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Osszeallftotta Michael Ritter

KeszO It 1960 es 1 965 k6z6tt.

Nem az volt a celom, hogy egyhazi szertartasokat frjak Ie, hanem az egyedit, a maga
nemeben paratlant, azt, amit a nep adott az Onnepekhez, s azt, ami id6vel szokassa valt,
es ami messzemen6en egyedi volt szOl6falum, Budaors, egesz kornyeken. Celom volt
tovabba az is, hogy szokasokat, jatekokat, sz6rakozasokat frjak Ie az ut6kor szamara,
vagyis mindazt, amit masutt alig lehet megtalalni, hogy 6k is megismerjek azt a szorgal-
mas, vallasos, nepisegeben tudatos, j6kedvu helyseget, melynek lak6i -kOIonboz6
helyekr61 szarmazva bar -200 even at Magyarorszagon elve, megis egymasra talaltak,
osszeotvoz6dtek, sajat szokasaikat es erkolcseiket alakftottak ki, mfg egy napon -miutan
mindenOket, amijOk volt, ott kellett hagyniok -, ismet ugy sz6rtak szet 6ket, ahogyan
egykor 6seik eltek.

Michael Ritter
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Nehany sz6t a szerzorol

Bat yam, Michael Ritter 1918-ban, Budaorson
szuletett. Edesapank, Lorenz Ritter, 1921-ben a
(mai) Petofi utcaban vegyeskereskedest nyitott,
maid 1925-ben csaladjaval atkoltozott a (mai)
Deak Ferenc utcaba, ahol a kereskedest tovabb-

folytatta.

1924-tol 1930-ig batyam Budaorson jart iskola-
ba, maid tanulmanyait Budapesten, egy un. "pol-
gari" iskolaban' folytatta, melyet 1933-ban ered-
menyesen fejezett be. Ezutan reszt vett a csaladi
uzlet vezeteseben, kesobb ezt kellett volna atven-
nie.

Aztan kitort a haboru. 1942-ben bevonult a
magyar honvedseghez, ahol radi6s felderftonek
kepeztek ki. 1943-ban Oroszorszagba kerult.
Atelte a visszavonulast Lengyelorszagon, Magyar-
orszagon es Ausztrian at, ott erte ot a haboru vege.
A kozvetlen haboru utani idoszak zavaraiban a
Pass au kornyeki parasztokhoz szegodott el alkalmi munkara. Itt erte a hfr, hogy csala-
dunk nagy reszet Nemetorszagba telepftettek ki. Ezutan hozzatartoz6i keresesere indult,
akiket vegul Wurzburg kozeleben meg is talalt. Csaladunk egy resze azonban Magyar-
orszagon maradt, es meg ma is Budaorson el.

1947-ben Michael Ritter vinceller kepesftest szerzett. E hivatasban nagy szorgalommal
es elismeressel dolgozott. Ma Lauda-Konigshofenben nyugdfjaskent el.

Szulofalujanak, Budaorsnek, evkozi szokasair61 es hagyomanyair61 val6 vissza-
emlekezeseinek lefrasat, mintegy husz evvel a nemeteknek Budaorsrol tortent elker-
getese utan kezdte meg. A szerzo az evek saran alland6an kiegeszftette feljegyzeseit,
amint betekintest nyert ifjusaga idejeb61 szarmaz6 kr6nikakba, levelekbe es napl6kba,
mfg a konyv mai formajat elnyerte. A konyv megszuleteset az az indftek segftette, hogy
megorizze egy kultura emlekezetet, mely ebben a formaban mar tobbe nem letezik.

Mielott vegleg atadnam a sz6t a szerzonek, meg nehany megjegyzes:

A szerzo nem akart tudomanyos konyvet frni, s fgy nem akar versenyre kelni azzal a
szamos munkaval, amelyet egyetemi tanarok, neves neprajztud6sok, torteneszek,
nyelveszek vagy mas tud6s emberek frtak Budaorsrol. Szandeka egyszeruen az volt,
hogy sajat gyermekkori emlekeit megorizze az ut6kornak abban a remenyben, hogy fgy
egy kicsit meghosszabbfthatja egy visszahozhatatlanul es eroszakkal megszuntetett
kultura eletet. Stflusa eppen ezert nem a rendszerezo tud6s, hanem az emlekeiben
kutat6 mesemond6 stflusa, ugy, ahogyan a kukorica- vagy a tollfosztas estein gyakran

1 A"polgariH iskola rendszeresen a negy elemit kovet6 tovabbvezet6 iskolatfpus volt.
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fordultak a beszelgetesek a kozeli es tavoli multba. Neha olyan elenkek ezek az
elbeszelesek, hogy az ember szinte ott erzi magat a goly6z6 vagy "pinkaz6" gyerekek es
legenyek mellett; kozben meg-megvillan a csintalan k6pe is: Egy-egy "oldalvagas" az
"asszonynepnek", vagy a predikal6 papnak, akitol elszoknek a ferfiak, de az erejuket
fitogtat6 es tulbecsulo legenyek fele is, akik az DIy nehezen megszerzett templomi
zaszl6t kenytelenek ismet "begongyolni", mert alabecsultek a szeles idojarast.

A konyv, legalabbis elsolatszatra, a naptari evet koveti, de az 0lvas6 hamar eszre fogja
venni, hogy az egyes fejezetek inkabb "asszociaci6s" m6don fuggnek ossze, mintha a
szerzo az egyes fejezetek vegen azt mondana: "Errol eszembe jut..."

Ez teszi a konyvet -a sok tudomanyos munka mellett -olyan erdekesse es ertekesse.

Dr. Marti n Ritter,

erseki tanacsos,

az egri hittudomanyi f6iskola

volt tanara,

~ 1C~\ a Kastli Magyar Gimnazium
, ;. ! 'ci nyug. igazgat6ja

.';' l' 1\, gerlachsheimi plebanos...
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Eloszo.

A

ki manapsag az aut6palyan, nyugatr61 j6ve, Budapest fele kozelft, amint az
aut6palyan eleri a Budai Hegyvideket, egyszercsak maga el6tt talalja a
"Budaors" felfrasu kijarati tablat.

Balra, egy sziklas hegy toveben, magas panelhazak, kozvetlenul az ut menten.nagy
benzinkut, ugy, ahogy Eur6paban masutt is megtalalhat6. A lekanyarodas utan, nehany
mas, magyar nyelvu tajekoztatas mellett, varatlaul felbukkan egy maganyos nemet-
nyelvu tabla: "Willkommen in Wudersch" -"Isten hozott Budaorson!". Jobbra egy fal-
labda-kozpont (Squash-Zentrum), balra kis muhelyek, egy italbolt, tiritarka uzletek. A
helysegbe vezet6 ut jobboldalan csendes kapuk es udvarbejaratok: Semmi sem utal arra,
hogy ez a falu kulturtorteneti erdekessegeket mutathat tel. Hogy ezeket felfedezzuk, val-
lalni kell a faradsagot, hogy aut6nkat a falu templomanak kozeleben leallftsuk, es gya-
log induljunk felfedez6 utra. A barokk templomt61 jobbra egy a ket vilaghaboru saran
elesettek emlekere keszult emlekmu all, es aztan a nevek: Josef Deigner, Andreas Meier,
Johann Hofstetter... Csupa nemet nev.

Es aki meg azt a faradsagot is magara veszi, hogy egy mellekuton felbaktasson a regi
temet6hoz es megkfserli, hogy kibetuzze a neveket a regi sfrkoveken, mindenkit meg-
talal: Elisabeth Daxhammer, Lorenz Herzog, Maria Brandstetter, Theresia Lunz...

Mit jelentenek mindeme nemet nevek egy budapesti el6varos kozepen, a f6varosi
hatar kozvetlen kozeleben?

Budaors regi nemet telepules. Bar a helyseget talan mar a tizenkettedik vagy a tizen-
harmadik szazadban (s6t korabban is) alapfthattak, de a torokok kiuzese (1686) utan, a
18. szazad elejen, mint sok mas magyar falu, szinte teljesen lakatlan volt.

Benepesftesuk celjab61 aztan a Habsburg-csaszar, aki egyszemelyben magyar kiraly is
volt, embereket toborzott birodalma nyugati videkeir61: S fgy jottek is (a mai) Svajcb61,
Elzaszb61, a Feketeerd6b61, Ravensburg es Schwetzingen kornyeker61, nehanyan
Csehorszagb61 es Nemetorszag keleti reszeib61 is. Az els6 betelepulteket 1720-b61
jegyeztek tel Budaorsow. Miutan 1 739-ben a pestis szamos embert ragadott el az
igyekv6 helysegb61, a tizennyolcadik szazad kozepen a telepesek masodik hullama
erkezett. Megigertek nekik, hogy mentesek lesznek a jobbagysorst61, s ez sokuk szamara
nagy vonz6er6t jelentett. Az els6 telepul6k hazat, kertet, okrot, foldet kaptak, es ad6-
mentesseget fgertek nekik. fgy hamarosan j6m6dba kerultek. A kes6bbi telepesek mar
nem kaptak meg ezeket a kedvezmenyeket, 6ket neveztek "kis hazban lak6k"-nak3, akik
aztan napszamosokkent dolgoztak a kozben gazdagga valt parasztoknal.

Miutan a telepesek elhagytak szul6foldjuket, el6szor Ulmban regisztraltak, majd szal-
Ift6haj6kon, az un. "ulmi skatulyakon", a Dunan haj6ztattak lefele 6ket. Masodszor
Becsben vettek 6ket jegyzekbe, es annan osztottak el 6ket. Egyeseket kozuluk mar
utkozben mas nemesek birtokaira csabftottak a toborz6k, s fgy sohasem erkeztek meg

2 Ld. a budakeszi plebania korabeli anyakonyveit!
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kijelolt telepftesi helyukre. A legtobben azonban kozulok a Duna menti falvakban
telepedtek meg, es ott csaknem tiszta nemet telepuleseket hoztak letre.

Szulofoldjukr61 -kulonboz6 nyelvjarasuk mellett -termeszetesen magukkal hoztak
erkolcseiket es szokasaikat is, melyek a 250 ev folyaman eggye olvadva, regi-uj kultur-
ki ncsse valtak.

Ha ezeket az erkolcsoket es szokasokat kozelebbr61 megvizsgaljuk, mindenekel6tt a
szocialis komponensek tunnek fel. Egy falu szocialis egyseget kepzett, melyben igen
gazdagok es szegenyek, tekintelyes es kevesbe tekintelyes polgarok eltek egyutt. De a
szegenyt, a szocialisan hatranyosabb helyzetut sem vetettek meg, nem taszftottak ki,
hanem megvolt a helye a falu kozossegeben. Ha valaki peldaul tancmulatsagon nem
tudott belep6jegyet venni, rovid ideig penz nelkul is reszt vehetett a mulatsagban. Ha
valaki nem volt hivatalos az eskuv6re, akkor is rovid ideig ott lehetett, es lehet6sege volt,
hogy tancoljon a menyasszonnyal. Ha valakinek nem volt sajat bora, meghfvtak masok
a borospincejukbe.

Az is feltun6, hogy valamennyi erkolcsi magatartas es szokas a kozossegre vonatko-
zott: Egyutt enekelnek, tancolnak, etkeznek, egyutt jarnak a templomba, kolcsonosen
felkeresik egymast, segftenek egymasnak szureteleskor, kukoricatoreskor es tollfosztas-
nal.

A csalad mellett a falukozosseg a mukod6, teherbfro es er6sen osszetarto egyseg. Hogy
ez a masodik vilaghaboru vegen a nemet telepesek eluzesevel er6szakkal szetszakadt,
ugy, ahogyan ez a betelepules el6tt volt, ez a tortenelem fintora vagy tragi kuma.

'"Kleinhausler"-nek neveztek masutt is a kezmCiveseket, a "zsellereket", ill. mindazokat, akiknek nem volt

sajat parasztudvaruk.
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.A idon ejfelkor mordalyok dorrenese hfrdette, s a templomtoronyb61

harangzugas koszontotte az ujesztendot, a sotetbol fel-felbukkan6
alakokat lehetett latni, akik hol ebbe, hol abba az udvarba surrantak be,

hogy kis ido multan ujra kijojjenek. Legenyek voltak, vagy fi ata I hazas ferfiak, akik
szerelmUknek, fiatal felesegUknek, a szUloknek vagy nagyszUloknek es mas kozeli
rokonnak fejeztek ki ujevi szerencsekfvanataikat. Eloszor kopogtattak az erintettek
hal6szobaablakan, mfg valaki suttog6 hangon jelentkezett. "Erre a kintal16 bekialtotta
mond6kajat az ablakon, vagy egyszeruen csak ennyit mondott: "Szerencses es boldog uj
evet kfvanok". A kfvansagmond6nak nem kellett nevet mondania, hiszen a legkozeleb-
bi rokonokat mindenkor felismertek hangjukr61 is. Neha ket-harom fiatal osszefogott es
egy~tt adtak elo ujevi kfvansagaikat, gyakran vers vagy dal formajaban, melyet neha har-
monikaval is kfsertek.

Mivel az elsokent eloadott j6kfvansagokat kUlonosen is hatasosnak tartottak, ezert
mindenki azon volt, hogy minel korabban elmondja oket. Ez az igyekezet gyakran
jovedelmezo is volt, mert a koran eloadott j6kfvansagokat sokszor kUlonosen is
nagylelku zsebpenzzel honoraltak. De egy korty bort, vagy akar egy poharka palinkat
mindenkeppen "hozott". A megzavart alomert senki sem bosszankodott. Ezen a napon
a legtobb lakasban ugyis korabban gyujtottak vilagossagot, mert gyakran sajat gyerekeik
is koran el akartak indulni otthonr61. Sokszor a rokongyerekek is felzavartak a csaladot

almab61, hogy ujevi j6kfvansagaikat elmondhassak. A nagyszUlok neha csak felUltek az
agyban, mfg az unokak eloadtak ujevi j6kfvansagaiakat.

S hogy egyetlen koszontendo szemelyt el ne feledjenek, pontos utvonaltervet allftottak
ossze, reszben, hogy ne tegyenek meg felesleges utat, masreszt, hogy olyan gyorsan,
ahogyan csak lehet, mindenkit meg tudjanak latogatni.

MindenUtt, ahol a gyerekek a -legtobbszor rovid, de neha tobb str6fab61 is al16 -
mond6kajukat eloadtak, kisebb ajandekot kaptak. A rokongyerekeknek egy kis penz is
jart, idegen gyerekeknek, foleg ha hazr61-hazra jartak, inkabb edesseget ajandekoztak. S
ha utkozben rokonsagban vagy j6baratsagban levo gyerekek talalkoztak, bUszkeri di-
csekedtek el "sikereiket".

1 0 6ra tajban a kislanyoknak haza kellett menniok. Ok ugyanis csak az Unnepelyes
nagymise kezdeteig mehettek "j6kivansagokat mondani", s ez a mise 10 6rakor
kezdodott. Ezutan mar csak a fiuk "j6kivansagai" szamftottak... Del korUI aztan ok is
hazasiettek szuleikhez, es -mint elpzoleg a kislanyok -ok is bUszken vontak "merleget",
s elmeseltek, kitol kaptak a legtobb penzt es milyen elmenyben volt reszuk.

Ezen a napon sok iskolakoteles gyerek tavolmaradt a templomb61, am it nem is r6ttak
tel nekik, mert a "j6kfvansagmondas" szamukra ezen a napon fontosabb volt, mint a
szentmise.

De sok felnott is hianyzott ezen a napon szokasos helyerol a templomb61. Foleg a fiatal
ferfiak es a legenyek, mert ok az U jev ejszakajat szfvesebben toltottek a vendegloben

vagy valamelyik pinceben.
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1. kep

A fiatal ferfiak altalaban a "nagymisere" jartak, ez koran, het 6rakor kezdodott. A
szentmise utan a pap a sz6szekre ment es predikalt, de sok terti ilyenkor mar elhagyta a
templomot, reszben azert, hogy otthon ellassa az allatokat, vagy csak azert, hogy meg-

szabaduljon a predikaci6t61. fgy a predikaci6n
.,..c"'C foleg csak az idosebb ferfiak es asszonyok

maradtak vissza ahftatos hallgat6kkent.

A legenyek szfvesebben latogattak a "Levente-
miset4. Ezen a misen csak magyar egyhazi
enekeket enekeltek, s az imakat is magyar nyel-
ven mondtak. Ez a mise nyolc 6rakor
kezdodott, es csak tel 6rat tartott. Predikaci6
nem volt. A leventeifjusag -kikepz6i vezetese-
vel -egysegen vett reszt ezen a misen.

9 6rakor a "kismise" kovetkezett. Ez is csak tel
6raig tartott, s ezen sem volt predikaci6. Ezen a
misen, mint minden mas istentiszteleten is,
nemet nyelven enekeltek es imadkoztak.

Az asszonyok es a lanyok nemcsak vasar-
napokon es Onnepnapokon, de hetkoznapokon
is, nepviseletben jartak. FeitCin6 volt a szelesen
elal16 szoknya. Ennek oka az volt, hogy
berakott szoknyajuk alatt harom-negy kOlon-
bozo szfnCi es merevre kemenyftett als6-
szoknyat hordtak. A felsoszoknya mindenkor2. kep
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sotet szfnu volt, es -az elOls6 resz kivetelevel -sok-sok ranccal. Szegelykent egy mint-
egy haromcentimeteres barsonyszalagot varrtak ra. Ehhez tartozott meg a sotetkek,
csaknem fekete szfnbe hajl6 felkoteny, melynek vasalasi hajtasai vilagosan lathat6k
voltak. Fels6testOkon az asszonyok es leanyok "juperl"-t hordtak, egy konnyu anyagb61
-de neha barsonyb61 is -varrt ujjas mellenyfelet, amely szfnben az als6szoknyahoz
illett. Keskeny galleria es hosszu ujja volt, sa nyaknal kezdve teljes hosszaban begom-
boltak. Labukra kek harisnyat es fekete felcip6t huztak, de hetkoznapokon f61eg poszt6-
papucsot hordtak. Ehhez az asszonyoknal mindenkor egyszfnu fejkend6 volt szokasban,
a lanyok meleg id6ben neha enelkul is jartak az utcan.

Miutan a gyerekek valamelyest onal16va valtak, a fe)n6ttek viseletet hordtak.

A kisgyermekeknek, mihelyt csak kin6ttek a p61yab61, olyan ruhacskat. varrtak, a-
melynek ujjas es szorosan a testhez simul6 fels6 resze szoknyacskaban vegz6dott. fgy
nem okozott gondot, ha bilire kellett Olniok. A kicsit nagyobb fiuknak viszont edes-

anyjuk "alul nyitott lelegmelegft6t" varrt. Ez kis, hatulgombol6s, de a labak kozott es a
pop6nal nyitott, overall volt.

Del korOl, amikor a pap utols6 baranykait is elbocsatotta, mindnyajan hazasiettek,
hogy egyOttesen vegyenek reszt az ebeden, melyet kozben az anya, az "Ahnl" -a nagy-
mama -vagy az egyik nagylany regi recept szerint keszftett el. Ujev napjan szarnyas
nem kerulhetetett asztalra. Ezen a napon diszn6hus volt szokasban. Mas vasar- es
Onnepnapokon altalaban mindig volt szarnyas az asztalon, de ujev napjan az volt a
hiedelem, hogy a szarnyas elkaparja a szerencset, mfg a "diszn6 mindig el6re tur".

Most mar csak az apara vagy a "" ,,'c..""'(;.:~:'fT?
csalad id6sebb ferfitagjara kel- ~ ,,--c,
lett varni a csaladnak, mfg az a
pinceb61 j6 borral haza nem
erkezik. A bor unnepi ebednel
sohasem hianyozhatott. KOlon-
ben is az volt a szokas, hogy a
ferfiak minden vasar- es Onnep-
nap delel6tt kimennek a
borQspincebe, hogy utannanez-
zenek, nem szivarog-e a hord6.
Mivel a borospince altalaban
ket kilometernel is nagyobb
tavolsagra volt a lak6hazt61, a
csaladnak bizony gyakran kel-
lett varnla az ebeddel.

Delutan a ferfiak vendegl6be
mentek, hogy bor es kartyajatek
mellett baratjaikkal talal koz-
zanak. Az asszonyok a gyere-
kekre vigyaztak, vagy atmentek
a szomszedba egy kis tereferere.
Id6sebb asszonyok szfvesen 3. kep
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mentek el a "delutani ajtatossagra", vagy -ahogyan Budaorson neveztek -a "Iitaniara".
Itt talalkoztak a "Marialanyok" is, hogy delutanjukat aztan az egyleti szekhazban toltsek
e15. De a delutani ajtatossag veget sokfiatalember is s6varogva varta, mert csak, miutan
a hfvek elhagytak a templomot, kezd6dott a tanc.

