-
kahely akad bőven a környéken is, 
főként a 12 kilométerrel fennebb 
fekvő, 1948 óta Negrești Oașként 
emlegetett Avasfelsőfaluban. A 
papíron tízezer lakót számláló kis-
város, noha nem fürdik tejben-vaj-
ban, nem tartozik az ország elsze-
gényedett települései közé. Sőt. 
Ha végigsétálunk a városka és a 
közigazgatásilag hozzá tartozó 
román falvak utcáin, az egymás 
mellett sorakozó megalomán la-
kóházak láttán olyan érzésünk 
támad, hogy sokaknál a csapból 
is pénz folyik. Csakhogy a pénz-
kötegek szomorú családi történe-
teket takarnak. A házak jobbára 
üresen tátongnak a kipusztult ut-
cákra, amelyeken a gyermekzsivaj 

már csak az idősebbek emlékében 
él. Ahol mégis látni iskoláskorúa-
kat, ott a gyerkőcök többnyire az 
itthon maradt nagyszülőkre bízva 
tengetik napjaikat. Ilyen szem-
pontból is Avasújváros jóval sze-
rencsésebb helyzetben van.

Kultúrélet januártól 
decemberig
Nem sokkal a szétválás után a 
magyar részről igencsak bátor, 
a törvény határát kívülről súro-
ló kezdeményezéssel dobbantott 
Avasújváros. A 2011-ben felálló új 
községvezetés a polgármesteri hi-
vatallal srégen szemben parkot lé-
tesített, benne keresztet és egyben 
világháborús hősök emlékművét 
állítva fel. Még szerencse, hogy a 
márványtábla elkerülte a szolgá-
latos feljelentők fi gyelmét. Nem 
ugyanaz mondható el a négy évvel 
ezelőtt elkészült településcímerről. 
Ennek hivatalosításának gáncso-
lásáról már az állami szervek gon-
doskodnak. Túlságosan zöld – in-
dokolta meg elutasító döntését az 
országos heraldikai bizottság. És 
csakugyan: a szőlőtőke, amit a bal 
kéz fog, valóban zöld. Mint egyéb-
ként a szőlőfajták jelentős többsé-
ge, különösképpen a Tálna-men-
tén termesztettek.

A történelemhez, valláshoz 
és hagyományokhoz való ragasz-
kodás a helyi magyarság egyik 
legfőbb jellemvonása. A pandé-
mia előtt nem volt olyan hónap a 
naptárban, amikorra ne jegyeztek 
volna legalább egy jelentős egy-
házi vagy kulturális ünnepélyt. 
Az év eleji farsangi szezont a szí-
vet megdobogtató március idusa 
követi, amelynek ünnepélyesebbé 
tételéről kötelező módon a Popa 
Zsolt vezette Bokréta csoport gon-
doskodik. Húsvétot követően a 
hagyományos májusi vadász bog-
rácsfesztivál várja a helyieket és 
távolabbról érkezőket. A nyarat a 
néptánc- és kézművestábor ara-
nyozza be, amelyen a gálaműsor 
jelenti a habot a tortán. Közben 
egész évben folyik a táncoktatás, 
amelyben a település apraja-nagy-
ja részt vesz.

Augusztust az Avaskapu Fesz-
tivál teszi pezsgővé, aztán rögtön 
szeptember első szombatján a köz-
séghez tartozó kőszegremetei Szé-
chenyi-zarándokhelyet árasztják el 
a látogatók. Itt található Erdély első 
szabadtéri Széchenyi-emlékműve, 
amit 1860-ban, a legnagyobb ma-
gyar halálát követő esztendőben 
állíttatott a helyi református kö-
zösség. Októbert előbb a Csűrdön-
gölő-táncest teszi mozgalmasab-
bá, menüje pedig eredetibbé. Kizá-
rólag csak zsíroskenyeret szolgál-
nak fel hagymával, paprikával és 
paradicsommal. Inni meg bort le-

het, esetleg vizet, aztán ismét bort. 
Sem a kólának, sem a sörnek itt he-
lye nincs. A kulturális kínálatnak 
is megvan a maga ínyencsége, ez 
az özvegyasszonyok műsorszáma.

Amennyiben az Avasújváros-
ba látogató turista mégiscsak 
olyan peches, hogy a sűrű kul-
túrkínálat ellenére éppen két 
esemény között toppan be a köz-
ségbe, nem kell úgy éreznie ma-
gát, mint aki két szék közt a pad 
alatt kötött ki. Azon túl, hogy a 
természet látványával vigaszta-
lódhat, beléphet a régi, tornácos 
parasztházban létesített falumú-
zeumba. Helyi vegyes, ráadásul 
fi nom bort pedig szinte bármikor 
és bármelyik portán kóstolhat, 
ha kedve tartja.

Hálaadás a hegy levéért
A március végi borversenyt és az 
októberi hálaadó ünnepet a végé-
re hagytam, hiszen minden, ami 
az istenek ajándékához tartozik, 
megér egy külön misét. Ponto-
sabban egy szőlőhegyi istentisz-
teletet. A tavasz első felében a 
Bakator Egyesület szervezte ha-
gyományos borverseny tartja láz-
ban a gazdákat. A mezőny igen-
csak népes és erős: a zsűrinek 
csaknem 130–140 fehér és 30–40 
vörösbor közül kell kiválasztania 
a legjobbat. Egyébként Avasújvá-
ros arról is nevezetes, hogy szinte 
minden egyes családja készít bort 
– méghozzá a saját terméséből. Az 
itteni borosgazdáknak sem szőlőt, 
sem cukrot nem kell vásárolniuk; 
előbbiből van bőven, utóbbira 
nincs szükség.

