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BEVEZETÕ

A „Népszokások és hagyományõrzés Budaörsön” címû tanulmány-
gyûjtemény a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános
Iskola tanulói két korosztályának néprajzi gyûjtését foglalja össze.

Valamennyi dolgozat a  Néprajzi Múzeum Önkéntes Néprajzi
Gyûjtõk Pályázata felhívására született. Kezdetben – 1994-tõl –
egyetlen felsõ tagozatos osztálya volt az iskolának, majd bõvülve
újabb osztályok tanulói 1997-tõl hatodik osztályos korukban bekap-
csolódtak a gyûjtõ–pályázatíró munkába. Mindezt le kell írnunk,
hogy érzékelhesse e kötet forgatója, hogy milyen körülmények kö-
zött születtek a különbözõ életkorban írt, de feltétlenül mentendõ
értékeket megörökítõ pályamunkák.

Budaörs és a Budai-hegyvidék – jórészt katolikus vallási népraj-
zát – 1945 elõtt jónevû, késõbb néprajzosként, nyelvjárásgyûjtõként
hírnevet szerzett gyûjtõk – Riedl Ferenc, Bonomi Jenõ, Taffener
Antal – mérték fel. Ekkor a település mintegy tízezer lakosa egysé-
gesen német nyelvû és katolikus vallású volt. Az egykori lakosság
90 százalékát 1946-ban és 1947-ben kényszerkitelepítés során távo-
lították el lakóhelyükrõl.

Amikor a kis csoport munkához látott, a megmaradt mintegy
ezer fõs németajkú lakosság emlékanyagát próbálta felidézni. Ötö-
dik osztályos korukban „A budaörsi németség vallási hagyomá-
nyai” címmel írtak pályamunkát. A település egykori 40 keresztjé-
bõl 16 keresztet rajzoltak és fotóztak le, egyben megörökítették a
családi vallási gyakorlat tárgyi emlékeit, például a szent sarkok tár-
gyait. Ezt a munkájukat Ifjúsági II. díjjal jutalmazták. 

Az 1995/96-os tanévben a „Gyermekkor, családi élet Budaör-
sön” címû pályamunka született meg, mely a viselkedési szokáso-
kat térképezte fel a családban, a templomban és a köznapi életben.
I. díjat nyertek dolgozatukkal.

A következõ tanévben az „Ünnepi kalendárium – karácsony, hús-
vét Budaörsön” címû dolgozattal jelentkezett a szakkör. A 80 oldalas
dolgozattal Ifjúsági I. díjat nyertek. Bonomi Jenõ az 1930-as években
még hat betlehemes szövegérõl adott hírt, a diákcsoport már töredé-
kesen is csak egyetlen betlehemes játékot tudott gyûjteni. Ezzel a
betlehemes játékkal a helyi katolikus templomban léptek a hívõk elé. 

A közben 14 évessé lett pályázók „Az úrnapi virágszõnyeg Buda-
örsön” címû pályamunkával jelentkeztek, és Ijfúsági II. díjat érdemel-
tek ki. A Néprajzi Múzeum adattárába került dolgozat az úrnapján
évenként megszületõ csoda történetét, folyamatát tárja fel. Ezt a
munkájukat késõbb a Néprajzi Múzeum egy tanácskozásán is bemu-
tatták, elõadással és videóvetítéssel egybekötve. Ekkor kezdett mun-
kához az ún. kiscsoport, õk utcaneveket gyûjtöttek. Az újabb csoport
ismeretekben gyarapodva az 1998/99-es tanévben a budaörsi szõlõ-
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mûvelés számos vallási szokását is összegyûjtõ dolgozatát nyújtotta
be. Ez a munka az önkéntes gyûjtõk ifjúsági tagozatán a Néprajzi Mú-
zeum Baráti Körének különdíját nyerte el.

Ezeket a pályázati anyagokat adjuk át szerkesztve, néprajzi kuta-
tó megjegyzéseit is figyelembe véve, az Olvasónak. Az egyes dolgo-
zatok jegyzeteiben feltüntetjük a gyûjtõ tanulók nevét is. A szakkör-
vezetõ, dr. Kovácsné dr. Paulovits Teréz örömmel segített tanulóinak
a gyûjtött anyag végsõ megfogalmazásában, aki honismereti
tevékenységéért a közelmúltban átvehette a Szent Gellért
Érdemérmet. A helyi Riedl Ferenc Helytörténeti Gyûjtemény is segí-
tett illusztrációs anyag, eredeti források rendelkezésre bocsátásával.

Így végeredményben kollektív munka eredményét kapja kéz-
hez az érdeklõdõ olvasó. Számos alapítvány, pályázat tette lehetõvé
e kis gyûjtemény megjelenését. Ha nem is válnak néprajzi kutatóvá
a felsõs diákok, feltétlenül megszületik szívükben a településük
múltja, néprajz iránti érdeklõdés, az ünnepi alkalmakra felöltött né-
met népviselet is a múlt értékeinek megbecsülésére neveli õket.

Túl a feltárt anyag figyelemre méltó értékein, talán más iskolák
– közöttük egyházi iskolák – szakköröseit is arra biztathatja ez a ki-
advány, hogy mindenhol van feltárásra és megõrzésre méltó hagyo-
mány, emlékanyag. Azok a fiatalok, akik egy-egy néprajzi, honisme-
reti szakkörben ily módon szembesülnek kisebb–szûkebb hazájuk,
településük múltjával, bizonyára felnõttként is érdeklõdéssel for-
dulnak a jelennel összenövõ, ezer szállal összetartozó múlt értéke-
inek megõrzése, megbecsülése irányába. Hisszük, hogy ezáltal is
értékesebb, teljesebb emberré, hazafivá magasodnak. Köszönet és
hála illesse mindazokat, akik ebben segítették õket!

Végezetül elmondjuk az Olvasónak, hogy a gyûjtemény egyes
fejezetei különálló pályázatokként íródtak meg, ezért találhatunk is-
métléseket a szövegben. Ez tükrözõdik például a vallási néprajz és
a naptári év szokásai fejezetben. Ugyanakkor a gyûjtés sem lehetett
teljes, de egyben mutatja azt a fejlõdést is, amit a diákok az évek so-
rán egy-egy témáról megtudhattak.

A gyûjtemény nem közli az egykor megírt pályamunkák teljes
szövegét, azokat a Néprajzi Múzeum õrzi. Hiszünk abban, hogy e
különösen fiatal életkorban született pályamunkák így is értékes is-
meretanyagot tartalmaznak, ezért is vagyunk hálásak mindazok-
nak az intézményeknek, alapítványoknak és Budaörs városának,
akiknek segítségével a múlttal történt szembesülését megörökítõ
dolgozatokat közzétehettük. 

Kelt Budaörsön, a 2000. esztendõ Mindszent havában

Dr. Kovács József László, 
a Riedl Ferenc Helytörténeti Gyûjtemény – Heimatmuseum

igazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Mindszenty József Római Katolikus Iskola honismereti szakkö-
rének egykori tagjai, vezetõje és a Heimatmuseum igazgatója ez-
úton is hálás köszönetüket fejezik ki mindazoknak 

a budaörsieknek, akik visszaemlékezéseikkel, a dolgos múltat
megörökítõ képeikkel és rajzaikkal, vagy bármilyen más módon
elõsegítették, hogy a Néprajzi Múzeum évente megrendezett
Országos Helytörténeti és Gyûjtõpályázatain eredményesen
szerepelhettek,

Budaörs Város Önkormányzatának,

Wittinghoff Tamás polgármesternek,

Ritter Imrének, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének,

Bordás István mûvelõdési osztályvezetõnek,

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajz-kutatónak, 

és mindazoknak a szervezeteknek és szervezõdéseknek, akik
erkölcsi és anyagi támogatást nyújtottak ahhoz, hogy ebben a
kiadványban is méltó emléket állíthattunk a Budaörsön egykor
élt, dolgos németajkú honpolgároknak, akiket bárhová is vetett
sorsuk, ma is köztünk élõ leszármazottaikkal együtt szeretettel
ápolják a hagyományokat.

Budaörs, 2001 augusztusában

A KIADÓ
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A BUDAÖRSI NÉMETSÉG VALLÁSI
EMLÉKEI ÉS HAGYOMÁNYAI

TEMPLOMOK, TEMETÕK, KÁPOLNÁK

KERESZTEK

SZOBROK, EMLÉKOSZLOPOK

HÁZON BELÜL

PASSIÓJÁTÉK

BÚCSÚJÁRÁS

SZENT CSALÁD-JÁRÁS

A dolgozatot 1995-ben a Néprajzi Múzeum Országos Néprajzi és
Nyelvjárási Gyûjtõpályázatán II. díjjal jutalmazták.
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A gyûjtést 1994. szeptember 1. és 1995. február 25. között Budaör-
sön végezték dr. Kovács Józsefné szakkörvezetõ irányításával a
honismereti szakkör akkor 5. osztályos tanulói:

Albert Renáta
Bognár Zsolt
Bohus Ágnes
Demkó Angéla
Gazdag Viktória
Homola Márton
Németh Gyöngyi
Sélley Dávid
Szegletes Sarolt
Vajda Tímea
Virág Júlia

Az adatközlõk valamennyien budaörsi és katolikus vallású lakosok
voltak (zárójelben akkori életkoruk):

Bittner Józsefné szül. Erõdi (Elsässer) Erzsébet (80 éves) 
Csendes Jánosné szül. Bubori Ilona (78 éves)
Erõdi Mária (71 éves)
özv. Franz Pálné szül. Kindtner Mária (97 éves)
Hauser József (84 éves)
Joósz József (48 éves)
Komáromi Ferenc (32 éves)
dr. Kovács József (63 éves)
dr. Luntz Ottokárné szül. Ringler Magdolna (61 éves)
Petri Mihályné (63 éves)
Prach János (75 éves)
Ritter Mihály (82 éves)
Simisch Péterné (63 éves)
Tagscherer Lõrinc (58 éves)
Túróczi Béla (63 éves)
Virág Jenõné (60 éves)
Winklerné Bakonyi Mária (78 éves)

Adatgyûjtõk

Adatközlõk
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BEVEZETÕ

Honismereti szakkörünk 1994. szeptember 1-jétõl, a római katoli-
kus iskola megalapítása óta mûködik. Legfõbb célja, hogy a régi ha-
gyományok megismerésén túl újraélesszük, illetve folytassuk azo-
kat a hagyományõrzés és hagyományápolás eszközeivel és módsze-
reivel. A szakkör tagjai (akkor) 5. osztályosok voltak, akik addig
nem végeztek néprajzi gyûjtést. Ez a dolgozat volt az elsõ közös
próbálkozásunk, amelyben a Varga Zsuzsanna által összeállított
kérdõívre adott válaszokat összesítettük és elemeztük.

A gyûjtés folyamán egyértelmûen bebizonyosodott, hogy a több
mint 200 éve itt élõ budaörsi németek — svábok — vallásos, katoli-
kus emberek voltak és azok is maradtak, akik vallásosságuk emlé-
keit napjainkig meg tudták õrizni.

Köztudott, hogy Budaörs egykori lakosságának mintegy 90%-át
1946-ban és 1947-ben kitelepítették. Az akkori lakosok és leszárma-
zottaik közül közel 1000 fõ, mintegy 200 család maradt meg a tele-
pülésen, akik közül a gyûjtõmunka folyamán többeket is felkeres-
tünk.

A budaörsi németséget számos kisebb-nagyobb sérelem érte az
elmúlt évtizedekben, a „tüskék” a gyûjtés során is érzékelhetõk vol-
tak az esetenkénti bizalmatlanságban. Akik viszont elmondták visz-
szaemlékezéseiket, sokat segítettek abban, hogy az utókor számá-
ra megörökíthessük a ma is élõ hagyományokat, hiszen ezáltal is si-
került képet alkotni a budaörsi németek vallásos életérõl.

Dr. Kovács Józsefné
szakkörvezetõ
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„„OOhh,,  MMaarriiaa  ddrrüücckkee
ddeeiinneess  SSoohhnneess

WWuunnddeenn,,  ssoo  wwiiee  dduu
SSiiee  hhaasstt  eemmppffuunnddeenn,,

ttiieeff  iinn  mmeeiinnee  SSeeeellee
eeiinn..““

ÓÓhh,,  MMáárriiaa,,  tteedddd  ffiiaadd
sseebbeeiitt  mmééllyyeenn  aazz  éénn
lleellkkeemmbbee,,  úúggyy  aahhooggyy

ttee  éérreezztteedd..

PIETA SZOBOR A SZAKÁLY MÁTYÁS UTCÁBAN



TEMPLOMOK, TEMETÕK, KÁPOLNÁK

Budaörs lakossága 1946 elõtt (98%-ban) katolikus volt, más vallás
hívei csak kis számban éltek itt. A római katolikus ótemetõben az
ún. Csulits-kápolna napjainkban a görög katolikusoké. A Zichy-ma-
jornál lévõ templom a reformátusoké. 1994-ben a lakótelepen lerak-
ták az evangélikus templom alapkövét.

A római katolikus templom a település közepén áll, mint egy fel-
kiáltójel. Bárhonnan közelítjük meg a várost, már messzirõl látható
a sárgára festett, este és éjszaka kivilágított templom. Régen szür-
ke színû volt, a kitelepített németek festették barokkos sárgára, õk
adtak pénzt a kivilágításra és az orgonajavításra is. Az 1700-as évek-
ben épült barokk templomot átépítették, bõvítették.

Védõszentje Nepomuki Szent János. Tiszteletét valószínûleg
Németországból hozták a betelepülõk. Szobra a templomban Szent
Vendel és Szent Rókus mellett található.

A templomban lévõ keresztekkel, szobrokkal teljes részletes-
séggel most nincs módunk foglalkozni. Érdekes azonban megfi-
gyelni a templom homlokzatát, ahol három fülkében szentek szob-
rai találhatók. A templom mellett világháborús emlékmûvek van-
nak. 1925. Az I. világháború budaörsi halottainak emlékére: Krisz-
tus karjában egy haldokló katona, Pásztor János mûve; 1992. „Ha-
lottaink emlékére” — a II. világháború halottai — 475 név. Balassa
György alkotása, amely a kitelepített németek segítségével készült.

Ugyancsak a templom mellett található az egykori országzászló
talapzatán elhelyezve az 1956-os forradalom és szabadságharc áldo-
zatainak emlékköve is.

Egykor (a középkorban) a templom köré temetkeztek. Ma három
temetõ van, az Ótemetõ, az Újtemetõ a faluban, a legújabb pedig a
vasútállomás mögött. A német kisebbségi önkormányzat tervezi az
Ótemetõ rendbehozatalát. 

A Farkasréti úton a Starentanz-Kapelle – az ún. Seregélyek tánca 
kápolna – áll. 1808. június 12-én avatták fel. Az Irgalmasnõvérek 
kápolnája az egykori katolikus iskolában volt a Béke, az egykori
Templom téren, a mai posta épületben. A  20. század közepéig a Kõ-
hegyen állt a Wendler-kápolna.

KERESZTEK

A településen, a korabeli falu egykori határában sok keresztet talál-
tunk. Legtöbbje kõkereszt, Krisztus-ábrázolással vagy anélkül, vas-
keresztet is felfedeztünk, amelyek állapota vegyes: ép, elhanyagolt,

Templomok

Temetõk

Kápolnák
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virággal díszített stb. A kereszteket vagy a vallásos közösség állíttat-
ta, vagy egy-egy család valamilyen alkalommal. A legfontosabb utak-
nál fakereszt állt, úgyszintén a falu végén, a csordakútnál is. 

Az adatközlõk más elpusztult keresztek helyét is meghatároz-
ták. Sajnos napjainkban is tûnnek el feszületek, pl. a település nyu-
gati szélérõl a nagy építkezések miatt tûnt el az egyik, amely az
utolsó volt Budakeszi felé.

a Farkasréti úton (volt) a kápolna mellett, 1970 körül pusztult el,
amelyet valamikor egy lovaskocsival ott felborult és meghalt mó-
dosabb ember emlékére állítottak;
az egykori Wendler-kápolna mellett, ez is csak volt;
 a Budaörsi úton, a Renault autósbolt elõtt, a Budaörsre bevezetõ
út elején (1878-ban a Rikker-család állította);
a Rupphegy alján (vaskereszt);
a Sasad központnál (vaskereszt, rossz állapotú);
a római katolikus templom elõtt (1865-bõl);
a templom mögött, az iskola elõtt;
a Szabadság út–József A. utca–Árpád utca sarkán (Szabadság út 99.)
a Kálvária-dombon, fakereszt ;
a Kõhegyen vaskereszt, amelyet 1996-ban újból felállítottak;
a gimnázium utáni buszmegállónál — egy telken — rossz állapotú;
a Csiki-tanyánál, Krisztus-szoborral.

SZOBROK, EMLÉKOSZLOPOK

Piéta (Szakály M. u.) német felirattal; 
Mária (Farkasréti u. – Széchenyi u. sarkán) egy ház homlokzatán,

mélyedésben;
Nepomuki Szent János szobra (Aradi u.–Budapesti út keresztezõdé-

sében);
Mária-kép (Liliom u.–Bányász u. sarkán). 1950 óta már nincs meg.

Baleset emlékére állították;
Õrangyal szobra gyerekekkel (a régi katolikus iskola udvara – a mai

posta). Ma már ez sincs meg, fényképrõl ismerjük;
Szent Antal szobra (Kötõ u.). Bevitték a templomba az 1960-as években.
Mária-emlékoszlop (a Kõhegyen, a Wendler-kápolna mellett) képpel

(Bildstock). Elpusztult. Régi fényképeken látható. Három méter
magas oszlopon a (Sasvári) Madonna szobra állt;

Szent Vendel szobra a templomkertben áll;
A templom fõhomlokzatán három fülkében szobrok láthatók;
Képjel (stáció) egy kertben, a Széles u.–Baross u. sarkán;
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Emlékoszlop (Csata u.–Deák u. sarkán) a XIX. században készült,
sérült;

A Kálvária-dombon a stációk süllyesztett képei az 1820-as évekbõl szár-
maznak. Elpusztultak, törmelékben találhatók, helyreállíthatók;

A pihenõ Krisztus szobra – „Christus in Rast” – „a pihenõ Krisztus (a
Szabadság úton) egy ház falába süllyesztve. Csodálatos szobor.

Tudunk arról, hogy a Mária-nõvérek elkészítették Krammer Ist-
ván életnagyságú képét (mibõl, hogyan készült, nem tudható);
Kaptak a nõvérek évfordulójukon egy fekete márvány ezüst dombor-
mûvû vallási témájú képet (ennyit tudunk róla, sorsa nem ismert).

HÁZON BELÜL

A hagyományos sváb parasztházban mindenütt volt szentkép.
A fontosabb kegytárgyak az elsõ szobában a fõhelyen, a sublóton
vagy a fõfalon voltak találhatók.

A két ablak közti falon, illetve az ágy melletti falon találhatók a
nagyméretû szentképek. Kisebb kép kerülhetett az ajtó fölé is.
Ezek a képek fõleg olajnyomatok. Méretük különbözõ. Ábrázolnak
Krisztust, Máriát, a Szent családot, az Utolsó vacsorát, Máriát Jé-
zussal. Eredetük sokféle: búcsúajándék, nászajándék, keresztszülõ
ajándéka, a pap ajándéka, öröklés, a kitelepítéskor maradt a ház-
ban. Üvegképet nem találtunk gyûjtésünk során.

Szent család. Színes, múlt századi szentkép. Az 1880-as években
készítették. A falra színes szalaggal akasztották. (A szalag foszlánya
még megvan.) Mérete: 7x10 cm (kerettel 9x13 cm). Hátul fa borít-
ja. Hátsó oldalán német feliratú ima található, gót betûkkel. Tartal-
ma: a házias élet példaképéhez imádkoznak, Jézushoz, Máriához,
Szent Józsefhez. Aki ezt az imát elmondja, 300 napi búcsút nyer.
XIII. Leó pápa még 200 napi búcsút ad, ha naponta a kép elõtt imád-
koznak a Szent családhoz. A szentkép elején német felirat: „Die
Heilige Familie” található. A Heimatmuseumnak ajándékozta a tu-
lajdonos a gyûjtés idején.

Gyûjtöttünk a helyi múzeum számára két ovális szentképet is.
Egyiken Szûz Mária, a másikon a töviskoszorús Jézus látható. Ez a
két kép kb. a századfordulón keletkezett. Mindkettõ kék színû ke-
retben van. Az egészet keskeny barna képtartó foglalja üveg alá.
Mérete 12x10 cm.

Winklerné Bakonyi Mária lakásán hat szentképet láttunk a
falon. Az egyiken Õrangyal két gyermeket kísér (mérete: 10x20
cm). A hûtõszekrény fölött van. 

Szentkép a falon
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Az ágyak fölött három portré látható: Jézus (mérete: 50x30 cm,),
Mária (mérete: 50x30 cm), Szentháromság (mérete: 50x30 cm). To-
vábbá látható még két kisebb méretû szentkép. A család még a
nagyszülõktõl örökölte a képeket.

Özv. Franz Béláné elmondta, hogy a szentképeket nagyon ré-
gen, még az õ keresztanyjától kapták nászajándékba. Nála vannak
Jézust az olajfák hegyén és a Szent családot ábrázoló szentképek.

Erõdi Mária is megerõsítette, hogy a szentképek általában Má-
riát, Jézust és a Szent családot ábrázolták. 

Poós Teréz a lakásában lévõ (kb. 80 éves) képeket édesanyjától
örökölte: Szûz Mária szíve (50x60 cm), A jó pásztor (100x80 cm),
mindkettõ széles, díszes keretben látható. Mindkét kép (olajnyo-
mat) lekerült a falról, ezt a róla készült fényképek is igazolják. A
sublótra tették gyûjtésünk idején, hogy lefényképezhessük. Látha-
tó, hogy a kép minõsége is gyenge: Jézus alakja is elmosódott, de
Mária képe is megrongálódott.