Miel6tt azonban a zenekar az els6 tancot eljatszotta volna a tancteremben, el6bb a
vendegl6 el6tt, az utcan, alltak tel, es harom indul6t jatszottak. Csak aztan vonultak a
zeneszek a tancterembe es kezdtek meg a tanczenet. Az els6 szam mindig egy gyor-
spolka volt. Kozben a tancolni vagy6k is osszesereglettek a teremben, melynekbejarata
mindig az udvarra nyflt. Mindenkinek, aki be akart lepni a terembe, az ajt6nal el6bb ki
kellett fizetnie a belep6dfjat. A terem falai menten padok alltak, ezen pihenhettek a tan-
cosn6k a szOnetekben. A legenyek a szOnetekben inkabb a vendegl6 sonteset latogattak,
s csak akkor jottek vissza a terembe, ha a zenekar a kovetkez6 tancot kezdte. Gyakran
megtortent az is, hogy egy-egy tanc kozott nehany lany a terem kozepen kart kepezett.
Neha nehany legeny is tarsult hozzajuk, es -leginkabb nepdalokat, de ritkan ujabb
n6takat is -enekeltek.

Ha valaki olyannal tancolt, aki kOlonosen tetszett neki, vagy akinek imponalni akart,
vagy csak egyszeraen, mert a partnerrel j61 tudott tancolni, magyarul odakialtott a
zenekarnak: "Hogy volt!". Kozben magasba nyujtotta kezet, hogy a -mindig magasabb
emelvenyen al6 -zeneszek, lathassak, ki kialtott. Ezutan megismeteltek az eppen befe-
jezett darabot. Ezek a bekialtasok tobbszor is megismetiOdtek, mert kozben mas is
szfvesen tancolt tancosn6jevel, vagy oromet lelte a zeneszamban. fgy el6fordult, hogy
ugyanazt a tancot egymasutan tobbszor is eljatszottak. Utana mindaz, aki "Hogy volt"-
ot kialtott, a zenekarnak ket peng6t kellett fizetnie.

Ha egy fiatalamber olyan tancosn6t kert tel, aki a tancot mar egy masik ifjunak fgerte,
eleg volt udvariasan meghajolnia, es azt mondania: "Szabad kernem?" Ekkor az eredeti
tancos atengedte tancosn6jet a masiknak. fratlan szabaly volt, hogy ez a par legalabb
egyszer vegigtancolhatott a termen, miel6tt egy ujabb lekeres szetvalasztotta 6ket.
Gyakran el6fordult, hogy egy bizonyos evfolyamhoz tartoz6 iskolatarsak kOlonszamot
rendeltek, amelyre mar el6z61eg penzt gyajtottek. Megrendelt zeneszamokat ugyancsak
kOlon kellett kifizetni. Ezen a tancon csak az ehhez az evfolyamhoz tartoz6k tancolhat-
tak.- Mihelyt a kOlonkfvansagot kozoltek es azt kifizettek a zeneszeknek, tust fujtak,
majd az egyik zenesz ezt kialtotta a terembe: "A kovetkez6 tanc az ...evfolyame!" Ilyen
fordul6 utan is nem egyszer "Hogy volt"-ot kialtottak, az ismetlesnel ismet minden tan-
coskedva reszt vehetett a tancon. Az ilyen megrendelt tancnal a tancosok eletkora volt
a mertekad6. (Mivel a lanyok kOlon iskolaba jartak, a legenyek sokszor nem is tudtak,
hogy a lanyok melyik evfolyamhoz tartoznak.)

Hazasok csak ritkan vettek reszt ilyen tancmulatsagon, mert nem illett az ifjusag koze
keveredniok. A tobbiek ezt rossz neven vettek volna t6lok. S fgy gyakran megesett, hogy
fiatal asszonyok alltak a terem bejaratanal, s irigykedve neztek a tancol6kat.

."Levente" magyar ferfinev, melyet egykor Arpad fejedelem fia viselt. Errol a fejedelmi sarjr61 neveztek el azt
a felkatonai ifjusagi szervezetet amelybe -az iskolaskor befejezese utant61 a katonai behivasig ill. sorozasig-
minden ferfinak reszt kellett vennie.
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De id6sebb asszonyok is alldogaltak ott, pontosan megfigyelve, ki kivel tancol tobb-
szor is. Ez szolgalt aztan az ujabb falusi pletykalkodas anyagaul.

Minden tancmulatsagon volt kulontanc is a hazasok szamara. Ilyenkor ismet tust fuj-
tak, majd az egyik zenesz ezt kialtotta a terembe: "A hazasok tancolnak!" Ekkor tilos volt
a n6t1eneknek a tanc. Mihelyt azonban valaki "Hogy volt!"-ot kialtott, a tancfelulet ismet
az ifjusage volt! Akik nem akartak vagy nem tudtak belep6dfjat fizetni sem volt egeszen
tilos a tancban val6 reszvetel: Mindenkinek lehet6sege volt arra. hogy harom tancsza-
mot ingyen vegigtancoljon. Ha viszont valaki megkfserelte, hogy fizetes nelkul harom-
nal tobbszor is megjelenjen a tancparketten, azt a penztaros tanc kozben is magallftot-
ta, es udvariasan megkerte, hogy vagy fizessen, vagy hagyja el a tancfeluletet.

Ejfel tajan aztan vege volt a tancmulatsagnak, melynek utols6 szamakent mindig
indul6t jatszottak. Ekkor a zeneszek osszecsomagoltak hangszeruket, majd -a szerelme-
sek parosan, a tobbiek csoportosan nevetve es trefalkozva -indultak hazafele.

fgy vegz6dott a uj ev els6 napja.

5 "Marialanyoknak" egy, a noverek altai vezetett vallasos egyesulet tagjait neveztek.
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UjEV ES HAROMKIRAL YaK ONNEPE KOZOTT ...

A

kovetkezo napon egyik-masik ember felalomban vegezte munkajat, es 50-
kaknak a laba fajt meg az ujevi tanct61. Szerencsere ebben az idoben nem
sok tennival6 akadt, hacsak nem sok h6 esett es az idojaras sem volt tul

hideg. Ekkor befoghattak a lovakat, hogya havat az utcar61 es az udvarb61 elszallftsak.
A havat eloszor osszelapatoltak, allan szekerre raktak, majd kihajtottak vele a hatarba.
Utkozben derekasan meghajtottak lovakat, mert ezaltal sok havat veszftettek, amit aztan
mar nem kellett lelapatolni. Ilyen "h61erak6 helyen" talalkoztak az ismerosok nemi
beszelgetesre, es a szavakkal egyutt gyakran repultek a h61abdak is.

Ha egy ilyen h6szallft6t a fiuk h6goly6kkal tuz ala vehettek, pokolian elveztek a
csatarozast, ugy hogy rovid idore meg a "csuszkoralast" is abbahagytak.

Egy dombon a fiuk a havat szilardra tapostak, amely a cipotalpon torteno csuszkalas
kovetkezteben aztan jegge valtozott, es vegul"csuszdava" valt. Gyakran szank6palyat is
keszftettek, mely neha jelentos hosszusagura sikeredett. A vakmerobbek raadasul meg
san cot is epftettek ra h6b61, amelyen aztan egyesek batorsagukat bizonyftottak, meg ha
neha szankak is tortek ossze, vagy cipok mentek tonkre. Nehany fill (Ianyok ritkabban)
kiment a jegre, amely akkor keletkezett, ha a faluszeli reteket osszel elontotte a vfz.
Korcsolyaja csak igen keves gyereknek volt. De a "patk6n" val6 csuszkalas mar ele-
gendo elvezetet jelentett. Ebben az idoszakban minden fill patk6s cipot akart huzni.
Ezek 16patk6 formaju vasdarabok voltak, melyet a cipesz a cipo sarkara szegezett. Kis
gyakorlas utan a fiuk megtanultak, hogy kis nekifutas utan cipojuket ugy tartsak a jegen,
hogy a "csuszkal6patk6" szegelyen csusszanak. Mivel ezek a patk6k keskenyek voltak,
nagyon messze el lehetett csuszni veluk. Ha valaki alatt beszakadt a jeg, az sem volt
nagy vesz, mert a vfz melysege ritkan haladta meg a 40-50 centimetert. Ilyen baleset
utan ugyan kijart egyeseknek nehany apai pofon es egy derekas natha, de a sz6rakozas
mindenert karp6tolta oket. Nemelyik fill ilyen malar utan azzal vigasztalta magat, hogy
hamarosan ugyis lebontjak a karacsonyfat, 5 akkor majd szidas es pofon helyett eleg
edesseg es nyalanksag lesz.
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.!)/t!! a Vfzkereszt napjan (jan.N6.) a Harom Szent Kiraly haz~61 hazra j~rt, f6ke,nt
a gyerekek arca volt derus, mert ezen a napon bontottak Ie a karacsonyfat.
Igaz, nem minden csalad vart ezzel a munkaval eddig a napig. Egyeseknel

utban volt a fa, kulonosen, ha a csalad nagy es szoba kicsi volt. De a legtobb csaladnal
eddig a napig allt a feldfszftett karacsonyfa. A lebontasra alatalaban delutan, a litania
utan, kerult sor. Az elosztasnal szigoruan ugyeltekarra, hogy minden gyerek ugyanan-
nyi "szaloncukrot" kapjon6. A "szaloncukrot" az egesz karacsonyi id6szak saran minden
gyerek s6varg6 szemmel vigyazta, s most valt a feltekeny szetosztas targyava. A tobbi,
csokoladeb61 vagy cukorb61 keszult figurakat es a "mezeskalacsos" keszftmenyeket is,
alland6an szemmel tartottak. Haromkiralyok napjan vegre mindezek tulajdonosra talal-
tak.

Ezen a napon egy kis tanyeron s6t, kenyeret, hagymat es kretat, neha egy almat is, vit-
tek magukkal az unnepi nagymisere. Otthon a csalad minden tagja kapott egy darabkat
a kenyerb61 es az almab61, a hagyma es a s6 az etelbe kerult, a kretaval pedig -a Szent
Harom Kiraly tiszte:letere -a bejarati ajt6 tole ezt irtak: G+M+B es az evszamot. Ez a jel
egesz eveh at aldashoz6kent ottmaradt, s csak a kovetkez6 evben ujftottak meg az uj

evszamm~1 egyutt.

A "Harom Szent Kiraly", akik ezkeben a napokban hazr61-hazra jartak, leginkabb
szegenyebb csaladok gyerekei voltak, akik -a regi szokasokhoz hfven -a
"Haromkiralyok" tortenetet enekeltek el. Egy rudon kemenypapfrb61 keszftett csillagot
vittek a csoport el6tt, melyet vagy sargara festettek, vagy sztaniol papfrral vontak be.
Egyikuk egy dobozt viti, amelyet a haz asztalara helyezett, abban a remenyben, hogy
valaki nagyob penzermet dab bele. Mihelyt este lett, hazatertek, ismet levetettek
szegenyes -s kiralyhoz alig melt6 -oltozetuket.

De ki tor6dott ezzel, senki sem bfralta 6ket. S6t! Mindig szep volt latni, hogy egy 6sre-
gi szokast tartottak eletben.

6 A "szaloncukor" rojtos, szfnes papfrba csomagolt cukorbonbon volt, melyet fonalfal parosaval kotottek ossze,

es a karacsonyfa agaira fiJggesztve alkotta a karacsonyta dfszet.
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FARSANG

A kovetkez6 napon az iskolasgyerekek ismet az iskolaba indultak, s a szul6k
ismet szokasos munkajukhoz lattak. A parasztoknak ezekben a napokban
tobb szabadidejuk maradt, de azok, akik Budapesten dolgoztak, nem eltek

ilyen j6sorban, mert nekik meg szombaton is dolgozniok kellett.

Ez kulonosen farsangi id6ben esett nehezukre, mert ilyenkor szamos alkalom adodott
sz6rakozasra, es minden szombaton b6ven volt lehet6seg a tancra, mert a legtobb egylet
tagjai es baratai szamara bait rendezett.

Voltak zartkoru balok is, amelyeken csak egy meghatarozott evfolyam vagy egy
bizonyos egylet tagjai vehettek reszt. A falu vezet6sege erre gyakran igen szep, valame-
Iyik budapesti nyomdaban el6allftott meghfv6t is kapott.

A nagy balokon kfvul, melyeket mindig egy vendegl6ben rendeztek meg, meg nagy
kozkedveltsegnek orvendtek a "batyus balok" 7,. Ezeket mindig maganhaznal rendeztek.
Ebb61 a celb61 egyszeruen kiurftettek egy szobat. (A szobak altalaban SxS meteres
nagysaguak voltak). Ilyen balokra csak a rokonok es ismer6sok voltak hivatalosak, eset-
leg meg egy-ket szomszed is. Mivel j61 ismertek egymast, a hangulat gyakran oldottabb
volt, mint a nagy balokon. Buzgon tancoltak, megha csak egy egyetlen harmonikas vagy
hegedus hangjara is. Ritkabban egy lemezjatsz6 zenejere, mert az ilyen technikai ujdon-
sagok igen dragak voltak, es ezert al ig elerhet6ek. 5 ha a vendeglatonak meg j6 bora is
volt (az pedig majdnem mindig akadt), akkor a j6 hangulatnak nem volt hatara. F6dolog
volt a szeles jokey, es ez az ilyen tarsasagban sohasem hianyzott, mert a bar mindenkit
megvfdamftott. A sutni val6 kolbaszt, fustolt szalonnat vagy sonkat a resztvev6k a
"batyuban" hoztak magukkal; innen a nev: "batyusbal". A borert fizettek a vendeglat6-
nak, s fgy vegul mindnyajan j61 jartak. Nem kevesbe vfdaman folyt Ie egy lakodalom,
meg akkor is, ha csak "kis lakzi" volt. Az eskuv6kre gyakran telen kerult sor, mert ekkor
midenkinek tobb ideje volt. Ebben az id6szakban mindig volt diszn6toros is a haznal. A
"kis" lakodalomnak csak keves vendege volt, es az oromszul6k lakasan tartottak. Az
eskuv6 utan, amelyre mindig delel6tt kerult sor, b6seges ebed es sok sutemeny kerult az
asztalra. Es a bar sem fogyhatott ki. Vacsora utan egyetlen zenesz muzsikajara tancoltak,
eifel fele minden be is fejez6dott.

Az eskuv6kr61, melyeket farsangkor rendeztek, azt mondtak neha a rossznyelvuek:
"No, ez a kett6 sem kerult volna ossze, ha a farsangi id6szak nem lett volna ilyen rovid!"
Ez azt jelentette, hogy rovid farsangkor meg a legcsunyabb is parra talalt, mert a rovid
id6 alatt, amely a hazassagig rendelkezesre allt (Ujevt61 a farsangi id6szak vegeig), keves
id6 maradt az alapos megfontolasra.

Hamvaz6szerda es husvet kozott "csendes id6szak" kovetkezett, melyen nem tan-
coltak, nem tartottak mulatsagot es eskuv6t.

Ezert az ifjusag egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy a b6jti napok bealltaig
szorakozhasson. Farsang els6 napjan a tanc -szokas szerint -csak a delutani ajtatossag

, "Binkel": kend6be kotott batyu. Innen: "Binkelballe"
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utan kezd6dott. Ezen a napon a zeneszek kulonos buzg6saggal jatszottak, s gyakrabban
kellett a tancot megismetelniok, mint maskor. Ejfel tajban osszecsomagoltak zeneszer-
szamaikat es haza igyekeztek, hogy a nap faradsagait kipihenjek. De nem sokat pihen-
hettek, mert a kovetkez6 del6tton, 10 6ra tajban mar ismet megkezd6dott a mulatozas.
Delel6tt legtobbszor csak nehany von6s jatszott, de az ifjusag megis delig tancolt.
Delutan 2 6ra tajban ismet megjott a tobbi muzsikus is, es amint a gyors polkaba
kezdtek, az ifjusag ismet a tancteremben tolongott. Most ismet ejfelig tancoltak. Farsang
keddjen sem volt maskepp. Delel6tt es delutan hevesen folyt a tanc. Ejfel fele a zeneszek

vegleg tokjukba helyeztek zeneszerszamaikat. De miel6tt erre sor kerult volna, nehany,
kulonosen vidam fiatal, el6bb meg "eltemette a farsangot", mikozben m6kasan felalltak,
ugraltak es kurjongattak. Egyesek neha csoportba ver6dtek, szereztek egy nagy tekn6t
(mos6tekn6t vagy diszn6valyut), ebbe egyikuk belefekudt, majd nehany legeny behozta
a terembe. Sok nevetes kozepette koruljartak a termet, mikozben a zenekart gyaszin-
dul6t parodizalt, ismet kivonultak a tancteremb61. Ezzel veget eft ez a vidam id6szak.
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/;~I arsang idejen nemcsak sok asszony talalt alkalmat fecsegesre es plety-
(j£ kal,kodasra, a !erfiak,is mindenf~.ler151 tudtak S~?t valtani, ha a kovacsnal

~ talalkoztak. Mlvel meg sem a szol15ben, sem a foldeken nem akadt munka,
szamos legeny vagy fiatal hazas sok id15t toltott a kovacsmuhelyben, amely nemcsak
kedelyes, hanem meleg hely.is volt. Akovacsmester is DrOit az ilyen hangulatnak, mert
akkor az 15 munkaja sem volt annyira egyhangu. Neha egy.ik-masik a jelenlev15k kozol
meg a fujtato fogantyujat is megragadta, s fgy a seged mas munkara szabadult tel. A
kovacsnal sohasem lehetett unatkozni. Szapora, pontos es ritmikus porolycsapasait
mindig szorakozas volt megbamulni.

4. kep

Itt alldogaltak tehat egyutt a ferfiak munkasruhajukban. A parasztok hetkoznapi
ruhazatahoz feltetlenul hozzatartozott a kek mellkoteny. Telen a ferfiak kiskabatot is
hordtak, de a kotenyt ehhez is viseltek. El6fordult, hogy valamelyik parasztember vagy
parasztlegeny csizmat is huzott. De a harmincas evek veget61 szinte sohasem vettek tel
az ehhez il16 nepviseletet, amely szuk terdnadragb61 es a ravarrott cifrazatb61
(vitezkotesb61), az ehhez il16 zekeb61, a sok femgombbal ellatott mellenyb61 es a szuk-
szaru csizmab61 allt. Ezt a ruhat csak kulonos alkalmakkor, peldaul a kormenetek idejen
vettek meg e16.

Kozonseges vasarnapokon es unnepnapokon a ferfiak semmifele kulonosebb viseletet
nem hordtak, csak egyszeruen jobb holmit vettek tel: feher inget, ujjatlan mellenyt, zak6t
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5. kep 6. kep

es magasszaru fekete cip6t. Felcip6t ritkan hordtak, cip6t pedig csak feketet, mas szfnut
nem. Ut6bbit csak a Budapesten dolgoz6 fiatal ferfiak viseltek. Ok munkakotenyt sem
hordtak.

Amit a kovacsmuhely jelentett a fiataloknak, az volt a trafik (a dohanyaruda) az
id6sebb ferfiak szamara. Minden trafikban, mely mindig kulon helyiseg volt, szekek all-
tak, vagy egy pad, ahol a ferfiak dohanyzas kozben kenyelmesen leultek es megtar-
gyaltak a legujabb falusi esemenyeket.

Vasarnap delel6tt sok fern es legeny a borbelynal talalkozott, ahol hajvagas vagy
borotvalas utan meg szfvesen elid6ztek, beszelgettek es trefalkoztak. A borbelyok csak
szerdan es szombaton este, valamint vasar- es unnepnap delel6tt tartottak nyitva.
Vasarnapokon es unnepnapon azonban a borbelyok is a a vendegl6kben (15 volt
bel61uk Budaorson) kerestek a kedelyes egyuttletet.
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SO RozAs

.9T avasszal konnyen el6fordulhatott, hogy valaki larmaz6 legenyekkel talalko-

U / zott, akik gyakran ugyancsak nekividamodva, kiabalva es kurjongatva

vonultak v~gig az utcan: Ezek sorozas el6tt al16 rekrutak voltak.