De bármilyen bőséges és za-
matos lenne a hegy leve, a helyiek 
öröme mégsem lehet teljes. Vala-
mikor eldöntötték, hogy levéde-
tik kedvenc borukat, a Bakatort, 
aztán addig totojáztak, amíg a 
biharkeresztesiek megelőzték. 
Méghozzá úgy, hogy semmi közük 

hozzá – szokták mondogatni bosz-
szúsan az újvárosiak. Akik közül 
mindössze a boregyesület elnöke, 
Ludróczki Sándor rendelkezik pa-
lackozási engedéllyel. Mindez ta-
lán azzal is magyarázandó, hogy 
az Avasság mindössze lokális jel-
legű, minőséginek nem mondha-
tó szőlőtermő terület.

„Kis parcellák és hobbibo-
rászat jellemzi a környéket. Job-
bára mindenki csak magának és 
baráti körének készít vagy ad el 
ömlesztve. De ez nem azt jelenti, 
hogy az itteni borok nem minősé-
giek!” – állítja Ludróczki. ő maga 
a tavaly kilencféle bort palacko-
zott, amellyel jelen van a környék 
kereskedelmi és vendéglátóipari 
hálózatában. Mint mondja, a ter-

mőföld alatti mészkő savasabbá 
teszi a területet és keményebbé a 
borokat. Bár az utóbbi évtizedek-
ben a gazdák egyre több szaksze-
rűséget visznek a kedvenc idő-
töltésükbe, az Avasság soha nem 
fogja felvenni a versenyt az ország 
nagy bortermő vidékeivel. Többek 
között a szőlő- és borgazdálko-
dás zömében önellátó jellegével 
hozható kapcsolatba, hogy a sző-
lőtermesztésnek elsősorban nem 
gazdasági jelentősége van, a gaz-
dákat nem csupán az elvégzendő 
munka hívja a hegyre, hanem a 
táj szépsége is, amely kellemes 
kikapcsolódást nyújt a munkás 
hétköznapok világából.

„Az avasi szőlősgazdák szí-
vesen tartják névnapjukat kint 
a hegyen, a legények is kijárnak 
gyakran a hegyi házakba mulatni, 
nótázni. Kőszegremetén a 70-es, 
80-as években a fi atal házasok 
minden vasárnap délután kimen-
tek a szőlőhegyre, ahol szalon-
nát, kürtős kalácsot sütöttek. Az 
emlékezet szerint ilyenkor csak 
úgy zengett a hegy a nótaszótól” 
– olvasható Mód László és Simon 

András a szőlő és a bor szerepéről 
írt tanulmányában.

A magyarországi szakemberek 
szerint az avasi faluközösség és 
a család számára a szőlő szedése 
és feldolgozása, vagyis a szüret 
igen fontos közösségi munka, de 
egyben kiváló alkalom a közelebb 
vagy távolabb élő, ritkán látott 
vagy a hétköznapokon egymás 
mellett elsiető ismerősök, roko-
nok találkozására is. Ugyanilyen 
a hálaadás ünnepe is, amely nem 
az amerikai modell lekoppintása, 
de a helyiek életében mégis ponto-
san olyan jelentős szerepet játszik. 
Csakhogy míg az államokban az 
angol puritán telepesek kezdemé-
nyezésére született, az Avas ka-
pujában a bentlakók voltak azok, 
akik évről évre Istennek adnak há-
lát a szőlőtermésért.

Az avasújvárosi szőlőhegyen 
minden esztendő október utolsó 
vasárnapján a pincekápolnánál 
tartott egyházi szertartás kere-
tében köszönik meg a helyiek a 
Fennvalónak az évi termést. Kő-
szegremetén egy héttel később, 
november első hétvégén tartják a 
hegyi prédikációt és ünnepet. A 
hálaadó napon népviseletbe öl-
tözött, szekérre ült fi atalok járják 
körbe a falvakat és fújják meg az 
ébresztőt. A reggelit követően min-
denki a szőlős felé veszi az útját. Az 
istentiszteletet és ünnepi-, eseten-
ként kortes beszédeket követően, 
kezdetét veszi a mulatság.

„Ilyenkor be lehet törni a két 
település összes házába, mert 
jóformán senki nincs otthon, az 
emberek apraja-nagyja felvonul a 
hegyoldalra” – fordítja ismét vic-
cesre a beszélgetést Majláth Gábor 
polgármester. A hálaadó ünnep 
eredete a 18. század végére nyú-
lik vissza. Ekkor vásárolta meg az 
egyházközség az első szőlőseit, a 
gyülekezetnek meg az volt a kíván-
ságága, hogy minden évben ren-
dezzenek egy hálaadó ünnepet, de 
ne a templomban, hanem a domb-
oldalon. A remeteiek csak annyit 
tudnak az ünnep eredetéről, hogy 
azt Avasújvárosból vették át és 
egyidős a szőlőheggyel. A szokás-
rend szerint a búcsúra meghívták 
azokat a rokonokat, barátokat is, 
akiknek nem volt a szőlőhegyen 
pincéjük. Érdekes, hogy a kommu-
nista hatalmat, bár zavarta e kü-
lönleges egyházi kötődésű népün-
nepély, nyíltan nem szállt szembe 
vele. Mindössze egyszer, valami-
kor a 70-es években tiltották be a 
prédikációt, ám az újvárosi refor-
mátusok túljártak a pártaktivisták 
eszén és a hálaadó istentiszteletet 
a templomban tartották. Utána 
meg csapatostól felvonultak a sző-
lőhegyre. Koccintásra akkor is volt 
ok, ma még inkább van.

folytatás az                 oldalról1.
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