Petri Mihályné érdekes hagyományt mesélt el nekünk a szent-
képekrõl. Az ágya fölött lévõt a nagyszülõktõl örökölték, akik vala-
ha a Zichy-családtól kaphatták. Úgy mesélték Petrinének, hogy az
egyik Zichy gróf Mária Teréziától kapta.

Tagscherer Lõrinc elmondta, hogy az Utolsó vacsorát ábrázoló
képet (mérete: 120x80 cm) egy idõs néni hagyta rájuk, amely az
ebédlõben, tehát „fontos helyen” található. Olajlenyomat, régies ha-
tású széles keretben van.

A Bokros István káplán 1964. december 26. feliratú Hummel-képet
a Heimatmuseumnak ajándékozták a tulajdonosok.

Szent Ferenc a madarakkal, háttérben a három angyal, a kép
mérete 3x6 cm. Hátsó felirata: “Lelkicsokor: Szentmise: 3, Szentál-
dozás: 3, Rózsafüzér: 5, Önmegtagadás: 10, Erénygyakorlat: 30,
Röpima: 500. Szeretettel Kiss Franciska. Erõdi Mária ezt is a helyi
múzeumnak ajándékozta.

Jézus, a jó pásztor – nagyobb méretû szentkép (18x15 cm).
A szentképet Hauser József nyugalmazott iskolaigazgató egy kido-
bott Bibliában találta a kitelepítés idején. A Biblia kb. az 1700-as
évekbõl való. A szentkép kb. 100 éves, melyet a szakkörnek aján-
dékoztak.

Betértünk egy görög katolikus családhoz. Ott egy Szent csa-
lád-ábrázolást találtunk szentképen (10x10 cm), az anyjuktól
kapták. 

Minden adatközlõnél volt, a legtöbb helyen a gyertyatartóban, a
sublóton.

Általában az ajtó mellett van a konyhában, szobában. Rajta rózsafü-
zér is lóg. Lakásonként kettõ-három is van belõle. 

Szentképek,
imakönyvben

Szentelt gyertya

Szenteltvíztartó
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Érmék is találhatók a családoknál. Egy csodás Máriás érmét Poós
Teréz mutatott, Szûz Máriát és Szent Antalt ábrázolót pedig
Winklerné Bakonyi Mária.

Napjainkbeli kegytárgyat is vásárolt, 1991-ben a pápalátogatás
idején Bohus László, az Én vagyok a jó pásztor feliratú márvány-
tárgyat.

A legtöbb fényképen rózsafüzért tart kezében a nõ, például meny-
asszony. Általában az imakönyvvel együtt látható. Mérete különbö-
zõ, terjedhet fél méterig is.

A Heimatmuseumnak 1990-ben Székely Attiláné óvónõ ajándé-
kozott egy gyöngyszemekbõl álló rózsafüzért. A szemek kb. 1 cm
átmérõjûek, rovátkolt, kék keresztcsíkokkal. A tizedek nagyobb
méretûek, fekete-fehér díszítésûek. A kereszt hátulján Missziós
ajándék felirat található. 

Helye a sublóton van. Az adatközlõknél legalább két régi német
nyelvû található. Általában örökölték vagy ajándékba kapták a nagy-
szülõktõl, vagy a keresztszülõktõl. 

A Heimatmuseumban három db van a sublóton. Legelterjedtebb
a „Süsser Jesus stärke uns…” – „Ó, édes Jézus, erõsíts minket” fel-
iratú.

A szobor általában gipszbõl készült. Méretük különbözõ,
10 cm-tõl az egy méterig terjed. Elhelyezésük: sublót, szekrény
teteje, amelyrõl egy 1922-bõl származó fotó is látható a Heimat-
museumban.

Találtunk az elõszobában is szobrot a virágok között. Ábrázol:
Jézust, Szûz Máriát, fehér, kék és piros színû. Bárhol beszerezhet-
ték, a jómódúak pl. a Váci utcában, az Obermayer cégnél vásárol-
hatták meg.

Az apácarend is hagyhatott itt szobrokat, többek között az isko-
la kápolnájában, a Wendler-kápolna kegytárgyai között.

A legtöbb helyen az ajtó mellett van, különbözõ idõbõl való. Magyar
és német nyelvû, újabb eredetûek is találhatók.

Mérete és helye sokféle a lakásban. Általában fakereszt Jézus alak-
jával vagy anélkül. Található az ágy fölött, az ajtó fölött. Ha tartója
is van, a sublóton áll.

Üvegbúra alatti viaszszobor is látható néhol a sublótokon. Való-
színûleg Németországból származnak, de hozhatták mariazelli bú-
csúból is. 

Végezetül megfigyeltük, hogy az átalakított vagy az új lakások-
ból kiszorulnak a fenti vallási emlékek. A konyhába, a kamrába ke-

Érmék

Kegytárgy

Rózsafüzér

Imakönyv

Kegyszobor

Háziáldás

Kereszt
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rülnek. Arra is találhatunk példát, hogy a hétvégi házba viszik a
sublóttal együtt.

Azt tapasztaltuk, hogy az egyedül élõ idõs nénik ragaszkodnak
kegytárgyaikhoz, rendszeresen imádkoznak elõttük.

Egyre inkább bekerülnek a gipszszobor mellé a mûanyag-
ból készült tárgyak, képek. Így pl. a budaörsi cserepes-fazekas
özvegye õrzi az Egyesült Államokban élõ lányuk vásári mû-
anyag Jézuskáját. A „szobrot” mûvirág veszi körül (40 cm).
Csendes Jánosné elmesélte, hogy érzelmileg kötõdik ezekhez
a tárgyakhoz.

Németországból is hoznak haza a kitelepített családok ajándék-
ba porcelán-angyalkát, melyek 5 cm, fehér ruhás, Simisch Péterné
tulajdona.

Porcelánbaba is áll a sublóton (kb. 20 cm) sváb népviseletben.
Gumibabát is találtunk népviseletben a kegytárgyak között.

A Heimatmuseumot is megajándékozták a „kintiek” népviseleti
babával. Találkozhatunk velük például Meinczinger Tibor
vendéglõjében.

A Kerék vendéglõ is a helyi jellegzetességekkel, látképekkel dí-
szíti a falát.

PASSIÓJÁTÉK

Sokat hallottunk róla már korábban is. Elõször fényképeket, vide-
ofelvételt néztünk meg a passiójátékról a Heimatmuseumban. Ez-
után kezdtünk kérdezõsködni a faluban. Megtudtuk, hogy a Kõ-
hegyen játszották el Jézus szenvedésének történetét.

Ez az esemény is megmozgatta az egész falut. Több ezer részt-
vevõrõl meséltek nekünk. A játékot annak idején Bató Géza tanító
rendezte. A fia –  Bató László – Jézust játszotta. A további szereplõk
is a faluból kerültek ki. Sajnos, nem tudtunk velük beszélni, mert
már nem élnek.

Annyit tudunk, hogy a kõbõl készült díszleteket 1945 után szét-
hordták. A díszleteket, a világítást is maguk készítették, így is leg-
alább tízezer pengõbe kerültek.

Azt is tudjuk, hogy az 1930-as években (1933-tól) játszották. A já-
tékok idején alkalmi újságot adtak ki róla. 

Úgy gondoljuk, hogy jelentõs vallási élményt adott és emléket
jelentett a lakosságnak ez az elõadás. Napjainkban szeretnék fel-
újítani a játékokat a Bakk Endre Alapítvány támogatásával. Töb-
ben szorgoskodnak az ügy érdekében nemzetközi szervezet tag-
jaként is.
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BÚCSÚJÁRÁS

HELYI BÚCSÚJÁRÓHELYEK

A történetét több idõs ember is elmesélte. Eszerint Wendler Ferenc
budaörsi parasztember az 1850-es években súlyosan megbetege-
dett. Azt álmodta, hogy a Kõhegyen (Steinberg) egy csipkerózsa
minden ágán Mária képmása jelent meg. Amikor meggyógyult, fel-
ment a hegyre. Elhatározta, hogy a rózsabokornál hálából kápolnát
épít. Sokszor megkísértette az ördög, de õ mindannyiszor ellenállt.
Az elbeszélések szerint sokan segítettek neki az építésben. Végre
1855. október 15-én fölszentelték a kápolnát. 

Wendler Ferenc utolsó éveiben a kápolna melletti sziklabarlang-
ban remeteéletet élt, tíz éven keresztül le sem jött a faluba. A kápol-
na késõbb zarándokhely lett. A környékbeli sváb falvak lakói keres-
ték fel évenként, szeptemberben. Azon a vasárnapon ünneplõ vise-
letben az egész falu felkerekedett. A lövészegylet nyolc lövésével 5
órakor kezdték a napot. 

A Wendler-család ma is ismert Budaörsön. Ma már csak fény-
kép és emlékezés alapján tudjuk elképzelni a kápolnát. A vissza-
emlékezõk szerint 1950 körül még állt a kápolna. Az 1960-as
években már romokban hevert. Szép lassan szétszedték vandál
emberek.

A kápolna mellett kegyszobor és kereszt állt. Az ajtaja fölötti
képre — Mária Jézussal — még többen emlékeznek. Sajnos mára
már csak egy romos darab maradt belõle.

Budaörs és Budakeszi közt, a János-hegy közelében található za-
rándokhely, amelyet gróf Zichy Miklós és felesége, Berényi Erzsé-
bet alapított 1748-ban.

Még halálos veszedelmek közt is hadi idõben sokan mentek
Ókeszi felé Makkos Máriához. Megtörtént, hogy az úton búcsúsok
vonultak, távolabb a hegyoldalban ágyúk dörögtek. A színpompás
körmeneteken egyházi méltóságok, fõurak is részt vettek. Harso-
naszó, zene, harangzúgás jelezte az ünnepség kezdetét. (Varga Gé-
za Ernõ: Fogolykiváltó Boldogasszony, Budapest, 1947, 68. l.) Más
elbeszélésekbõl is ismerjük a budaörsiek zarándoklatát Makkos
Máriára. 1994-ben a Fatimei Szûz tiszteletére zarándokolt ide a kör-
nyék lakossága.

Sok fénykép õrzi a zarándoklat emlékét, pl. 1934-bõl. A budaörsiek
útbaejtették Schönbrunnt is egy zarándokút során. A fennmaradt
fotókon különbözõ életkorú, népviseletbe öltözött emberek látha-
tók. Emellett világot látni is indultak fiatalok és idõsek egyaránt, 
általában a plébános úr és a tanítónõ kísérte õket.

A Wendler-
kápolna vagy 
A Szeplõtelen 
fogantatás-
kápolna

Makkos Mária
vagy 
Fogolykiváltó
Boldogasszony

Zarándoklat
Mariazellbe, 
a Kegytemplomba
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A gyûjtés során sajnos nem találtunk bizonyító adatot a helyi szo-
kásról, de az emlékezések szerint 1994-ben vezette be egy család
Budaörsön. Elõzõ lakhelyük hagyományát valósították meg. Szeret-
nék, ha itt is hagyomány lenne.

A hagyomány kialakulását segíti a katolikus általános iskola 1.
és 5. osztálya. A szervezõk az iskola diákjai segítségével indították
el a hagyományt. 23 jelentkezõ közül 9 napra osztották be a szent-
családjárást. A tanárok közül is többen bekapcsolódtak, és részt
vettek benne. Általában örömmel fogadták egymást a családok.

A következõ forgatókönyv alapján zajlott le a program:
Megjelent az egyik család a másiknál. A Szent család képét el-

helyezték a rögtönzött oltáron. Kezdõdött az áhítat: ének, bibliai
részlet, ének, ima, irodalmi idézet.

A közös ima, ének, áhítat meghitt légkört teremtett. A résztve-
võk — a tapasztalatok szerint — igen meghatódtak. Az ünnepség
végén a házigazdák megvendégelték a vendégeskedõ családot.
Szeretnénk mi, szakkörösök hagyománnyá tenni ezt a szokást 
Budaörsön.

A Szent
család-járás 

újra
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EMLÉKKÉP A MARIAZELLI

ZARÁNDOKLATRÓL

OLTÁR ÚRNAPJÁN

A VALLÁSI ÜNNEPSÉGEK ÁLLANDÓ SZEREPLÕI

VOLTAK A LÖVÉSZEK



22

SZENTKÉP AZ ÁGY FÖLÖTTKERESZT ÜVEGBÚRA ALATT



23

FESZÜLET ÉS RÓZSAFÜZÉR

KEGYTÁRGYAK A SUBLÓTON



24

KERESZT A MINDSZENTY ISKOLA ELÕTT

VIRÁG JULIANNA RAJZA



25

WENDLER FERENC ÉS

AZ EGYKORI KÕHEGYI-KÁPOLNA

A BUDAÖRSI ÚJTEMETÕBEN

ÁLLÓ KERESZT (NÉMETH GYÖNGYI RAJZA)



26

A KÁLVÁRIA-DOMBON ÁLLÓ KERESZT EGYKOR...

... ÉS NAPJAINKBAN



27

A KÁLVÁRIA-DOMB ÉS STÁCIÓI RAJZON

A MEGÚJULT STÁCIÓK

AZ EGYIK STÁCIÓ (MOLNÁR G. ZOLTÁN

STÚDIÓJA ALKOTÁSA)



28

NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBRA ÉS A CSULITS-KÁPOLNA A KERESZTTEL

A BUDAÖRSIEK KEGYELETI HELYE – A II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAI



29

KEGYELETI HELYEK

– AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMÛ ÉS

AZ 1956-OS EMLÉKTÁBLA

A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

FÕBEJÁRATÁNÁL

SZENT VENDEL SZOBRA



MAGÁNYOS KERESZT A KÖTÕ UTCÁNÁL

A PIHENÕ KRISZTUS

A SZABADSÁG U. – KÁLVÁRIA U. SARKÁN

30

MÉG „LÁTHATÓ”...



GYERMEKKOR, 
CSALÁDI ÉLET BUDAÖRSÖN
A 20. SZÁZAD ELSÕ FELÉBEN

A KISGYERMEKKOR

A GYEREKEK JÁTÉKAI

A GYEREKEK ÉS AZ EGYHÁZI ÜNNEPEK

VISELKEDÉSI NORMÁK

ÉLETMÓD

KÖZÖS MUNKA, CSALÁDI ÉS ROKONI 
ELFOGLALTSÁGOK, AZ OTTHON

ÖLTÖZKÖDÉSI SZOKÁSOK

A dolgozatot 1996-ban a Néprajzi Múzeum Országos Néprajzi és
Nyelvjárási Gyûjtõpályázatán I. díjjal jutalmazták.
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A gyûjtést 1995. október 19. és 1996. február 28. között Budaörsön
végezték dr. Kovács Józsefné szakkörvezetõ irányításával a honis-
meretiszakkör akkor 6. osztályos tanulói:

Bognár Zsolt 
Bohus Ágnes 
Demkó Angéla 
Gazdag Viktória 
Homola Márton 
Jancsó Bettina 
Szegletes Sarolt 
Vajda Tímea 
Velekei Ágnes 
Virág Júlia 

Az adatközlõk valamennyien budaörsi lakosok voltak:

Balázs Gáborné (82 éves) 
Bittner Józsefné szül. Erõdi (Elsässer) Erzsébet (81 éves)
Farkas Istvánné szül. Geiselhardt Mária (82 éves)
Franz Erzsébet (68 éves)
Gecse Frigyesné szül. Pálinkás Róza (68 éves)
Jombach Istvánné szül. Winkler Ilona (83 éves) 
Joósz Gergelyné szül. Szakács Erzsébet (80 éves)
dr. Kovács József (64 éves)
dr. Luntz Ottokárné szül. Ringler Magdolna (62 éves)
Prach János (76 éves)
Ritter Mihály (83 éves)
Róth Antal (69 éves)

Adatgyûjtõk

Adatközlõk

32



BEVEZETÕ

Honismereti szakkörünk immár egy éve mûködik. 1994. szeptem-
ber 1-jén alapították Budaörsön a Mindszenty József Római Katoli-
kus Általános Iskolát, ahol a felsõ tagozatban egy 5. osztályt szer-
veztek, 17 tanulóval.

Régebben tehát nem végeztünk honismereti gyûjtõmunkát. Az
elsõ próbálkozásunkkal — Budaörs vallási néprajzáról — az orszá-
gos II. helyezést értük el. Igen boldogok voltunk! De ez a díj arra
kötelezett bennünket, hogy még szorgalmasabban tanulmányoz-
zuk Budaörs hagyományait.

Gyûjtésünk során megtudtuk, hogy a település lakói 1719-tõl ka-
tolikus németek voltak. A Zichy-család telepített ide kb. 150 csalá-
dot Németországból. Letelepítésükrõl az 1721-ben aláírt szerzõdés-
ben egyeztek meg. 

Amint jobban megismertek bennünket az idõs budaörsiek, töb-
ben elpanaszolták a máig is élõ fájdalmukat, a kitelepítésüket. Meg-
rendülten hallgattuk, hogyan ûzték el egy batyuval (Binkel) a helyi
német (sváb) családokat. Így elhatároztuk, hogy lejegyezzük eze-
ket a visszaemlékezéseket is, amelyeket további munkánkban majd
fel kívánunk használni.

Gyûjtésünk során sokat megélt, idõs emberekhez kopogtat-
tunk be. Volt, aki bizalmatlanul fogadott. Ez érthetõ is, hiszen egy-
kor sok sérelem érte õket. Megbeszéltük a szakköri foglalkozá-
son, hogy visszahúzódásuk oka lehet a bennük élõ, több évtizedes
sérelem is.

Többen ismerõsként üdvözöltek, ahol már tavaly is gyûjtöt-
tünk. Segítettek a Budaörs–Bretzfeld Baráti Társaság és a helyi
Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai is. Sokat köszönhetünk
a Heimatmuseum vezetõjének is, aki a gyûjteményt rendelkezé-
sünkre bocsájtotta.

Nehézséget jelentett az, hogy a nyelvjárásos mondókákat kevés-
bé értettük, mert csak németül mondták el azokat.

Sok érdekes ismeretet gyûjtöttünk viszont a falu életébõl. Elme-
sélték, hogy szinte teljesen önellátók voltak: õszibarackot, szõlõt, ku-
koricát, krumplit termeltek. Sokat dolgoztak, reggel 4-tõl este 11-ig,
szorgalmas emberek voltak. Elmesélték, hogyan hordták fel a hegy-
re a szõlõtelepítéshez háti kosárban a jó termõföldet. Háziállataik: kb.
300 tehén, kb. 1500 ló, számtalan liba, kacsa, csirke stb.

Az emberek legalább egy évi élelmet, lisztet, cukrot, sót raktá-
roztak el otthon. A fûszeresnél nagyobb mennyiséget vásároltak.
Szinte minden utcában volt hentes, Böke, Fole, Németh stb. néven
emlegetik õket. A falunak saját vágóhídja volt. A házi kenyeret a
pékek — Jombach, Floris, Kis, Marton, Bader — sütötték ki. Szin-
te minden szakmát képviseltek a mesteremberek.
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A cipész és a közel harminc szabó készítette a viseletet, az asz-
talosok a szép bútorokat. A lakatos, az ács, a lószerszámos mellett
népszerû volt a kovács. Szívesen tartózkodtak a férfiak a kovács-
mûhelyben. A borbélynál is elbeszélgettek, aki háromszor nyitott ki
hetente: szerdán, szombaton, vasárnap délelõtt. Az idõsebbek a tra-
fikban ráérõsen társalogtak. Aki valamilyen mesterséget tanult, há-
rom évig lakott a mesterénél.

A falu összképét meghatározta, hogy a házakat az utcára merõ-
legesen építették. A kisebb zsellérházak mellett a gazdagok emele-
tes házzal büszkélkedtek. („Klanhejzl”, „Groszihejzl”) Ma már ke-
vés ház áll eredeti állapotában, átalakították vagy megtoldották, ez-
által megváltoztatták a falu arculatát.

Gyûjtésünket a gyermekek életébõl, környezetükbõl válogat-
tuk, hiszen ez a korosztály áll hozzánk a legközelebb. Érdekelt ben-
nünket, milyen hagyományai voltak iskolánk elõdjének, hogyan ta-
nultak régen a gyerekek. Szeretnénk értékes hagyományaikat be-
építeni új, katolikus iskolánk életébe.

Mielõtt a gyûjtõmunkához hozzáfogtunk volna, egy kérdõívet ál-
lítottunk össze arról, hogyan éltek, mit játszottak, hogyan tanultak
a gyerekek, milyen kapcsolatuk volt egymással, szüleikkel? Milyen
ruhában jártak? Hogyan ünnepeltek?

Magnóval gyûjtöttünk, a kazettákat a Heimatmuseumnak aján-
dékoztuk, miután lejegyeztük. Egy helyre többször is visszatér-
tünk, kérdéseinket finomítottuk. Közben elõkerültek a családi fo-
tók, a régi szép ruhák is. 

Kiválogattuk a számunkra fontosakat, lemásoltattuk. Beöltöz-
tünk a népviseletbe úgy, ahogy illett. Anyagi kiadásainkat (magnó,
fotók) pályázati pénzekbõl, például az Országépítõ Alapítvány támo-
gatásával tudtuk fedezni. Munkánkat jövõre is szeretnénk folytatni.
Meggyõzõdéssel hisszük, hogy hasznosat, maradandót alkotunk.

dr. Kovács Józsefné
szakkörvezetõ
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A KISGYEREKKOR

Visszaemlékezések és korabeli — század eleji — fényképek alap-
ján megállapítható, hogy egy-egy nagycsaládban négy-kilenc gye-
rek is volt. 

A pólyából kikerült kisgyerek — nemre való tekintet nélkül —
szoknyaszerû, bõ alsójú, a felsõtesthez simuló ruhácskát kapott.
A Heimatmuseumtól kapott fényképeken a kicsi rongybabát, a jobb
módú gyerek kaucsukbabát szorongat a kezében.