A sorozasra hfvott legenyek mar a sorozas el6tti vasarnap megkezdtek a vendegl6k es
borospincek latogatasat. A sorozasra rendszerint a het vegen kerult sor. Egyik pincet a
masik utan kerestek tel, es ebben azok is reszvettek, akiknek volt sajat boruk, mint a
gyari munkasok es a napszamosok fiai. Ilyenkor ejjel-nappal folyt az ivaszat: napkozben
egyik vendegl6bol a masikba, ejszaka pedig a pincekbe vonultak. Igy nem csoda, ha a
sorozas napjan ugyancsak be voltak rekedve. A sorozas el6tti heten senki sem dolgozott
kozuluk, legfeljebb azok, akiknek a varosban volt a munkahelyuk, de ezeken a napokon
legtobbszor 6k is tavol maradtak a munkat61. Nehany rekruta nemzeti zaszl6t is vitt,
melyet sok szfnes szalag dfszftett. A sorozas napjan a kozseghaza ("Gmaahaus") udvaran
kellett megjelenniok, melynek kapujat csend6rok 6riztek. Amikor a sorozas befe-
jez6dott, mindnyajan egyszerre rontottak ki az utcara. Most meg job ban larmaztak, mint
el6tte. Nemelyik rekedt torokkal kialtotta: "Hopp, katona!". Ez azt jelentette, hogy alkal-
masnak talaltak. Azok, akiket alkalmasnak min6sftettek, tovabbra is szalagokkal dfszftett
kalapot hordtak, az alkalmatlanok viszont levettek kalapjukr61 rekruta-dfszuket. De ett61
fuggetlenul kes6 ejszakaig tovabb is egyutt unnepeltek valamelyik vendegl6ben.

98



W iragvasarnap, vagyis a husvet el6tti vasarnapon, a /lpalmaagakat"
(/lPalmkatzl": barkas fuzfaagakat) aldottak meg a templonban. Nehany agat
csokorba kotottek, es foleg gyerekek vittek megaldasra az unnepelyes

nagymisere. Utana a padlason (/lDachboan") egy gerendahoz dugtak, ahol villamcsapas
ellen kellett vedelmet nyujtania. Neha egy-egy ag a szobaban egy szentkep vagy a
kereszt moge is kerult.

A rakovetkez6 csutortokon, azaz nagycsutortokon, unnepnap volt, amikor sokan fel-
kerestek a templomot. A liturgia saran, a /lgl6ria/l eneklesekor, meg egyszer harangoz-
tak, aztan nagyszombatig pihentek a harangok. Ez alatt az id6alatt a kerepel6 fiuk jartak
a falut, hogy kerepl6jukkel a reggeli, deli es esti harangsz6t p6toljak.

Nagypentek szigoru b6jti nap volt. A kaven kfvGI csak egyszer volt etkezes, ez is csak
hideg etel volt. Zsfr az etelben nem lehetett. Ezen a napon munkat sem vegeztek.
Delutan minden nagy- es kisgyerek a kormenettel a Kalvariahegyre vonult.

Ez szep, mintegy 50 m magas, magaban al16 domb volt a telerGIes szelen, mintegy
1200 meternyi tavolsagban a templomt61. A domb labanal egy kis kapolna allt, ahonnan
tobbszorosen spiralformaban kanyarod6 osveny vezetett a csucsra, ahol harom,
messzir61 lathat6 kereszt allt. Az osveny menten 14 keresztuti staci6 allt, s mfg a
kormenet a harom kereszt fele vonult, mindegyiknel rovid ahftatot tartottak. A keresztut
Gnnepelyes befezese a harom keresztnel tortent. Az iskolasgyerekek, akik osztalyonkint
zart egysegben vonultak ki, megalltak a domb labanal, es csak a visszavezet6 uton csat-

7. 

kcp
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8. kep

lakoztak ismet a kormenethez. Aztan enekelve es imadkozva tertek vissza a templomba.
A zaszl6hord6k a magukkal viti zaszl6kat visszahelyeztek a templompadok oldalahoz
erosftett tart6kba, hogy a kovetkezo napon ismet hasznalni lehessen oket. Mert nem
sokaig nyugodtak helyukon, hiszen a kovetkezo napon, nagyszombaton, ismet a
kormenetet kfsertek.

9. kep
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Este, a feltamadasi kormenet
saran ismet zugtak a harangok a
templomtoronyban, miutan mar a
delelotti liturgia saran ismet "visz-
szatertek R6mab6l". Sok gyerek
nagy figyelemmel vart erre a
harangsz6ra, mert ilyenkor meg
kellett razniokl a gyOmolcsfakat,
hogy a kovetkezo evben boven

teremjenek.

Nagypentektol (amelynek litur-
giajat akkoriban delelott kilenckor
tartottak) a feltamadasi szertartas
idopontjaig szentsegimadas volt a
szent sfrnal, amelyet a templom
egyik, a kijarati ajt6 melletti melye-
deseben helyeztek el. Itt terdeltek
az asz-szonyok es lanyok a ragyog6
temp-lomkovezeten imaba melyed-
ve. A szuk fOlkeben szamos gyertya
egett. A ferfiak ritkabban kapc-
sol6dtak bele a szentsegimadasba.
Csak a "Ioveszek" alltak -kettesev-
el felvaltva -orseget a sfrnal.

, 10. kep
A legenyek, akik ebben reszt vet-

tek (12 lovesz es egy folovesz,
vagyis a parancsnok), osregi szo-
kast oriztek. Minden evben egy-egy barati tarsasagb61, vagy a rekrutak sorab61 ujra es
ujra verodtek ossze. OltozetOk tradfci6kban gazdag es regi erdetu volt. Szuk csiz-
manadragot hordtak az ehhez ilia szukszaru csizmaval, hozza fekete zeket ("Janker"),
keskeny barsonygallerral. Amilyen osi volt a viseletOk, olyan 6sdiak voltak fegyvereik is,
melyekkel bizonyos meghatarozott alkalmakkor Odvlovest ("Salut") adtak Ie. EgyikOk,
parancsnoki jelkepkent, puska helyett kardot viselt.

Legszebb dfszOk a kalapjuk volt, melynek hats6 felere, sok gonddal, faradsaggal es
koltseggel keszftett csokor ("Buschen") volt erosftve. A "Buschen" sok szfnes viasz-
gyongybol es viaszviragb61 kE)szftett csokor volt, melyet az eletfa, a tuja, agaival is
dfszftettek. A szent sfrnal ortal16 loveszek csokrara meg ket szeles kek szfnu szalagot is
kotottek, melyek 50 cm hosszusagban 16gtak Ie hordoz6juk hatara.

A "Ioveszek" a feltamadasi kormenetet is kfsertek, de ekkor a kek szalagot pirosra
csereltek, az Dram jelkepekent. Mfg. a tempi om ban a feltamadasi szertartas folyt, sok
hfvo a templom elott gyOlekezett, hogy az utana kovetkezo kormeneten resztvegyen.

Ide ismet magukkal vittek az osszes zaszl6t, es mindaz, aki zaszl6t vitte, tudta, hol a
helye a kormenetben. Mivel egy zaszl6nak gyakran jelentekeny sulya volt es a szel
erosen fujt, nem egynek meg kellett allapftania, hogy tul nagy volt az onbizalma. A zasz-
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11. kep

16kat ugyanis nem mindig ugyanaz a szemely vitte. Neha csak azon mult, ki huzza ki
elsokent a tart6jab61. Zaszl6t vinni nagy kitOntetesnek szamftott. Neha cserelodtek is a
zaszl6vivok, hogy tobben is juthassnak ehhez a megtisztelteteshez, s fgy a zaszl6vivonek
is konnyebb volt a dolga. Ha a szel erosen fujt, a zaszl6t levettek a rudjar61,
osszegongyoltek, es fgy vittek a kormenetben. Ilyenkor egy terti csak a rudat vitte.
Gyakran mar besotetedett, mire a tomeg megindult. Ekkor valt csak val6ban Onnepe-
Iyesse a kormenet, amikor az asszonyok es lanyok a sok ego gyertyat vittek, s a nep -a
fuv6szene kisereteben -lelkesen enekelt: "Krisztus feltamadott...!" A kormenett mintegy
300 meteres utat tett meg, s mindenOtt, ahol elhaladtak, gyertya egett, s szfnes viragokkal
ovezett szentek szobrai alltak az ablakokban.

Az Onnepelyes kormenet befejezese utan mindenki szfvesen sietett haza. Alig tudtak
kivarni, hogy a husveti sonkat-felszeljek, mert mindnyajan mar nagyon megeheztek
husra, hiszen viragvasarnap 6ta, azaz mar egy hete, nem kerOlt hus az asztalra!
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HUSVET

// mint a harangok husvetvasarnap reggeli imahoz kondultak, a K6hegynel~/V 
harom mordalyloves dordOlt el.

Ezt a hagyomanyt az egykori remete, Franz Wendler vezette be, aki mintegy 100 evvel
ezel6tt a K6hegyen ell, es aki a kapolnat is felepfttette.

Jeles Onnepnap virradt fel. Legtobbszor kalacs jart a reggeli kavehoz, ami kOlonben
nem mindig volt szokasban. Minden els6 mise el6tt gy6nasi lehet6seg volt, s a
rakovetkez6 misen szentaldozasra. A husveti napokban a templom be sem tudta fogad-
ni a hfv6k tomeget. Mint a mehraj, amely nem kapott bebocsajtast a mehkasba, ugy

12. kep

tolongtak az ajto el6tt. Ez fgy zajlott Ie e?;ekben a napokban minden mas misenel is. Aki
feltetlenul be akart jutni a templomba, annak koran, lehet61eg mar az els6 harangszokor,
vagyis egy oraval az istentisztelet kezdete el6tt, kellett utnak indulnia. Masodszor tel ora-
val a kezdes el6tt harangoztak, majd negyedoraval az istentisztelet kezdete el6tt ninden
harang megcsendult. A templom bels6 tere ezekben a napokban pattanasig telve volt
emberekkel. A padokban balra foglaltak helyet az asszonyok, jobbra ultek a ferfiak, de
a padokban csak az id6sebb emberek ultek, az ifjabbak mindket oldalon a padok mel-
letti folyosokban alltak.

Meg a templom k6zeps6 hajoja is tele volt emberekkel. Magaban a szentelyben, a
f6oltar el6tt es az aldoztatoracs el6tt sem maradt Ores hely.
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Itt is az volt a szokas, hogya lanyok
mindig balra, a fiuk jobbra alltak az
altar el6tt. A k6ruson, az orgona-
nal, csak farfiaknak volt helyOk, de
Onnapnapokon a k6rusra csak a
templomi k6rus tagjai es a zene-
szek mehettek.

Ebben az id6ben az asszonyok es a
lanyok pampas viseletOket hordtak,
mely kozel es tavol hires volt, s
hozza hasonl6t talalni sem lehetett.

A feln6tt lanyok Onnepi oltozete
feher, kemenyre vasalt, berakott
szoknyab61, megpedig als6 es fels6
szoknyab61 allt. Folotte sotet vagy
feher kotenyt viseltek. A feher
kotenyre is sok ran cot vasaltak.
Felette ujjatlan Onnepi mellenyt
("Jankerl"-t), alatta feher inget hord-
tak: egy rovid ujju bluzt, a konyok
felett sok fodorral. Vallukra selyem-
kend6t terftettek, melyet el61 ke-
resztbe fektettek, s veget a koteny-

13 k' hez kotottek. Kek harisnya tartozott
.ep hozza, err61 -es a selyemcip6r61 -

lehetett a budaorsi asz-szonyokat
felismerni.

Hideg id6ben a selyemkend6 felett ujjas mellenyt viseltek, ugy, hogy a selyemkend6
hosszu rojtjai a koteny felett fOggtek Ie.

A Onnepi viselethez tartozott a "szentid6-szoknya" is, egy kek szfnu selyem fels6-
szoknya. Ezt is rancba vasaltak, s hozza mellenyt, selyemkend6t es kotenyt hordtak.
Hideg id6ben az asszonyok fekete vagy feher gyapjukend6t vetettek vallukra.

A lanyok minden jeles Onnepen viaszgyongyokb61 keszftett koszorut hordtak a
fejOkon, melyet hatul szeles szalag tartott ossze, s mely mintegy 50 centimeter
hosszusagban 16gott Ie hatukon. Ferjes asszonyok nem hordtak koszorut. Az asszonyok
ruhazata olyan valtozatos volt, hogyerr61 magar61 egyegesz konyvet lehetne frni.

A husveti Onnepi nagymise alatt a loveszek a templom f6homlokzata el6tt alltak
6rseget. A parancsnok viszont reszt vett az Onnepi szentmisen, hogy az evangelium
felolvasasakor es urfelmutataskor a templomajt6 ele lephessen, es loveszeinek parancsot
adhasson az Odvlovesre. A nagymise befejezese utan a loveszek a sekrestyehez vonul-
tak, ott sorfalat kepeztek, s -miutan a parancsnok jelentest tett a loveszek "beveteser61"
-a plebanos a sorfalon keresztOI vonult a sekrestyeb61 a paplakba.

A nagymise utan a hfv6k es a loveszek egyarant szfvesen siettek haza, mert ott b6seges
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ebed vart rajuk. Ezen a napon egy
asztalr61 sem hianyozhatott a
makos es a di6s "bejgli". Nemely
asztalra, kul6n6sen ott, ahol olyan
feln6tt lany volt a hazban, aki sza-
kacsmCiveszetet bizonyftani akarta,
heba-h6ba gazdagon dfszftett torta
vagy masfele finom sutemeny is
kerult.

Husvetvasarnap delutanjan j6tt a
"Godl", a keresztanya, hogy
keresztgyerekeinek ajandekot hoz-
zon, leginkabb narancsot, fuget
vagy mas edesseget. Minden gyerek
kapott egy husveti tojast is, mely
gyakran csokoladeb61 keszult, de
akadt olyan is, amit tiszta kristaly-
cukorb61 formaztak, es melynek
egyik vegen kis ablak volt, amelyen
at meg lehetett nezni a tojasban
elhelyezett papfrfigurakat. De nem
hianyozhattak a mezeskalacs fi-
gurak sem, melyek -a gyerekek
neme es eletkora szerint -kul6n- 14. kep
b6z6k voltak. fgy a lanyokat neha
cukrozott tesztab61 keszult szfvvel
ajandekoztak meg, melyet szfnes es
cikornyas cukor6ntet dfszftett, 5 amelynek k6zepeben gyakran egy kis szfv volt talalhat6.
Neha a "Godl" cukorbabat is ajandekozott, melynek arca felragasztott papfrb61 volt. A
fiuk kardot kaptak, vagy lovat lovassal, amelynek arca szinten papfrb61, mfg a 16 zabla-
ja es a lovas ruhaja cukor6ntet volt. Az is el6fordult, hogy a ket keresztszul6 utk6zben
talalkozott, amint k61cs6n6sen ajandekot vittek a keresztgyerekeknek, mert a szokas az
volt, hogy a csaladok k61csonosen vittek egymas gyermekeit keresztelni.

Persze az is gyakran m~gt6rtent, hogy az egyik csaladban t6bb gyerek volt, mint a
masikban, 5 fgy nehezsegek tamadtak, hogyan lehet igazsagosan elosztani a terheket. Ez
mindenkeppen draga szokassa valhatott, ha meggondoljuk, hogy nemely csaladban hat
vagy meg t6bb gyerek is cseperedett fel. Igy el6fordult, hogy a keresztszul6k k61-
cs6n6sen megegyeztek, hogy ezt a szokast nem apoljak.

Husvethetf6n a gyerekek ismet szfvesen kerestek fel a rokonokat. Idejeben kis uveg-
cset szereztek, 5 megt61t6ttek j6illatu folyadekkal, amely neha ugyan csak narancshejas
vfzb61 vagy illatos szappanoldatb61 allt. Az uveg szajat durvabb anyaggal k6t6ttek be.
Nehanyan azonban erre a napra meg egy uveg k61nivfzet is vasaroltak. fgy felszerelve
elindultak, hogy meglocsoljak az embereket. K6zben ezt kialtottak: "Frissek es
egeszsegesek (Iegyetek)". A locsolasert egy kis penz, vagy egy kis ajandek jart.
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15. kep

A fel n6ttek ezen a del utanon
szfvesebben kimentek a hatarba, a
foldekre vagy a sz616kbe. Ilyenkor
azt mondtak "Emmausz" mennek.
Hogy ezt a mondast megertsuk, ket
dol got kell figyelembe venni: E16-
szor, hogy ez a mondas utalas a
husvethetf6i evangel iumra, amely
annak a ket tanftvanynak a tortenetet
mondja el, akik husvet hajnalan
jeruzsalemb61 egy "Emmausz" nevu
faluba mentek, s utkozben jezussal
talalkoztak. -De a budaorsi nyelv-
jarasban ez mondat "eben (hin)aus
(gehen)", vagyis sfk teruleten, ill.
uton jarni" fgy hangzott: "e[b]maus",
s fgy az "Emmaus gehen"-nek kett6s
jelentese volt: a masutt is ismert
"Emmausz-jarast" es (Budaorson)
"sfk uton jarni". Persze, ilyenkor
csak a legritkabban mentek "sfk
uton", hiszen a mez6k es sz616k
ritkan voltak sfk teruleten. fgy ez az
ut is, mint a tobbi vasar- es Onnep-

napon -valamelyik pinceben
vegz6dott.
Mivel husvethetf6je sokszor az els6
meleg tavaszi nap volt, az ifjusag
ezen a napon szfvesen ment a
Naphegyre, mert ez volt az egyetlen
domb a kornyeken, amelyen
feny6fak alltak, s mivel konnyen
elerhet6 volt, hiszen kozvetlenul a
telepules mellett fekudt, sz616skertek
es barackosok kozepette. Masok a
fiatalok kozul esetleg ugy dontott,
hogy ezen a napon ismet tancol,
amire hosszu id6 multan ismet
lehet6seguk nyflt, mlutan farsang

keddjet61 mostanaig "csendes
id6szak" volt.

A delutan a legtobb asszonynak egy
sor munkat jelentett. Nemcsak azert,
mert a sok edenyt el kellett mosogat-
ni, hanem azert is, mert az unnepi

16. kep
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17. kep 18. kep

viselet is ott fekudt az agyon es arra vart, hogy a tiszta szobaba keruljon vissza. A sok
kemenyftett szoknya, sot meg a "feher koteny" is (sok ranccal es levarrassal dfszftett
koteny, melyet csak nagy unnepnapon hordtak), amelynek rancait ismet gondosan meg
kellett igazftani, mielott elraktak a szekrenybe, ahol a kovetkezo unnepig oriztek.
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FEHERVASARNAP

J6 husvet utani vasarnap nemely csaladnal ismet jeles nap volt, oft, ahol
valamelyik gyerek els6 szentaldozashoz jarult. Ezt a napat azonban korab-
ban kevesbe Onnepeltek. Csak a harmincas evek elejet611ett bel61e nagyobb

Onnep, amikor a n6verek az els6aldoz6kat vendegOI lattak, 5 szamukra kozos reggelit
rendeztek a zardaban. A csalad koreben azt a napot kevesbe Onnepeltek.
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BUZASZENTELO KORMENET

A husveti id6szak elmultaval az id6jaras is meglehet6sen melegre fordult, s a
munka mar a szant6foldekre vagy a sz616kbe hfvta a parasztokat. De a fold
meg hideg volt, s fgya gyerekeknek meg nem engedtek meg, hogy mezftlab

jarjanak. Csakaprilis 25-e ulan, amikor kormenet indult a mez6re es a pap megaldotta
a foldet, mondtak a gyerekeknek: "A foldet mar megszenteltek, most mar levehetitek a
cipat es mezftlab jarhattok." A gyerekek szamara ez sz6rakozast jelentett, a feln6tteknek

gyakran szOksegszeruseget, hogy kfmeljek a cip6ket. A buzaszentel6 kormeneten ismet
minden gyermek reszt vett tanft6ik es tanft6n6ik vezetesevel, de sok feln6tt is kikfserte a
papokat a foldekre.

