
Ujevi szokasok
Michael Ritter alacsony, csendes, mosolygos ferrill, eppen jovore eri el a 80 esztendot. Meg ahhoz a nemzedekhez tartozik,
akik a regi Budaors evszazados szokasvilagat hetkoznapkent eltek meg. Itt szuletett 1918-ban, itt jart iskolaba, maid egy
pesti polgari iskolat elvegezve edesapja, Lorenz Ritter uzletet keszult atvenni, de a tortenelem vihara kozbeszolt. Magyar
honvedkent kerult az orosz frontra, csapatukat visszavonva a haboru veget mar Ausztriaban elte at.
Csak ott tudta meg: a regi ujevet koszonto mordalyok nem pukkannak mar.
Valami megis azt parancsolta neki, hogy gyajtse ossze emlekeit, az ujevi szerencse kivanatokat. Szeretettel ajanlom Mi-
chael Ritter feljegyzeseinek nehany lapjat a Budaorsi Naplo olvasoi figyelmebe. Az Egyev naptari szokasai Budaorson ci-
mu kotethez minden erdeklodo hozzajuthat a Helytorteneti Gyujtemenyben (Budaors, Budapesti ut 45.)

Kovacs Jozsef Laszlo

"Midon ejfelkor mordalyok dorrenese
hirdette, s a templomtoronyb61 harang-
zugas koszontotte az ujesztendot, a so-
tetbol fel-felbukkan6 alakokat lehetett
latni, akik hol ebbe, hol abba az udvar-
ba surrantak be, hogy kis ido multan
ujra kijojjenek. Legenyek voltak, vagy
fiatal hazas ferfiak, akik szerelmGknek,
fiatal felesegGknek, a szGI6knek vagy
nagyszGI6knek es mas kozeli rokonnak
fejeztek ki ujevi szerencsekivanataikat.
Mivel az elsokent el6adott j6kivansago-
kat kGlonosen hatasosnak tartottak,
ezert mindenki azon volt, hogy minel
korabban elmondja 6ket. Ez az igyeke-
let gyakran jovedelmezo is volt, mert a
koran el6adott j6kivansagokat sokszor
kGlonosen is nagylelku zsebpenzzel ho-
noraltak. De egy korty bort, egy pohar
palinkat mindenkeppen "hozott" (...)
10 6ra tajban a kislanyoknak haza kel-
lett menniok. 6k ugyanis csak az Gn-
nepelyes nagymise kezdeteig mehettek
"j6kivansagokat mondani", s ez a mise
10 6rakor kezd6dott. Ezutan mar csak
a fiuk "j6kivansagai" szamitottak (...)
Ezen a napon sok iskolakoteleles gye-
rek tavolmaradt a templomb61 (...) De
sok felnott is hianyzott ezen a napon
szokasos helyerol a templomb61. F61eg
a fiatal ferfiak es legenyek, mert ok az
ujev ejszakajat szivesebben toltottek a
vendegl6ben vagy valamelyik pinceben.

A fiatal ferfiak altalaban a "nagymisere"
jartak, ez het 6rakor kezdadott. A
szentmise utan a pap a szoszekre ment
es predikalt, de sok ferfi ilyenkor mar
elhagyta a templomot, hogy ellassa az
allatokat, vagy csak alert, hogy meg-
szabaduljon a predikaci6t61. (...)
9 6rakor a "kismise" kovetkezett. Ez is
csak tel 6raig tartott, s ezen gem volt
predikaci6. Ezen a misen, mint minden
mas istentiszteleten is nemet nyelven
enekeltek es imadkoztak. (...)
Del koral, amikor a pap utols6 barany-
kait is elbocsatotta, mindnyajan hazasi-
ettek, hogy egyuttesen vegyenek reszt
az ebeden, melyet kozben az anya, az
"Ahnl"- a nagymama -vagy az egyik
nagylany regi recept szerint keszitett el.
Ujev napjan szarnyas nem kerulhetett
asztalra. (...) az volt a hiedelem, hogy a
szarnyas elkaparja a szerencset, mig a
"diszno mindig elaTe tur". (...)
Delutan a ferfiak vendeglabe mentek,
hogy a bar es kartyajatek mellett bar at-
jaikkal talalkozzanak. Az asszonyok a
gyerekekre vigyaztak, vagy atmentek a
szomszedba egy kis tereferere. (...)
Idasebb asszonyok szivesen mentek el
a "delutani ajtatossagra", vagy -aho-
gyan Budaorson neveztek -a "Iitania-
fa". Itt talalkoztak a "Marialanyok" is ,
hogy delutanjukat aztan az egyleti szek-
hazban toltsek el. De a delutani ajtatos-

sag veget sok fiatalember is s6varogva
varta, mert csak, miutan a hivek el-
hagytak a templomot, kezd6d6tt a tanc.
Miel6tt azonban a zenekar az els6 tan-
cot eljatszotta volna a tancteremben,
el6bb a vendegl6 el6tt, az utcan, alltak
rei, es harom indul6t jatszottak.(...) Az
e!s6 Slam mindig egy gyors polka volt.
Hazasok csak ritkan vettek reszt a
tancmulatsagon, mert nem illett az ifju-
sag k6ze keveredni6k.(...) De id6sebb
asszonyok is alldogaltak ott, pontosan
megfigyelve, ki kivel tancol t6bbsz6r is.
Ez szolgalt aztan az ujabb falusi plety-
kalkodas anyagaul. (...)
Minden tancmulatsagon volt kul6ntanc
is a hazasok szamara. Ilyenkor ismet
lust fujtak, majd az egyik zenesz ezt ki-
altotta a terembe: "A hazasok tancol-
nakl" Ekkor tilos volt a n6tleneknek a
tanc. (...) Akik nem akartak vagy nem
tudtak belep6dijat fizetni, azoknak gem
volt egeszen tilos a tancban val6 resz-
vetel: mindenkinek lehet6sege volt ar-
ra, hogy harom tancszamot ingyen ve-
gigtancoljon. (...) Ejfel tajan allan vege
volt a tancmulatsagnak, melynek utols6
szamakent mindig indul6t jatszottak.
Ekkor a zeneszek 6sszecsomagoltak
hangszeruket, maid -a szerelmesek
parosan, a t6bbiek csoportosan nevet-
ve es trefalkozva -indultak hazafele.
igy vegz6d6tt az uj ev els6 napja."