A kezeslábast a már totyogó, de még nem szobatiszta gyerek
praktikus okokból kapta. A „lélekmelegítõs” nadrág a lábak közt
nyitott, hátul gombos, a felsõrésze testhez simuló.

A harmadik életévétõl, kb. óvodáskortól, ami igazán gyerekru-
ha, gyakorlatilag egy kicsinyített felnõtt viselet.

A lányoké: sötét vagy világos bõ szoknya, fehér ingblúz, kék kö-
tény, zokni, félcipõ, fonott haj. A fiúké: nadrág, bakancs, ing, kö-
tény. A cipõ vasárnapi viselet, a tutyit házilag hétköznapra készítet-
ték. De, ha már legalább 20 oC volt, mezítláb jártak a gyerekek  még
iskolába is! Spórolni kellett a cipõvel. Április 25. után, a búzaszente-
lõ körmenet utáni napokban a föld is langyosabb lett.

Egy-egy kiadós esõ után a gyerekek szívesen taposták a pocsolyá-
kat, fõleg a fiúk, de a lányok is. „Hidakat, gátakat” építettek maguk-
nak, ahol aztán mezítláb órákig pancsolhattak a térdig érõ vízben.

Szívesen játszottak az udvaron, az utcán — ahol nem volt ilyen nagy
forgalom — a kevésbé meredek részeken, a Kálvária-dombon, Kõ-
hegyen stb. 

A legkisebbeket az idõsebb testvérek gondozták vagy a nagy-
mama kezébe kerültek. Általában örültek a gyerekek, ha a nagyma-
máknál lehettek, ott mindig volt finom sütemény is. 

Az adatközlõk szívesen mondták el, hogy akkoriban a nagyszü-
lõk 80-90 évet is éltek, s akkoriban nem volt szokásban a válás. 

A mondókák nehezen gyûjthetõk. Csak németül tudták azokat,
azaz csak helyi sváb nyelvjárásban.
A családban vallásos nevelést kaptak a gyerekek. Ezt a hagyományt
õrzi a következõ ima is. Lefekvés elõtti ima 

„Kicsi vagyok,
A szívem tiszta. 

Akkor az angyalok
bent laknak

és Jézus egyedül van.”

A kisgyerekek
öltöztetése

A kisgyerekek
világa

A mondókák

„Ich bin klein,
mein Herz ist rein
Dann Egel drin
wohnen
und Jesus allein.“
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Találtunk egy hangutánzó mondókát is, amelyet helyi nyelvjárás-
ban mondtak el nekünk. 
Azaz: Az egér kalimpál, a cica karmol, a gúnár csíp, valami: bumm,
bumm. Ekkor a kisgyerek orrát meghúzzák, ütögetik. Mindez igen
tetszik a kisgyereknek. 

A GYEREKEK JÁTÉKAI

A legtöbb játéklehetõséget a környezet adta, kinn a természetben,
természetes anyagokkal játszottak a gyerekek. A játék helyszíne fõ-
leg az utca, az udvar, a hegy volt.

A tanévben a tanítás után, júniustól az egész nyári szünetben, a ta-
nulás, illetve az otthoni feladatok elvégzése mellett sokat játszottak.
Több helyen elhagyott disznóólakat takarítottak és csinosítottak ki,
berendezték, s ott babáztak a lányok. 

Télen az egész népes család egy szobában tartózkodott. Ha volt
is tiszta szoba, az a vendégnek volt fenntartva. A gyerekek hallgat-
ták a felnõtteket, vagy együtt játszottak. Malmoztak, dominóztak,
kártyáztak. Kedvelt társasjátékuk volt az Ember, ne mérgelõdj!

A hógolyózás a fiúk kedvelt játéka volt. A nagyobbak kocsival szállí-
tották a havat a falu határába úgy, hogy a kisebbek közben hógolyó-
val dobálták õket.

A csúszkáláshoz (csuszkoráláshoz) a fiúk hódombot tapostak, je-
gessé alakították. Jég keletkezett a falu határában levõ réten is, ami víz
alá került esõzéskor. Itt kb. 40-50 méteres korcsolyapálya jött létre, rá-
adásul nem volt életveszélyes! A mai Nádasdûlõ lakótelep helyén még
az 1970-es évek végén is korcsolyázásra alkalmas volt a terep. Korcso-
lya helyett patkóval csúszkáltak régen — a századforduló tájékán — a
fiatalok. A csúszkálópatkót a cipész szerelte fel a cipõ sarkára. Ennek
a szegélyén nekifutással ügyesen messzire el lehetett csúszni. 

Szánkópályát is építettek a fiúk. Ezekre a hosszú pályákra he-
lyenként sáncot is készítettek. Sok szánkó tört el rajtuk, ennek el-
lenére bizonyára jól szórakoztak.

A kislányok fõleg babáztak. A rongybaba télen is készülhetett. A fe-
jére tintaceruzával rajzolták a szájat, szemet, orrot. A fejét, a testét,
a végtagjait ronggyal tömték ki. A babát öltöztetni is lehetett.
A Heimatmuseum fényképén látható a kislánykák kezében ked-
venc rongybabájuk. (Heimatmuseum)

A kukoricababa természetes anyagból, kukoricacsõbõl készült.
Két copfot is lehetett fonni a „hajából”. A csutka héját vékonyra fel-

„Meiselein, zizzelklein
kann so zwick, kleisen

stick. Sah wie: hopp!
Und die Schleidin

bumm, bumm.“

A játék ideje

A téli játékok

A  lányok játékai

36



szelték, így csinálták a babát. Szoknyát, kendõt adtak rá. Két pálci-
ka volt a baba két karja. Nagyon szépnek találták.

Jobbmódú családokban kaucsukbabát kapott babakocsival a kis-
lány. (Fotók: Heimatmuseum) Másutt a papák faragtak karácsony-
ra kiskocsit.  

A kövekkel való játék átalánosan elterjedt és ismert ügyességi játék
volt. Összegyûjtöttek 5 db szép követ, kavicsot. A játék során fel
kellett dobni azokat, majd el kellett kapni egyet, kettõt, hármat, né-
gyet, egyenként. 

A pörgettyûzést facsigával játszották.  A facsiga (Drün), a pör-
gettyûzés (Drüntreiben) lényege: esztergályos készítette, felsõ át-
mérõje 5 cm, magassága 8 cm volt. Csúcsában a suszter cipõszöget,
egérfejecskét vert, ezen megfordulhatott a csiga. A csigahajtó os-
torral hajtotta a keményre taposott gyalogúton a játékát. A zsinór
rátekeredett, mozgatta, vele mozgott a csigahajtó is (Drüntreiwer).
Ez a kisebbek játéka volt a gurigázás mellett. Kötéllel is jókat ját-
szottak. Minden háznál találtak hozzá alkalmas kötelet a gyerekek.

A golyózás (Spicken) kedvelt játék volt a fiúk körében. Az agyag-
golyót a fazekasok készítették, kb. 1 cm átmérõjût, festettet. A vas-
golyó mellett a legértékesebb az üveggolyó volt. Egy játékos na-
ponta akár 300-at is megnyerhetett. Levágott fejû harisnyában tar-
tották, amely így akár 15 cm átmérõjû is lehetett a golyóktól.

Ez a játék ügyességi és szerencsejáték volt, amelynek a szabá-
lyairól minden alkalommal szóban megegyeztek. Ha megbeszélték,
hogy hány lépést kell lemérni, akkor cipõsarokkal, megfelelõ he-
lyen vonalat húztak a földön. Ettõl kezdve lépte le a „lépõ” a meg-
egyezés szerinti lépéseket. Úgy haladt, hogy a cipõ orrát és sarkát
egymás elé helyezte. A megállapodott lépésszámnál a cipõ orrával
ismét vonalat húzott a földre. (Mezítláb lépni tilos volt!) Ha eddig
eljutottak, a golyót az elsõ vonalra helyezték. A lépõ a második vo-
nalnál állt, golyójával az elsõ vonalon lévõ golyót célozta meg. Tilos
volt „ugrálva” gurulnia a golyónak. A nézõk tanúként szerepeltek.
Ha a játékos eltalálta a golyót, elnyerte azt. Ha nem talált a golyó, a
kihelyezõé lett (elsõ vonal). A jó lépõk ismertek voltak a gyerekek
között. A játékot általában 6 fiú játszotta. 

A lyukbadobás során egy fiú 5 golyót dobhatott. Ez a golfhoz ha-
sonló játék volt. A nagyobbak játszották. Ehhez kellett egy fal, egy
lapos pénzérme, amit a falra hajítottak. Minél laposabb volt, annál
jobban repült. Ezért csiszolták, vagy a sínekre tették lapítani. A fal
körül egy félkört húztak a porban, 1 méter átmérõjût. A félkörbe
10x10 cm-es négyszöget rajzoltak. Ez a pinka. Ebbe helyezték a
pénzérméket.

A falra repülõ lapos érme visszaesett. Ha beleesett a pinkába,
nyert a dobója. Aztán minden kezdõdött elölrõl. A kisebbek pénz
helyett golyóval játszották. 

Játékok
eszközökkel
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Néha az idõsebb fiúk, sõt ifjabb férfiak is játszották. Õk egy sima
helyen egy méter hosszú vonalat húztak. Bizonyos távolságból pénzt
hajítottak a vonalat célozva. A gyõzelem a vonalhoz legközelebb esõ
pénz tulajdonosáé. Annyi pénzt dobhattak, amennyit akartak. A gyõz-
tes az összeszedett pénzt megrázta a markában, a magasba dobta.
A számmal felfelé mutatókat felszedhette. A többi a másodiké volt,
aki megismételte a dobást. Ezt a Fõ utcán is játszották vasárnap dél-
után. Sok nézõje is akadt, hisz itt sétáltak ilyenkor a fiatalok. 

A játékok megismerése után úgy érezzük mi, mai fiatalok, hogy
jókat játszottak akkoriban gyerekek, s cseppet sem unatkoztak. A já-
tékok ügyességüket, erejüket fejlesztették. A játszás mellett sokszor
libát is õriztek a lánygyerekek, a fiúk pedig lovat legeltettek. Gödröt
ástak, gurigával játszottak. Az nyert, aki többet tudott eltalálni. 

Munkára nevelték õket.  Már 7-8 éves korban segíteni kellett a ház
körül. A lányoknak söpörni, mosogatni kellett és megmelegíteni az
ebédet. A fiúk fát vágtak, vásároltak. Ötödikes korban már fõztek is
(levest, fõzeléket) a lányok. A szülõk általában a barackosban vagy
a szõlõben dolgoztak, ezért a gyerekeknek kellett rendet rakni, pél-
dául a konyhában a csikósparhertet smirglizni, fényesíteni.

A szõlõben segítettek kacsozni, gyümölcsöt szedni. Az apácák-
tól megtanultak kézimunkázni, kötni, horgolni. A nagyobb lányok
hímeztek, varrtak, fõztek, kertészkedtek. Közben a nagymama
énekelt, verselt. 

Mielõtt iskolába mentek, sõt az iskolaévek idején is a fiúk és a
lányok otthon a családban szinte mindent megtanultak, amire fel-
nõtt korukban szükségük lehetett és volt is.

Az adatközlõk általában kellemesen emlékeznek vissza az iskola-
évekre. A Szent Vincés apácákhoz jártak, sok szépet és jót tanultak
tõlük: a vallásosságot, az énekeket, a verseket, a számtant, az egész-
ségtant, a történelmet, a testnevelést.

Az oktatás kétnyelvû volt, magyarul és németül tanulták a tan-
tárgyakat. A színházteremben tornáztak utcai ruhájukban. Külön
épületben volt a leány- és a fiúiskola. A lányok a mai posta épületé-
ben tanultak. Itt volt a nõvérek kolostora is. A fiúk az Esze Tamás
utcában, a plébánia melletti iskolában tanultak. A tanítás reggel 8-
tól déli 1-ig tartott. Az iskola hatosztályos volt. Utána a vasárnapi is-
kolában imádkoztak, beszélgettek, énekeltek. 

Mindenki azt hangsúlyozta, hogy a becsületet, a tisztességet,
amit ott kaptak, a mai napig megtartották. Hálásan emlegetik a
szigorú nevelést. Az egyik adatközlõ féltett kincsként õriz két is-
kolai füzetet.

Abban is egyetértenek az adatközlõink, hogy nagyobb is volt az
illem és a tiszteletadás, mint ma. Jó tanítók voltak az apácák. Sok-
szor kirándultak. A vasárnapi misére kötelezõen elmentek, ahol

A gyerekek
munkája

Az iskolában

38



szerettek énekelni.  Iskolába gyalog jártak. Nekünk ez furcsa,
hiszen mi autóval, busszal közlekedünk.

Szerették a színdarabokat. Vasárnap és nagy ünnepek idején adták
elõ a lányiskola nagytermében. Ennek emlékét sok fénykép õrzi a csa-
ládi fotók között. Meséket, karácsonyi történetet stb. adtak elõ. A fiú-
szerepeket is lányok játszották. A nõvérek voltak a rendezõk, a díszle-
tezõk, a jelmeztervezõk. A belépõdíjat az egylet javára fordították. Ál-
talában tele volt a nagyterem egy-egy elõadás alkalmával. Többen el-
jöttek a szomszéd faluból is megnézni a darabokat.  Azt gondoljuk,
hogy ebbõl nõhetett ki a két világháború közti híres passiójáték.
Valószínûleg azok a budaörsiek szervezték, mutatták be, akik a ked-
vesnõvérek amatõr színjátszói voltak. A passiójátékkal megmozgatták
az egész település lakóit, két nyelven játszották el a Kõhegyen Jézus
szenvedésének történetét. Jó lenne felújítani ezt a helyi hagyományt!

A GYEREKEK ÉS AZ EGYHÁZI ÜNNEPEK

Szinte nem volt olyan ünnep, amelynek ne lettek volna fontos sze-
replõi a gyerekek. Nagyobb ünnepek alkalmával ajándékot kaptak
a keresztszülõktõl. Egy gyereknek több keresztanyja volt, akik fi-
gyelemmel kísérték a fejlõdését.

Az elsõáldozás (fehérvasárnap) napján vendégül látták a kicsiket a
kedvesnõvérek. Sok fotó õrzi ennek emlékét.

A bérmálás emlékét ajándék fülbevaló, nyaklánc, óra tette ked-
vessé és emlékezetessé.

Nagycsütörtökön reggel kimentek a kertbe a gyerekek, ott kitárt
karral Miatyánkot mondtak. Nagypénteken a fiúk reggel, délben és
este kereplõkkel járták be a falut. A feltámadási körmenetben zárt
rendben vonultak az iskolások.

A húsvéti szagosvizes locsolás jutalma mézeskalács vagy marci-
pán baba, szív, huszár, lovaskatona, tojás, gyümölcs volt.

Az úrnapi virágszõnyeg esztétikus elkészítésében is részt vettek
a fiatalok. A hagyomány szerint a szentelt virág még az állattá vará-
zsolt embert is visszabûvöli.

A búcsú a gyerekek napja volt, ekkor sokféle látványosság szó-
rakoztatta õket. Zsebpénzt kaptak a szüleiktõl, ebbõl vásároltak
ajándékot, felültek a hintára. A szegényebbek a hintát hajtották,
amiért felülhettek rá.

A gyerekek megajándékozásának napja volt még a halottak nap-
ja is. Ünnepi fonott kalácsot (Heiligenstriezl) kaptak ezen a napon
a keresztanyjuktól.

A Mikulás Budaörsön is kiemelt ajándékozási nap volt.

Ünnepek
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Az aprószentek (december 28.) napján — német nyelvû mondó-
ka kíséretében — megveregették a gyerekek lábát a szülõk
(Aufkhindlen), hogy frissek, egészségesek legyenek.

A nagylánykor kezdete (16-18 év), amikor „kijárták“ az iskolát.  Kü-
lönbözõ egyletekben vettek részt: Mária-lányok, Jézus szíve-lányok.
Az összejövetelen imádkoztak, játszottak, szórakoztak, olvastak. 
Vendéglõbe mentek táncolni a nagylányok a délutáni áhítat, litánia
után este nyolc óráig.

Az adatközlõk öt-hat vendéglõre emlékeznek. A kocsmák szinte
minden sarkon, fõleg a Fõ utcán helyezkedtek el. Az ismertebbek:
Herzog, Dalos, „Hazám”. Vendéglõ állt a templom mellett, a benzin-
kútnál, a régi városházánál, a Károly király úton. A Hauser volt a
legkeresettebb. 

A férfiak, ha nem a vendéglõben voltak, szívesen tartózkodtak a
kovácsmûhelyben, a borbélynál, a pincesoron. Az asszonyok az ün-
nepi ebéd után szépen elrakták az ünnepi ruhákat a szekrénybe a
következõ ünnepig. Ez a szertartás ügyességet követelt, hisz a sok-
sok bõ szoknyát szakszerûen kellett elhelyezni. Ezután kiültek a
ház elé a kispadra vagy szomszédoltak.

A hagyomány szerint csak az a lány mehetett férjhez, aki kenye-
ret tudott sütni. Hetente egyszer volt kenyérsütés a család számá-
ra, így hát volt lehetõség megtanulni.

VISELKEDÉSI NORMÁK

A családi kapcsolatok alapja a vallásos nevelés volt. A gyerekeket az
apácák gyermeki és testvéri szeretetre buzdították. Több tiszteletet
adtak a szülõknek, mint ma, de több szeretetet is kaptak.

A gyerekekkel legtöbbet az anya foglalkozott, szinte mindenre
megtanította õket.  Munkára nevelték a fiatalokat. Tanítás, tanulás
után dolgozniuk kellett. Mindenkinek megvolt a feladata a ház kö-
rül és a határban.

Az apát, a családfõt elfoglalta a szõlõ- és gyümölcstermesztés,
azonban a jelentõs eseményeket õ tartotta kézben. Például az apa
osztotta el egyenlõ darabokra január 6-án, Vízkereszt napján a meg-
szentelt almát, kenyeret, hogy áldást hozzon mindenkinek.

A lányok nevelésére nagy gondot fordítottak. A jó parti a vallá-
sos, szerény, dolgos leány volt, akihez az udvarlás során hozzá sem
érhetett a fiú. 

A faluban mindenkitõl illemtudó magatartást, viselkedést várt el a
közösség. A köszönés természetes formája volt az emberek közti

Szórakozási
szokások

A családban

A faluban
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kapcsolatnak, szokásnak. A gyerekek otthon és az utcán így kö-
szöntek: „Dicsértessék a Jézus Krisztus”. A felnõttek válasza: „Mind-
örökké, ámen”. 

A templomban a hívek meghatározott rend szerint helyezked-
tek el. A fiatalok álltak, az idõsek ültek. Bal oldalon az asszonyok,
jobb oldalon a férfiak. Az ifjúság a padsorok között állt. A diákok az
oltár elõtt, a lányok bal oldalt, a fiúk jobb oldalt.

A viselkedés az otthoni életmóddal, a lakással szorosan összefüg-
gött, hiszen sokan éltek egy fedél alatt. Általában szoba-konyhás la-
kásban laktak. A jobb módúaknak két szobájuk volt. A parádés vagy
tisztaszobában — az elsõ szobában — csak a vendég alhatott. 

A szoba kb. 5x5 m-es volt. A hátsó falnál állt a két ágy, sok duny-
hával, szép, díszes ágyterítõvel letakarva. A szoba közepén állt a nagy
asztal, rojtos terítõvel. Körülötte sorakoztak a székek. A sarokban állt
a sublót, azon az oltár, rajta a kereszt, Mária, Jézus szobra, imakönyv
stb. Ahol kisbaba volt, a bölcsõ is ott állt az ágy mellett.

A szekrényben tárolták a szép ruhákat. A fehérre meszelt falon
szentképek, házi áldás, kereszt, családi fotók, beüvegezett meny-
asszonyi koszorú stb. volt található. Fõleg télen itt tartózkodott az
egész család.

A konyhában csikósparherten fõztek. Állt itt egy asztal is, szé-
kekkel, padokkal. Az edények a kredencen és benne sorakoztak.
A vizespadon két vödör víz volt, mellette bögre. A konyhában mo-
sakodtak, lavórban. A befõzés idején is fontos szerepet töltött be a
konyha, hiszen sok gyümölcsöt tettek el az asszonyok. 

A befõttet spájzban tárolták. Általában innen vezetett a padlásfel-
járó a padlásra. Ha volt nyári konyha, ott aludtak a nagyfiúk. 

A pincében krumplit, zöldséget, hagymát tároltak. A borospin-
cék a falu határában sorakoztak. Volt még az udvarban istálló, ól a
jószágok részére.

KÖZÖS MUNKA, CSALÁDI ÉS ROKONI 
ELFOGLALTSÁGOK, AZ OTTHON

Vidám, hangulatos együttlét volt az õszi estéken. Fiatalok és idõsek
vidám beszélgetés mellett hántották le a levelet (csuhét) a kukori-
cacsõrõl. A csuhét sok helyen a szalmazsákba tömték, mert kevés-
bé esett össze és kevésbé porolt, mint a szalma. A füzérfonat néha
több méteresre sikeredett, ha egy-egy fiatalember meg akarta tré-
fálni a házigazdát. A füzér a vetõmagnak való kukoricából készült.
A többit a góréban tárolták.

Életmód és
viselkedés

Kukoricafosztás,
kukoricatörés
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A téli, farsangi napok társas foglalatossága volt, fõként a lányok,
asszonyok munkája. Ilyenkor meghívták egymáshoz a rokonságot,
a szomszédságot, s két-három napig is fosztottak énekszó, beszél-
getés mellett.  A tollat az asztalra tették, körbeülték az asztalt és
egyenként lehúzták a tollat a szárról. A megfosztott tollat szövet-
zsákba, anginba tették. Majd teával, tejjel kedveskedtek a házigaz-
dák. A legények gyakran megtréfálták õket. Fogtak egy madarat, s
váratlanul megjelentek a háznál. A madarat (verebet) a toll közé
eresztették. Lett nagy riadalom, a sok toll felkeveredett, szállt min-
denfelé. Azután folytatódott a vidámság, tréfa, játék, beszélgetés.