Olyan foldnel, amelynek vetese szep magasra n6tt mar, megalltak, maid nehany imad-
sag es enek utan a termen~ es a foldet megaldottak. Ezutan szamos hfv6 letort egy szal
buzat, es szerencsehoz6kent imakonyvebe tette. E nap delutanjan feltun6en sok
mezftlabas gyerekkellehetett az utcakon es utakon talalkozni, mert kOlonos elmeny volt,
hogy immar mezftlab lephetnek a foldre. Bar kezdetben fait a labuk, de megis elveztek,
mert csakhamar hozzaszoktak a talaj egyenetlensegehez, s mire a majusfakat allftottak,
mar a nagyobb koveket is alig vettek eszre talpuk alatt.
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J6 z aprilis 30-r61 majus elsejere virrad6 ejszaka egyik-masik helyen gyakran
nagyon hangos volt, kulonosen bizonyos vendegl6kben. Kora reggel kitunt,
hogy ill majusfat allftottak. Nem minden vendegl6 el6tt allftottak majusfat,

mert tul sok volt a vendegl6kb61, szamszerint 15. Ezen kfvul egy majusfa meglehet6sen
draga j6szag volt. A falu kozeleben nem nem voltak lucfeny6erd6k, s egy ilyen fa torzset
feny6fab61 faragtak. A fat draga penzert kellett megvenni, es egy mintegy 20 meter
hosszu torzset csak Budapesten, valamelyik nagyobb furesztelepen lehetett beszerezni.
Ezt aztan szekerrel meg el is kellett hozni. Tovabba hianyzott meg a "korona" is. Ez
mindig szep, yadon n6tt cseresznyefacska volt, amelyet a tulajdonos hozzajarulasaval
valamelyik arok menter61 vagy toltesr61 kellett lefureszelni. A "koronat" ugyancsak el
kellett hozni es a ~endegl6be vinni, ahol egy kovacsmester vasgyurukkel es faekekkel a
torzshoz er6sftette, hogy egy egesz h6napon at ellenallhasson a szelnek es rossz

id6jarasnak.

A "korona" tetejere a magyar nemzeti zaszl6t. tuztek es mindenfele szfnes szalaggal,
neha nehany uveg sorrel is dfszftettek.

De majus elseje reggelen nem csak a majusfaval leptek meg a falubelieket, hanem
"majusi utacskakkal" is. Sok lany szamara komisz meglepetest jelentett, amikor korahaj-
nalban eszrevette, hogy "majusi utacskat" kapott, mert ez a titkos szerelmi kapcsolatok
jele volt. Legtobbszor csak komisz trefa volt ez, amit a lanyokkal uztek, amikor egy lany
haz ele sz616venyiget, homokot vagy papfrvagdalekot nyomvonalat sz6rtak. Minden
lany azon faradozott, hogy ezt az osvenyt minel el6bb eltavolftsa. Gyakran ez nem ment
olyan egyszeruen, es fgy nemelyik "utacska" napokra vagy hetekre nyomokat hagyott,
kulonosen, ha kormot vagy oltott meszet hasznaltak hozza.

Eppen ezert nemely legeny egesz ejszakan at 6rkodott imadottja haza el6tt, hogy ilyen
trefat meg tudjon akadalyozni.

Nemely lanynak azonban oromteli meglepetest is hozhatott ez a reggel, ha peldaul
szep orgonaviragcsokrot talalt ablaka alatt, amelyet udvarl6ja helyezett oda. A lany j61
tudta, kit61 erkezett a koszontes, es konnyen megesett, hogy a kovetkez6 tancmulatsa-
gon mar egyutt lattak 6ket, kiveve, ha "Marialanynak" sz61t a virag.
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A NAGY BUCSU

(')7" Iyen tancalkalom hamarosan ujra kfnalkozott, megpedig a "nagy bucsu"
.7 napjan, a templom felszentelesenek Unnepen.

A nagy bucsu el6tti napokon, gyakran lehetett asszonyokat es lanyokat latni, amint a
haz falait meszeltek. Ez volt aztan a munka Ugyes kezek szamara! A hazakat es falakat
oltott meszbe martott hosszu rudra erosftett ecsettel meszeltek. A legkisebb resz sem
maradhatott meszeles nelkUI. Ha ilyesmi megis el6fordult, azt mondtak az arramen6k,
hogy itt "koldust" meszeltek a falra. Csfk sem maradhatatt lathat6 helyen, ehhez pedig
ugyancsak nagy Ugyessegre volt szUkseg.

A templom ved6szentje, Nepomuki Szent Janos, unnepet (majus '6) kovet6 vasar-
naron, kerUlt sor a varva vart "Kiritog" megUnneplesere. A lakossagot mordalylovesek
ebresztettek fel almab61, a templomban ekkor sem fert be a hfv6k tomege, s ez a nap
ismet a gyerekek nagy napja volt. Ezen a napon kis zsebpenz jart (ami kUlonben nem
volt szokas), hogy vasarolhassanak valamit a sok szep holmib61, aminek megvetelere az
egesz ev saran nem volt lehet6seg.

Az ebed is b6segesebb volt, mint a tobbi vasarnapokon, s gyakran tobb ember is ult az
asztalnal. Mert erre a napra szfvesen hfvtak vendeget, peldaul az apa hajdani katonacim-
borajat, vagy esetleg egy barati magyar csaladot. Itt kell megemlftenUnk, hogya nemet
nyelvu csaladok legid6sebb fiat szokas volt magyar falvakba adni, hogy megtanulja a

magyar nyelvet.

Az ismeretsegek es baratsagok, amelyek ezaltaf szov6dtek, hosszu id6n at, gyakran
nemzedekeken at, megmaradtak, s leginkabb ugy fejez6dott ki, hogy a csaladok a tem-
plom bucsunapjan kolcsonosen meghfvtak egymast. A nemetek es magyarok kozott
amugy is j6 egyetertes uralkodott. A kozos ebed utan az asszonyok otthon maradtak,
hogy baratsagosan bar, de gyakran faraszt6 m6don "elbeszelgessenek" egymassal, mert
ritkan beszeltek tokeletesen egymas nye I vet. De aferfiak nem hagytak magukat vis-
szatartani a borospince felkereseset61, sa gazda udvariatlan is lett volna, ha j6 borab61
meg nem kfnal ja vendeget. fgy nem csoda, ha estefele az utca csak ugy visszhangzott a
magyar n6takt61, amelyeket a magyar vendeg kedveert daloltak, mikozben j6 hangulat-
ban botorkaltak a hazavezet6 uton.

A kovetkez6 hetf6 volt a "masodbucsu" napja -a "Nachkiritog". Mint el6z6 naron,
ezen a napon is miset mutattak be, de most mar nem mentek annyian a templomba, mert
sokukat a munkaja Budapestre hfvta. A parasztok es az itt el6 iparosok csaladjukkal ter-
meszetesen ezt a napot is nagyban megUnnepeltek. Delutanismet sok vendegl6ben zene
sz6lt, amelyek tele voltak mulat6kkal, s ezen a napon mindenki zsebeben jobban
mocorgott a penz. Ereztek ezt a gyerekek is; mert ezen a napon ujra kaptak penzt "bu-
csufiara" es sokszor a nagyszUI6k is kitettek magukert. De a legenyek is a szokasosnal
tobb penzt kaptak ezen a naron, hogy necsak maguk sz6rakozhassanak, hanem ima-
dottjanak is ajandekozhassanak valamit. Minden vendegl6 el6tt, ahol tancra hfv6 zene
sz6lt, allt egy "Stand", a mezesbabos satra,. aki mindenfele edesseget kfnalt.



19. kep

Minden gyerek boven talalt alkalmat, hogy penzet elkolthesse. A templom kozeleben
satrak alltak, ahol mindent eladasra kfnaltak, amit csak gyermekszfv megkfvanhatott. fgy
nem volt csoda, hogy egy-egy gyerek hamarosan ujra penzt kert szuleitol, mert szfvesen
megvette volna meg ezt vagy amazt. S itt volt meg a "ringlispfl", a korhinta, es a
"hutschn", a haj6hinta is. Nemelyik vekonypenzu vagy kemenyen takarekoskod6 ifjonc
egyszeruen hajt6nak ajanlkozott a korhinta tulajdonosanal. Akkoriban meg nem voltak
elektromos meghajtasu korhintak, ez kezzel tortent. A fiuk felmasztak a dobog6ra, ott a
kial16 karfak koze alltak es a korhintas vezenyszavara meglendftettek vagy visszafogtak
a szerkentyut. Nehany kor utan aztan a "hajt6" maga is ingyen ulhetett tel a korhintara.

A batrabb legenyek szfvesen szalltak a haj6hintara is, mellyel at is lehetett fordulni.

Nagy volt a surges-forgas a cellovoldenel is, ahol mindig puskaporos volt a levego,
melyet mar messzirol erezni lehetett.

S itt volt meg a karikadobalas is kesekert, amelyeket egy, kb. ket meter tavolsagra leva
deszkaba szurtak. Itt aztan az egyik fiu 0lcs6n jutott zsebkeshez, mfg a masik csaknem
minden penzet rafizette, akarcsak az 6rakert foly6 karikadobalasnal. A kesdobalasnal az
volt a "trukk", hogy ketten-harman osszebeszeltek, s mfg egyikuk a kesekre dobalt, a
masik elterelte a tulajdonos figyelmet, s 0ldalr61 ugyes mozdulattal egy karikat huzott a
kiszemelt kesre. Ez azonban az 6rakra val6 dobasnal nem volt lehetseges.

Termesztesen a furcsasagok sem hianyozhattak, pl. az asszonyfeju csodap6k, aki min-
denkinek, aki nem sajnalta a belepodfjat, megj6solta a jovojet.

Persze, ezt 0lcs6bban, de ugyanolyan biztonsaggal azokt.61 az emberektol is meg
lehetett tudni, akik tengeri mafaco~ vittek korul karjukon, amely aztan -kis ellenertek
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fejeben -pontosan azt a cedulat
huzta ki egy ladik6b61, amely az
illet6 jov6jet tartalmazta.

Szemfenyveszt6k is el6adtak mu-
veszetuket, fgy allan nem csoda,
hogy sok gyermek -es feln6tt -estig
minden penzet61 megszabadult.

A templombucsu napjan isme-
retsegek is szov6dtek. fgy megtor-
tenhetett, hogy egyik ejjel valame-
Iyik leany hal6szoba-ablakan halk
kopogassal jelezte, hogy valaki
beszelgetni szeretne vele. A kopog-
tat6 becez6 szavakat suttogott
annak a remenyeben, hogy az
illet6 meg is hallja. Ha lanynak
ismer6s volt a kop°gtat6 hangja,
felkelt agyab61 es fgy tarsalgott 20. ke
udvarl6javal az ablakon keresztul~ p

Arra nem volt lehet6seg, hogy be is
masszon, mert -bar a hazak fold-
szintesek voltak -minden ablaknak vasracsa volt. fgy a szul6k is nyugodtan alhattak.

Egy lany nevnapjan neha ejszakai dalolasra figyelhetett tel ablaka alatt. Ezt a
"megeneklest" a legenyek kulonben is szfvesen ~sinaltak. Ehhez legtobbszor nehany
pajtas osszefogott, hogy egy leany ablaka alatt enekeljenek. EI6tte megkopogtattak az
ablakuveget, majd halkan ket-harom dalt enekeltek, majd tovabballtak, hogy esetleg egy
masik leanynal is, akinek egy masik resztvev6udvarolt, ismet enekeljenek. Neha a lany
k}nyujtott az ablakon at egy uveg bort, erre minden enekes ivott egy kortyot, majd az
uveget koszonettel visszaadtak.

Nem ritkan az ilyen m6don "megenekelt" leanyt hamarosan udvarl6javal egyutt
lehetett latni, amint a kovetkez6 vasar- vagy unnepnapok egyiken a F6utcan tel-ala setal-
nak. S punkosdkor talan szandekosan mentek ugyanarra a szentmisere, hogy lathassak
egymast es nehany sz6t valthassanak egymassal.
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PUNKOSD

POnkosd es pOnkosd masnapja ismet igen jelent6s Onnepnap vaiL A loveszek ismet
szolgalatba leptek, az asszonyok es a lanyok ismet legjobb Onnepi ruhajukat vettek tel.
Ezekben a napokban ismet b6segesebben sOtottek es f6ztek. A fiatalok ezekben a napok-
ban kOlonosen szfvesen setaltak tel-ala a f6utcan. Itt allapodtak meg aztan a kovetkez6

tancmulatsagban, amelyre minden olyan vendegl6ben lehet6seg adOdott, ahol majusfa
allt.
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~ unius elso vasarnapjan a majusfakat ismet "Ieengedtek", azaz lebontottak.
Ehhez is bizonyos ugyessegre volt szukseg, nehogy kar essek a sokszor
szorosan osszeepult hazakban vagy a bameszkod6k kozt, akik ilyenkor

.dig nagy szamban gyultek essze, kulonosen a lanyok sorab61. Ezert a legenyek kozul
egy atvette a vezenyletet, majd a "gyamfakat" -ket, villa alakban osszeerosftett p6znat-
nehany legeny segftsegevel, ugy iranyftotta, hogy a fa fokozatosan a megkfvant iranyba
doljon. Ha ez megtortent, valamelyik resztvevo megkfserelte, hogy elsokent jusson a
koronahoz, es a zaszl6t megszerezhesse. Akinek ez sikerult, nehanyszor meglengette
zaszl6t, majd bevitte a tancterembe, ahol a zenekar mar vart a "zaszI6s" legenyek
bevonulasara. Csak ezutan kezdOdott a tancmulatsag, melynek elso fordul6ja azoke volt,
akik a majusfa lebontasaban reszt vettek. Csak nekik volt joguk, hogy tancosnojukkel a
tanchelyre lepjenek. Az aki a z.lszl6t behozta, a nap hose volt, es a lanyoknak is nagyon

imponalt.

Az ilyen rendezveny mindig igen vidaman folyt, mert a resztvevo legenyek az udvar-
ban vagy egy sarokban, biztosan egy hord6 sort is megcsapoltak, amelyet elozoleg a
korcsmarosnal a majusfa torzseert csereltek el.
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£ uniusban mar a legtobb gyereknek kiadtak az iskolai szunetet, es fgy sok
lehet6seguk adOdott a jatekra. Mivel az id6jaras ekkorra mar nagyon meleg
es szaraz lett, s a jardak mar kemenyre voltak taposva, fgy igen alkalmasak

ak a csigazashoz ("Druntreiwen"). A "Drun" facsiga volt, melyet esztergalyos
keszftett. Fels6 atmer6je mintegy 4 cm, magassaga 6 cm lehetett. AIs6 vegebe a suszter
"egerfejecsket" ("Mauskopfchen"), egy fajta cip6szoget vert be, melyen a csiga megfor-
dulhatott. A csigahajt6 ("Druntreiwer") ostort keszftett, s miutan gyakorolt ujakkal, s
gyors mozdulattal a csigat forgasba hozta a talajon, az ostorral ujra meg ujra a csigara
utott, es fgy alland6 mozgasban tartotta. Neha a csiga szorosan a talaj felett hosszasan
repult, vagy viszafele pergett, s fgy a csigahajt6t alland6an mozgasban tarotta.

21. kep

Masok goly6dobalassal ("Spicken") haladtak mind el6bbre. Ez a jatek fgy folyt: Az
egyik resztvev6 goly6jat (Iegtobbszor vasgoly6t: "Eisasch") nehany lepesre maga ele
dobta a foldre. A vele jatsz6 feladata az volt, hogy ezt a goly6t eltalalja a sajatjaval. Az
els6 dobasnak nem volt szabad tul hosszunak lennie, hogy a masiknak rneg lehet6sege
legyen arra, hogy a goly6t eltalalja. Aki ezt gyakrabban szandekosan megtette,
hamarosan nem lelt jatsz6tarsra. A masik jatsz6tars arra torekedett, hogy ezt a goly6t
eltalalja. Ha nem talalta el, mert pl.tul messze hajftotta a sajat goly6jat, az els6 jatekos
folvette sajat goly6jat es most -a dobas helyer61 -6 kfserelte meg eltalalni az ellenfel
go ly6j at. Ha ez sikerult, nyeresegkent egy kis agyaggoly6hoz, "Batzen"-hez jutott, es a
jatek ujb61 kezd6dott.
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A kisfiukat gyakran kislanyok csoportja kfserte, rongybabajukat szfvukhoz szorftva.
Ezeket edesanyjuk keszftette, kulonosen, ha szegenyebbek voltak. Egy feher rongy-
darabba gyapju vagy szovetdarabkakat varrtak: Ez volt a baba feje. Tintaceruzaval
szemet, szajat es orrot festettek, hajkent gyapjuszalakat varrtak ra. Egy masik anyag-
maradekb61 keszult a baba teste, karja es laba, s mar keszen is volt. Meg ruhat is varrtak
ra, a harisnyat horgoltak vagy kotottek, s cipot is csinaltak neki. Ezek~t a rongybabakat
a kislanyok eppugy szerettek, mint a jatekboltok draga babait. A fontos az volt, hogy a
babat oloztetni vagy vetkoztetni lehessen. Nagyobb lanyok neha maguk is
megkfsereltek, hogy babat keszftsenek, s igen buszkek is voltak ra.

A nagyobb fiuk szfvesebben goly6ztak, kulonosen ha vas- vagy uveggoly6ert
("Eisasch", "Glasasch") folyt a jatek, vagyis olyanert, melynek belsejeben szfnes csfkok
voltak. Ez ugyessegi es szerencsejatek is volt. Meghatarozott tavolsagb61 kellett a foldon
a vas- vagy uveggoly6ert goly6zni.

Itt nemcsak bizonyos szabalyok ervenyesultek, hanem sz6beli egyezsegek is. fgy
szokas volt, hogy elobb az uveggoly6kat a jatekostars kezebe adtak, hogy az megvizs-
galhassa, esetleg nincs-e rajta serult hely (" Titscher"). Ha egy goly6 ugyanis serult volt,
kevesebb "Iepest" ert. Miutan megegyeztek abban, hany lepest kell lemerni, egy
bizonyos helyen ciposarokkal vonalat huztak a foldre, innen merte Ie a "Iepo" a kialku-
dott lepeseket. Ekozben sarka veget eloszor a vonalra, majd a masik sarkat a cipo orra
ele helyezte, es ez fgy ment addig, amfg a megallapodott lepesszamot (pontosabban:
talphosszat) elerte, hogy ott ciposarkaval ujra vonalat huzzon a foldre. A goly6 tulaj-
donosa, vagyis az, akinek a goly6jat "Ieleptek", bizalmatlanul haladt a "Ielepo" mellett,
hogy ne csalhasson, vagy pontatlanul helyezze sarkat a cipo orrahoz. Nem csoda tehat,
hogy ezekben a napokban a fiuk mindig kis cipot akartak huzni. Ha a "Iepon" tortenete-
sen nem volt cipo, olyan cimborat kerestek, akin volt cipo, hogy a kialkudott lepeseket
lemerje.Mezitlab "Iepni" tilos volt, mert ez kisebb tavolsagokat eredmenyezett volna.
Ha eddig eljutottak, az uveg- vagy vasgoly6t az elso vonalra helyeztek, mfg a lemert
vonalnal "Iepo" helyezkedett el, vagyis az, aki a goly6t el akarta nyerni, megpedig ugy,
hogy laba kozepevel a vonalon allt, s ezt pontosan ellenoriztek. Mielott azonban neki-
latott, hogy agyaggoly6javal a kihelyezett uveggoly6 fele dobjon, annak tulajdonosa
kinyujtatt labbal mogeje allt, s ezt kialtotta: "Ruldn und hupfat gut net!" "Gurftas es
ugralas nem er!". Ezt azt jelentette, hogya kirakott goly6t pontosan kellett eltalalni. Ha
egyszer a nagy izgalomban ezt a kialtast elfelejtettek es "lelepO" goly6ja gurulva talalta
el a goly6t vagy "raugrott" a goly6ra, a kihelyezett goly6 megis visszahozhatatlanul
elveszett.

Nezo ugynis mindig akadt ennel a jateknal, akik aztan tanukent kialltak a lepo mellett.
Ha "Ieponek" "j6 celzasa" volt, vagyis ugyes volt a celzasban, vagy egyszeruen csak
szerencseje volt es elso dobasra eltalalta az 6hajtott goly6t, gyorsan jutott az ertekes
goly6 birtokaba. De ha pechje volt es goly6it hiaba dobta a vas- vagy uveggoly6 fele,
mindet elvesztette. A szabaly ugyanis az volt, hogy minden goly6, amely nem talalt, a
kihelyezo tulajdonaba kerult, aki ezenkfvul meg az ertekes goly6t is megtarthatta. A "j6"
lepak, vagyis azok, akik keves dobassal is eltalaltak a goly6t, ismertek voltak a fiuk
kozott, es toluk legtobbszor megtagadtak a lelepest.

