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Beszámoló
a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén megrendezett
Pünkösdi Örökség Ünnep
(2018. május 20-21.)
rendezvényen való részvételünkről

Az idén 8. alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi szellemi kulturális örökség találkozón
kilencen képviseltük az Egri Fertálymesteri Testületet Veréb István Barátunk Urunk
vezetésével.

A rendezvényről néhány mondatban:

A rendezvény az UNESCO védnöksége alatt áll, és része a Kulturális Örökség Európai Éve
2018 programsorozatnak.

Harminc szellemi kulturális örökségét őrző közösség több száz képviselője mutatkozott be és
engedett bepillantást az elődeitől örökölt és megőrzött szokásokba. Két napon át színpadi
produkciók, kézműves foglalkozások, felvonulás, zenei és táncos programok várták a
látogatókat.

A Skanzenben megismerhették az érdeklődők a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékébe került magyarországi hagyományokat, de találkozhattak a V4 országok közös
örökségét képviselő dudásokkal is.

Mi, egriek a budapesti Attila Hotelben voltunk elszállásolva.

1/3

Pünkösdi Örökség Ünnep 2018

Szombaton este, a Skanzen Vigadóban volt az Ünnepélyes megnyitó és vacsora. Ezen az
estén Dr. Cseri Miklós főigazgató köszöntötte a megjelent vendégeket, majd a nagyecsedi és a
sárközi néptáncegyüttes, valamint a Gandhi Padagógiai Program romatáncosai és a Magyar
Dudazenekar mutatkozott be.

A kijelölt portánk és egyben a bemutatkozásunk színhelye idén is a skanzen szívében és a
színpad szomszédságában elhelyezkedő Nyúli uradalmi présszín volt. Ezt a nyitott építményt
berendeztük a fertálymesterségre jellemző tárgyakkal: a szalagokkal díszített fertálymesteri
botokkal, százráncú köpönyegekkel, a Brinza Béla egykori fertálymestert ábrázoló molinóval, és
a fertálymesterség hagyományait, értékrendjét ismertető tablóval. Az asztalon a
fertálymesterségről szóló könyveket, kiadványokat, illetve a gyerekek részére keresztrejtvényt
helyeztünk el, hogy játékos formában bővíthesség ismereteiket hagyományunkról. A
rendezvényen részt vevő fertálymesterek díszöltözetben fogadták az érdeklődő vendégeket,
akiket a beszélgetés után egy-egy pohár finom egri borral is megkínáltunk. A bor felajánlásokat
Cseh Ferenc, Rabóczki Attila és Jávorszki János Barátunk Urainknak köszönhetjük.

A színes, változatos forgatagban találkoztunk a mohácsi busókkal, selmeci diákhagyományokat
őrző soproni és miskolci egyetemistákkal, a novaji remélőkkel, a karcagi birkapörkölt főzőkkel, a
borsodnádasdi molnárkalács és a szatmár-beregi szilvalekvár készítőkkel, a halászokkal, és
megismerkedtünk a győri kékfestő mesterekkel, akik közül néhányukat már régi jó ismerősként
üdvözölhettünk.

Rajtuk kívül még számos hagyományőrző jelen volt a rendezvényen, így a hajdúdorogi
Krisztus-katonák, a mezőtúri és magyarszombatfai fazekasok, a rábavidéki szlovén rönkhúzók,
és a mohai tikverők. Kísérletezhettünk kalocsai pingálással, tápéi gyékényszövéssel és
balatonendrédi csipkekészítéssel, de a leányfalui mézeskalácskészítők vagy a mendei
templomdíszítők életébe is bepillanthatunk.

A pünkösdi királynéjárás és a pünkösdi királyválasztás szokását a Gyermek Örökség
Népművészeti Egyesület gyermek táncosai hozták el a múzeumba.

A színpadon lehetőséget kapott Krupa Sándor Barátunk Urunk, aki néhány mondatban
bemutatta az egri fertálymesterség történetét, majd egy Bordallal kápráztatta el a nagyérdeműt.
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Vasárnap mi is köszöntöttük az 50. születésnapját ünneplő Dr. Csonka-Takács Esztert, az
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság igazgatóját. Az
Egri Fertálymesterek nevében Veréb István és Krupa Sándor adták át jókívánságainkat és
ajándékainkat.

Az utolsó nap tévéfelvétel is készült, melyhez Krupa Sándor Barátunk Urunk állt a riporterek
rendelkezésére, és válaszolt az egri fertálymesterség múltjával és jelenével kapcsolatos
kérdésekre.

Nagyon sok érdeklődő volt. Örömünkre szolgált, hogy ezen a nagyszabású rendezvényen
képviselhettük a testületünket, és népszerűsíthettük a fertálymesterség hagyományát, amit
ezúton is köszönünk.
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