A karácsony elõtti disznóölés is családi ünnepnek számító esemény
volt.

A háznál szívesen látott vendég volt a búcsú idején a katonabarát,
baráti család. A legidõsebb fiút általában falura adták, hogy magya-
rul tanuljon. Ezért cserébe a búcsú idején meghívták azt a családot,
ahol vendégeskedett a gyerek. Közös ebéden szórakoztak ilyenkor
a magyar és a sváb családok. Ebéd után a férfiak a borospincében
kötöttek ki. Nem volt véletlen, hogy ezeken az estéken magyar és
német szótól volt hangos a falu.

ÖLTÖZKÖDÉSI SZOKÁSOK

A viselkedéssel szorosan összekapcsolódtak az öltözködési szoká-
sok. A gyerekeket „kicsinyített felnõttként” úgy öltöztették, ahogy
a felnõttek viselték a ruhát. Az öltözetet meghatározta többek
közt az ünnep jellege, a hétköznap, az évszak, az életkor, a csalá-
di állapot (fõleg a nõknél!), a vagyoni helyzet. Az 1930-as évekig
hétköznapon is népviseletben jártak Budaörsön. Ma már csak
egy-két idõs asszonyon látható vasárnap a szentmisén a hagyomá-
nyos viselet.

A NÕI VISELET

Színpompás, esztétikus, igényes volt. Meghatározója a három-négy
keményített alsószoknya, a felette levõ elálló felsõ szoknya, a kö-
tény és a kendõ volt.

Hosszú ujjú, keskeny gallérú, csipkés díszítésû, elõl végig gombos,
színben a szoknyához illett. Rövid, derékig érõ volt. A hétköznapi
blúz anyaga vászonból készült. Színe sötét vagy tarka. Télire szövet

Tollfosztás

Disznóölés

Vendégség

A felsõ blúz – 
„Jupl, Juperl”
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és bársony anyagból készítették. A fehér vászonblúz a fiatalok ün-
nepi viselete is volt egyben.

Mindenféle anyagból készült. Télen szövet és posztó, nyáron se-
lyem volt az ünnepi szoknya anyaga. Díszítése 5 cm-es bársonysze-
gély. A hétköznapi szoknya vászonból készült. Ráncolt, rakott és bõ,
kiálló viselet volt. Fõ színei a barna, a kék, a kékfestõ, mintásan
vagy egyszínben készítették.

Fehér vászonból készült, két kis ránccal, rövid ujjú, csipkés szélû volt.

Világos színû, fehér, keményített, derékban rakott és ráncolt volt,
V-alakú kivágással az elején. Felülrõl bújtak bele. A derékban befû-
zött pertli hosszabb végét körbecsavarták a derék körül, majd meg-
kötötték. Legalább három-négy alsószoknyát viseltek, ettõl lett „el-
álló” a szoknya.

Télen meleg szövetbõl, nyáron világos vászonból, az ünneplõ szí-
nes, fõleg kék, fényes anyagból készült. Szépen díszítették (arany-
szállal stb.), derékig ért. Általában mindenkinek volt két-három
mellénye.

Sötétkék, mángorlóval jellemzõen hajtásosra, kockásra vasalt. Bu-
daörsön jellemzõ viselet volt.

A fejkendõ fõleg az asszonyok viselete volt. A lányok csak télen vet-
ték fel. Anyaga egyszerû, sötét, tarka színû. Megkötésének módja
is jellemzõ volt.

Télen az asszonyok fekete gyapjúkendõt hordtak. A rojtos, színes se-
lyemkendõ a viselet éke volt. Elõl keresztbe kötötték a végét a kö-
tényhez, a rojtok lógtak rajta. Hideg idõben ujjas mellényt vettek fel.

Szinte minden fotón látható tartozéka volt a viseletnek.

A gyerekek mezítláb jártak, a nõk fekete félcipõben – „Spangel Schuh”.
Bársonyból készült az ünneplõ, bõrbõl a hétköznapi cipõ – „Spandedli”.

Világoskék színû volt. Térdig ért, gumival rögzítették. Az idõsebbe-
ké sötétkék volt. Az asszonyokat kékharisnyásoknak –
„Dunkelblaue Strümfe” nevezték.

A lányok jellegzetes ünnepi viselete volt a fehér berakott szoknya,
fölötte a (sötét) kötény. Fehér kötényt csak ünnepeken viseltek. Jel-
legzetes volt a menyasszony  „Braut” viselete . A szoknya fehér, rán-

A szoknya –
„Kidl”

Az ing – „Hemd”

Az alsószoknya –
„Unterkidl,
Unterrock”

A mellény –
„Jankerl”

A kötény –
„Fijter”

A fejkendõ –
„Tuch”

A vállkendõ –
„Umhangtuch”

A zsebkendõ –
„Schneitztiechl”

A cipõ – „Schuh”

A harisnya –
„Strumfl”

Ünnepi viselet
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cokba szedett bõ szoknya, a felsõ rész lehetett sötét. Jellemzõ a fej-
dísz, mely fehér viasz-gyöngy koszorú – „Kranzl”. A copfba belefon-
ták a rozmaringot. Hátul két széles szalag lógott le 50 cm-re. A roz-
maring jelképes szerepet töltött be a fiatalok életében. Jegyesség
idején a fiatal pár rozmaringágat vitt magával a templomba. Az es-
küvõ elõtti három vasárnapon a menyasszony más-más színû szok-
nyában jelent meg a misén.

A lakodalmi készülõdés idején fehér ruhában, koszorúval in-
dultak a koszorúslányok, a faluba (tízen-tizennégyen) összeszed-
ni az edényeket, az evõeszközöket. A lakodalmi rozmaring a võle-
gény kalapját és a kabáthajtókáját díszítette. Az egyik adatközlõ
szerint az iparos võlegénynek csak a kabáthajtókáján lehetett roz-
maring.

A vendégek is rozmaringot tartottak a kezükben; mások sze-
rint viszont nem. Napjainkban a kitelepített budaörsiek a bretzfel-
di búcsú – „Kiritog” idején szalaggal díszített rozmaringágat kap-
nak ajándékba. Így emlékeznek az otthoni (budaörsi) hagyomá-
nyokra.

Ha Mária-lány ment férjhez, jelképesen levették róla a kék sza-
lagot az esküvõn. A menyasszony cipõjét minden lakodalomban el-
lopták, ezért vissza kellett vásárolni, alkuval. Csak utána jöhetett a
tánc. Éjfélkor vették le a díszes koszorúját, s feltették rá a fõkötõt,
jelezve, hogy vége a lányságának. A vendégsereg ilyenkor a leg-
szebb ruháját vette fel, este átöltöztek a lakomára, a tánchoz ismét
más ruhát vettek fel a lányok.

A nõi viselet igen gazdag volt, de drága is. Ezért nagyon vigyáz-
tak rá, s el is tartott szépen, tisztán, míg éltek. A 93 éves nagyma-
ma lánykori ruhája még mindig megvan. „Pedánsak voltunk” —
mondják az adatközlõk.

A FÉRFIAK VISELETE

A férfiak viselete az 1920-as évekig hagyományos volt, akkoriban je-
lent meg az öltöny.

Szûk posztó, rávarrott cifrázattal. Egyesek szerint a magyar huszár-
viseletbõl, a kisnemesi ruhából alakult ki. Van, aki a porosz egyen-
ruhát tartja mintájának, mint pl. Susanna Karly-Berger, akit Buda-
örsrõl telepítettek ki 1946-ban.

Mindig fehér színû volt. A mellény alól a nyakrész és a derékrész
látszott ki.

Végig – kb. húsz – fémgomb díszítette. Gyakran viselték félig ki-
gombolva. Az idõsebb férfiak nyakig végiggombolták.

A nadrág –
„Hosen”

Az ing – „Hemd,
Hemmet”

A mellény –
„Wammes”



A kiskabát (zeke)
– „Jankl”

A munkakötény –
„Kidl”

A cipõ

A szûkszárú 
csizma

A kalap

A lövészek
viselete

A népviselet
levetése
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Kétoldalt gombokkal díszített, a legények panyókára vetették a vál-
lukon. Az idõsebbek is általában kigombolva viselték. Így jól érvé-
nyesült a mellény gombsora is. Fotók és elbeszélés alapján tudjuk
mindezt.

Kék színû volt, hétköznapon viselték.

Magas szárú, fekete utcai viselet volt.

A századfordulón általános volt a fiatalok körében, ma már nincs
ilyen öltözet. 

Az öltözéket egészítette ki. 

A fényképek elemzése során azt tapasztaltuk, hogy ezt a régi vise-
letet a lövészek õrizték meg leginkább, 1945-ig. Általában tizen-
ketten voltak, s külön színfoltot jelentettek a falu életében. Õrsé-
get álltak nagyhéten a szentsírnál, húsvétkor a templom bejáratá-
nál. A körmenetben elõkelõ helyen vonultak húsvétkor és úrnap-
ján az oltáriszentség után.

Üdvlövést (salut) adtak ósdi fegyereikkel (mordály) húsvétva-
sárnap háromszor, az úrfelmutatás idején. Úrnapján üdvlövéssel
köszöntötték a falu lakosságát a Kõhegyrõl. Az ünnep jellegét ka-
lapjukkal jelezték. Egy csokor viaszvirágról két darab széles kék
szalag lógott le, kb. 50 cm hosszúságban. Feltámadáskor két piros
szalag jelezte az öröm ünnepét.

A „kivetkõzés” folyamatát régi fényképeken is tudjuk követni. Pon-
tosan lehet látni, ki, milyen ruhadarabot vetett le elõbb. Akik Pest-
re mentek dolgozni, le kellett vetniük a népviseletet. Például Jom-
bach Istvánné elmondása szerint édesapja figyelmeztette így az ak-
kor 16 éves nagylányát. Sokan dolgoztak a fõvárosban, már 16 éves
kortól pl. fonodában, dohánygyárban. Gyalog, villamoson vagy a
HÉV-en utaztak oda. A keresetet hazaadták a lányok, a szülõk osz-
tották be a pénzt, abból öltöztették õket. Egy másik adatközlõ el-
mondta: akkor vetette le a népviseletet, amikor édesanyja meghalt.
„Aki leteszi a viseletet, leteszi a vallást is” — tartották az idõsebbek.
Sok helyen még ma is a falon lóg a nagymama menyasszonyi képe.
Több helyen még ma is õrzik az idõsek ruhatárát. Van, aki még nap-
jainkban is szeretné felvenni, Úrnapján.

A Lyra énekkar tagjai az eredeti népviselethez hasonló ruhában
szerepelnek, énekelnek sváb népdalokat.

Nemzetiségi (sváb) napokon népviseletben ruhabemutatót tar-
tanak idõsek és fiatalok. A Heimatmuseumnak a közelmúltban aján-
dékozta pl. a Luntz-család a nagymama szinte teljes ruhatárát.
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A szakköri órákon sok ruhát lerajzoltunk a múzeumban, nagy
örömet jelentett, hogy beöltözhettünk eredeti viseletbe. Ezek a fog-
lalkozások igen kellemes emlékek maradnak számunkra!

A KISBABA RUHÁI (PINTÉR ANDREA RAJZA)

A KISLÁNYOK VISELETE

(BOHUS ÁGNES RAJZA)
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BLÚZ, DÍSZÍTÉSSEL

(VELEKEI ÁGNES RAJZA)

MATLASZÉ MELLÉNY ÉS AZ ALSÓSZOKNYA

(GAZDAG VIKTÓRIA RAJZA)
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SVÁB SZÉPSÉG ÜNNEPI RUHÁBAN 1910 KÖRÜL

(VIRÁG JULIANNA RAJZA)
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NÉMET FÉRFI NÉPVISELET

(BOGNÁR ZSOLT RAJZA)

FÉRFI MELLÉNY (VAJDA TÍMEA RAJZA)

FÉRFICSIZMA (BOGNÁR ZSOLT RAJZA)
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MÁRIA-LÁNYOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN

MÛKEDVELÕ ELÕADÁS UTÁN
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ISKOLÁSOK

AZ 1930-AS ÉVEKBEN

BUDAÖRSI ZARÁNDOKOK,
VALAHOL KÜLFÖLDÖN
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ÜNNEPI NÕI VISELET

MÛKEDVELÕ CSOPORT TAGJAI, NÉPVISELETBEN

MÁRIA-LÁNY
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CSALÁDI KÉPEK
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HELYI NÉPVISELETEK

MÁRIA-LÁNY ESKÜVÕJÉN



ÜNNEPI KALENDÁRIUM 
KARÁCSONY, HÚSVÉT 
ÉS MÁS ÜNNEPEK BUDAÖRSÖN

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR HAGYOMÁNYAI

ÚJÉVI SZOKÁSOK

A FARSANG

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR

A dolgozat 1997-ben a Néprajzi Múzeum Országos Néprajzi és
Nyelvjárási Gyûjtõpályázatán I. helyezést érdemelt ki.
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A gyûjtést a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Iskola
Honismereti szakkörének tagjai, akkor 7. osztályos tanulók: 

Bognár Zsolt, 
Bohus Ágnes, 
Demkó Angéla, 
Jancsó Bettina, 
Janóczki Katalin,
Sélley Dávid, 
Velekei Ágnes, 
Vajda Tímea, 
Virág Júlia 

végezték 1996. szeptember és 1997. március között Budaörsön, dr.
Kovács Józsefné szakkörvezetõ irányításával.

Az adatközlõk valamennyien budaörsi lakosok voltak. 

Bittner Józsefné sz. Erõdi (Elsässer) Erzsébet (82 éves)
Farkas Istvánné sz. Geiselhardt Mária (83 éves) 
Galgand István (64 éves) 
Jombach Istvánné sz. Winkler Ilona (84 éves) 
Joósz József (50 éves) 
Kindler Teréz (69 éves) 
Dr. Kovács József (65 éves) 
Dr. Luntz Ottokárné sz. Ringler Magdolna (63 éves) 
Párkány (Poller) Ferenc (70 éves), 
Prach János (77 éves)
Ritter Mihály (84 éves) 
Szegletes Jánosné sz. Márkus Judit (46 éves) 
Vaskó Istvánné (51 éves)
Vokályné (66 éves) 
Winkler János (65 éves)

Felhasználtuk Karl Horak: Kinderlieder Reime und Spiele der
Ungarndeutschen(Bp., 1988) címû könyvét. Összehasonlítottuk az
1930-as évek mondókagyûjtését  a mienkkel. Kíváncsiak voltunk,
ma mennyit ismernek belõle. 

Adatgyûjtõk

Adatközlõk
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BEVEZETÕ

Ebben az évben a naptári év szokásaiból a karácsonyi és a húsvéti
ünnepkör hagyományairól érdeklõdtünk adatközlõinknél. Meg-
szólaltattunk 70-80 éveseket, õk a hagyományokra, a hozzájuk
kapcsolódó szövegekre már csak töredékesen emlékeztek. Ezért
vetettük össze Karl Horak gyûjtésével. A kitelepítés során még fia-
talok voltak a mai öregek. A mai 50 évesek már jóval kevesebbre
emlékeztek. Gyakran arra hivatkoztak, hogy „hallottam a nagy-
mamámtól, õk jobban tudják elmondani, mert benne – a szokásvilág-
ban – éltek”.

dr. Kovács Józsefné
szakkörvezetõ
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A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR HAGYOMÁNYAI

A karácsonyi ünnepek Budaörsön is adventtal kezdõdtek. A vallá-
sos katolikus németek számára különösen jelentõs volt az elõkészü-
let, a várakozás ideje. Idõszakos böjttel tisztelték meg, de nemcsak
étkezésükkel, hanem azzal is, hogy karácsony elõtt hat héttel már
nem volt szabad táncolni.

A hajnali misére („Oraadi”-Rorate) régen a gyerekek is jártak a szü-
lõkkel, sokan úgy emlékeznek erre: „Nagyon korán mentünk!”

A szálláskeresés (Herbergsuchen) — a Szent Család-járás szokását
— a visszaemlékezõk szerint a Wendler-család egyik nõtagja, Rozi-
na szervezte meg elõször. A család mély vallásosságát tükrözi
Wendler Ferenc látomása a Szeplõtelen Fogantatásról és remete
életmódja.

A szálláskeresés kb. a múlt század végétõl volt ismert Budaör-
sön. Egyesek szerint az 1930-as években hat-nyolc csoport járta a
falut. A karácsonyt megelõzõ kilenc napon át kilenc asszony elõze-
tes sorsolás alapján meglátogatta egymást a Szent család bekerete-
zett képével.

Mielõtt beértek egy házba, bebocsátást kértek a „Szállást keres
a Szent család!” mondattal, németül: „Gelobt sei Jesus Christus! Die
heilige Familie sucht Herberge.”

A szentképet tartó asszony (kendõbe csavarva a szíve fölött) a
következõt mondta: „O Freundin, nimm sie auf in ihrer kalten Wan-
derschaft! Die schönste Mutter Jesu in ihrer unbefleckten Mutter-
schaft! Verehr sie aber nicht nur heut und morgen, Sondern hilf
beständig ihre Ehr besorgen.” — „Óh, barátnõm, fogadd be õt a hideg
vándorlásban, a legszebb anyát az õ szeplõtelen anyaságában, ne csak
ma és holnap tiszteld õt, hanem segíts állhatatosan az õ tisztességének
megõrzésében!”

A háziasszony így válaszolt: „Sei gegrüßt o Jungfrau rein, mit
Freuden nehm ich Dich in meine Wohnung ein, Verehren will ich
Dich von ganzem Herzen, Verlaß auch du mich nicht in meinen
Todesschmerzen.” — „Légy köszöntve óh, tiszta Szûzanya, örömmel fo-
gadlak én be a lakásomba, tisztelni akarlak egész szívembõl, ne hagyj
el engem az én halálfélelmemben.”

Ezután bevonultak az asszonyok a szobába. A sublóton lévõ
házioltárra helyezték a képet, majd megkezdõdött az imádkozás,
az éneklés: Üdvözlégy, Miatyánk, Litánia, Olvasó stb. A Szent 
családhoz áldásért fohászkodtak. Másnap más családhoz mentek,
és egymást mindig megvendégelték. Az utolsó családnál gyertya-
szentelõig maradt a szentkép. Elõtte mécses égett, és ott imád-
koztak naponta.

Advent

A hajnali mise

A Szent család-
járás
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Ez a szokás az 1950-es évekre eltûnt Budaörsrõl. Azonban 1994-
ben, a római katolikus általános iskola indulásakor ismét felújítot-
ták a szülõk és a tanárok ezt a szép hagyományt, de kissé máskép-
pen oldják meg. Önként jelentkezés alapján családokat sorsolnak ki
egy-egy napra, esténként keresik fel egymást. Szintén énekelnek és
imádkoznak, majd egy-egy szép, odaillõ verssel is színesítik az
együttlétet. Utána megvendégelik egymást.  Hisznek abban, hogy
ez a hagyomány ismét élõvé válik Budaörsön. 

Érdekes megfigyelés, hogy az adatközlõk közül néhányan 
összetévesztették a szálláskeresést a betlehemes játékkal.

A betlehemesek, a Jézuskák játékának hagyománya a második
világháború utánig (1945–1946) élt Budaörsön.  Egyes adatközlõk
szerint az 1930-as években még legalább négy szövegváltozatát is-
merték, az adatközlõk csak egy töredékes szöveget tudtak elmonda-
ni. Ennek is igen megörültünk. Igyekeztünk pontosan lejegyezni.

Ez a hagyomány kellemes szórakozást jelentett a fiatalok, tizen-
évesek számára. Kb. 2-3 héttel (mások szerint egy héttel) kará-
csony elõtt indultak el sötétedéskor, házról házra. Szövegüket
egyesek szerint az apácák, mások szerint a papok vagy a szülõk,
nagyszülõk tanították be.

Egyesek szerint leánykák (három leány) öltöztek be fehér vá-
szonruhába, mint az angyalkák: Szûz Máriának, Szent Józsefnek,
Angyalnak. Mások szerint járt a faluban fiúkból álló, illetve vegyes
„csapat” is. A fehér ruhát a meleg ruha fölé vették fel.

Szûz Mária fején (kék) fátyol , kendõ volt. Szent József a kezé-
ben botot tartott. Az Angyal kezében kard, illetve csengõ (Klingel)
volt. Mások szerint a csengõt egy fiú vitte. A fejükön aranypapírból
korona volt, de kifordított süvegû pásztor is szerepelt. Szerintünk
az eredeti játék idõvel keveredett a pásztorjátékkal. Egyikük vitte a
betlehemet, amely egy kis fakápolna volt, felül nyitott, kb. 50-70 cm-
es dobozban. Benne a Kisjézus jászolban, báránykák, csacsi és pa-
pírszobrok voltak. Egyik adatközlõ szerint egy kb. 15-20 cm-es já-
szol volt Szûz Mária kezében. A jászolban a Jézuskát ábrázoló kau-
csukbaba. Vittek egy perselyt is, abba gyûjtötték a pénzadományt.

Amikor egy-egy házhoz értek, csöngettek és bottal bekopogtak.
Mielõtt bementek, megkérdezték: „Szabad-e bejönni a betlehemesek-
nek? Behozhatjuk-e a Kisjézust?” — „Taafm ti Kriskhindl aini?”

Mivel már izgalommal várták õket, igent mondtak a háziak:
„Igen, gyertek.” Általában mindenki beengedte õket. Ezután elõad-
ták a „Weihnachtspiel”-t. Elénekelték a „Mennybõl az angyal”, a
„Pásztorok, pásztorok” és a „Dicsõség” kezdetû énekeket. A hall-
gatóság áhítattal fogadta a mûsort. Arra is emlékeztek az adatköz-
lõk, hogy a betlehemesek illedelmesen viselkedtek. Senki sem
sajnálta tõlük a süteményt, diót, a pénzt. A végén mindent megkö-
szöntek. A játék a gyermekek imájával zárult, a betlehemesek

A betlehemezés
– Kristkhindl,

„Kristkindlsingen,
Spiel”
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mondatták el velük. Az egész szentestén szerepeltek és a temp-
lomban, az éjféli misén fejezték be útjukat.