A nagyobb vagy idosebb fiuk szfvesen atengedtek a gurigazast es csigazast a kiseb-
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beknek, es mas jatekba fogtak, a
"raver6sdibe". Ebben a jatekban
tobb szemely is reszt vehetett.
Ehhez mindenekel6tt olyan k6falat
kerestek, amelyen vakolas nelkOli
lapos k6 volt talalhat6, de meg
jobb volt egy k6b61 vagy betonb61
keszOlt kapuoszlop. Itt a porba
felkort huztak, amihez termeszete-
sen ismet cip6 kellett. A felkor a
falnal kezd6dodott, s ott is veg-
z6dott. Atmer6je mintegy egy me-
ter volt. A felkor a kozepebe gyak-
ran egy 15x15 cm-es negyszoget
karcoltak. Ez a negyszog volt a
"pinka". Ez a jatek penzre ment.
Altalaban ketfilleres ermeket hasz-
naltak. A kisebbek neha goly6ra is
jatszottak. De egy ermere ebben az
esetben is minden jatekosnak szok-
sege volt, s ha ez csak egy regi
penzerme is volt, ugyanis ezt kel-
lett a falhoz verni. Hogy j61
repOljon, gyakran egy lapos kovon
vagy betonfeloleleten laposra csi-

22. kep szoltak, vagy -meg egyszerubben -

a villamossal laposra nyomattak.
Ezaltal igen lapos femlapocskat

kaptak a jatekhoz. Ezt aztan -mint a diszkoszt -elevel a falhoz vagtak, amely aztan -a
"raver6" szerencseje szerint -egy bizonyos iranyba es tavolsagra repOlt. Ha kirepOlt a
felkorb61, a jatekosnak tovabbi ketfiller ermet kellett a pinkaba tennie, s ujra szerencset
pr6balhatott a "raver6 ermevel". Ha ezuttal a vonalon belli! maradt, a kovetkez6 jatekos
volt saran, s 6 kfserelhtette meg, hogy az 6 "raver6jet" jatekostarsa "raver6 erme"
kozelebe helyezze el. Ha ez ugy sikerOlt, hogy a ket erme kozti tavolsagot ataraszolhat-
ta, ugy jatekostarsat61 egy ketfillerest kapott, az ifjabbaknal a goly6 cserelt gazdat. Aztan
a jatek kezd6dott elolr61. Ha tobb jatekos vett reszt benne, akkor erdekesebb volt, mert
fgy gyorsabban lehetett tobb penzhez jutni. Meg inkabb erdemes volt, hogy bejusson
valaki a pinkaba, s az ott osszegyult penzt vehesse ki. Itt is el6re meg kellett egyezni,
mikor szabad a pinkat kiOrfteni, vagyis hogy a raver6 ermenek a pinkan belol kell-e
fekOdnie, vagy elegend6, ha a vonalon fekszik.

Masok meg azt a faradsagot sem vettek, hogy felkort huzzanak, hanem egyszeruen a
foldre karcoltak a pinkat, amelybe minden jatekos a megegyezes szerinti penzosszeget
tett bele. Aztan mindenki sorban megkfserelte, hogy raver6 ermejet bejuttassa a pinka-
ba. Akinek ez el6szor sikerOlt, kivette a penzt, es a jatek kezd6dott e161r61.

A legenyek, s6t a fiatal hazas ferfiak is, szfvesen sz6rakoztak az "odacsapassal"~
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("Aufdrahn"- "snurozas"). Ehhez a jatekhoz valamivel tobb penzre volt szUkseg, de ezt
is lehetett ketfilleres alapon jatszani.

Egy sima helyen egy erem szelevel kb. egy meter hosszu vonalat huztak a foldre, mind-
ket vegen rovid hatarol6 vonalakkal. Bizonyos tavolsagb61 -egyesseg szerint -ket vagy
harom penzermet dobtak a vonal iranyaba, ugy celozva, hogy lehet61eg az erme a vo-
naira kerUljon vagy legalabbis ennek a kozelebe. Azok a penzdarabok, amelyek a hatar-
vonalon kfvUI fekUdtek, nem szamftottak bar, de megsem volt szabad visszavenni 6ket.
Ha valakinek szerencseje volt, es penzdarabjat szerencsesen tudta elhelyezni, azaz
legkozelebb fekUdt a vonalhoz vagy eppen arra esett, volt az els6, a kisse tavolabb lev6
a masodik, es fgy tovabb. Utana minden jatekos meg annyi penzermet dobhatott a vonal
iranyaba, amennyit csak akart, hogy fgy olyan kozelre kerUljon a vonalhoz, amennyire
csak lehetett. Mas jatekos is gyakran megkfserelte, hogy jobb helyezest erjen el, es fgy
neha igen sok pezerme gyUlt ossze, mfg senkinek sem volt mar kedve, hogy ,iutana dob-
jon". A vegen az egesz penzt osszeszedtek es a legjobban helyezettnek adtak. Ez kezebe
vette, egymasra rakott tenyerevel Ureget kepezett, ebben a penzt nehanyszor osszerazta,
majd feldobta, mikozben a jatekosok kort kepeztek, amelyen belUI a penz a foldre hullt.
Ezutan a nyertes minden olyan penzdarabot, amely szammal felfele esett, felszedhetett
es megtarthatott.

A maradek penzt most a masodik helyen vegzett vette kezbe, aki a dobast megis-
metelte, s ez fgy ment addig, mfg vegUI semmi sem maradt. Mivel az utols6nak igen
keves, vagy talan semmi sem jutott, mindenki megpr6balta, hogy el6nyosebb helyre
kerUljon, ami -persze -a penzmennyiseget is novelte.

Ilyen jatekoscsoportot gyakran sok nez6 vett korOl, mar csak azert is, mert ezt a jatekot
-gyakran vasarnap delutan -, a F6utcan jatszottak, ahol mindig sok fiatal jart tel-ala,
neha parosaval beszelgetve, vagy csoportosan trefalkozva vagy esetleg halkan dalolva.
Ezt a setifikalast sok asszonyi szempar is figyelmesen kfserte.
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ok haz el6tt allt pad, ahol napsuteses vasar- es unnepnapokon a szomszed-
sag asszonynepe talalkozott. Nehanyan meg szeket vagy zsamolyt is hoztak
magukkal, fgy egy nagyobb beszelget6 kor gyult ossze, amely az osszes

koznyelven forg6 ujdonsagot megbeszelte. De az utcan foly6 esemenyek pontos megfi-
gyelese is hozzatartozott. Nemcsak mindenr61, hanem "mindenkir61" is folyt a beszed.
Kulonosen azokr61, akiket eppen lattak. Minden lanyr61, minden fiur61 velemenyt alkot-
tak. Megtargyaltak, ki milyen ruhat visel, ki a szegenyebb, ki a gazdagabb, ki hard uj
ruhat, ki regit. A gyerekek kapcsan a szul6kr61 is sz6 esett, vagyonukr61, munkajukr61,
szorgalmukr61. S amikor veget ert a nap, s asszonyoknak es az ifjusagnak haza kellett
menniuk, nemelyik azok kozul, aki a IIkispadon" (II Benkerlll) uldogelt, ismet tobbet
tudott, mint az el6z6 napon.

Arr61, hogy milyen hatarozatok szulettek a kozsegi kepvisel6testuleben es azt, amit a
kozseghaza (IIGmaahausll) akart kozzetetetni, az emberek vasarnaponkint a kisbfr6t61,
vagyis a kozsegi szolgat61 ertesultek. Munkanapokon dobbal vonultak vegig a
telepulesen, ahol bizonyos utcasarkokon megallva megvertek dobjukat. Aki csak otthon
volt, kiment az utcara, hogy meghallgassa, milyen ujdonsagok tetetnek kozhfrre. Az

23. kep
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24. kep

uzletemberek hirdettek ily m6don arujukat, neha az is kozhfrre tetetett, kinek van elad6
allata, foldje vagy haza. Ha a hirdetes kozben szeker erkezett a kozelbe, az megallt,
hogy szekerzorgessel ne zavarja a hfrek hallgat6it.
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URNAPjA

~ ehet, hogy ez a szeker eppen a kovacshoz indult, hogy ujra megvasaltassa
a lovat, vagy a szekeret rendbe hozassa, hogy Szentharomsag vasarnapjan
(Urnap el6tti vasarnap) rendelkezesre allhasson, ha arrol volt szo, hogy a

kozelg6 unnepre szukseges viragokat osszegyujtsek. Ez az ut gyakran messze, a falu
hataran tul is vezetett. A kocsison kivu I terti ritkan volt jelen, legtobbszor rokonlanyok
es -asszonyok ser.ltettek egymasnak kolcsonosen, hogy viragok ezreit osszeszedjek,
hogy bel61uk az Urnapjan szep viragsz6nyeg keszulhessen.

Szentharomsag vasarnapja volt a viraggyujtes legfontosabb napja. Ezen a vasarnapon
az els6 szentmiset mar reggel ot orakor tartottak, hogy a viraggyujt6 asszonyok id6ben
utnak eredhessenek, s a rete ken, a mezei utak menten, erdei tisztasokon es a dom-
boldalakon sok mezei viragot kereshessenek. Mindent gyujtottek, ami szlnes volt: mar-
garetat, boglarkat, vadrozsat, buzaviragot, voros pipacsot ("Klatschmohn"), de vad-
novenyek leveleit is szlvesen osszegyujtottek. Ha egy terulet viragkincseit leszedtek,
annak remenyeben indultak tovabb, hogy masutt meg tobb viragra lelnek. A viragoknak
csupan a fejet tortek Ie, mert a viragsz6nyeghez legtobbszor csak a viragfejek voltak
szuksegesek, a szar es a kocsany helyben maradt. Igy keves kar keletkezett bennuk,
hiszen a viragok hamarosan uj hajtasokat hoztak, de mivel a szed6k a reteken a fuvet
osszetapostak, ezert idegen hatarban nemelyik paraszt a viragszed6 asszonyokat nem
egyszer elkergette foldjer61. A falubeli gazdak mindezt margas nelkul turtek.

Minden viragfajta kulon kosarba kerult, es minden viraggyujt6 asszony orult, ha este

25. kep
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teli kosarral erkezett haza. Id6sebb emberek es gyermekek ezen a napon a kozeli
~ornyeket jartak vegig viragfelek utan, es azokba a hazakba vittek, melyek el6tt
Urnapjan a kormenet elvonult.

Mindezt a pompat aztan a pinceben papfrra terftve 6rfztek, hogy az unnepig friss
maradjon. Mivel azonban sok haznak nem volt pinceje, a viragokat a messzefekv6
borospincebe kellett vinni, s annan kellett el6z6 napon vagy Urnapja hajnalan ismet
elhozni. De tstentiszteletere minderre vallalkoztak, mert a lakossag igen vallasos volt.

Kozvetlenul az unnepnap el6tti napokban meg mindig uton voltak a szorgalmas virag-
gyujt6 asszonyok, hogy lehet61eg sok viragot gyujtsenek. Sok kertet is megfosztottak
ekesseget61. Roviddel Urnapja elott egyetlen asszony sem volt keres egy virag mellett
ugy elmenni, hogy ne vigye magaval, mert a nep hite szerint a virag azt suttogta: "Vigyel
magaddal, hogy Istennek szolgalhassak.". A buzaviragot es a margaretat neha szarral
egyutt gyujtottek, hogy koszorut ("Kranzl") fonjanak bel6luk. Ezt a munkat azokban a
hazakban vegeztek, amelyek el6tt Urnapjan kapolnat allftottak. A kapolnak minden
evben ugyanazon haz el6tt alltak. A koszorukotes tobb napot is igenybe Yeti, mert egy
kapolna dfszftesere tobbszaz darabra is szukseg volt.

Az asszonyok a szep buzaviragb61, kerti szegfub61 es fut6r6zsab61 mintegy 15 cm
keresztmetszetu koszorut fontak. Ezeken kfvul viragfuzerekre is szukseg volt. Ha meg-
gondoljuk, hogy Urnapjan negy kapolna allt, konnyen elkepzelhetjuk, hany koszoru
megfonasara volt szukseg. Ezert mas hazaknal is segftettek, es a kesz koszorukat leadtak.
A kapolnat egy mintegy harom meter mely faallvany kepezte, amelynek szelessege ket
meter, magassaga mintegy 2,50 meter lehetett. Hatso fala, amelyet a hazhoz tamasztot-
tak, szfnesre festett deszkakb61 allt. Az eluls6 reszen egy mintegy 25 cm szeles keret volt,
mely fole keresztet helyeztek el. A ket reszt lecek tartottak ossze, ezek egymast61 mint-
egy 5 cm tavolsagra voltak. Ezt a vazat mar nehany nappal az unnep el6tt a haz ele allf-
tottak. Az unnepet megel6z6 napon a lecek reseibe zold agakat dugtak, fgy egyfele fulke
jott letre. Urnapjan kora hajnalban megkezd6dott a dfszftes. A kapolna hatso falahoz
asztalt helyeztek oltarkent, ezt szep asztalterfte takarta. Erre keresztet, szentkepet es
nehany szent szobrat, viraggal telt vazakat es nagy gyertyakat allftottak. Kozepre egy
nagy viragkoszorut fektettek, melybe a kormenet" saran ~ legmelt6sagosabb
Oltariszentseget helyeztek. A kapolna belsejet teljesen elborftottak a koszoruk, ame-
Iyeket rovid, vekony palcika segftsegevel kotoztek hozza:"Az eluls6 reszt viragfuzerek es
viragok ezrei dfszftettek, fgy minden kapolna maga is egyedi viragcsoda volt.

De nemcsak azok, akik kapolnat allftottak, dolgoztak ezen a reggelen. Azoknak is,
akiknek haza el6tt a kormenet elvonult, sok tennival6ja akadt. Miutan hajnali
szurkuletkor az utcat meg egyszer alaposan vegisepertek, Ie kellett dugdosni a facskakat,
melyeket egy nappal korabban minden haz el6tt leraktak es szetosztottak. Hegyes vas-
ruddal a talajba Iyukat furtak, ebbe dugtak a facskakat ugy, hogy ezaltal az utca kozepen
egy mintegy harom meter szeles folyos6 keletkezett. Nehany ferfi hosszu kotellel volt
uton, amellyel ennek a folyos6nak a kozepet hataroztak meg, mert innen kezdve skifele
haladva kellett kes6bb a viragsz6nyeget fektetni. Miutan a kozeps6 csfkot leraktak, ett61
balra es jobbra masszfnu viragb61 sz6rtak fel a kovetkez6 csfkot, majd ismet egy masfkat
masfajta viragb61. Ez addig ismetl6dott, mfg a kis fakat elertek, melyek ele kislevelu zold
lombot sz6rtak.
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Az ut6bbi id6ben mind gyakrabban
el6re elkeszftett formakkal dolgoztak,
amelyeket ket hosszabb lecb61
keszftettek, maid ket keskeny leccel
mintegy 15 cm szelessegure formaltak.
Ezzel elertek, hogy a viragcsfkok,

"Blumenwegerl", szep egyformara es
egyenesre sikeredtek. Az ut6bbi
id6ben mind gyakrabban muveszi
mintak es dfszftesek is szOlettek,
melyek val6di sz6nyeghez hasonlftot-
tak. 56t, akadtak igazi muveszn6k is,
akik pampas kepeket -de mindig csak
vallasos motfvumokat -raktak ki a
foldre.

A viragsz6nyeg lerakasa nehez munka
volt, megis mindenki szfvesen segftett,

26. kep meg azok is, akiknek haza el6tt nem

vonult el a kormenet. Ebbe a munkaba
a ferfiak is bekapcsolOdtak, es volt is

b6ven tennival6juk, kOlonosen, ha fujt a szel. Hogy a viragsorok megis a foldon fekve
maradjanak, vfzzel kellett meglocsolni, ehhez pedig sok vodor vizet kellett odahordani.
Ez kOlonosen akkor volt szOkseges, ha sok
pipacs- vagy r6zsaszirmot sz6rtak. "..;--

Miutan a sz6nyeget vegigfektettek, a sok-
sok -kozelr61 es tavolr61 a faluba aramlott
-vendeg megcsodalhatta a mintegy ket
kilometer hosszu viragsz6nyeget, amely
minden haz el6tt maskepp festett, es ame-
Iyet szamtalanszor fenykep~ztek. A ko-
lonosen szep dfszftmenyeknel meg a116-
letrat is allftottak tel, hogy jobb felvetelt
lehessen keszfteni. (Csak az a kar, hogy
akkoriban a szfnes fenykepezes meg isme-
retlen volt!)

Mivel minden haznak mintegy 20
meteres utcai homlokzata volt, mindegyik
ele 60-70 negyzetmeter sz6nyeg kerOlt. 5
ki szamlalhatta volna meg az egyes

viragszirmokat?

Kilenc 6ra korOI az urnapi kormenet
felallt a templom el6tt. EI61 keresztet vittek,
ezt kovettek az iskolasfiuk tanft6ikkal,
maid az iskolas lanyok kovetkeztek ta- 27. kep
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nft6n6ikkel, a Pali Szent Vince Rend
n6vereivel. Utanuk a "Marialanyok",
a mar feln6tt lanyifjusag n6verekt61
vezetett egyletenek tagjai mentek,
pampas viseletukben.

Oket a Levente-ifjusag, vagyis az
ugyancsak feln6tt ifju ferfiak k6vet-
tek. Utanuk mentek a tuzolt6sag
egyenruhas tagjai, majd a zenekar.
K6z~etlenul az "eg", a hordozhat6
baldahin, el6tt a papak haladtak sok-
sok ministranssal, k6ztuk, arccal az
Oltariszentseg fele fordulva, ket
feherbe 61t6z6tt fiatal lany viragszir-
mas kosarkaval, akik a k6rmenet
saran a szirmokat az 6ket k6vet6 bal-
dahin ele sz6rtak. A baldahin a1att a
plebanos haladt a legmelt6sagosabb
Oltariszentseg tart6javal. A baldahint
a falu nehany jeles embere vitte, mel-
lettuk haladtak a lampaviv6k, mellet-
tuk meneteltek a 16veszek.

28. kep

A baldahin mogott a kozsegi el61jar6sag
tagjai kovetkeztek, 6ket kovettek a ferfi-
ak, maid az asszonyok. Ez a menet
eppoly szfnpompas volt, mint maga a
viragsz6nyeg, hisz.en az asszonyok,

mindnyajan szepseges nepviseletOket
hordtak. A lanyok mind feher ruhaban,
a Marialanyok egyseges viseletOkben
kOlon szfnfoltot kepeztek.

A menet a templomb61 balra haladva az
els6 kapolnahoz vonult, majd az ottani
haztombot megkerOlve, vissza~ert a
templomhoz, ott keresztezte a F6 utcat,
es az lit baloldalan haladva ment a
kovetkez6 ket kapolnahoz, majd ismet
keresztezve a F6utcat, a masik oldalon
lev6 kapolna erintesevel tert vissza a

templomhoz.

Utkozben minden kapolnanal rovid
ahitatot tartottak.

Menet kozben mindaz, aki az "eg" el6tt
helyezkedett el, parosaval a sz6nyeg29. kep
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30. kep

szelen haladt, a szep dfszftmenynel meg a zeneszek is kitertek, hogy a pap a szentseg-
tart6val els6kent lephessen ra.

A kormenethez sok latogat6 is csatlakozott, vagy haladt mellette a jardan.

Minden haz ablakaban, mely elott a kormenet elhaladt, szentek szobrai, keresztek,
viraggal teli vazak es ego gyertyak alltak. Delfele mindeme pompa vegetert, a pampas
viragszonyegekre alig lehetett raismerni, a latogat6k megszalltak a vendegloket, masok

31. kep
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a borospinceket kerestek fel, ami nehany
borosgazdanak mellekes jovedelmet is

jelentett.

A delutani istentisztelet utan a viragot,
vagy ami meg maradt bel61e, osszegyujtot-
tek, de legtobbszor nem hajftottak azonnal
a szemetdombra, hanem vartak vele egy-
ket napot. A kis fakat ugyancsak eltavolftot-
tak, es az udvarban 6riztek. A kapolnakban
megkezdtek a koszoruk szetosztasat, s
mindaz, aki kert bel61e, kapott is egret,
kivaltkeppen azok, akik hozzajarultak a
kapolna dfszftesehez. A helybeliek rend-
szerint megelegedtek egy darabbal, ame-
Iyet aldashoz6kent 6riztek a hazban. A
latogat6k is kaptak koszorut, akik meg arra
is hajland6k voltak, hogy egy kOlonosen
szfnpompas darabert penzt adjanak. Penzt
azonban csak ritkan fogadtak el, bar egy
kapolna felallftasa szep penzosszegbe
kerOlt. Ezert csak a gazdag parasztok

engedhettek meg maguknak, hogy kapol-
nat allftsanak fel a hazuk el6tt.