Valószínû, hogy legények is jártak egy idõben betlehemezni,
mert visszaemlékezések szerint csak õk kaphattak bort és pálinkát
a háziaktól.

A betlehemesek várása is fokozta az ünnepi hangulatot. Az asz-
szonyok karácsony elõtt egy héttel már sütöttek, fõztek, takarítottak.
A gyerekek várták a Jézuskát, írtak neki kívánságlistát. Az egyik
adatközlõ szerint ezt a szokást a kedvesnõvérek (Vincések) terjesz-
tették el, mivel az angyalka megkérdezi: „Mit szeretnél kapni?“

December 24. A hagyomány szerint ekkor együtt van a család: szü-
lõk, nagyszülõk, gyerekek.

A vacsora böjti étel, mivel éjfélig még böjtölnek az emberek. A val-
lásos budaörsiek komolyan megtartották a böjtöt, diós vagy
mákostésztát, gubát fõztek. Sajátos étel volt a fokhagyma is, bár er-
re csak egy adatközlõ emlékezett. Többen mondták, hogy halat
nem ettek, csak az utóbbi idõben terjedt el ez a szokás. Az asztalon
gyümölcs volt: alma, szõlõ, déligyümölcs. A vacsora morzsáját a
tyúkok kapták, egyesek elégették. Bizonyára régi hiedelem marad-
ványa volt ez a cselekedet, de nem emlékeznek, miért égették el a
morzsát. Az almával kapcsolatban sem emlékeznek semmilyen ha-
gyományra. Az 1930-as években még lehetett gyûjteni az ételekkel
kapcsolatos hiedelmeket, mert akkor még erõsen élt az emberek
emlékezetében.

Az asztalon fehér hímzett abrosz volt. Középen állt az adventi
koszorú. Az asztal körül nem volt szigorú ülésrend. Az apa általá-
ban az asztalfõn ült, körben a gyerekek, a nagyszülõk és az anya ül-
tek. A legszebb tányérokat tették az asztalra az ünnepeken. Eggyel
több tányért tettek az asztalra, hátha betéved egy szegény ember.
Ha egy családtag karácsony elõtt halt meg, neki is megterítettek.

A KARÁCSONYFA

A századforduló óta karácsonyfa ott mindig volt karácsonykor, ahol
gyerek volt. Többen a saját erdõbõl vágtak lucfenyõt vagy hosszú
túlevelût a Nap-hegyrõl. Mások megvették a fát. A szegényebb csa-
ládok  (apró tûlevelû, borókaszerû) „vadhijét” (Wacholder) hoztak
az erdõbõl. A fát karácsonyig a pincében, a présházban vagy a suf-
niban, hideg helyen õrizték.

Szenteste a gyerekek korán lefeküdtek, mert régen a Jézuska
éjfél után vagy reggel „hozta a fát”, ezért idõben akartak felkelni.

A szenteste

A vacsora
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Szenteste „jött a Jézuska” mindenkihez. Az asszonyok, az idõsebb
testvérek a fát díszítették, a férfiak kártyáztak.

Régen egészen más volt, mint manapság. Piros vagy sárga almát,
aranyozott diót, aszalt szilvát tettek a fára. Sütöttek rá habkarikát,
szíveket, csillagokat. Papírdíszeket is készítettek. A módosabbak
drágább díszeket, csokoládés szaloncukrot is vettek.

Amikor rosszra fordult a helyzet — a háború idején és 1945 után
– házilag készítették el a szaloncukrot. Receptjére szinte mindenki
emlékezett. Cukorból szirupot fõztek, egyesek kakaót tettek bele,
egy deszkára rakták, kockára vágták, majd becsomagolták selyem-
papírba, melynek a két végét megsodorták. Ezután tették a fára,
amelyen gyertyákat is elhelyeztek.

A karácsonyfa alatt mindenütt volt jászol, benne Jézuska.  A fa alá
kerültek még a kisebb ajándékok: praktikus ruhafélék, zokni, sál,
kesztyû, kevés játék. 

Az egyik adatközlõ arra emlékszik, hogy kiskorában egy kosár-
ban diót, mandulát kaptak karácsonykor. „A déditõl én és a gyerme-
keim egy dióval, mogyoróval teli szakajtót kaptunk.”

A szülõk maguk készítettek a gyermekeknek ajándékot, jászolt,
Jézuskát. A lányoknak rongybabát, bölcsõt adtak, a fiúknak fából fa-
ragott lovat, kocsit stb. Nagyon örültek a gyerekek ezeknek az aján-
dékoknak. A módosabb családok vettek kisautót, vonatot, kaucsuk-
babát stb. A háború utáni idõkben csak szerény ajándékot tudtak
készíteni. Általában a szülõk ajándékozták meg a gyerekeket, és a
keresõ nagyobb gyerek a kisebbeket.

Egy edényben a Borbála-búza zöldellt, melynek közepén gyer-
tya égett. A búzát az ünnep után a baromfinak adták.

Az asztal alá szalmát tettek, hogy bõ termés legyen. Karácsony után
ezzel a szalmával a jószágot etették meg. 

Este általában fennmaradt a család, a szülõk és a nagyszülõk. Be-
szélgettek, énekeltek, a férfiak kártyáztak, az asszonyok és a na-
gyobb gyerekek a fát díszítették.

Az éjféli misére kis lámpával mentek. Nem volt szabad túl korán
elindulni, óvatosan kellett menni az úton. Régen, a ‘20-as években
majd’ mindenki elment az éjféli misére, de valaki mindig maradt ott-
hon, õrizni a házat. Éjfélre megtelt a templom hívõkkel, még az ajtó-
ban is álltak. Manapság ismét sokan vesznek részt az éjféli misén.

A századforduló táján a pásztorok kürtszóval fogadták a misérõl
jövõket. A pásztorzenére – „Holdenmusik, Haltermusik“ ma már
csak kevesen emlékeznek.

Többen elmondták, hogy a templomtoronyban a „Csendes éj”-t ját-
szották trombitán. Pár éve újjáélesztették ezt a szép szokást Budaörsön.

A karácsonyfa
díszítése

A karácsonyfa
alatt

Az asztal

Az éjféli mise
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Az éjféli mise után már nem böjtöltek. Általában fõtt házikolbászt
ettek tormával, fõként azért, hogy szerencséjük legyen. Mivel
nem régen vágtak disznót, így friss volt a hús. Étkezés után jó
házibort ittak.

KARÁCSONY NAPJA

A legnagyobb ünnepek közé tartozott és tartozik Budaörsön, a
Húsvét, Pünkösd, Úrnapja és a búcsú mellett. Volt olyan katolikus
ember is, aki három misét is hallgatott ezen a napon. Aznap már
senki sem dolgozott. A háziasszony elõre megfõzött, megsütött pár
napra való mákos, diós beiglit. 

Friss, finom baromfileves, hiszen minden háznál volt liba, kacsa,
csirke, de a legelterjedtebb volt a tyúkleves. Utána sült kacsát, libát,
rántott és sült disznóhúst ettek. A fõtt húshoz, fõleg a marhahúshoz
általában paradicsomszószt tálaltak. Az ebéd mellé kétnaponta salá-
tát vagy savanyú káposztát fogyasztottak. Töltött káposztát fõleg új-
évkor ettek, amelyet a téli ünnepekre maguk savanyítottak. Meg-
vették a káposztát, legyalulták, kisebb-nagyobb kádakba döngölték,
új gumicsizmával vagy harisnyában taposták. Fával és kövekkel
nyomták le. A pincében érlelték. Hetente lemosták a tetejét tiszta
vízzel, fehér ruhával.

Kenyeret nem lehetett sütni karácsonytól újévig. A kenyérsütést
minden lánynak meg kellett tanulnia, mielõtt férjhez ment. Volt, aki
már 13 éves korában rákényszerült a kenyérsütésre. Elõzõ este egy
tálba bekészítették a kovászt, a liszt közepébe tették az élesztõt, egy
kis krumplit is tettek bele. Másnap reggel öt órakor fel kellett kel-
ni dagasztani, ami nehéz munka volt.

A nagymama megkérdezte:
– Még nem találsz semmit a tésztában? A lány így felelt:
– Nem.
– Hát akkor dagaszd tovább! – Végre a lány talált egy szem babot.
– Na, megtaláltad a babot! Na, tovább! Három bab volt a tésztá-

ban. Addig kellett dagasztani, míg mindet megtalálták. Akkor volt
jó a tészta.

Szokásban volt az is, hogy nyers sonkát sütöttek kenyértésztá-
ban. Nyolc órakor vitték a dagasztókosárban a pékhez a kenyeret.
Ha kisült, futottak haza a forró kenyérrel.

A faluban sok pék volt. Így a templommal szemben, a Kossuth
utcában, a Rákóczi utcában, a Szabadság utcában. Az egyik adat-
közlõnk, Jombach néni családja is pék volt. A kenyértésztából ki-
csíptek egy darabot, abból finom lángost sütöttek. Zsírral, tejföllel,
fokhagymával ízesítették.

A böjt vége

Az ünnepi ebéd

A kenyérsütés
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A karácsonyi idõszakban nem volt szabad kenyeret sütni. Azon-
ban nagypénteken igen. Ez valószínûleg valamilyen régi hagyo-
mányt õriz. A kenyeret általában az apa szegte meg, és mielõtt fel-
vágta, három keresztet rajzolt rá a késsel.

Az ünnepi asztalra disznóhús is került. A disznóölést az ünnep elõt-
ti idõre tették. A hízót a házakhoz járó böllér vágta le. For-
rázóteknõben (Brühmulde) láncokkal forgatta a forró vízben. Ez-
után saroglyán megtisztították, majd rénfára (Rechen) függesztet-
ték (ez egy gerenda, kivehetõ fogakkal), s így a böllér könnyebben
kivehette a belsõségeket.

Utána feldolgozták a húst, majd besózták egy faedényben. Má-
jas- és véreshurkát, kolbászt, sajtot készítettek. Végül a háziak kisü-
tötték a zsírt, ami fontos élelem volt. Nemcsak a fõzéshez használ-
ták, hanem a sok gyerek számára zsíroskenyeret kentek vele.
A szomszédasszonyok azzal dicsekedtek egymásnak, hogy hány li-
ter zsír lett a disznóból. Húst is sütöttek le zsírban, azonban nagy
részét felfüstölték.

Tort ritkán tartottak, de ekkor még táncra is perdültek. Kósto-
lót a segítõknek, a szomszédoknak küldtek. A kedvesnõvérek, akik
a gyerekeiket tanították, mindig kaptak egy kosárban disznótorost.

A családok télen is tudtak enni gyümölcsöt. Egy részét aszalták pl.
az almát és a szilvát sütõben, a napon vagy a kemencén szárították.
Szilvalekvárt agyagedényekben raktak el. A csemegeszõlõt (fõleg
csirit) az asszonyok nagy hozzáértéssel, állványokon tárolták, így
elállt akár húsvétig is.

Szüretkor a szép, egészséges fürtöket kis kupacokba rakták,
majd hátikosárban hazavitték. Otthon vékony spárgából karikát
(kb. 80 cm) készítettek, a két végére erõsítettek egy-egy fürt szõlõt,
majd egy hûvös helyiségben felrakták az állványra (Kraxn).

Erre négy-négy sor rúd, 1,2 m hosszú bot került. Minden sor-
ban elfért 30 rúd. Minden rúdon legalább 40 fürt szõlõ függött.
Mivel a szõlõ fontos gyümölcs volt, ilyen tárolással karácsonyig
tudtak vinni belõle a piacra, de még húsvétig is elállt. Ma már
nincs divatban ez a tárolási mód, csak elvétve találni ilyet. (A
„Szikla” falatozóban még él a hagyomány!) A hûtõházak átvették
ezt a szerepet is, és sajnos, már nem jellemzõ a szõlõtermelés sem
a településen.

A budaörsiek fontos étele volt a bab is, fõleg a böjt idején. A prés-
házakat, pincéket — melyek a falu határában sorakoztak — gyak-
ran látogatták a férfiak. Bort hoztak haza az ünnepi asztalra. Azon-
kívül az ünnepeket töltötték itt el együtt, iszogattak, szórakoztak.
Asszonyt nem szívesen láttak ott. Esténként pincepörköltet fõztek
maguknak.

A disznóölés

Gyümölcsök,
aszalás

Egyéb ételek,
italok
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A karácsonyi szórakozás másik fajtája a faluban a színdarab volt.
Ennek emlékét sok fénykép õrzi a családi fotók között. Fõleg kará-
csonyi történeteket, meséket adtak elõ. A kedvesnõvérek rendez-
ték az elõadást, betanították a szerepeket, díszletet és jelmezt ter-
veztek.

A leányiskolában általában lányok játszották a fiúszerepeket is.
Tele volt a nagyterem egy-egy elõadás során. Sõt, a szomszéd falu-
ból is jöttek megnézni a színdarabot. A belépõdíjat az egylet javára
a Mária-lányok szedték. A passiójáték — ami az egész falut mozgó-
sította — az iskola színjátszásból nõhetett ki, hiszen Jézus gyakran
szerepelt az apácák által elõadott színdarabokban.

A két ünnep közötti idõszak karácsonytól vízkeresztig a pihe-
nés, a baráti, a rokoni találkozások ideje volt. Ekkor nem végeztek
komoly házimunkát, nem mostak, nem sütöttek kenyeret. Amióta
dolgozni járnak az emberek, minden megváltozott. Ezért ma már
nem ez a jellemzõ.

A DECEMBERI NÉVNAPOK

Ezen a napon gyümölcsfa ágakat „csíptek“ le a fáról, például a man-
duláról. Vízbe tették, hogy karácsonyig kihajtson a Borbála-ág
(Barbarazweig), hogy a következõ évben jó termés legyen. Manap-
ság aranyesõt hajtatnak ki. Volt népi ima is ezen a napon, de nem-
igen emlékeznek rá. A naphoz fûzõdik a Borbála-búza
(Barbaraweizen) csíráztatása is. Karácsonyig kizöldellt a búza, a fa
alá tették. Magyarázatát is megkaptuk: „Az öregek is így csinálták,
mi utánoztuk õket.”

Ez a gyermekek ünnepe. A századforduló táján a gyermekek imá-
val készültek a Mikulásra. Az imák számát egy fára vésték fel. Már
elõzõleg járták kisebb körzetekben a falut háti kosárral a krampu-
szok és ijesztgették a gyerekeket. Imádkozniuk kellett, megígértet-
ték velük, hogy jók lesznek. A következõ kérdésekre várták a vá-
laszt: – Jók voltatok? Tudtok szépen imádkozni? Sok helyen be sem
engedték õket, mert a gyerekek rettegtek tõlük. Érdekesnek tart-
juk, hogy régen a Mikulás félelmet váltott ki a gyermekekbõl. Most
az iskolába jön a Mikulás. A szülõk öltöznek be, a gyerekek várják
õket. Egyetértünk az adatközlõkkel, hogy manapság a „hamisított“
Mikulások rontják el ennek a hagyománynak a lényegét, szépségét.
Megfigyelhetõ, hogyan alakul át egy szép hagyomány.

A vallásos budaörsiek tisztelettel emlegetik Wendler Ferenc reme-
tét, aki Szûz Mária tiszteletére a XIX. században kápolnát építtetett
a Kõhegyen. IX. Pius pápa adományozott annak idején a kápolnába
Mária-szobrot, amelyet 1946-ban elpusztították. A szobrot mégsem

Színjátszás

December 4.
Szent Borbála
napja

December 6.
Szent Miklós
ünnepe, 
Mikulás napja

December 8.
A Szeplõtelen
fogantatás
ünnepe
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sikerült eltüntetni, ugyanis 1997. február 14-én dr. Kovács József ,
a Heimatmuseum igazgatója két egyházközségi képviselõvel, dr.
Luntz Ottokárral és Róth Antallal, valamint a kisebbségi önkor-
mányzat alelnökével, Feldhoffer Andrással Mocsára elmentek
Kruck József, Budaörsrõl elszármazott pékhez, aki visszaadta az
elveszettnek hitt Mária-szobrot Budaörsnek.

Hiedelem emlékét õrzi, hogy ezen a napon este otthon kell minden-
kinek lennie, a gyerekeknek feltétlenül! A Borbála-búza mellett is-
mert volt a Luca-búza is. A Luca-pogácsa (Luzienbrot) csak nevé-
ben él. Az adatközlõk azt állítják, hogy „itt nem volt annyi hiedelem,
mint másutt”.

Egyesek szerint régen nemigen köszöntötték a névnapot, mivel a
németek fõleg születésnapot tartottak. Esetleg annyit mondtak: „Jó
egészséget!”

A szõlõtermelõ budaörsiek körében élénken élt a borszentelés
hagyománya. Egy üvegben bort vittek a templomba, ahol egy asz-
talra tették, majd a pap megszentelte. Ez a hagyomány ma is él.

A szentelt borból ittak egy-két kortyot torokfájás ellen. Közben
Szent János áldását kérték. A boroshordóba is öntöttek egy kicsit
belõle. A borospincék a hegyek alatt húzódtak félkörben. Nagy ré-
szüket tönkretették a kitelepítés után. Egy részük szükséglakás,
más részük üzlet, vendéglõ lett.

A borivás hagyományai körjátékos mondókákban, kiszámolók-
ban élnek tovább az emblékezetben. Töredéke: „Tû, ... gyûszû ... ha
meghal a paraszt ... nem jó ...  Az angyalok utcájában teli üveg áll.
Náluk van egy teli üveg. Vedeld ki! Nagy szamár, te kint vagy!” – „In
der Engelgasse steht ein volles Flaschn. Trink aus, Sauf aus. Esel, du
bist draus!”

Az Aprószentek ünnepén a korbácsolás szokása már az 1930-as
években is ritka volt. Az adatközlõk emlékeznek valamire, hogy az
anya, az apa gallyakkal megvesszõzte a gyerekeket, hogy egészsé-
gesek legyenek. Mondtak hozzá egy szöveget is. De ma már nem
tudják, hogy mit. Az egyik adatközlõnek a nagymamája mesélt ró-
la, hogy jóval a háború elõtt volt szokásban a „Frisch und xunt!” –
„Légy friss és egészséges!”

December 13.
Szent Luca napja

December 27.
Szent János

napja

December 28.
Aprószentek

ünnepe
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ÚJÉVI SZOKÁSOK

Este hálaadó misén vettek részt a falu lakói. Ismeretlenek voltak az
olyan összejövetelek, mint napjainkban. Az estét imádsággal töltöt-
ték el. Több családban megvárták az Újévet, hogy jókívánságot
mondhassanak. A férfiak szokása volt, hogy a borospincében éjsza-
káztak ekkor. Az 1930-as évek táján terjedt el a mulatozás a kocsmá-
ban, az egyesületben, ahol éjfélkor induló mellett kívántak egymás-
nak boldog újesztendõt. Régen az éjjeliõr kürtszóval jelezte az éjfélt
(a századforduló táján), amelyet késõbb mordály elsütése és ha-
rangzúgás váltott fel. .

Régen a manapság szokásos szilveszteri zajongás nem volt jel-
lemzõ. A csendõrök ellenõrizték a falut. Az egyik adatközlõ elme-
sélte, hogy apósát bevitték az õrsre a csendõrök, mert a kocsmából
hazafelé jövet egy üres dobozt rugdosott, s ezzel zajt keltett.
Az egyik barátja szabadította ki.

Az újévi jókívánságot a legények, a férjek éjfél után mondták el. Be-
kopogtak az ablakon, majd szerencsés, boldog újévet kívántak sze-
retteiknek. Idegenekhez nem jártak. Helyenként énekeltek, har-
monikáztak. Senki sem haragudott, ha ilyenkor felébresztették.
A jókívánsággal köszöntõket borral, pálinkával kínálták meg. Régi
köszöntõszövegeket sajnos nem sikerült gyûjtenünk. Arról azon-
ban tudunk, hogy az 1930-as években legalább 20 mondókát, rig-
must tudtak, amelyeket akkor ismertek.

Újév reggelén a gyerekek indultak el a rokonokhoz, a kereszt-
szülõkhöz. Elõre eltervezték, hova mennek köszönteni. Mondókái-
kat a szülõktõl, vagy az apácáktól tanulták meg (14-16 évesek).
Édességet, aprópénzt kaptak a köszöntésért.

Az újévi ebéd malac- vagy disznóhús volt. Szárnyas nem kerülhe-
tett az asztalra, mert az „kikaparná a szerencsét“. Lencsét azért fõz-
tek ekkor, hogy sok pénzük legyen. Megszokott étel volt még a
töltöttkáposzta. A húslevesbõl kivett fõtt húst paradicsomszósszal
fogyasztották el. A bor sem hiányzott az ünnepi asztalról, amelyet
az apa a saját borospincébõl hozott haza.

A nap folyamán mindenki ügyelt arra, hogy ne tegyen olyat, ami
elvinné a szerencséjét. A férfiak nem szerettek ezen a napon az ut-
cán nõvel találkozni. Arra is ügyeltek, hogy minden rendben, befe-
jezetten legyen. Megszólták azt, aki ekkor ruhát teregetett száríta-
ni, mert ez a hagyomány szerint különben sem jelentett jót!

Újév napjának délutánján a férfiak a kocsmába vagy a présházba
mentek szórakozni, beszélgetni. Az asszonyok litánián vettek részt.
A fiatalok számára kezdõdött a tánc a kocsmában. Régen sok kocs-

Szilveszter napján

Újévi 
jókívánságok

Újévi ebéd

Újév napján
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ma volt Budaörsön, csaknem minden utcában: Herwert, Kais, Her-
zog a Fõ téren, a mai ruhabolt helyén, a takarékszövetkezet helyén,
a bank helyén, a könyvtár helyén, a Fõ út – Kisfaludy út sarkán –
stb. Az adatközlõk elmondása alapján tudjuk, hogy régen más volt
a kocsma szerepe, mint ma. Itt táncoltak, szórakoztak, ismerkedtek
az emberek, fõleg a fiatalok. Egy-egy tánc szünetében a lányok a
táncterem közepén körbe álltak, s népdalokat énekeltek. Éjfélkor
ért véget a mulatság.

AZ ÚJ ÉV JELES NAPJAI

Ezen a napon indult el a faluba a Háromkirály, általában három sze-
gényebb fiú – papírsüveggel, egyik kezében papírcsillaggal. 9-11
éves fiúk: Gáspár, Menyhért és Boldizsár megtestesítõje. Mondó-
kájukat az 1930-as években még lejegyezték. Ma már ezeket nem
ismerik az adatközlõk.

Még ma is él a házszentelés szokása. A templomban kihirdetik,
hogy szívesen megy a pap kérésre házszentelésre. Ilyenkor a tisz-
telendõ atya felírja az ajtófélfára a szentelt krétával az évszámot és
a három nevet: péládul 19+G+M+B+97. A felirat az egész évben, má-
sok szerint a böjtig marad ott. „Uram, áldd meg, aki belép és kilép
itt!” – mondták németül. Kis üvegben vitték haza a szenteltvizet, ott-
hon kicserélték a régit az újra. Minden házban több szenteltvíztar-
tó is volt az ajtók mellett.

Régen szenteltek sót, krétát, almát is. Sok házban ezen a napon
bontották le a karácsonyfát.

A hagyomány szerint Szent Antal szobra a Kötõ utca és a Szabad-
ság út sarkán állt. Késõbb bevitték a templomba.

A jószághullás elleni védõszent. A XVIII. században betelepített né-
metek hozhatták tiszteletét a faluba. A római katolikus templomban
oltárt emeltek a tiszteletére (bal oldalt).

A szõlõsgazdák számára fontos volt, hogy ezen a napon milyen az
idõjárás. Ekkor már jósoltak a termésre. Ha rossz volt az idõ, féltek,
hogy baj lesz a szõlõvel. Ha csorgott az eresz, arra számítottak,
hogy sok bor lesz. „Ha csordul Vince, megtelik a pince!”

Pál-fordulón megfordul az idõjárás, elmúlik a tél – mondták. 
„Pálnak fordulása, télnek elmúlása” – 
„Paul Bekehr halber Winter hin oder her”.

Január 6.
Vízkereszt

Január 17.
(Remete) Szent

Antal napja

Január 20. 
Szent Sebestyén

napja

Január 22. 
Vince napja

Január 25.
Pál napja 
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FARSANG

Vízkereszttõl Hamvazószerdáig terjedõ idõszak. A vallásos budaörsiek
számára ez volt a vidámság, a bálok, a lakodalmak ideje. Ez idõ tájt sok
vendéglõben — és csaknem minden utcában volt vendéglõ — szólt re-
zesbanda. A tánc délután 3 órakor kezdõdött és éjfélig tartott. A bálok
jó alkalmat teremtettek az udvarláshoz, a párválasztáshoz. Hétköznap
ugyanis a fiatalok csak az ablakon keresztül beszélgethettek.

A rokonok, az ismerõsök a házaknál batyus bált rendeztek. A sza-
lonnát, a kolbászt batyukban vitték oda, innen az elnevezése. Har-
monika mellett szórakoztak. A farsang volt a férjhezmenés ideje.
Volt olyan csúfos mondás is, hogy aki nem ment férjhez a farsang-
ban, vénlány maradt. Õket csúfolták. Azt mondták, hogy vigyenek
havat a padlásra, hogy legyen mit rostálniuk.

Gyerekjátékok is õrzik ezt a hagyományt: „ X.Y.-nak hívnak, ...
szép vagyok ezt tudom. ... Piros cipõt, szalmakalapot viselek, aki en-
gem szeret, idõben kérjen meg!” Az 1930-as években még ismert volt
a szövege, ma már csak töredékében ismerik.

Egy körjáték is õrzi a férjhezmenés emékét (töredék): „... felesé-
gül veszlek, ... gyere, te szép táncos lány! ... elvesz az ács... – ... várjál
rám!” Mindezt németül mondták.

A farsangi mulatságok során az utolsó három nap, a farsang „farka”
volt a legjelentõsebb. „Heilige trai Fosching-Tog”. Ekkor tetõzött a
jókedv. Az utolsó elõtti vasárnap ingyen mehettek táncolni. Minden
vendéglõben szólt a fúvószene már délután óta. Hétfõn fõleg a há-
zasok táncoltak egymással. Az asszonyok fánkot sütöttek, káposz-
tát fõztek erre az alkalomra, de a gyerekek már nagyon unták a ká-
posztát. A maradékot a tyúkokkal etették meg, hogy azok ne men-
jenek a szomszédba tojni.

Ezen a napon temették a farsangot. Hiszen advent idején három hé-
tig, a nagyböjtben pedig negyven napig nem táncolhattak a fiatalok.

E szertartás során valaki befeküdt egy teknõbe, mintha halott lett
volna. A zenekar gyászindulót húzott. Körbevitték a „halottat”, aki
aztán kiszállt a teknõbõl nagy vidámság mellett.

A visszaemlékezõk szerint az 1930-as években még eljátszották
a farsang temetését. Egyesek szerint a táncteremben, mások sze-
rint a temetõben (?) hordták körbe a teknõt.

A századforduló táján a táncterem padlója alá „temettek“ egy
üveg bort. Mások egy borospincében „temették el“ a borosüvege-
ket! Közben németül mondták el a szertartást. Nagyszombaton „tá-
masztották fel“ az üvegeket, majd utána megitták a bort.

A bálok és 
lakodalmak ideje

Batyusbál

A farsang „farka”

Húshagyókedd

A farsang
temetése
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Ezen a napon a hívek gyertyát vittek szentelni a templomba. A szen-
telt gyertya a születéstõl a halálig kísérte a budaörsieket. Az
ótvaras gyermekeket is ezzel gyógyították. Mindenszentekkor a
szeretteik sírján gyújtották meg a szentelt gyertyát.

Ezen a napon a balázsáldás volt a jellemzõ.

„Mathias bricht Eis, hat er keins, so macht er eins” – „Mátyás jeget
tör, ha nem talál, csinál!” – mondogatták.

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR

A gyerekek  is nagyon várták már a jó idõt. Körbeálltak és énekel-
tek. Töredékesen emékeztek rá: „Cserebogár, cserebogár ... zum,
zum, zum... – „Fliegt bei meinem Fenster umatum...” (Körberepüli
az ablakot.)

„Csigabiga, csigabiga dugd ki szarvadat, mert különben átdoblak
a pásztorházba!” („Holderhaus”-ba)

„Napocska, napocska, Lizike, gyere ki, sajtos kenyeret és vajas ke-
nyeret adok neked.“ – Sonne, Sonne Liesl, Komm her aus”.

Ezeket a tavaszi mondókákat az 1930-as években még teljes
szöveggel gyûjtötte Karl Horak kutató. Mi már csak a fenti töre-
dékét tudtuk lejegyezni, mert már csak ennyire emlékeztek adat-
közlõink.

NAGYBÖJT

A nagyböjt kezdete. Ezen a napon mindenki hamvazkodott a temp-
lomban. A tanulókat a kedvesnõvérek kísérték el a reggeli misére.
Ekkor kezdõdött a szigorú böjt idõszaka. Pénteken nem ettek húst.

A barkaszentelés napja. Ekkor mindenki vitt a templomba egy cso-
kor barkát. Ma már a pap osztja szét a szentelt barkát mise után.
Otthon a szentkép, a kereszt mellé tették. Vittek a padlásra is belõ-
le a villámok ellen. Régebben (az 1930-as években) füstöltek villám-
láskor. A temetõbe – a szeretteik sírjára – is jutott a barkából.

Ezen a napon zöld ételt fogyasztottak. „Elrepültek“ a harangok Ró-
mába, a gyerekek kereplõvel járták az utcákat. Egyesek arra is em-
lékeznek, hogy ezen a napon a gyerekek kimentek a kertbe és ott
imádkoztak.

Ferbruár 2.
Gyertyaszentelõ
Boldogasszony

ünnepe

Február 3.
Balázs napja

Február 24.
Mátyás napja

Hamvazószerda
(Aschermittwoch)

Virágvasárnap
(Palmsonntag)

Nagycsütörtök
(Gründonnerstag)
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Szigorú böjti nap. Csak egyszer ettek az emberek, de volt aki egész
nap koplalt. Fõtt ételt ettek zsír nélkül, amit olyan edényben készí-
tettek el, amiben még nem fõztek zsírral. Sokan csak hideget ettek.
Legelterjedtebb étel volt ezen a napon a babsaláta. A babot elõzõ
napon beáztatták, másnap megfõzték. Kiszedték egy tálra, karikára
vágtak hozzá egy közepes hagymát. Sóval, cukorral, ecettel ízesítet-
ték. Volt, aki fõtt tojást is fogyasztott hozzá. A gyerekek mákos tész-
tát kaptak.

Ezen a napon nem ihattak bort. Nem lehetett nagypénteken
mosni sem, ennek okát nem tudták megmondani. De nem dolgoz-
tak ekkor a határban sem. Otthon imádkoztak, énekeltek egyházi
énekeket. Több adatközlõnek megvannak a röplapon terjesztett
imák is. Közülük többet még Wendler Ferenc remete nyomtatott.

A konyhai munka is kevés volt: a rántás nélküli leves és a babsa-
láta gyorsan elkészült. Okos hagyomány volt a böjtölés, nemcsak ön-
megtartóztatásra nevelt, hanem jót tett az emberek szervezetének is.
Ma már a „modern“ étkezési szokások szintén beiktatnak hústalan
napokat, függetlelnül attól, hogy vallásos-e az ember vagy sem.

Délután keresztúti körmenetben vonultak a budaörsiek a Kálvária-
dombra a templomból. Ez a domb akkoriban a falu szélén volt, kb.
50 m szintkülönbségû, kanyargós út vezet fel a három kereszthez
12 stációval. Az eltelt évtizedek alatt igen megrongálódtak a stáci-
ók. A város és a kisebbségi önkormányzat szándéka rendbetenni.
(Napjainkra megtörtént. A szerk.) Ehhez mi is hozzájárultunk,
mivel két évvel ezelõtt a pályázatunkban (szakrális néprajz) részle-
tesen foglalkoztunk a Kálváriával. Felhasználják az akkori gyûjté-
sünket (rajz, fotó stb), amelynek igen örülünk.

Egyébként az útmenti kereszteket is most hozzák rendbe,
amelyre szintén mi irányítottuk rá a figyelmet, mint jobb sorsra ér-
demes fontos emlékekre.

A nagypénteki körmenet során minden stáció elõtt egy rövid
imát mondtak felfelé menetben. Az iskolások a domb lábáig kísér-
ték a menetet, amely énekelve, imádkozva, templomi zászlókkal vo-
nult a Kálváriához.

Este lámpásokat vittek fel a stációkhoz és imádkoztak elõttük.
Régen még éjszaka is kimentek, mert az a hiedelem járta, hogy há-
rom csillag hullik a keresztre, és aki odamegy, az meglátja.

Ez a nap a tûzszentelés ideje volt. Ma már csak kevés történésre
emlékeznek adatközlõink. Ezen a napon fõszerepet kaptak a lövé-
szek, aki a Szent Sírnál díszõrséget álltak. Jellegzetes régi, zsinóros
nadrágú, fémgombos kabátú népviseletben, kalappal, rajta csokor-
ral, szalaggal.

Ez a szokás egészen a németek kitelepítéséig megmaradt, és
elevenen él a mai 70-80 évesek emlékezetében.

Nagypéntek
(Karfreitag)

Keresztúti
körmenet

Nagyszombat
(Karsamstag)
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A nap fõ eseménye a feltámadási körmenet volt. Meghatározott
rendben vonultak a hívõk a kb. 300 méteres útvonalon égõ gyertyá-
val, fúvószene kísérettel. „Heilig, heilig...” kezdetû ének mellett né-
metül énekelték a feltámadási énekeket. Amerre vonultak, az abla-
kokban gyertya égett.

Jellegzetesen húsvéti étel volt a sonka, amelyet üstben fõzték  meg.
A gyerekek már a feltámadási körmenet után ehettek belõle. Az
idõsebbek vasárnap reggelig böjtöltek. Kívánták már a húst, hiszen
egy hete már nem ehettek. Tésztát, krumplit, káposztát fogyasztot-
tak. A fõzeléknek való megtermett a kertben. A tésztát, levestésztát
stb. házilag készítették el. Egyszerre sokat gyúrtak, kinyújtották és
kiterítették a tiszta (parádés) szobában az ágyakra. Azokon szép ta-
karók voltak, egy egész garnitúra, ezért a tészta alá fehér papírt te-
rítettek. Amikor megszikkadt, különbözõ alakúra vágták fel:
cikkcakkosra, kockára stb.

A húsvéti sonkából készítettek egy finom ételt is: „Sinken in
Brotteig eingewickelt und gebacken”. A kelt tésztába sonkát teker-
tek, majd megsütötték.

Reggel a Kõhegyen három mordálylövés köszöntötte a feltámadást.
Ezen a napon különösen sokan mentek a misére, szinte be sem fér-
tek a templomba. A padokban balra az asszonyok, jobbra a férfiak
ültek. A fiatalok a padok közt álltak. A szentélyben iskolások álltak
az oltár elõtt. Mindenki ünnepi öltözetben, gyönyörû helyi népvise-
letben vett részt a nagymisén. Több misét is látogattak a hívek. 

Ismert volt a levente-mise. Ez magyar nyelvû volt, 8 órakor kez-
dõdött. A leventék vettek rajta részt. A kismise 9 órakor kezdõdött,
fél óra hosszat tartott. Ezen és minden misén németül énekeltek és
imádkoztak. Napjainkban az elsõ mise a fél 8-as,  a 9 órai a diákmi-
se. A katolikus iskola tanulói havonta egyszer egységesen vesznek
részt rajta. Az elsõ padsorokban ülnek tanáraikkal. A harmadik mi-
se fél 11-kor kezdõdik, amely kéthetente német nyelvû. Nyaranta,
amikor hazalátogatnak a kitelepített németek, hetenként tartanak
német misét. Egyébként magyarul prédikálnak. Este 6 órakor van
a negyedik mise vasárnap.

Régen a lövészek díszõrséget álltak a húsvéti mise alatt a temp-
lom bejáratánál. Úrfelmutatáskor díszlövést adtak le.

Fõ étele a sonka, általában az apa szelte fel. Régen elterjedt volt a
bárányhús is, de ma már nem jellemzõ.

A délután az ajándékozás ideje. A keresztmama (Godl) egy batyu-
ban vitte a keresztgyerekeknek a süteményt, a déligyümölcsöt, a
csokitojást és más finomságokat. Tojást kristálycukorból is formáz-
tak. Mézeskalácsból készült babát, huszárt kaptak a keresztmamá-

Feltámadási
körmenet

A húsvéti sonka,
tésztafélék

Húsvétvasárnap

Ünnepi ebéd

Ajándékozás
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tól. Az idõsek úgy emlékeznek rá, mintha „tavaly lett volna“. A ke-
resztmama dédelgetett, örömet szerzett, „szép volt“. Ilyenkor a szü-
lõkkel megbeszélték, hogyan fejlõdik a keresztgyermek, mert hi-
szen õ volt a központ. Sokat játszottak vele a felnõttek. Sajnos ma
már ez a szép szokás sem él. A szülõk lepik meg gyermekeiket cso-
koládétojással, nyuszival. Újabban nem egy esetben élõ nyulat is le-
het látni a lakótelepen. Sajnos, húsvét után nem tudják sohová sem
elhelyezni a nyulakat, így azok gyakran elpusztulnak. Ezt szomorú-
an tapasztaljuk.

A locsolkodás napja. A századfordulón terjedt el a faluban ez a szo-
kás. Kisfiúk szagos vizet készítettek szappanból, narancshéjból.
Egy kis üvegbe öntötték, az üveg száját bekötötték fehér ruhával és
már mehettek is locsolni a rokonokhoz. Locsolás közben mondták:
„Frisch und Xunt!” – „Frissek, egészségesek legyetek!” Sikerült gyûjte-
nünk egy locsolóverset is. 

Kiejtés szerint: „Vincsi, vincsi wász ned vósz, Hinden Ófen haukt
ein Hóz, Pázl, kreifst im Sock, und gib Geld mir wosz.” Magyarul
nagyjából  így hangzik: „Kívánok, kívánok, nem tudom mit, a kály-
ha mögött ül egy nyuszi, a nagynéni (vagy nénikém), nyúljon a zsebé-
be, és adjon valami pénzt.”

A locsolásért kevés pénzt, édességet kaptak. Szokás volt a legé-
nyek körében a századforduló táján a hajnali kilovaglás a harmatos
rétre. A felnõttek délután kimentek a határba „Emmausz“ járást vé-
geztek. Kivitték a szõlõbe a szentelt barkát. A férfiak rendszerint a
pincében kötöttek ki, de a nõket nem szívesen látták ott. A fiatalok
fõleg a Nap-hegyen szórakoztak, vagy táncolni mentek a hosszú ti-
lalom után.

A családban az anya elmosogatott, szépen elrakta a viseletet a
tiszta szobában az újabb ünnepig.

Az elsõáldozás napja. Ezen a napon a 3. osztályosok az iskolában
gyülekeztek, külön-külön a lányok és a fiúk, majd együtt vonultak a
templomba. A fiúk a jobb oldalon álltak, sötét ruhában, gyertyával.
A lányok fehér ruhában, koszorúval a fejükön, gyertyával a kezük-
ben vonultak. Az 1930-as évektõl kezdve az volt a szokás, hogy az
áldozás után az apácák megvendégelték õket közös reggelivel. Ott-
hon kevésbé ünnepelték meg ezt a napot. Az eseményrõl közös fo-
tót készítettek, szinte minden családnál találtunk elsõáldozási cso-
portképet.

Húsvéthétfõ

Fehérvasárnap
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IMAKÖNYV,
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KARÁCSONYKOR

CSALÁDI KÖRBEN

DISZNÓÖLÉS
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ASSZONYOK „ÜNNEPELNEK” A TOLLFOSZTÁS UTÁN

AZ ESZE TAMÁS UTCÁBAN,   A HAUSER-CSALÁDNÁL

TOLLFOSZTÁS



AZ ÚRNAPI VIRÁGSZÕNYEG
BUDAÖRSÖN

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

TÖBB HETES ELÕKÉSZÜLETEK

AZ ÜNNEP ELÕTTI NAPOK

A VIRÁGSZÕNYEG ELEMZÉSE

ÁBRÁK, KÉPEK, JELKÉPEK A VIRÁGSZÕNYEGEN

STÁCIÓÉNEKEK ÚRNAPKOR

A dolgozat 1998-ban ifjúsági II. díjat nyert a Néprajzi Múzeum
Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyûjtõpályázatán.
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A gyûjtést 1998-ban, Budaörsön végezték dr. Kovács Józsefné 
szakkörvezetõ irányításával a honismereti szakkör akkor 8. osztá-
lyos tanulói:

Velekei Ágnes
Bohus Ágnes
Virág Julianna
Janoczky Katalin
Garancsy Gergely
Sélley Dávid
Balogh Krisztina
Bognár Zsolt
Jancsó Bettina 
Vajda Tímea
Demkó Angéla 

Farkas Istvánné sz. Geiselhardt Mária (84 éves)
Feldhoffer András (74 éves)
Galgand István (64 éves)
Höfflinger Jánosné sz. Elsässer Mária (85 éves)
dr. Kovács József (66 éves)
Marincsek józsefné sz. Kovács Mária (46 éves)
Prach János (78 éves)
Ritter Mihály (85 éves)
Schäffer József (78 éves) 
Schäffer Józsefné sz. Spachmann Mária (81 éves)
Tóth Andrásné sz. Höfflinger Mária (55 éves)
Weiskopf Jánosné sz. Herczog Erzsébet (68 éves)

Adatgyûjtõk

Adatközlõk
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BEVEZETÕ

Az úrnapi virágszõnyeg pontos leírására a Néprajzi Múzeum egyik
munkatársa hívta fel a figyelmünket elõzõ pályázatunk bírálatában.
Örömmel vállaltuk a feladatot, hiszen tudtuk, hogy a budaörsi úrna-
pi virágszõnyeg a maga nemében egyedülálló csoda. Eddig is sok
cikk, fotó, videofilmen jelent meg e témakörben. Azonban módsze-
resen — a virággyûjtéstõl a körmenetig — tudtunkkal még nem
dolgozták fel. Ezért is vállalkoztunk erre a nemes feladatra, amely
iskolánk katolikus jellegével összhangban áll.

Módszerünk a következõ volt: elkísérük a virággyûjtõket a me-
zõre és részt vettünk az elõkészületekben. Az úrnapi szõnyegkira-
kásban tevékenyen vettük ki részünket. Elemeztük a Heimat-
museum úrnapi virágszõnyeg kiállításának fotóit. Rajzokat készítet-
tünk a gyûjtött archív fényképekrõl. Ezeket is elemeztük (színeit,
mintáit). Fényképeket, 80 perces videofilmet készítettünk az 1997-
es év úrnapjáról. Interjút készítettünk az egykor itt élt német-
ajkúakkal és a hozzájuk csatlakozó vallásos emberekkel. Megke-
restük azokat a családokat, akik évtizedeken keresztül díszítették
és ma is díszítik az oltárokat. Kiválasztottuk a Dauner–Herzog–
Komjád (Konrád)-család elõkészületeit a virágszedéstõl a körme-
netig. Az általuk készített 4. oltárt elemeztük több évre visszamenõ-
leg. Megszereztük Dauner József tervrajzait, sablonjait, majd ele-
meztük. Videóra vettük az egész folyamatot.

dr. Kovács Józsefné
szakkörvezetõ
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A BUDAÖRSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Budaörsön mintegy 200 éve élõ hagyomány az úrnapi virágszõnyeg.
Bonomi Jenõ 1933-ban írta le, hogy a Wendler-család az 1780-as évek-
ben, a Braun-család 1869-ben, a Hauser-család 1911 óta, a Csík-csa-
lád 1932 óta díszíti az úrnapi körmenet útján felállított kápolnát.