32. kep

Sok vendeg egyik kapolnat61 a masikhoz
sietett, hogy minel tobb koszorut gyujtson
ossze, meg ha sokszor nem is tudta, mit
kezdjen vele, csak emlekkent vittek haza.
Sokuk kezeben nemely sok faradsaggal es
munkaval keszult koszoru tonkre is ment,
mire estefele ugyancsak nekividamodva
vagy eppen ittasan hagytak el a kozseget.
Sokan azonban annak tudataban tertek
vissza otthonukba, hogy szep es egyszeri
unnepet eltek at.

Itt kell meg megemlfteni a k6hegyi pas-
si6jatekokat is, amelyeket a harmincas
evekben vezettek be. Itt, a k6hegyi kapolna
mellett, vekony falakb61 keszftett muveszi
kulisszak el6tt, falubeliek jatszottak el
Jezus szenvedesenek tortenetet. Ezeket a

,
jatekokat legtobbszor Urnapjan nyitottak
meg. Sokan a vendegek kozul nem
sajnaltak a faradsagot, hogy megtegyek a

33. kep
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K6hegyre vezet6 hepehupas utat, s gyonyorkod-
jenek a passi6jatekban.

Az oly sok faradsaggal felallftott, s most
viragdfszUkt61 megfosztott kapolnab61 csak a
lombokkal megtoltott keret maradt meg. Ezt csak
a rakovetkez6 csUtortokon bontottak Ie.

34. kep
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A LAKODALOM

(f; gyik-masik idegen nemcsak a szep viragsz6nyegeket es a feldfszftett hazakat

csodalta meg, hanem gyakran egy-egy igazan nagy rozmaringtovet is, melyet
nehany udvarban lehetett latni. A falubelieknek egy ilyen rozmaringt6 talal-

gatasokra adott alkalmat, kulonosen, ha ferjhez menend6 lany volt a haznal. Egy ilyen

t6 gyakran a soronkovetkez6 \akodalomra utalt.

Rozmaring nelkul lakodalom nem volt elkepzelhet6. Mar a haromhetes jegyespari
id6szakban, amelyben a jovend6 par vasarnaponkent egyutt ment a nagymisere, a
jegyesseg jelekent, egy rozmaringagat vittek magukkal a templomba. A templom
elhagyasakor a jegyespart sok tekintet kiserte, mert sok asszony es leany akarta szem-
ugyre venni a part, hogy hazafele beszelhessenek r6luk. Kulonosen a menyasszony
ruhajar61 akartak elmondani a maguket, mert az volt a szokas, hogy a mennyasszony

mind a harom vasarnapon masszfnl1 szoknyat hordott.

Azon a vasarnapon, amikor a jegyespart masodszor hirdettek a sz6szekr61, hozzalat-

tak a vendegek meghfvasahoz.

Az eskuv6re a harmadik kihirdetest kovet6 szerdan kerult.

Mar napokkal korabban megkezdOdott a lakodalmi el6keszulet. Vagtak egy vagy ket

diszn6t, gyakran meg egy borjut is melle, tyukok, kacsak, libak, pulykak tucatjat. Nagy
mennyisegl1 sutemenyt sutottek, amfg a nagy nap el nem erkezett.

Minden haz, ahonnan vendeget hfvtak, hozzajarult az unnephez szarnyassal, liszttel,
cukorral, tojassal vagy valami massal. Ezeket vagy a menyasszony vagy a v61egeny

hazanal adtak Ie, aszerint, hogy melyik aggal alltak rokonsagban.

Az eskuv6 el6tti utols6 vasarnap delutanjan a meghfvott nagylanyok, a koszoruslanyok
("Kranzlmadl"), ruhaskosarral vegigjartak a falut, es a meghfvott vendegekt61 tanyert,
talakat, ev6eszkozt, es mindazt osszeszedtek, amire az asztalnal csak szukseg volt, mert
a vendegl6k ilyen alkalmakra nem voltak felszerelve. Zart rendben mentek egyik
csaladt61 a masikig, es fgy egy szinte veget nem er6 menet allt ossze, amely minden-

kinek feltl1nt.
Azok a lanyok (10-14 leany), akik az ev6eszkozok osszegyl1jteseben resztvettek, feher,

vasalt vaszonb61 ml1veszi m6don alkotott f6kot6t viseltek. Ha egy ilyen feltl1n6 menet
egy olyan vendegl6 el6tt vonult el, ahol tanchoz keszu I Odtek, s valaki jelezte
kozeledtuket a zeneszeknek, meg a megkezdett tancszamot is abbahagytak, az utcara
siettek, es az elvonul6knak vidam indul6t jatszottak. Ezt akkor is megtettek, ha tortenete-

sen nem 6k voltak a lakodalmi zeneszek.
A lakodalom napjan a meghfvott vendegek a mennyasszony hazanal jottek ossze.

Termeszetesen, nem mindenki fert be a lakasba, s fgy az udvaron gyulekeztek, s beszel-
gettek midaddig, amfg a menet tel nem allt. Minden lany melle koranak es termetenek
megfelel6 ifjat osztottak be. Mindenki kapott egy kis viaszcsokrot rozmaringaggal, ame-
Iyet a lany kfser6je kabathajt6kajara tl1zott. De a tobbi, akar fiatal, akar id6s vendeg is
kapott a kezebe egy rozmaringagat, amelyet a ferfiak a zekejukre tuztek, az asszonyok a
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35. kep

kezukben tartottak. A menet elejen haladtak a gyerekek es a feln6tt ifjusag, a lanyok ko-
szoruval a fejukon. 6ket kovette a menyasszony, akinek a hajat teljes egeszeben roz-
maringgal fontak be, s akit a menyasszonykfser6 vezetett. Mogottuk ment a v6legeny, a
v61egenykfser6 vezetesevel. 6ket a jegyespar szulei, maid a vendeg-hazastarsak kovet-
tek. Egy nagy lakodalomnal mindig volt fuv6szenekar is, amely a templomba menetkor
es a visszavezet6 uton vidam indul6kat jatszott, s mivel ezek messze hallhat6k voltak,
mindig sok bameszkod6t csaltak oda.

Az esketes utan a menet visszaindult a lakodalmas hazhoz. Most az uj hazaspar
egymas mellett haladt.

Mivel az esketesre mindig 10 6rakor kerult a sor, b6ven maradt a vendegeknek idejuk,
hogy hazamenjenek, es az eskuv6i lakomara atoltozzenek. Az unnepi viseletet aszoka-
sos vasarnapi ruhara csereltek, es egy 6ra korul ujra talalkoztak abban vendegl6ben,
ahol a lakodalmat megunnepeltek.

Itt az asztalok es a szekek keszen alltak. Mihelyt az ifju par elfoglalta a dfszhelyet,
megkezd6dott az unnepi lakoma. Ez altalaban igen hosszu id6t igenyelt, mert sokfele
etket talaltak tel. A lanyok felszolgaltak, a legenyek pedig arr61 gondoskodtak, hogy a
bar ne fogyjon el az asztalokr61. fgy a tarsasag hamar igen hangos es vidam lett. Az
etkezes alatt a zeneszek jatszottak. Kes6 delutan megkezd6dott a tanc, de el6tte sok asz-
szony es leany hazasietett, hogy atoltozzon, mert a tanchoz masfele ruhat hordtak. Csak
a Mariaegyesulet tagjai maradtak ott, mert szamukra a tancolas meg rokonokkal is tilos
volt. 6k es az id6sebb asszonyok tarsalogtak egymassal, akarcsak az id6sebb ferfiak,
kozben bort es sutemenyt fogyasztva.

A tancteremben, amely rendszerint a lakodalmas terem mellett volt, igen derus es
vidam hangulat uralkodott: minden vendeg szeretett volna egy kort tancolni a menyasz-
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szonnyal, ugyanfgy minden
asszony a v6legennyel.

Bizonyos id6 mulva szunetet
iktattak be, aztan feltalaltak a va-

csorat, amely eppoly b6seges volt,
mint az ebed. Vacsora kozben az
egyik vendeg egy talcat vitt korbea
helyisegben, amelyen egy uveg bar
es egy pohar allt. Minden feln6tt

vendeget megkfnaltak egy korttyal,
am it senki sem tagadott meg, s
miutan horpentett poharb61, a
jegyesparhoz fordulva kifejezte
j6kfvansagait. Valamivel kes6bb az
egyik szakacsn6 jott be, egy"moso-
gat6asszony" kfsereteben, kezeben
egy Ores tanyerral. Egyikuk karja be
volt kotve, mintha megsebesult
volna, es egy kis adomanyt kertek.
Kozben egy fOrge ifjonc bebujt az
asztal ala; es lelopta az egyik cip6t
a menyasszony labar61. Amikor a
vacsora utan ujra tanchoz zeneltek,
a menyasszony -cip6 nelkul -nem 36. kep

tudott volna reszt venni rajta. Most
a k6pe felajanlotta a cip6t
megvaltasra, melyet a menyaszonykiser6nek kellett visszavasarolnia. A legeny sokszor
hosszasan alkudozott, mfg hajland6 volt a cip6t visszaadni. Ha vegre megegyeztek az
arban, a legeny megkapta penzet, a menyasszony a cip6jet, s vegre elkezd6dhetett a
tanc.

Minden lakodalmi tancnal akadtak csendes szemlel6k is, akik a surgest-forgast a terem
ablakan at figyeltek. Legtobbjuk a jelre vart, hogy maguk is reszt vehessenek a tancban.
Erre is sor kerult: a zeneszek tust fujtak, s egyikuk ezt kialtotta: "Szabad a tanc a nez6k
szamara!" Ezutan beozonlottek a terembe, kerestek egy tancost vagy tancosn6t a lako-
dalmi vendegek kozul, mikozben mindenki megkfserelte, hogy a menyasszonnyal vagy
a v61egennyel tancoljon.

Ejfel tajan levettek a menyasszony koszorujat s a sok rozmaringot, majd f6kot6t tette
ra annak jeleul, hogy immar "f6kot6 ala kerult". Ez azt jelentette, hogy most mar ferjes

asszony.

Ejfel utan megritkult a vendegek sora, mert sok id6sebb ugy dontott, hogy hazamegy
es kipiheni magat. De az ifjusag egeszen reggelig tancolt, s csak akkor tertek haza,
amikor masok mar munkaba indultak..

A kovetkez6 napon a legtobb vendeg ujra a kozos ebednel talalkozott. Ezutan ujra
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tanchoz zeneltek. Vacsora utan folytat6dott a tanc az ejszakaba, mfg a lakodalom veget
nem ert.

Minden csalad, ahonnan valakit meghfvtak, egy finom, tiszta kend6vel letakart
tanyeron nehany darab sutemenyt is kapott hazavitelre. Mivel legtobbszor tobb mint
szaz vendeg volt hivatalos, csaladonkent egy-ket szemely, elkepzelhet6, mennyi
sutemenyt kellett elajandekozni.

Ha egy lany eskuv6jeig a Mariaegyesulet tagja volt, a v61egeny, a ket szul6 es az
egyleti tagok jelenleteben elbocsatottak az egyesuletb61. Az ilyen part a templomi
eskuv6hoz tarsn6i kfsertek az oltarig. Ugyanazt a ruhat hordtak, mint a menyasszony,
mindegyik kezeben vitte a nelkulozhetetlen rozmaringagat. Az eskuv6i szertartas utan az
ifju menyasszonyr61 unnepelyesen levettek a kek szalagot, a Maria-leanyok ismertet6

jelkepet.
Nemelyik eskuv6 hosszu id6re biztosftott beszelgetesi temat, mert ha a templomba

menet es6 esett, azt veltek: "A menyasszonynak szerencse hull az olebe". Maskent hang-
zott a sz61as, akik telen hazasodtak: "Ahany h6pihe, annyi jaj es baj!"
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HIT ES BABONA

[f; z a sz61as, termeszetesen, eppen olyan babona volt, akarcsak a vihar elha-
rangozasa. Ha heves zivatar szerencsetlenseget hozott a falura jegveres vagy
felh6szakadas formajaban, ugy ezert leginkabb a harangoz6 volt felel6s, aki

nem harangozott id6ben.

Ha ugyanis a tavolb61 zivatar mutatkozott, gyakran melyen lel6g6 fekete felh6kkel,
heves villamlassal es mennydorgessel, az emberek az utcara siettek, hogy figyeljek,
milyen iranyba halad. Ha a helyseg fele kozelftett, s veszthoz6nak is tetszett, vagyis ha
jegveres vagy felh6szakadas jelei mutatkoztak, akkor ideje volt, hogy megrangassak a
harang kotelet. Ha a zivatar a harangozas ellenere sem akart kiterni es mas iranyt venni,
akkor meg a lelekharangot is meghuzattak. Ezt legtobbszor elegtetellel vettek tudomasul,
mivel ugy gondoltak, ez megved a szerencsetlensegt61. KOlonosen nagyon feltek az
olyan zivatart61, amely keletr61 tort be a telepOles tole. Azt tartottak ugyanis, egy olyan
zivatar, amely a Dunan is er6t tud venni, sok bajt hoz magaval. Neha olyan heves
viharok is voltak, amelyek az eszaki, kopar hegyekb61 annyi vizet zudftottak a falura,
hogy a telepOlest atszel6 arkok, amelyeknek a vizet Ie kellett volna vezetniok, erre nem
voltak kepesek es fgy nemely melyebben fekv6 udvart elontotte a vfz.

S ha meg jegveres is fenyegetett, mindenki agg6dva szorongott a sz616kert es a kuko-
ricafoldekert, ahol nagy kart okozhatott.

Mas erzeseket ebresztett a zivatar a gondtalan ifjusagban.

A zivatar altalaban rovid ideig tartott, s roviddel utana ismet ragyogott a nap, a
gyerekek pedig mezftlab futkostak a pocsolyak korOI. Ha az es6 nem volt tul heves, es
nem hozott tul sok vizet, kapat, lapatot ragadtak, es azon faradoztak, hogy valamelyik
vizesarokban "hfd at", azaz gatat epftsenek. Kerestek nagyob koveket, beledobtak, az
arokszelr61 fucsom6kat kapaltak ra es megkfsereltek, hogy a vfzet felduzzasszak. Ha ez
sikerOlt, 6rak hosszat gazoltak a terdig er6 langyos vfzben.
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TUZ

JjfJ a egyszer valahova becsapott a villam, csak ritkan keletkezett t61e nagyobb
kar, mert villamcsapasb61 ritkan gyulladt fel a haz, inkabb a gyufaval jatsz6
gyerekek miatt. Ez a betakarftas ("EinfOhren") idejen gyakran esett meg.

Mivel a hazaknal nem voltak csurok, a gabonat a cseplesig a csepl6helyre szallftottak,
es boglyaba raktak. A cseples utan a megmaradt szalmat is ilyen m6don raktak ossze.
annan aztan -szOkseglet szerint -ismet elhordtak. fgy tehat hosszabb ideig 6rizetienOI
maradt a mez6n vagy a hats6 udvarban, amely a gyerekek kedvelt jatsz6helye volt. Ha
az egyiknel aztan gyufa is volt, konnyen megtortenhetett, hogy egy szalmaboglya egy-
szerre csak langokban allt. A gyerekek, persze, elszaladtak, s csak ha feln6tt vette eszre
a tOzet, hangzott fe.l a kialtas az egesz faluban: "Tuz! Tuz!" Erre a kialtasra mindenki
felfigyelt, s vod rokke I rohant a tuz helyere, hogy a langokat eloltsa. Ha tuz kozeleben
kut volt, legtobbszor nem is tortent nagyobb baj.

Ha a harangoz6 ertesOlt a tuzr61, felreverte a harangot, vagyis ugy rangatta meg a
kotelet, hogy a harang nyelve a harangtestnek csak egyik oldalat verje. Ekkor mindenki
tudta, hogy tuz van. Ha lak6haz vagy preshaz egett, melyek kozOI sokat meg nadtet6
fedett, kivonult az Onkentes Tuzolt6sag is. Neha azonban arra kellett hosszab ideig
varniok, mfg egy gazda lovakkal jott, hogy a fecskend6t a tuz szfnhelyere vigye. Mivel
vfzvezetek meg nem volt, a szfv6csovet a legkozelebbi kutba eresztettek, melyet nem
ritkan Oresre pumpaltak, meg miel6tt a tuzet elolthattak volna. Ez csaknem minden
preshaz egesenel megtortent, mert ezek legtobbszor messze, a falun kfvOI alltak, ahol kut
is csak ritkan volt talalhat6. Sok gazda ilyenkdr gyorsan hazasietett, hogy vizeshord6jat
megtoltse es odakocsizza a tuz helyszfnere. Olyan preshaz egesekor, amelynek
kozeleben nem volt kut, s az odavezet6 ut hosszu es korOlmenyes volt, legtobbszor csak
a f6falak maradtak meg. Gyakran elpusztultak a szOretel6 edenyek, a kadak es put-
tonyok, s6t maga a sz616pres is. A tuzkarosult gazdanak sokszor evekre el kellett ad6-
sodnia, ha ismet mindent fel akart epfteni. Biztosftva ritkan volt egy is kozOIOk. Ha ilyen
baleset egy parasztot kOlonos kemenyseggel sujtott, a kepvisel6testOIet tagjai hazr61-
hazra jartak, hogy adomanyokat gyujtsenek szamara. Az osszegyujtott penzt egy fOzetbe
frtak, melyet a penzzel egyOtt atadtak a karosultnak.
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BERMAlAs

!?7 d6r61-id6re a faluban bermalasra kerOlt a sor. Minden bermaland6 valasztott
bermaszOl6t, aki elkfserte a templomba, es a bermalas kiszolgaltatasakor a
kezet a vallara helyezte. A bermalas napja kOlonosen jelent6s Onnep volt, mert

ezen a napon a pOspok tart6zkodott a faluban, aki mindig hint6val erkezett Budapest
fe161. A kozseg hataraban "eI6Iovasok" fogadtak es kfsertek a helysegbe. EI61ovasnak
fiatallegenyek jelentkeztek, akik erre az alkalomrra lovaikat es a nyergeket kOlonosen is
kifenyesftettek. A pOspokot a plebaniara kfsertek, ahol az el6kel6 vendeg megszallt.

A bermalas utan a bermagyerekek a bermaszOl6k lakasara mentek, ahol a ber-
maszol6kkei es hozzatartoz6ikkal kozosen etkeztek, maid ajandekot kaptak. Ezen a
napon miden megbermalt kapott valamit emlekbe, a fiClk leginkab zseb6rat, de
szegenyebb emberek gyermekeinek penzt is adtak, a lanyok imakonyvet kaptak, neha
nyaklancot vagy fOIbeval6t is.

Ezt a napot a resztvev6k tovabb 6rfztek emlekezetOkben, mint a fehervasarnapot, nem-
csak az ajandekok miatt, hanem azert is, mert Onnepelyesebben tartottak meg, mint
amazt.
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SZULETES

jj(fff a gyermek szu I etett, -ami sohasem tortent k6rhazban, hanem mindig
otthon, -a gyermek apja megkerte a keresztszu I 6ket, hogy a kicsit
keresztelesre vigyek. Erre hamarosan a szules utan kerult sor, mert a gyer-

mekhaland6sag igen nagy volt, es egyetlen gyermeknek sem szabad meghalnia
kereszteles nelkul. A keresztgyermekek is kaptak ajandekot a keresztszul6kt61, a fiuknak
egy kis penzt, a lanyoknak fulbeval6t kotottek a p6lyajukba. Mivel szuletes utan a gyer-
mekagyas anyanak naphosszat az agyat kellett nyomnia, a gyermek keresztanyja egy
hetig ugy gondoskodott r61a, hogy a gyermek anyjanak egy heten at ebedet hordott.
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HALAL

JJ?fIf a az ember napkozben jart a faluban, neha kozeledo csengettyuhangot
hallhatott, s akkor mindenki tudta, hogy a pap a betegek szentseggel van
uton egy haldokl6hoz. Karingbe oltozve es egy ministrans kisereteben, aki

csengettyut tartott a kezeben, siettek oda. Aki talalkozott velOk, leterdelt es keresztet
vetett.