A városból kitelepített németek elmondták, hogy ez a hagyo-
mány — fõleg Bajorországban — ma is élõ szokás. Valószínûleg az
1720-as években betelepített németek hozták magukkal Budaörsre
az úrnapi virágszõnyeg készítésének szokását. A szomszédos, né-
metek lakta falvakban (Budakeszi, Törökbálint) 1946-ig szintén élt
ez a szokás. A települések versengtek, kié a legszebb „szõnyeg”.
Napjainkban Törökbálinton is újjáéled a szokás. Budaörsön folya-
matosan — kissé átalakulva — élõ hagyomány. Az egykori kitelepí-
tett lakosok új, németországi lakóhelyükön folytatják ezt a szokást
kb. 4-5 méter széles úrnapi virágszõnyeggel. „Távol a hazától virág-
csíkokkal mutatják meg hûségüket, szeretetüket a hazához, Magyar-
országhoz.” Prach János írta ezt 1952-ben.

Hazánkban már a középkorban szokás volt Szûz Mária tisztele-
tére a virágok megáldása. Az idõsek elmondása szerint a megszen-
telt füvekhez, növényekhez védelem fûzõdik betegség, villámcsa-
pás ellen. Az úrnapi koszorúk a „gonosz szellemek” ellen védték
meg a ház lakóit Budaörsön. A középkori kolostori hagyomány to-
vábbélése is lehet ez, miszerint „Fûben, fában van Isten orvossága!”

A budaörsi úrnapi virágszõnyegrõl az 1920-as években leírták,
hogy „olyan attrakció, amely egyre ismertebbé válik..., melynek meg-
tekintésére ezren és ezren zarándokolnak [...] Bámészkodók ezrei ér-
keznek Budapestrõl, hogy megnézzék ezt a megragadó drámát, ...lán-
goló misztikát. Hû örökség ez, amit több generáció örökít át. Két osz-
lopa van: a hit és a ragaszkodás az évszázados hagyományokhoz”.– ír-
ta 1925-ben a Vasárnapi Újság.

Az 1946-ban történt kitelepítést követõen is tovább él a hagyo-
mány, a szõnyeg azonban „összezsugorodott” a templom köré
(mintegy 80 m hosszú). Jelenleg is ez az útvonala. Adatközlõink el-
mondása szerint 1945-ben a körmenetbõl szedte ki a németajkú fér-
fiakat a politikai rendõrség. 

Jelentõs az Úrnapja most is. Örömmel jönnek haza a körmenet-
re Németországból az egykor kitelepítettek hozzátartozói, rokonai.
Az 1950-es években történt, hogy az egyik adatközlõnk bátyja meg-
szervezte a körmenet számára a zenekart. Rendõr kollégái jöttek el
„civilben“ zenével kísérni a körmenetet. Utána még sokáig féltek,
hogy kiderül a valóság, és megtorlás éri õket.

Napjainkban szinte ugyanúgy zajlik az eseménysor, mint 200
éve. Ma is sok szorgalmas kéz gyûjti a szirmokat. Ez a hagyomány
generációról generációra öröklõdött. Minden ház tulajdonosának
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kötelessége volt testamentumban rögzíteni ezt a feladatot szétága-
zó rokonsága számára. Ma az tapasztalható, hogy a kisszámú né-
metajkú lakosság és a vallásos budaörsiek szinte egy emberként
szedik a szirmokat, készítik a színpompás virágszõnyeget.

A TÖBB HETES ÚRNAPI 
ELÕKÉSZÜLETEK MENETE

Májusban a természet ébredésekor, amikor a Frank-hegyen meg-
szólal a kakukk, a budaörsiek elindulnak gyûjtésre. Már hetek óta
készülnek az úrnapjára (Frohnleichnamsfest). Ekkor már nyílik a
rózsa, az akác is virágzik, a gabonaföldön a búzavirág, a pipacs vi-
rít. „Szinte érzik, hogy nincs messze az ünnep.”Az emberek szíve-lel-
ke örvend ilyenkor – mondják az idõsebbek.

A virággyûjtés is ünnep a család életében. Még az 1980-as évek-
ben is az idõs nagymama sütött, fõzött a virágszedõk számára. 1945
elõtt az Úrnapja csütörtökön volt, ezért már a Pünkösd utáni héten
kezdték gyûjteni a szirmokat. Most hétvégén zajlik az esemény, kb.
a hét közepén kezdik a gyûjtést. Érdekes és páratlan „munka“ ez. Bu-
daörs apraja-nagyja indul az „ezerszínû mezei virágokat ...szüretelni”.
Gyûjtik a kerti virágokat, a rózsaszirmot is, még az elvirágzás elõtt.
A határban, réten, hegyoldalon „virágtörõk“ (Buschnbrecher) gyûj-
tik a színes szirmokat.

Hajnali 4 órakor szentmisével kezdik a napot a gyûjtõk. Itt Isten ál-
dását kérik a munkához. Ezután elindulnak a határba. Régen gya-
log, lovas kocsival, „féderes“ kocsival, üres kosárral, zsákkal men-
tek minden irányban a határba. Ma autóval, kisbusszal mennek. Mi
is furgonnal indultunk gyûjteni.

A virágtördelõk, virágtépõk több kilométerre is elmentek, ha szû-
kében voltak a virágnak. Sokszor Herceghalom, Bicske határában is
gyûjtöttek. Ilyenkor szinte teljesen üres lett a falu, mindenki a határ-
ban volt. Sokszor az esti órákban, de elégedetten tértek haza.

A kisfiúk és kislányok a Törökugrató irányában a közeli rétre indul-
tak. A nagyobb lányok tanítás után fehér fûzfa gyümölcsös kosárba
(Kerbl–Korb) gyûjtöttek. Ha megkérdezték tõlük, hogy mit csinál-
nak, ezt válaszolták: „Mia tan Buschnbrockn zum Wegerlstratog” –
„Tördeljük a virágot a bokrokról a virágszórási napra.” Hívták az úr-
napot útszóró napnak is (Weeglstraatok). A visszaemlékezõk sze-
rint a virággyûjtés jó alkalom volt arra a fiúknak, hogy a lányok kö-
zelében lehettek.

Virággyûjtõk

Mikor 
indulnak el?

Kik gyûjtöttek?
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A felnõttek az idõs nagyapáig (Ähnl), nagyanyákig (Ahnl) össze-
dolgoztak. Ez a szokás napjainkban is él. A szétszóródott család-
tagok ilyenkor együtt gyûjtik a virágot.

Ez a hagyomány sem változott az évszázadok során, mert ma is
csak virágszirmot szednek. A kék, a fehér, a sárga, a piros stb.
szirmokat külön-külön gyûjtik. Ma is a hagyományos kékfestõ és
a fehér köténybe (Fiatta–Vortuch) szedik, zsákokban gyûjtik. Ré-
gen kosarakba is szedték.

Ügyelnek arra, hogy az összegyûjtött szirmokat ne érje napfény,
hûvös helyre teszik, letakarják, hogy ne száradjon ki. A legszebbe-
ket hosszú szárral kötegelik, ezekbõl fonják majd — az ünnep elõt-
ti napon — a 30-40 cm-es koszorúkat „ezerszámra“ az oltárhoz.

Régen is, ma is a hûvös pincékben kiterítve. Öntözgették, nedves
ruhákkal takargatták be, hogy ne hervadjon el a sok szirom.

AZ ÜNNEP ELÕTTI NAPOK 

1945 elõtt több km-es virágszõnyeg készítését megelõzõ napokon a
Fõ utca olyan volt, mint a méhkas. Az emberek arcáról le lehetett
olvasni, hogy itt valami különleges következik – mondták adatköz-
lõink. A mezei munka mellett csinosították a falut, meszeltek.

Az asszonyok és a lányok szorgalmasan készítették elõ a csíkok-
ban vasalt szoknyákat, hajtogatták a sötétkék kötényeket (Bug und
Falten). Mindezt megkívánta tõlük a hagyomány. Ma már nem él a
népviselet, csak két-három idõs asszony öltözik fel hagyományosan.

Az utóbbi három-négy évben az egykori kitelepítettek segítségé-
vel rekonstruálták a Mária-lányok ruháját. Most már ezekben jelen-
nek meg a körmeneten. Az asszonyok viseletét a Lyra dalkör újította
fel, õk ezekben a színpompás ruhákban vesznek részt a körmeneten.

A férfiak az udvart, az istállót, a pincét és présházat „példa-
szerûen“ takarították ki. Különös gondot fordítottak a pincére, an-
nak asztalára, hiszen ide hívták meg a vendégeket, a környék lakó-
it. A visszaemlékezõk is azt tartják, hogy a jó hírüket, a rend és a
tisztaság szeretetét nem akarták elveszíteni, ezért a ház környékét,
az udvart és az utcát tisztára söpörték.

A mészárosok és a pékek is szorgoskodtak, hogy friss hús és 
finom kalács kerüljön az ünnepi asztalra.

Az Úrnapja elõtti estén a lányok és asszonyok gyülekeznek azoknál
a házaknál, ahol kápolnát állítottak fel. A nagy udvarokban csopor-
tosítják a virágokat, kötik a koszorúkat (Kranzlflechten).

Hogyan 
gyûjtöttek régen
és ma?

Hol tárolták 
a szirmokat?

A közvetlen
készülõdés

83



A szakkör tagjai 1997-ben részt vettek a 4. oltárt díszítõ Dauner–
Herzog–Komjád család elõkészületén. Videón is megörökítettük a
fél napos elõkészületet. A szerteágazó rokonság a Szabadság u. 102.
sz. alatt álló szülõi ház udvarán gyûlt össze. A ház asszonya, Brigitta
néni már meghalt, férje – Dauner József – Budapesten a lányuknál,
Dauner Máriánál lakik. Az üres épületben a Németországból hazalá-
togató Antal tartózkodik évente rövid ideig. Több család szorgosko-
dik itt: Brigitta és testvére, Kati unokái (pl. Michelberger Mátyás és
családja) és dédunokái. Az idõsebbek (40-50 évesek) a kápolna fa- és
vasvázát vonják be zöld levelekkel (tuja, pünkösdi rózsa). A férjek
még mindig gyûjtenek zöldet, illetve virágot. A fiatalabb (30 év körü-
li) asszonyok az oltár fõ díszét, az alfa- és omega-sablont nagy türe-
lemmel fehér és rózsaszín gerberákkal rakják ki.

A tizenévesek készítik százszámra a kis koszorúkat margarétá-
ból. Nekünk is megmutatták a fonás menetét. A kisebbek válogat-
ják a virágokat, például leszedik az akácvirágot a száráról és dobo-
zokba rakják. A legkisebbek is ott szorgoskodnak. A tágas udvar
hátsó részén a kamra elõtt Dauner József gépész válogatja a sablo-
nokat. Ezeket az elmúlt évben tették el, és ki kell javítani, hegeszte-
ni, bemázolni, rendbetenni. Ezek vasból vannak, és rajzok alapján
saját maga készítette el. Kérésünkre megmutatja többéves gyûjte-
ményét, a rajzokat és a fotókat. 1946 óta készíti a virágszõnyeg sab-
lonjait. Egy részük a hagyományok folytatója, de saját elképzelése-
it is megvalósítja, görögös mintákat is készített már. Ezeket éven-
ként válogatják. A sablon tükörképét rakják le sorban, amikor a szõ-
nyeget készítik. A virág milyensége is sokat változtat ugyanazon a
sablonon a valóságban.

Régen a gyerekek a falu minden részébõl hozták a kötegelt me-
zei és kerti virágokat a házhoz. Most is azt tapasztaltuk, hogy száz-
számra állnak a pincében vízben a szebbnél szebb virágok. A ház-
nál lévõ „kis“ pince mellett a pincesoron álló hagyományos pincék-
bõl szállítják haza a virágokat. De a kamra is tele van csokorral.
Közben a (református) szomszédasszony is megérkezik egy nagy
halom gyönyörû rózsaszirommal.

Régen minden ház kötelessége volt a virágkoszorú készítése,
amit a kápolnához vittek. Csak így lehetett annyi („ezerszám“)
mennyiséget elkészíteni, amirõl meggyõzõdtünk mi is.

Ha valamilyen okból nem volt annyi virág, amennyi a több kilo-
méteres szõnyeghez kellett volna, olyankor fáradságot nem kímél-
ve, áldozatot hozva tudták megtartani a hagyományt.

A színeket át lehetett „programozni”, olyan növények, virágok
kerültek a szõnyegre, amelyek éppen találhatók voltak. Ugyanis
elõfordult, hogy még nem nyílt, vagy már elnyílt a legtöbb mezei
virág, mint például 1987-ben. Ekkor át kellett hidalni ötletekkel
minden akadályt. Ha kevés volt a lila akác, a repce, akkor több ló-
sóskát használtak fel. (Ez a növény alapozó volt a halványzöld szí-
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nével.) Az olajfa ezüstös levelével és a pünkösdi rózsával is sok
mindent lehetett pótolni. Mindezt az adatközlõk is igazolták, azon-
kívül a szöveges „tervrajzokon” is nyomon lehetett követni az át-
hidaló megoldást. Egy biztos, a virágszõnyeg mindig pompásan
sikerült. Ha kellett, több pénzt is áldoztak ilyenkor, rózsát, kardvi-
rágot különben is kellett vásárolniuk. Így aztán az alapszín minta
és szegély is lett.

Régen is szokás volt a négy oltár köré kápolnát állítani (Laubhütte
– lomboskunyhó). Napokkal Úrnapja elõtt ácsolták össze a vázát a
férfiak.

A Honismereti Szakkör tagjai 1997-ben a 4. oltár és kápolna el-
készítésének menetét tudták nyomon követni. Az úrnapját megelõ-
zõ napon a Dauner-család dróttal átszõtt kerítéselemekbõl építette
meg az oltár vázát. Az egyes elemeket csak ki kellett hozni az ud-
varra a kamrákból, mivel az elõzõ évben gondosan eltették. Ezeket
a dróthálókat két asszony ügyes kézzel, szabályosan befonta zöld
ágakkal. Tölgy, tuja, pünkösdi rózsa leveleit tûzködték be sorban a
drótok közé olyan sûrûn, hogy csak a zöld lombok látszottak,
mintha egy zöld élõkerítés lenne.

Az ágakat régen lajtorjás kocsikkal hozták a falu erdejébõl.
Most is a férfiak gondoskodtak a beszerzésükrõl. Zöldbõl füzéreket
fontak, a zöld közé virágokat tûzdeltek. Így került a kápolnára, a
körben. Különben a négy kápolna közül egyik sem hasonlított a má-
sikra, még alakjában sem. Az egyik nyitott, a másik zárt, szinte
olyan, mint a lourdes-i barlang. Ilyen az a két kápolna, amit két ol-
dalról még csipkefüggöny is takart. A 4. kápolna évek óta olyan,
mint egy szárnyasoltár. A két fonott kerítéselem a két szárnya. Igen
szépen mutat a zöld barlangon a sok száz, virágból font kiskoszorú.

A visszaemlékezõk szerint a kápolnakészítés egy-egy családban
apáról fiúra öröklõdött. Így például a Hauser-család neve régen is
szerepelt a listán, ma is õk építik az egyik kápolnát.
1945 elõtt a virágszõnyeg mentén a faluban állították fel az oltáro-
kat és az azokat körülvevõ kápolnákat. 

Az elsõ oltár a fiú iskolánál (ma az 1. Számú Általános Iskola Esze
Tamás u., a templom mögött) állt, a Wendler-család gondozta. A
második oltár a Fõ utcán (a mai CBA élelmiszer áruháznál) állt, a
Braun-család gondozta. A harmadik oltár is a Fõ utcán (a CBA
élelmiszer áruházzal szemben) állt, a Hauser-család gondozta.
A negyedik oltár is a Fõ utcán állt (közel a Kisfaludy utcához), a
Csik-család gondozta. Egyesek szerint a régi községháza (mai
Szt. Vince Óvoda) elõtt is állt oltár. Elhangzott még a Komjád
(Konrad) család neve is gyûjtésünk során. Egy bizonyos, az oltár
díszítõi között ott találhattuk õket mint Dauner-rokonokat 1997-
ben. 
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A négy oltárt egyesek szerint a négy világtáj felé „tájolták". Volt,
aki a következõ négy világrészt látta elhelyezésükben: Amerikát,
Ausztráliát, Eurázsiát és Anktarktiszt.

Az elsõ oltár a templom mellett az I. világháborús emlékmû elõtt
állt, készítõi: a Meinczinger- és a Boros-család. Elsässerék a koszo-
rúkat kötötték. A második oltár a templom mögötti kereszt elõtt
állt, készítõi: a Hauser- és a Bader- család. A harmadik oltár a temp-
lom mögötti köz végén állt, készítõi a Herendi- és a Deigner-család.
A negyedik oltár a templomkertben állt, készítõi: a Dauner-, a
Komjád (Konrad) család. A családok egyes tagjai laknak csak hely-
ben, legtöbben Budapestrõl jönnek haza a nagy eseményre. 

A hiedelem azt tartja, hogy minden szentelmény, így a kápolná-
ba épített kakukkfû jó lesz a „gonosz szellemek” elûzésére. A ko-
szorúk is hasonló szerepet kapnak Úrnapja után. Ott lógnak a ház-
ban –  régen a padláson, ma a konyhában –, s védelmet nyújtanak a
villámcsapás ellen.

Az oltárt értékes csipke- vagy hímzett terítõvel takarták le. A máso-
dik oltárról 1977-ben is kilátszott a csipke alól a drága perzsaszõ-
nyeg. Minden oltáron virágváza állt virággal, és két gyertyatartó
gyertyával, kereszttel. A legtöbb helyen egy-egy nagyméretû szent-
kép is díszlett (Utolsó vacsora, Krisztus stb.). Az oltárhoz vezetõ út
is gazdagon díszített mintákból állt. A negyedik oltár központi dísze
évek óta az alfa és omega, jelképezve a krisztusi kezdet- és végmon-
datot. Ezt variálták: vagy központi jelképek voltak, vagy a két
szárnyra kerültek szimmetrikusan. 

1997-ben a két görög betût egybeépítették. Régi fotók, sablo-
nok, rajzok is igazolják a fentieket. Jellegzetes oltárdísz volt még a
sárga virágból készített óriási kehely ostyával (fehér sziromból),
máskor a nagyméretû oltáriszentség aranysárga színe díszlett sár-
ga sugarakkal, vagy hófehér, máskor a piros színbõl kirakott nagy-
méretû kereszt gerberából (1987, 1988). 

A fõ dísz mellett fontak koszorút az oltáriszentség számára is,
amit a pap körülhordozott a körmenetben. A koszorú búzavirágból,
nefelejcsbõl, margarétából készült. A szentelményeket a körmenet
után a család tagjai szétosztották egymás közt és hazavitték mint
erõvel bíró, óvó szentelményt.
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A VIRÁGSZÕNYEG

A virágszõnyeg sokféle mezei és kerti virágból, levélbõl készült
(Wildkräuter – vadnövény). Úrnapja hajnalán elõkerültek a szirmok, le-
velek a dobozokból, kosarakból, amelyekben a következõket lehetett
találni: pipacs (Pipotsch), érdekes a név adása; búzavirág (Kornblumen,
Truchblümlein); vadmargaréta (Gänseblume, libácskavirág); akácvirág
(Akazieblümlein) és a levelei; herevirág (Kleeblume); bodza (Holunder);
repce (Rapsblumen); gólyahír (Butterblumen); vadrózsa (Heckenrosen);
zsálya (Salbeiblüte); szarkaláb (Rittersporn); gesztenye (Kastanien); mar-
garéta (Margarete, Margareiten); boglárka stb.

Egyes adatközlõk szerint a színek is jelképek. A kék (búzavirág)
és a fehér (liliom) harmóniája a tisztaság, a szépség jelképe. A Má-
ria-lányok is kék-fehérbe öltöztek. Nagyon érdekes, hogyan kap-
csolódik össze a viselet és a virágminta esztétikuma! A virágszim-
bolika szerint a legtöbb virág Szûz Máriával kapcsolható jelképesen
össze, többek között a szarkaláb, a zsálya, a mályva. Ehhez még a
korábban felsorolt növények gyógyerejét is hozzátehetjük.

Két idõszakról beszélhetünk. Az elsõ – az 1945 elõtti –, a második a
napjainkban is  készített mintasor. Az egészet jellemzi a hagyomány
és újítás együtt, archív fotók és az adatközlõk is igazolják, hogy az
1920-as években sávokban, csíkokban rakták le a szirmokat (lila, ró-
zsaszín, vörös, kék, sárga stb színben). A kb. 2 km-es sávokat a zöld
különbözõ árnyalataival választották el egymástól, illetve kapcsolták
össze egységes szõnyeggé. Ezek az „utcácskák” (Vegerl) a templom-
nál kezdõdtek és a Kisfaludy utcáig húzódtak. A hatalmas méretû
szõnyeg szélessége 3, illetve 5 m volt. Az archív fotókon látható
16–25 sáv is. Egy-egy sáv arasznyi vastagságú volt. Mielõtt ki-ki lerak-
ta a háza elõtt, a férfiak fellocsolták az utcát. Közben aggódva lesték
az eget, hogy milyen lesz az idõ. Ha erõs szél fújt, megbontotta a szép
ritmusú sorokat, és összevegyítette a sokszínû sávokat.