Minden halalesetet azonnal kozoltek a harangoz6val, aki megcsendftette az
6nharangot, a "Ielekharangot". Sokan azok kozOI, akik a templom kozeleben laktak,
vagy veletlenOI a kozelben tart6zkodtak, a templomajt6hoz siettek, es vartak, amfg a
harangoz6 megjelent, es hangosan kihfrdette, ki halt meg. A hfr gyorsan szallt szajr61
szajra, s fgy hamar tudta az egesz falu, hogy ki halt meg.

Ha valaki mar hosszabb ideje betegen fekOdt, az volt a szokas, hogy meglatogattak,
batorftottak es vfgasztal6 sz6t inteztek hozza. KOlonosen j6t tett a betegnek, ha szentelt
vfzzel hintettek meg, serre mindig volt lehetoseg, mert minden helyisegben szenteltvfz-
tart6 fOggott az ajt6 mellett, es mindaz, aki a beteget meglatogatta, belemartotta az ujjat,
es meghintette a beteget. Ezt a szobaba lepeskor es tavozaskor is megtettek. Ha minden
faradsag hiabaval6 volt, ha az orvost61 hiaba kertek segftseget es a beteg elhunyt, min-
denekelott a tOkrot takartak Ie a halottas szobaban fekete kendovel. A harangoz6n kfvol
meg a lelkeszi hivatalt es az asztalost is ertesfteni kellett, hogy ez a kopors6 als6 reszet
gyorsan elkeszftse. Ha az elhunyt a "Halottas Egylet" ("Leichenverein") tagja volt,
(temetkezesi egylet, ahol kis havi hozzajarulast szedtek, es halalesetnel a temetesi kolt-
segeket alltak), ugy annak tisztviselojet is ertesfteni kellett. Ez az elhunyt nevet es a
temetes idejet egy, az egylet szekhazan elhelyezett tablara frta. Mindenki, aki arra ment,
ertesOlt a halalesetrol es a temetes idejerol.

A halottat mindig a tiszta szobaban ravataloztak tel. A kopors6 fejehez asztalt allftot-
tak, melyen ket ego gyertya es egy kereszt allt. Azonkfvol meg allt ott meg egy edeny
szenteltvfzzel, benne rozmaringag, ezzel hintettek meg az elhunytat. Alland6an jottek
latogat6k, leterdeltek a nyitott kopors6 mellett, roviden imadkoztak a halottert, majd
meghintettek az elhunytat szenteltvfzzel, s miutan kifejeztek reszvetOket a hozzatar-
toz6knak, ismet tavoztak. Nehany latogat6 rovid ideig Ie is lilt a szobaban, s elbeszel-
gettek az elhunytr61. A latogat6k zome ejszaka jott, mert szokas volt a halott mellett vir-
rasztani. Gyermekhalott mellett is virrasztottak. A gyermekeket mindig feher kopors6ban
ravataloztak tel. A parnajat rozmaring ovezte, amely koze nehany szentkepet is tettek. A
tobbi gyerek is, aki imadkozni jott, szentkepet helyezett a parnara, amelyeket aztan a
halottal egyiltt temettek a sfrba.

Kevessel a temetes elott az asztalos elhozta a kopors6 fedelet es beszegezte. A kis-
gyermeket a rokonok fejOkre emelve vittek a temetobe, a fiukat a terti, a lanyokat a
norokonok vittek. A felnotteket is a rokonok vittek, de csak ferfiak vittek a vallukon.
Gazdagabb emberek halottjukat halottaskocsin vitettek a temetobe.

Mikozben a halottas menet uton volt, sz61tak a harangok a templom tornyaban, mfg a
menet a temetobe ert. Ha valaki talalkozott a halottasmenettel, mindegy, hogy felnottel

137



vagy gyerekkel, megallt, 5 kezet imara
kulcsolta addig, amfg a menet el nem
haladt mellette. A ferfiak es fiuk
fej fed oj u ket is levettek. Mihelyt a
kopors6t a sfrba eresztettek es a pap
eltavozott, mindenki kozelebb lepett a
nyitott sfrhoz es harom maroknyi foldet
dobott a sfrba, kiveve, ha az elhunytat
kriptaba helyeztek, amelyet aztan
befalaztak. Nemelyik csalad a temetes
utan szentelt gyertyat is osztatott szet a
resztvevoknek, hogy azt az elhunyt
lelki udveert egessek el. Nehany halot-
tat zenekar kfsert a temetoig, amely a
gyaszmenet kozben gyaszindul6kat
jatszott. A temetes mindenkor foldbe
val6 temetes volt, az elhamvasztast
vallasi okokb61 elutasftottak.

Ha a Mariaegyesulet tagja hunyt el,
egyleti tarsai kfsertek orok nyugalomra,
mikozben a lanyok ego gyertyat tartot-
tak kezukben. Magukkal vittek szep
egyleti zaszl6jukat is.

37. kep
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AUGUSZTUS 15. -VIRAGSZENTELES

A ugusztus 15-en, a viragszenteles napjan, sok hfv6 mezei viragot viti a temp-
lomba, hogy megszenteltesse, amelyet aztan a hazban 6rfztek, hogy vedel-
met nyujtson a zivatar ellen. Ez id6tajt azonban a zivatarok mar ritkabbak

voltak. A kiad6s es6t viszont a sz616kben es barackosokban szfvesen lattak.

38. kep

139



ZARANDOKLATOK

./6

z es6 neha megis alkalmatlan id6ben erkezett, kul6n6sen azok szamara,
akik a nyar vegen zarandoklaton vettek reszt Mariaremeten. Mert a nyar
vegen csaknem minden szombaton indult oda zarandoklat, mert ilyenkor

mar nem sok tennival6 akadt a f6ldeken. Egy ilyen zarandoklaton mindig sok ember vett
reszt, mert a lakossag nagyon vallasos volt.

A zarandokoknak, akik ilyen k6rmeneten reszt 6hajtottak venni, nagyon koran kellett
kelni6k, mert az indulasra kora hajnalban, 4 6ra tajban, kerult sor. Minden zarandokla-
ton pap es el6imadkoz6 is reszt vett, aki az enekeket hangosan kezdte es az imakat
hangosan el6imadkozta.

Az ut hosszu es faraszt6 volt, eszak fete vezetett, hegyeken at. EI6sz6r atmentek a
tatun, el a preshazak mellett, majd meredek hegyi 6svenyeken, rossz erdei utakon,
egeszen a szomszed Budakesziig, amery mintegy 5 km-nyi tavolsagra volt Buda6rst61. Itt
r6vid pihen6t tartottak, aztan ismet mezei es erdei utakon haladtak tovabb, mfg egy
rethez ertek, amelyen kis, fedett feszerek alltak, s ahol padok hfvogattak megpihenesre.
Itt fogyasztottak el a magukkal vitt reggel it. Ezt a helyet a nepnyelv "Szaraz Agnak" hfvta.
Majd ujabb gyaloglas utan, egyenetlen utakon jutottak el vegre a zarandokok "Maria-
Einsiedeln"-be, a mai Mariaremetere, Budapest egyik telepulesreszere. Hamarosan
lathat6va valt a kegytemplom tornya is. Mar nem sok id6be telt, es a menet bekanyaro-
dott egy jegenyesorba, amely szep parkon keresztul vezetett a templomig. K6zvetlenul a
templomhoz erkezesuk el6tt a "Viele deine Schaflein sind angekommen..." kezdetu
enekbe kezdtek. Ezutan a pap miset mondott. Utana a zarandokok a parkba siettek, a
fuben es a padokon letelepedtek, hogy megebedeljenek, es kipihenjek a hosszu
gyaloglast. A ferfiak neha felkerestek a szamos vendegl6 egyiket is, hogy ehOket es
szomjukat csillapftsak. Delutan legt6bben meg egyszer a templomba latogattak es meg-
csodaltak azt a fat, amelynel allft61ag a Szuzanya megjelent, s mely koparan es teljesen
kiszaradva allt a f6oltar m6g6tt. Szokas volt, hogy a hozzatartoz6knak "bucsufiat" is
vasaroljanak, pl. egy kis kepet a kegytemplomr61, egy szentkepet, vagy r6zsafuzert,
keresztet es hasonl6 dolgokat. Erre a nagyszamu arussatornal b6ven nyflt lehet6seg. A
delutani ahitat utan a zarandokok ismet 6sszesereglettek. Harom 6ra fele megkezd6d6tt
az ut hazafele. Budakeszin ismet pihen6t iktattak be, aztan az helybeli erd6n at megin-
dultak a falu fele. Mivel mar gyakran s6tetedett, mire a zarandokok a faluba ertek, sok
asszony gyertyat gyujtott, s fgy mentek a templom fete. Az otthonmaradottak k6zul is
sokan a zarandokok ele mentek es a templomig elkfsertek 6ket.

Masok kenyelmesebben zarandokoltak, mivel az utat "Federwagen"-nel, azaz
"federes" kocsival tettek meg. Masok meg villamossal utaztak ada, amire egyenesen a
telepulesr61 volt lehet6seg, igaz nehanyszor at kellett szallni. Szamukra az egesz pusztan
kirandulast jelentett, nem val6di vezeklest es ahitatot, de az ilyesmi az ifjusagot nem
nagyon zavarta.
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ff yar vegere, szeptember 8-a, Maria szuletesnapja utani vasarnapra, esett az
un. "kisebb bucsunap". Ez volt a k6hegyi kapolna szentelesi unnepe. Ezen
a napon oda indult a kormenet, s itt mondtak al a nagymiset. A hazaknal

ismet b6segesebben terftettek asztalt, sok vendegl6ben sz61t a tanczene. Ismet sok sator,
korhinta es hasonl6k alltak a templom kozeleben. Ez az unnep csak egy napig tartott,
talan ezert is hfvtak a "kisebb bucsu" napjanak.
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A szO RET

./6

szuret ideje alii a kusz6b6n. Mar napokkal a szuret el6tt latni lehetett, hogy
rendbehozzak a szuretel6 kocsikat, mert erre a celra a szekereket at kellett
epfteni, hogy a kadakat ("Bodinge") el lehessen helyezni rajtuk. A

szuretelesnel a rokonok k61cs6n6sen segftettek egymasnak, es ez mindig vidaman folyt
Ie, mert trefamester mindig volt k6ztuk, de a b6segesen rendelkezesre al16 bar is
megtette a magaet. Gyakran regi nepdalokba is kezdtek, amelyek messze visszhangoz-
tak a dombok lejt6ir61.

Nemely szekernek a sz616 es preshaz k6z6tt t6bbsz6r is meg kellett fordulnia. A sz616
lerakasahoz t6bb ferfira is szukseg volt, ez ugyanis nehez, faraszt6 munka volt. Ha a
szeker Ores volt, ismet visszaindult a gyakran messze fekv6 sz616be, mfg a t6bbiek a
cefret a presr61 raktak, es a kifoly6 edes mustot a pincebe vittek. A k6vetkez6 fuvar
megerkezeseig a presnek ismet uresnek kellett lennie, hogy ujra preselni lehessen.

Ott, ahol a preshaz es a pince k6zt nem volt szfntkul6nbseg, a mustot faedenyben kel-
lett a pincebe vinni, azok viszont, akiknek pinceje melyebben fekudt, mint a preshaz, az
ut6bbi id6kben lefoly6t keszfttettek, amelyen at a mustot a presb61 egyenesen a hord6-
ba lehetett vezetni.

Ha a sz616knel elhelyezett kis kadak el6bb teltek meg, mint a szeker preshazb61 vis-
szaj6tt a rakodashoz, vagyis ha a szuretel6k nem tudtak hova rakni a leszuretelt furt6ket,
a kenyszeru szunetet,!,Geschirrfeier"-nek, "edenyunnepnek" neveztek. Ez azt jelentette,
hogy nincs t6bb Ores szuretel6 edeny, most unnepelni kell. Ezt az id6t arra hasznaltak
fel az asszonyok, hogy a kis kupacokba rakott csemegesz616t 6sszegyujtsek. Minden
szuretel6, de kul6n6sen az asszonyok, arra t6rekedtek, hogy a szep es egeszseges

39. 

kep
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fOrtoket "kivagjak", ezeket raktak
kis kupacokba, majd kosarba
gyujt6ttek, es este a hatikosarban
vittek haza, hogy a raz k6dtatast6 1
meg ne serOljenek. Otthon egy
huvos helyisegben szetterftettek,

hogy valamelyest megszaradjanak,
s kes6bb fel lehessen akasztani.

Ha elj6tt a nap, amikor a gazda
az utols6 fOrtoket is elhozhatta, a
16szerszamokat fenyesre tisztftotta,
es ha utoljara hajtott ki kocsijaval,
a 16szerszamba es s6renyebe szf-
nes szalagokat is font. Err61 minde-
ki lathatta, hogy ez a gazda befe-
jezte a szOretet.

Ezt a napot, persze, kOlon meg
kellett Onnepelni. Mindenkit, aki a
szOretben reszt vett, a preshazban
k6z6s ebeddel vendegeltek meg,
amelyet a gazda munkaja mellett
keszftett el. Legt6bbszor gulyas
volt. Neha egy par sz6161evelb61
meg koszorut is font, amelyre szep
fOrtoket er6sftett.

40. kep
Sokan a szOret eredmenyet egy

tablara frtak. Nemely tablara ,,100
hektol iter" vagy nagyobb szam is
kerult.

Mfg a gazdanak a kovetkez6 napokban meg sok teend6je volt az uj borral, az asszony
otthon az osszegyujt6tt asztali sz616vel volt elfoglalva. Vekony zsin6rb61 mintegy 80 cm
hosszusagu fOggeszt6 karikat keszftett, melynek ket veget ugyancsak zsin6r fogta ossze.
A zsin6r ket vegere egy-egy furt sz616t er6sftett, vigyazva, hogy mindket vegen azonos
suly legyen. Ezutan ezt az akaszt6t ("Henkel") egy kb. 1,50 meter hosszu rudra akasz-
tottak, ugy, hogy az egyik fOrt magasabra kerulj6n, mint a masik, s fgy ne erjenek
egymashoz. Ez fontos volt, hogy rothadas eseten ne fert6zzek meg egymast. Ilyenkor a
rudakat -egyel6re -ket szektamlara fektettek. Ha egy rud megtelt, az allvanyra (Kraxn")
kerult. A "Kraxn" olyan faallvany volt, amelyre negy-negy sor rudat lehetett egymas fole
helyezni. Minden sorba harminc rud kerOlt. Minden rudon 40-50 fOrt sz616 fOggott.
Olyan is akadt, aki ket vagy tobb "allvanyt" ("Kraxn") is felallftott. Az fgy meg6rz6tt
sz616fOrtok egesz telen at penzt hoztak, mert Budapesten szfvesen vasaroltak. Ritkan
akadt olyan haz, ahonnan karacsonyig ne tudtak volna sz616t eladni. Neha ezt a sz616t
egeszen husvetig meg tudtak 6rizni, ezt aztan kOlonosen j61 megfizettek, hiszen akko-
riban meg nem leteztek nagy hut6hazak.
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A sz616 meg6rzese egesz telen at adott munkat. A helyisegeket, ahol az allvanyokat
felallftottak, ismetelten kenezni kellett, hogy a sz616 ne rothadjon. Ezt egeszen megsem
lehetett megakadalyozni, ezert hetenkent kellett ellen6rizni, es a rothado sz616szemeket
kis olloval kicsfpni. Ehhez az egyik poznat a masik utan Ie kellem venni az allvanyrol,
aztan ismet ugyanoda vissza is kellett helyezzek. Az ilyen faradozas mellett a sz616fOrtok
hosszu ideig megmaradtak ugyan, de mindigkisebbe es edesebbe valtak. A meg6rzesre
nem volt minden fajta alkalmas, mutatosnak, edesnek es egeszsegesnek, valamint
meg6rzesre alkalmasnak is kellett lenniok.
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ARATASI HAlAUNNEP

./b termeny. betakarftas~ ~ta? n~m volt sz.~bad az Istennek jar~ k,osz~netet ~e~

elfelednl. Ez az aratasl halaunnepen tortent. Ez egyben a vldamsag napja IS

volt. A nagymisen megaldottak az odahozott gyOmolcsot, delutan az ifjusag
az Onnepet a maga m6djan Onnepelte. Egy vendegl6 el6tt felallt a menet a szOreti Onnep-
seghez. Ezen a napon nehany legeny kOlonos viseletet hordotl, "csik6s"-kent vett reszt a
menetben. KOlonos gonddal oltozkodtek tel es tisztftottak meg lovukat is. A patakat
befeketftettek, a sorenybe raffiahancsot fontak, a leplekre, takar6kra szalagokat varrtak.
A legenyek is szokatlan kepet nyujtottak, hiszen a kozosseg szamara idegenszeru ruhat
hordtak. Nadragjuk feher es b6szaru volt, ingOk, melyet legfels6 ruhadarabkent hordtak,
ugyancsak feher volt, lobog6szaru ujjakkal. Ez a magyar csik6sok viselete volt. Ehhez
tartozott meg a sok szalaggal dfszftett kalap is, amely kozt az egyik szalagnak feltetlenOI
piros-feher-zold-szfnunek kellett lennie. Labukon szukszaru csizmat viseltek.

De a lanyok is idegenszeruen oltoztek tel. 6k is Budaorson szokatlan viseletet hord-
tak. Ok voltak a "csik6slanyok", a csik6sok kfser6i. Magyaros viseletet hordtak, mely
rovid, feher szoknyab61 allt, a
szelere varrott csfkokkal, melyek-
nek egyike ugyancsak magyar
nemzeti szfnu volt. Ehhez egy kis,

ugyancsak szalagokkal dfszftett
koteny jaru It. Hozzatartozott meg
egy szorosra fuzott melleny es egy
feher, bugygyosujju bluz is. Fe-
jOkon cikornyasan dfszftett partat
viseltek, melyet szeles szalagok
tartottak ossze, s hatul hosszan le-
16gtak. Labukan kecses csizmat
viseltek. Talan ez a szokas, hogy
egyszer az evben magyar ruhat
hordtak, a magyarsag melletti val-
lomastetelt jelentett, mert ez az
oltozet kOlonben a kozseg egyet-
len Onnepen sem volt lathat6.
KOlonben is csak diakok, diakla-
nyok viseltek.

A menethez tobb gyalogos cso-

port, ifjusagi egylet csatlakozott,
termeszetesen a fuvos zenakar sem
hianyozhatott. A "csik6sok" zart
csoportban lovagoltak, a "csik6s-

lanyok" egymasnak hattal, larDS
kocsin Oltek, arrcal a bamul6
tomeg fele fordulva. Idetartozott
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egy -sok viraggal es girlanddal dfszftett -szuretel6 kocsi is, teleaggatva szep
sz616furtokkel. Meg egy regim6di kad is helyet talalt a kocsin. Egy masik kocsin buza-
keveket, mas termenyeket es gyumolcsot vittek. Egyetlen szureti felvonulasr61 sem
hianyozhatott a ciganyok szekere, amely mindig sok trefalkozasra adott alkalmat. A
menet vegivonult a falu nehany utcajan, es az el6tt a vendegl6 el6tt oszlott szet, ahon-
nan elindult. Ezutan az ifjusagnak ismet lehet6sege nyflt a tancra.
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KU KORICAFOSZT As

C-L7 zOret utan a kukoricatores ideje kovetkezett. A falubeliek sok kukoricat ter-
J mesztettek.

Miutan az erett kukoricat letortek szarar61, halomba dobaltak, majd kocsira raktak es
hazaszallftottak, leraktak az udvar egy alkalmas helyen, es hamarosan jottek a j6szom-
szedok, hogy kukoricat fosszanak, azaz a kukoricacsoveket megfosszak leveleikt61. Ha
nagy volt a kukoricatermes, ez a munka tobb napon at tartott, kedvez6 id6jaras eseten
az ejszakaba is belenyult. A kukoricalevel, vagyis a csovet korbefog6 levelek, ertekes
anyagnak szamftott. Nehany asszony es lany mar a levelek miatt is segftett. A bels6, vila-
gosabb leveleket a magukkal hozott zsakokba gyujtottek. Mivel sok embernek csak
sz616je volt, ezert szOksege volt a kukoricalevelre. De a napszamosok felesegenek es a
munkasoknak is kellett ez a level. Otthon kiszarftottak, aztan vekony csfkokra tepdestek,
s ezzel toltottek meg az agyakban a szalmazsakokat.

Minden, levelet61 megfosztott cs6 kOlon-kOlon kupacra kerOlt. A szep es j61 megerett
kerOlt azt els6 kupacba, a kevesbe szep, rosszabbul erett a masodikba, de a legszebb
kOlon helyre kerOlt. Az ilyen kukoricacs6 ket bels6 levelet meghagytak, hatrahajlftottak
es kOlon kupacba raktak.

A legrosszabbul erett kukorica kozeli felhasznalasra, a diszn6k es lovak etetesere szol-
gait. A jobban erett csurbe, vagy "g6reba", egy lecekb61 osszeallftott feszerbe, kerOlt,
mely szabadon allt az udvarban, s j61 szel16zott, hogya kukorica kiszaradhasson. De a
kOlonosen szep, nagycsovu kukoricat a meghagyott levelek segftsegevel fuzerbe fontak,
hogy aztan az el6reugr6 tet6 alatt vagy egy helyisegben felakasszak. Ez volt a kovetkez6
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evre a vet6kukorica. Egy fuzer hossza egy meter korullehetett. Ezta munkat csak a fer:.
fiak vegeztek.

A kukoricafosztas mindig hangosan es vidaman folyt. Ha a munka az ejszakaba nyult,
kulonosen vidamma valhatott. Mert a nevetes es a feny hamar odavonzott nehany
legenyt, akik ilyen kedelyes alkalomnal szfvesen leultek es trefalkoztak. A j6 hangulat es
a bar kedveert szfvesen segftetettek is. De az is megtortenhetett, hogy a gazda a
kovetkez6 reggelen alaposan meglep6d6tt, ha egyik-masik legeny arra ajanlkozott, hogy
fuzert ton. Gyakran el6fordult ugyanis, hogy nehany meteres fuzert keszftett. Mivel ezt
nagyon nehez volt felfuggeszteni, a gazdanak az egeszet ujra meg kellett csinalnia.

148



MINDENSZENTEK

JIb indenszentekig, november l-jeig, a kukoricafosztast mar reg elfeledtek,
most annak ideje erkezett, hogy meglatogassak az elhunytak sfrjat. Ez
nem volt kOlonos Onnep. Ilyenkor kimentek a temet6be, eg6 gyertyat

helyeztek az elhunyt hozzatartoz6k sfrjara, es imadkoztak lelki OdvossegOkert. Ez a nap
a gyerekeknek erdekesebb volt, mivel a keresztszOl6kt61 ismet ajandekot kaptak. Ezen a
napon nem hianyozhatott a szokasos ajandekok mellett a "Heiligenstritzel", -a
"Mindenszentek-kalacsa", egy bizonyos fonott kalacs, melyet csak ezen a napon arusf-
tottak a pekek. Ha lehetseges volt, almat is kaptak, melyet "Godlapfel"-nek, a "kereszt-
szOI6-alma"-nak neveztek.
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DISZNOOlES

./if;

z ejszakak huvosodtek, a tel mar az ajto el6tt allt. Nemely disznoolban mar
ki;alasz~?n,ak a vagasra alkal~~s hf~ot. ~gy n~pon ~egerkez:tt a boller, a
hazhoz jaro hentes, hogy levagja. A joszagot klcsaltak az olbol es az udvar

egy alkalmas helyen lefogtak. Az odahfvott segft6k az allatra terdeltek, aztan a boiler
megadta neki a halalas szurast. Majd eles keset kihuzta a sebb61, hogy gyorsan labost
tarthassanak ala, sa kifolyo vert felfogjak. Kiverzes utan az allat a "Bruhmulde"-ba, a for-
razotekn6be, vagyis egy fabol keszult hosszu edenybe kerult, melyre el6bb ket lancot
fektettek, ugy, hogy a veguk kilogott a tekn6b61. Miutan a disznot beletettek es lobogo
vfzzelleforraztak, ket terti megragadta a lancokat, megforgatta a disznot a forrazoleben,
addig, amig a sortet konnyeden el lehetett tavolftani raja. Ha ez megvolt, a disznot a
"Schraglra", a saroglyara, helyeztek. A saroglya szeles, rovid letrahoz hasonlatos faalkal-
matossag volt. Most a szorgalmas kezek -gyakran tisztftovas segftsegevel-, olyan gyor-
san, ahogy csak lehetett, eltavolftottak a sortet, majd tiszta vfzzellemostak az allatot, es
a "Rechen"-re, a renfara, fektettek. Ez egy gerenda volt, kivehet6 fafogakkal, olyan, mint
egy nagy gereblye. Az allatot a renfahoz vittek, a foldon fekv6 renfa egyik fogat kihuztak
es az allat egyik lababa szurtak, melynek inait a boiler el6z61eg mar kibontotta. Most a
renfa fogat, a disznoval egyutt, visszaer6sftettek el6bbi helyere. Ez tortent a masik lab-
bal is. Most ket terti ket oldalrol megfogta a renfat, s a disznoval egyutt a tet6elre felal-
Iftott gerendan mind magasabbra csusztattak, mfg vegul az allat szabadon fOggott. Ha ez
sikerult, a boiler hozzakezdhetett a bels6seg eltavolftasahoz. A meg meleg majat azon-
nal a konyhaba vittek, amelynek egy reszeb61 a disznotor els6 etkezese keszult.

Miutan a kolbaszfelek (kolbasz, majas- es vereshurka, disznosajt) is elkeszultek, a hust
szakszeruen szetvalasztottak es a boiler sajatkezuleg egy faedenybe rakta es besozta, a
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boiler ismet hazament. Csak ritkan vett reszt a zar6 etkezesen, amelyben a kol-
baszfeleseget es a hust is megk6stoltak. A hurkalevesb61 sokszor vittek a szomszedoknak
is, egy kis hus- es kolbaszk6stol6val egyetemben.

Miutan a boiler elment, a haziaknak meg egy sereg tennival6juk akadt. A szalonnat
kockaba vagtak, es egy nagy ustben, alland6 kavaras mellett, kisutottek, maid egy kulon
erre a celra keszult kis pressel kisajtoltak. Sokszor segftett a rokonsag is, hogy kozben a
friss suit es a kolbasz, amelyre kulonosen is figyelni kellett, oda ne egjen. A munka befe-
jezese utan neha val6di diszn6tort rendeztek, ahol tancoltak is, ha csak egy szajhar-
monika-jatekos dallamara is.

Nehany nappal a diszn6oles utan a szomszedasszony gyakran azt kerdezte a hazi-
asszonyt61, hany liter zsfrja lett. Ugyanis nem a diszn6 sulya volt a fontos, hanem az,
hogy hany liter zsfrt adott. Mert a haztartasban csak zsfrral sutottek es f6ztek, ezenkfvul
szfvesen kentek kenyerre is. 5 mivel a a csaladoknal nagy volt a gyermekaldas, erthet6,
hogy igen sok zsfrra volt szukseg.
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PINCELATOGATAs

% es6 6sszel mar alig volt tennival6 a foldeken, tehat a ferfiaknak is b6ven
lett idejuk, hogy a "Heuriger"-t, az uj bort megk6stoljak. Kolcsonosen
jartak egymas pincejet, s minden gazda elvarta uj bora dfcseretet.

Ez a nyugodt id6szak kulonosen is alkalmas volt "pincezesre". Ilyenkor a "preshaz-
kamraban", egya preshazt61 elkulonftett, mintegy harom es tel meteres kis helyisegben,
jottek ossze. Berendezese padokb61, szekekb61 es egy asztalb61 allt, legtobbszor meg
egy kis kalyha is volt benne. III aztan igen j6 etelt f6ztek. A ferfiak maguk voltak a sza-
kacsok. Asszonyok a pincezesnel nem kfvanatos vendegnek szamftottak. Altalaban
gulyast f6ztek, sok zsfrral es b6seges mennyisegu paprikaval. Mivel a preshazak
kozeleben csak ritkan akadt vfz, a f6zeshez vfz helyett bort hasznaltak. Termeszetesen a
j6 etel utan kulonosen is j61 fzlett a bor, s j6kora mennyiseget meg is ittak. Hogy azon-
ban ne kelljen tul gyakran lemenni a pincebe, egy-egy "Viertelt", egy "negyedest",
vagyis egy 20 literes faedenyt, helyeztek az asztal kozepere, amelyb61 mindenki annyi-
szor tolthette meg poharat, ahanyszor csak akarta. Ha a tarsasag tul nagy volt ugy, hogy
nem fertek a kis szobaba, a lakomat egyszeruen a preshazba helyeztek at. Ilyenkor
felfordftottak egy kadat, erre tettek a borosedenyt, s a tarsasag ezt allta korbe.

Ilyen tarsasagban mindig bordalokat is enekeltek, s ilyenkor minden jelenlev6nek
tobbszor is egy huzamra kellett poharat kiinnia. Igy gyakran el6fordult, hogy a -nem
ritkan uznel is tobb resztvev6b61 al16 -tarsasag egyik- masik tagja a laban is alig tudott
allni, es a hazavezet6 uton a pajtasoknak kellett tamogatniok. Ha olyan is volt kozottuk,
aki meg jarni sem tudott, azt baratai egyszeruen megragadtak a h6na alatt, es magukkal
vonszoltak, ugyhogy cip6je a preshazt61 a lakasig vezet6 uton nyomot hagyott hatra. Ha
aztan az ittas ferfit hazaszallftottak felesegehez vagy szuleihez, a tarsasag tobbi tagja
maga kereste meg a hazavezet6 utat, ahogy tudta, s nemely asszony mar messzir61 hal-
hatta parjat, amint sz616t enekelve tantorgott hazafele.
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A KARACSONY ELOTT IOOSZAK

,fji{(j amarosan eljott az a nap is, amely az ijusagnak kevesebb oromet okozott,
mert hosszu id6re lezarta a tancos sz6rakozasokat. Egy sz61as f9Y hangzott:
IIKatalin elzarja a hegedut" (november 25.). Az ifjusag csak Ujev napjan

kapott ismet lehet6seget a tancra.

Annal jobban orOltek a gyerekek a kozelg6 Szent Mikl6s napjanak, december 6-anak.
Mar el6z6 esten IIkrampuszok", vagyis felelmetes alakok, akik az ordogot jelkepeztek,
remisztgettek a falu aprajat. Neha nehez vaslancot hurcoltak magukkal, arcuk el6tt
IImaszkl'-kal, alarccal. Lancot razva kertek bebocsajtast a hazakba, ahol neha be is
eresztettek 6ket, hogy a gyerekeket megijesszek es kiszedjek bel610k a javulas fgeretet.
A gyermekeknek imadkozniok kellett a felelmetes alakok el6tt, hogy bizonyftsak, mit is
tanultak. De a fOrge es felenk gyerekek meg a krampusz megerkezese el6tt az agy ala
bujtak, vagy elrejt6ztek, hogy ne fedezzek fel 6ket. Nemelyik krampuszon ugyanis put-
tony is volt, s ett61 a gyerekek kOlonosen feltek, mert ugy tett, mintha a gyereket bele
akarna dugni es magaval akarna vinni. S ilyenkor nem egy nagyszaju gyereknek akadt el
a hangja.

De egy nappal kes6bb a legtobbje mar mindezt elfelejtette, amikor cip6jeben, melyet
el6z6 este -fenyesre tisztftva -az ablakdeszkara allftott, mindenfele edesseget es
nyalanksagot talalt. Termeszesen a Mikulas sem hianyozhatott, ez azonban ritkan volt
csokoladeb61. Ezen kfvul meg narancsot, fuget, datolyat, cukorkat es masfele edesseget
is kaptak ajandekba.

Nemelyik gyerek orommel mutogatta ajandekait, amikor az asszonyok egy decemberi
esten tollfosztasra gyl1ltek ossze. Csaknem minden haznal tartottak libat, gyakran kacsat
is, amelyeket nyaron id6r61-id6re megfosztottak pehelytollaikt61. De a valamivel hosz-
szabb es er6sebb szaru tollat is kihuztak. Egy decemberi esten aztan nehany aszony
korulult egy asztalt, amelyen a szetterftett toll fekOdt. Minden asszony el6tt egy szovet-
zsak vagy egy dunyhaszovet fekOdt, majd tollat toll utan kezbeveve megfosztottak
szarat61. A szarat a foldre dobtak, a tobbi reszt, a pehellyel egyutt, a szovetzsakba tet-
tek. Ilyen munka kozben nem volt szabad sokat beszelni vagy eppen nevetni, kulonben
a toll a helyisegben repkedett volna.

Ezt tudtak a legenyek is, es ki is hasznaltak. Amikor eszrevettek, hogy valahol tollat
fosztanak, amit leginkabb az arult el, hogy kes6 ejszakaig fenyt lehetett latni es a befug-
gonyozott ablakokon at asszonyi sz6t hallani, megfogtak egy madarat. Ezzel az ajt6 ele
lopakodtak, 6vatosan kinyitottak es bedobtak a ropkod6 allatot. Az eredmeny egy, a
remult madart61 felkavart vad kaosz, nevet6 asszonyok, s szamtalan keverg6 toll volt, s
a legenyeknek is megvolt a sz6rakozasuk.

Lassan kozeledett karacsony unnepe, es elindultak a IIszallaskeres6k" is. Ez kilenc
asszonyb61 al16 csoport volt, akik 6si szokas serint a szallaskeres6 Szent Csaladnak
mintegy 30x40 centimeteres nagysagu bekeretezett kepet, el6re kisorsolt sorrendben, a
csoporttagok hazaba vittek. Miel6tt a keppel a hazba leptek, meghatarozott mond6kaval
kertek a bebocsajtast. Ezutan -ugyancsak meghatarozott rftus szerint -bebocsajtast
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nyertek. Most a kepet a mar elore elkeszftett hazioltarra helyeztek, maid rovid ahitat
kovetkezett. A kovetkezo napon a saran kovetkezo taghoz vittek a kepet, ahol az ahitat
megismetlodott. Ez fgy ment egeszen a szentesteig. Ott, ahol a kepet utoljara helyeztek
el, orfztek a kovetkezo adventig.
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KARACSONY

~ egre eljott Karacsony is, a Jezuska unnepe, melyet a gyerekek annyira vartak.
A nagy unnep el6tti esten sok feher ruhaba oltozott lanyt lehetett latni, akik
hazr61-hazra jartak, ada, ahol gyerekek voltak, s ahova bebocsajtast nyertek.

Azt kertek a gyerekekt61, hogy nehany imadsagot mondjanak el, s megdicsertek 6ket, ha
szepen el tudtak mondani. Aztan ismet elmentek, hogy mas gyermekek is orvend-
hessenek, ha a "jezuskak" ("Christkindl") megdfcsertek 6ket. A gyermekek szulei
jutalomkent egy kis penzt adtak ezert a tevekenysegukert, persze ugy, hogy a gyerekek
ne vegyek eszre.

Szenteste a gyerekek altalaban koran agyba kerultek, hogy koran ebredhessenek, mert
a karacsonyfat es az alatta fekv6 ajandekokat koran akartak megcsodalni.

A gyerekek gyakran egy kis szenat raktak Ie az udvarban, vagy szuleiket, nagyszuleiket
kertek meg arra, hogy ezt helyettuk megtegyek, hogy a Jezuska szamara, amely az
ajandekkal teli kocsit vagy szank6t huzta, elegend6 taplalekot talaljon, es fgy a
Jezuskanak tobb ideje legyen a fa feldfszftesere es tobb ajandek lerakasara.

Karacsony els6 napjanak reggelen a gyerekek, szokasukt61 elter6en, koran keltek. Alig
tudtak kivarni, hogy szuleik megmutassak a feldfszftett fat. Ekkor sok "ah"- es ,,6"-kialtast
lehetett hallani, es nemely gyermek meg a szajat is elfelejtette becsukni a pampas
karacsonyfa lattan. Nehany ima elmondasa utan allan mindegyik megkapta az 6t illet6
jatekot es edesseget.

Ezen a napon a legtobb gyermek szamara hosszunak, szinte egy orokkeval6sagnak
tunt a szentmise, mert csak az uj jatek jart eszukben. Ez jobban foglalkoztatta gondo-
lataikat, mint a pap tenykedese.

A karacsony volt az egyik legnagyobb unnep, husvet, punkosd, a templom bucsuja es
az urnapja mellett. Ekkor ismet sok ember kereste tel a templomot, meg olyan is, aki
kulonben ritkan latta belulr61. Mar az ejfeli mise, 12 6rakor, megtelt hfv6kkel, es a
nagymisen ismet mint a mehek csungtek az emberek a templomajt6ban. Az unnepi asz-
talt ismet gazdagon terftettek meg etellel, s ezen kfvul sokfajta sutemeny is kerult az asz-
talra.

Delutan az emberek a leanyiskolaba siettek, hogy a Marialanyok altai el6adott szfn-
darabot nezzek meg. Minden latogat6nak belepti dfjat kellett fizetnie, melyet az egylet
javara fordftottak. Karacsonykor a lanyok karacsonyi szfnmuvet adtak e16, amelyet a
lakossagnagy tetszessel fogadott. Farsangi id6ben vfgjatek is szfnre kerulhetett. Fiuk nem
lephettek tel, ha ferfiszerepet kellett el6adni, a lanyok bujtak ferfiruhaba. A darabokat a
n6verek tanftottak be, 6k keszftettek a szfnpadi kulisszakat is, s 6k rendeztek a
darabokat. 6k voltak a lanyok nevel6i es tanft6i, s 6k vezettek az 6vodat is. A lanyisko-
la egyben zardajuk is volt, amelyben mintegy husz n6ver elt.

fgya lanyok mar ifjusaguk kezdetet61 az 6 oltalmuk alatt nevelkedtek. Ez a neveles
szigoruan a kereszteny hit szellemeben folyt. Arra is torekedtek, hogy az iskola befe-
jezese utan is felugyeletuk alatt tartsak 6ket. Egyesuleteket alapftottak, ahova allan fel-
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vettek a lanyokat. Mar az els6 osztalyt61 az egylethez tartoztak, tfzeves kort61 a
kovetkez6 tagozatba kerultek, tizenharom eves kort61 az ezt kovet6be, es tizenot eves
kort61 lephettek a Maria-egyesuletbe.

Az egyesulethez val6 tartozas jelekent, szalagot viseltek a nyakukban, melynekeluls6
reszet egy kis erme dfszftett. E szalagnak, a hovatartozasnak megfelel6en, mindig mas
szfne volt. A "Marialanyok" kek szalagot viseltek. Nehanyuk szalagja szelesebb volt,
annak jeleul, hogy 6k a n6verek tanacsad6inak szamftottak.

Ezek a lanyok a vasarnapok es unnepnapok delutanjait, a litania kozos latogatasa utan,
a n6verek felgyulete alatt toltottek el. Itt vallasos enekeket enekeltek, jatszottak es imad-
koztak. Bar a Marialanyok nem vehettek reszt tancrendezvenyeken, megis szfvesen vet-
tek 6ket felesegul, mert kulonosen vallasosnak es szerenynek tartottak 6ket.
Termeszetesen, gyakran a szul6knek kellettkozvetfteniok, mert ilyen lanyhoz kozelfteni
nem volt egyszeru.

Az ev utols6 napja allt a kuszobon. Szilveszterkor sok fiatal kereste fel a vendegl6t
vagy a borospincet, hogy megvarja az ev utols6 6rait. Amikor eljott az ujev, sokan
hazasiettek, hogy hozzatartoz6ikat a legjobb kivansagokkal udvozoljek a kezd6d6 ev
alkalmab61. fgy lezarult az ev korforgasa, hogy ismet minden el61r61 kezd6djek.

~

156



Bildernachweis:

Kepek:

Maria Szikra, Stutensee

Elisabeth Kruck, Eberstadt

Prof Menner

Franziska Illy, Unterschupf

Franz Herzog, NeuluBheim

Neprajzi Museum

Anton Eberhardt, Boxberg

Georg Ritter, Hofingen

Hans Fritzenschaft, Neckarelz

Dr. Rudolf Hartmann, Laubach

Karl Herzog, Oftersheim

Katharina Herzog, Grunsfeld

Johann Ritter, Hofingen

Rosina Csfk, Wertheim

Michael Ritter, Lauda

Anna Hafner, Untergruppenbach

Maria Fritzenschaft, lauda

Johann Taller, Freisach

Nr. 1

Nr.2

Nr.3

Nr.4,12,37,39,41

Nr.6.

Nr. 7 (77280), 11 (58629),21 (772888),

28 (185197), 32 (64913), 34 (64027),

36 (77289), 45 (185203)

Nr.9

Nr.10

Nr. 13,14,31

Nr.15, 16, 19, 20, 30, 33, 43

Nr. 17,43

Nr.18

Nr. 22, 23

Nr.24

Nr. 25, 26, 35

Nr.27

Nr.29

Nr.40