Ez mindig a nõk dolga volt. Az archív fotókon jól látható, hogyan
hangolták össze a sávokat az egyes terület szõnyegkirakói. Ha nem
is illettek a színek egymáshoz, az egész ritmusa egységes volt. A ré-
gi fotók alapján megállapítható, hogy mikor kezdték a csíkokat min-
tával díszíteni. Már az 1920-as években is megjelent egy-egy minta.
Például az oltár elõtt, de akkoriban még nem jelentek meg a szim-
bólumok. Az egyik színes fotón azonban már látható, hogy kerek,
kacskaringós mintákat raktak a csíkok közé.

Már 1945 elõtt is szerepeltek feliratok a szõnyegen. Kétnyelvû szö-
veget is láthattunk a fotókon. Az egyiken „Megvirrad” felirat látható.
Nemcsak a jövõbe vetett hit, hanem a Trianonra utaló mondat is ez.
(Heimatmuseum) Sajnos kevés fotó maradt fenn ebbõl az idõbõl.
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1945 után egyre több, legalább négy mondat szerepel virágból
kirakva. A hagyomány folytatódik, de a minták száma és gazdag vál-
tozatossága egyre bõvül. Volt szerencsénk a Heimatmuseumban lé-
võ kiállítás képeit megtekinteni és elemezni. A kiállítást 1997-ben
Úrnapján nyitotta meg dr. Kovács József igazgató, dr. Luntz Ottokár
negyven év alatt készített fotóiból, melyeken az úrnapi virágszõ-
nyeg változatai is láthatók.

A fotók alapján csoportosíthatók a virágszõnyegek. Vannak ha-
gyományosak: a sávok, a csíkok, átmenet a sávokban lévõ minta; a
klasszikus: a görög motívum (Dauneréké); megjelenik a „perzsa-
szõnyeg”, benne a masnikkal. A népi díszítõmûvészet jele a tulipán
és a pávaszem.

A szõnyeg színei is egyre változatosabbak. Van ahol öt-hat szín, má-
sutt több adja a mintát.

A mintakészítés krétarajz, fakeret, vasból készített sablon segít-
ségével történik. Így még azonos sablonnal is lehet új szõnyeget
létrehozni, ha változtatjuk a színeit.

Általában hagyományosan zöldek a szegélyek. A minták alapját
lósóska (zöld), pipacs (piros), pünkösdi rózsa (lila), rózsa (fehér)
alkotja többnyire. Most is felosztják egymásközt a díszítendõ terü-
leteket, mint régen. Szépen simulnak egymáshoz az eltérõ színek
és minták.

A templom mellett színes csíkok futnak egymással párhuzamo-
san, lila-(keskeny)-sárga-piros-fehér-(keskeny)-piros-sárga-lila).
Ezt a hagyományos szakaszt folytatja egy pávaszemmel díszített
rész, majd egy „perzsaszõnyeg”, utána szõlõt és levelét ábrázoló
rész következik. Együtt van tehát a hagyomány és az újítás.

ÁBRÁK, KÉPEK, JELKÉPEK A VIRÁGSZÕNYEGEN

A vallásos budaörsiek az oltáriszentséggel kapcsolatosan a kelyhet
ostyával (aranysárga), a krisztusi jelképeket gyakran kirakják. Így
a bárányt (Isten báránya) fehér színnel, a testébõl ömlõ vérrel, ke-
hellyel (az áldozás jelképe), az IHS-t és más Krisztus-monogramot
(pl. alfát és omegát). Jellemzõen gyakori minta a szív, a szeretet jel-
képe (Jézus szíve) általában vörös színû. Az egyiken töviskoszorú
(barnás), a másikon kereszt stb. található.

A galamb is jellemzõ jelkép (Szentlélek, Szentháromság stb.).
A hal, a hit–remény–szeretet szöveg több éven át is elõfordul.
A szõlõ szõnyegminta is, a keresztet is átszövi. Egyrészt bibliai jel-
kép, másrészt Budaörs régi címerének központi képe. A budaör-
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siek vallásosságát és a fõ gazdálkodási formát, a szõlõmûvelést is
jelzi. A kereszt természetesen állandóan visszatérõ jelkép.

Az eucharisztikus kereszt több alkalommal is szerepelt, de ha az
egyik évben fehér, akkor a következõben piros volt. A Kõhegyen ál-
ló kereszt is felkerült a szõnyegre 1997-ben. 1995-ben az egykori ki-
telepített németek újra felállították Budaörs vallási jelképét. Így ke-
rülhetett rá az úrnapi szõnyegre. 1997-ben a Szentatya portréját fe-
hér sziromból rakták ki, ezt sárga kör keretezte. Majd zöldben a pi-
ros felirat: Joannes Paulus II. Ezt keretezte a margaréta-kör, az
egész kép alapszíne piros pipacs, a szegélye pedig fehér volt.

A magyar nemzeti lobogó és a német zászló együttesen jelzi a
magyar és a kitelepítetett lakosság kapcsolatát. Gyakori Magyaror-
szág (történeti) képe, benne kirajzolva a trianoni határ. A szent ko-
rona, nemzeti címerünk a hazafiság jelképe.

A város egykori (kereszt+szõlõ) és mai címere. Egyházi jellegû,
de a települést meghatározó épület, a templom ismétlõdõ képe.
1997 õszén átadták az új emeletes katolikus iskolát. A diákok ta-
náraik irányításával elkészítették az iskola elõtt az épület képét.
Mi is tevékenyen részt vettünk benne, az egész munka nagyon ér-
dekes volt. Megtudtuk azt is, hogy régen is a tanulók rakták ki az
iskola elõtti részt. Tehát örültünk annak, hogy ezt az iskolai ha-
gyományt is folytatjuk.

Új színfolt a cserkészjelvény, a pártok közül az MDF jele (az 1990-
es évek elején), megrázó élményünk volt a mozgássérültek stilizált
jele. Az utóbbi idõben a templom melletti (jobb) oldalon fiatalok
szabályosan megkomponálják a képek sorát, Lévai Ernõ egyház-
községi képviseleti tag irányításával. 

1997-ben a templom, a kõhegyi kereszt, Budaörs címere, Né-
metország és Magyaroszág zászlaja és a krisztusi jelképek követték
egymást.

Az oltár elõtti minták folytatásai a szõnyegnek, összhangban állnak
az oltárral. Eucharisztikus kereszt fehér alapon barna színben, alat-
ta mécses sárga színben, a lángja piros. Ez a kép 1976-ban a negye-
dik oltár elõtt terült el.

1986-ban a fõoltár elõtt terült el a három bordó szõlõfürt, fehér
alapon. Ezüstös olajlevél vette körül, majd széles margaréta követ-
kezett (benne zöld szõlõlevelek), a szegély lila-bordó-zöld (olaj).

Az 1988-ban készült tervrajzon fehér keretben sárga kehely
ostyával, körötte lila kör, fehér (ez kapcsolódik a futószõnyeg-
hez), azt követi a zöld szegély. Ebben az évben az oltárdísz fehér
kereszt volt.

1992-ben lila alappal ugyanitt fehér vonallal Jézus a hajón fehér
kereszttel volt látható.
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„Uram, veled vagyunk!”, „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (Ez
a felirata az oltár elõtti mennyezetnek is a templomban.) A mi isko-
lánk jelmondata is felkerült a szõnyegre: „Tedd a jót és légy vidám!”

Az úrnapi virágszõnyeg nem öncélú, hanem megszentelt része a
körmenetnek, jelenlétével megtiszteli az Oltáriszentséget. A gaz-
dag színvariáció is ezt a célt szolgálja. Szinte leírhatatlan a sok-sok
szín és árnyalat. Ma nemcsak a szõnyegformában él tovább a ha-
gyomány, hanem a sávokban és a színekben is. A kisebb helyre szo-
rult útvonalon a gazdag minták sora új jelenség, a jelképrendszere
egyre gazdagodik. Úgy érezzük, hogy esztétikai szempontból sem
vall szégyent a mai budaörsi hívõ lakosság õsei emléke elõtt. De a
sok-sok kíváncsi idegent is gyönyörûséggel tölti el a színek, a for-
mák és az illatok harmóniája.

A körmeneten az egész falu részt vett, rengetegen jöttek, fõleg
Budapestrõl megcsodálni a virágszõnyeget. Ma is hatalmas sokada-
lom érdeklõdik iránta. 

A körmenet mindenkor elõre meghatározott rend szerint zajlik le,
napjainkban is. A virágszõnyegre csak az Oltáriszentséget vivõ plé-
bános léphetett, aki útja mentén megszentelte a virágokat.

A szõnyeg mellett az iskolások vonultak kétoldalt, elöl a lányok,
majd a fiúk. Ezután a Mária-lányok következtek jellegzetes fehér-
kék népviseletükben. Utánuk az egyházközség képviselõi vonultak
gyertyával (lámpával). Régen ezután a lövészegylet tagjai a legha-
gyományosabb viseletben. (Az egylet sorfala közt vonult régen a
menet.) A baldachin alatt a plébános – 1997-ben is Szentgyörgy-
völgyi Zoltán – vitte a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Közben
elõtte virágot hintettek a kislányok, majd a hívek következtek szín-
pompás népviseletükben (a háború elõtt).

A díszlövés és a rezesbanda hangja mellett német nyelven egy-
házi énekeket énekeltek. Budaörsön öt zenekar volt, közülük leghí-
resebb volt a Herzog-zenekar. (1994-ben a kitelepített németek ki-
állítást rendeztek a falu zenei életébõl a Heimatmuseumban, ahol
ezeket is bemutatták.) A körmenet minden oltár elõtt tisztelgett az
Oltáriszentség ünnepén imával, bibliai idézettel, énekkel. Közben
zúgtak a harangok és szállt az ének. Az egész csodálatos élmény
maradt számunkra.

A körmenet „Te deum”-mal zárult a templomban. Ezután kez-
dõdhetett a búcsú, a sátrak sokaságában árulták a rengeteg külön-
féle búcsúfiát. Az ünnepi ebéden a nagyszámú rokonság mellett
meghívott vendégek vettek részt.

Feliratok,  
mondatok, 

bibliai idézetek

A körmenet

A körmenet
rendje
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Emberek nyissátok ki szemeteket,
Nézzétek, hogy mi van jelen,
Áhítattal nézzék meg,
Aki Jézus Krisztusnak nevezi magát.
] Itt áll õ az oltáron,
Nekünk adja magát ételnek,
Nagy áldást oszt ki,
Minden embernek, minden embernek
Minden embernek, ez igaz }

Mindenki, aki a szomorúságban él,
És kereszt nyomja õket,
Vagy akik a nyomorúságban lebegnek
Mindenhol itt van az áldás fénye.
] Itt áll õ az oltáron,
Nekünk adja magát ételnek,
Nagy áldást oszt ki,
Minden embernek, minden embernek
Minden embernek, ez igaz }

Ég, föld, víz, tûz,
Nap és Hold nagy dicsõségben
Állatok, halak és
Dicsõítsétek õt, aki titeket megteremtett
] Itt áll õ az oltáron,
Nekünk adja magát ételnek,
Nagy áldást oszt ki,
Minden embernek, minden embernek
Minden embernek, ez igaz }

Ó, te igazi mannaétel,
Aki a népet táplálta,
A nagy sivatagi úton,
Amikor téged Mózes arra kért.
] Itt áll õ az oltáron,
Nekünk adja magát ételnek,
Nagy áldást oszt ki,
Minden embernek, minden embernek
Minden embernek, ez igaz }

Menschen öffnet eure Augen
Sehet was zugegen ist,
tut mit Andacht den anschauen
Der sich nennt Jesus Crist
] Hier steht Er auf dem Altaer
Gibt sich uns zur Speise dar
Grose Gnaden Er austeilet
Jeden Menschen, jeden Menschen
Jeden Menschen, das is wahr. }

Alle, die in Trübsal leben.
Und mit Kreuz gedrücket sein.
Oder die in Armut schweren.
All hier ist der Gnadenschein.
] Hier steht Er auf dem Altaer
Gibt sich uns zur Speise dar
Grose Gnaden Er austeilet
Jeden Menschen, jeden Menschen
Jeden Menschen, das is wahr. }

Himmel, Erde, Wasser, Feuer
Sonne und Mond in grose Pracht
Tiere, Fisch und Ungeheuer
Lobet den der auch gemacht
] Hier steht Er auf dem Altaer
Gibt sich uns zur Speise dar
Grose Gnaden Er austeilet
Jeden Menschen, jeden Menschen
Jeden Menschen, das is wahr. }

O Du wahre Mannespeise
Die das Volk ernähret hat,
In der grosen Wüstenreife
Als Dich Moses darum bat.
] Hier steht Er auf dem Altaer
Gibt sich uns zur Speise dar
Grose Gnaden Er austeilet
Jeden Menschen, jeden Menschen
Jeden Menschen, das is wahr. }

1. stáció

2. stáció

3. stáció

4. stáció

Miseénekek
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STÁCIÓÉNEKEK ÚRNAPKOR

Itt fekszik a te fenséged elõtt Hozzád, ó Isten felemelkedünk Mi
leborulunk elõtted Isten, teelõtted térdet hajtunk Atya Isten
Atya, megjelenünk Atya, gyermekeid Úr az égnek és a földnek 
Ó Isten! Mi bizalommal jövünk Jöjjetek keresztények! Itt ünnepel-
ni! Teremtõje minden élõlénynek A mennybõl fog most jönni 
Isten, te meg fogsz hallgatni 
(Fordította Farkas Istvánné szül. Geiselhardt Mária)
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VIRÁGSZÕNYEG ÉPÍTÉSE

AZ 1940-ES ÉVEK ELEJÉN



ÜNNEPI PILLANAT
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AZ ELKÉSZÜLT VIRÁGSZÕNYEG

MÁRIA-LÁNYOK, 
VINCÉS NÕVÉREK

A KÖRMENETBEN
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VIRÁGSZIROM-GYÛJTÉS

FONJÁK AZ OLTÁR

KERETÉT
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AZ OLTÁRT A KERESZT

KÖRÉ ÉPÍTETTÉK

A DAUNER–
KOMJÁD–
MICHELBERGER-
CSALÁD ÁLTAL

KÉSZÍTETT OLTÁR
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A VIRÁGSZÕNYEG JELKÉPEI
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A MINDSZENTY ISKOLA DIÁKJAI

A KÖRMENETEN



SZÕLÕMÛVELÉS BUDAÖRSÖN

A SZÕLÕMÛVELÉS BUDAÖRSÖN

A BUDAÖRSI SZÕLÕFAJTÁK

A BUDAÖRSI BOROK

A SZÕLÕMÛVELÉS FOLYAMATA

A SZÜRET

A BUDAÖRSI  PINCESOR

A BUDAÖRSI SZÕLÕMÛVELÉS NAPJAINKBAN

A dolgozat 1999-ben különdíjat nyert a Néprajzi Múzeum Országos
Néprajzi és Nyelvjárási Gyûjtõpályázatán.
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A gyûjtést 1998. szeptember 1. és 1999. február 24. között
Budaörsön végzeték dr. Kovács Józsefné szakkörvezetõ irányításá-
val a honismereti szakkör akkor 7. osztályos tanulói:

Harangozó Veronika
Izsó Zita Ilona
Kelemen Kinga
Selmeci Zsófia
Szabó Adrienn
Varga Marcell
Vicsai Edit

Dauner József (65 éves)
Hauser József (88 éves)
Izsó Ignácné sz. Gergely Magdolna (46 éves)
dr. Kovács József László (67 éves)
dr. Luntz Ottokár (68 éves)
dr. Luntz Ottokárné (65 éves)
Prach János (79 éves)
Ritter Mihály (86 éves)
Tagscherer Lõrinc (62 éves)
Tagscherer Lõrincné sz. Jenõfi Mária (53 éves)

Az e fejezetben látható rajzokat és fényképeket a szakkör tagjai
készítették.

Adatgyûjtõk

Adatközlõk
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BEVEZETÕ

Budaörs klímája kiválóan alkalmas szõlõtermelésre. A szõlõ ott ma-
rad meg, ahol nem bántja a fagy, ahol van elég napfény és meleg.
A település az európai szõlõtermelés északi-keleti határán terül el.
Különösen alkalmassá teszi a termesztésre az itt húzódó „szél-
csatorna” ÉNY-i irányban. Ez jó a szõlõnek, mert állandó levegõ-
mozgást biztosít, így a szõlõt a betegségektõl jobban megvédi. Nem
engedi itt megtelepedni a nagyon meleg vagy túl hideg levegõt.
A település északi részén található hegység jelentõs védettséget
biztosít. Így tavasszal korábban melegszik föl a talaj, õsszel védi a
korai fagy ellen a domboldalt. Így hosszabb lesz a szõlõ élete is, hi-
szen a szõlõ melegigényes növény. „Budaörsön a domboldalakon ér-
zi jól magát a szõlõ” – mondták adatközlõink. Ellenpéldának el-
mondták a Sasad szõlõtelepítését a repülõtérnél és a Frank-tanyá-
nál, ahol a feltételek nem jók hozzá. El is fagytak ott a szõlõk a kö-
zelmúlt évek hideg telein.

Mindez annak a következménye volt, hogy amikor az 1970-es
években országos felmérést végeztek a borvidékek kijelölésére,
csak a Sasad Termelõszövetkezetet keresték fel. Így a kataszterbe,
a nyilvántartásba a szõlõmûvelésre alkalmatlan területek kerültek.
Emiatt nagyon rossz besorolást kapott Budaörs. Ugyanakkor már
száz évvel ezelõtt az ország legjobb szõlõültetvényei közt tartották
nyilván az õsi szõlõkerti területet. Az agyagos, köves területek —
pl. a Kõhegyen — felfogják a meleget, ez is segíti az érést. A másik
elõnye Budaörsnek a fõváros, a piac közelsége. Egészen az 1980-as
évekig kocsin, biciklin, buszon és mindenféle úton-módon szállítot-
ták Budapestre a megtermelt szõlõt közvetlen fogyasztásra.

Ebben az évben a szõlõmûvelés témakörével foglalkoztunk,
mert a településen jelentõs hagyományai vannak. A szõlõkultúra
újabb fellendülése – véleményünk szerint – talán újra jót tenne
Budaörsnek. Napjainkban mindössze 8–10 család foglalkozik csak
a hagyományos szõlõmûveléssel a településen, ugyanakkor össze-
fogással elindíthatnának a hagyományokra épülõ modern szõlõmû-
velést. Erre kísérlet az évente megrendezett borverseny, mely
1999-ben Tagscherer Lõrinc pincéjében volt. A borverseny minden
évben a Budaörs–Bretzfeld Baráti Kör programjának nyitánya. Dr.
Luntz Ottokár a fõ szervezõje ennek a kezdeményezésnek.

dr. Kovács Józsefné
szakkörvezetõ
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Kérdõívet állítottunk össze, magnóval, fényképezõgéppel gyûjtöt-
tünk. A szõlõmûveléssel foglalkozó családok közül azokhoz men-
tünk, akik szívesen fogadtak bennünket. Meghívtuk szakköri
foglalkozásra az adatközlõket, így dr. Luntz Ottokárt is, a pincelá-
togatás során pedig ismerkedtünk az emlékekkel. Tagscherer
Lõrincnél, a Kõláb utcában három pince található. Ebbõl egy boros,
kettõ pedig a családi összejövetelekre van elõkészítve asztalokkal,
padokkal. A pince mellett épült fel a házuk is. Minden adatközlõnek
köszönjük a sok segítséget.

Gyûjtési 
módszerünk
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A SZÕLÕMÛVELÉS BUDAÖRSÖN

Budaörs legkorábbi emlékei a Krisztus elõtti elsõ századra nyúlnak
vissza. A település mai területén a földbõl elõkerült tárgyi emlékek
bizonyítják, hogy már a rómaiak elõtt ismerték a szõlõt és termeltek
bort, mindez az itt élt keltákhoz fûzõdik. A római birodalom keleti
határán élõk fejlett mezõgazdasági kultúrát teremtettek. Domitianus
császárról feljegyezték, hogy a birodalom más vidékén élõ kereske-
dõk érdekében a településünkön kiirtatta a szõlõterületek egy ré-
szét. Silvanus volt a rómaiak számára az erdõk, a szõlõk és a gyü-
mölcsfák védõszentje, õt ábrázoló szobrokat állítottak a határban is.
A régészeti ásatások során elõkerült oltárköveket gyakran díszítette
szõlõ. A budaörsi római villa maradványai is mutatják, hogy elterjedt
volt itt a szõlõmûvelés. A népvándorlás során sem tûnt el teljesen a
szõlõmûvelés. Az avarokról tudjuk, hogy szõlõmûveléssel is foglal-
koztak, a sírok leletei is igazolják ezt.

A magyarok a honfoglaláskor virágzó szõlõkultúrát találtak ezen a
területen. Minden bizonnyal értettek a szõlõmûveléshez is,  hi-
szen az örmény és a bolgár hatás nem múlhatott el nyom nélkül.
Az Árpád-házi uralkodók idején Örs már a Buda környéki borter-
melõ vidék része volt. Ezt a tényt írásos emlékek is õrzik. Közü-
lük az egyik II. Endre korából így hangzik: „...Örsig már réges-ré-
gen szõlõk és gyümölcsök virágoztak...” Az egyháztörténet õrzi a
több évtizedig tartó „sasadi tizedper” emlékét, amely a bor dézs-
májának beszedési jogáról szólt az esztergomi érsek és a veszpré-
mi püspök között. 

Az 1280/90-es években szõlõbirtok eladásáról szólnak a korabe-
li okmányok. A XIV. században nászajándékba adtak szõlõültet-
vényt a szõlõhegyen. 1404-ben elöljárósági döntés alapján adósság
fejében adja borát egy örménynek Keszõi Péter örsi polgár. 1526 
– a török hódoltság kezdete – elõtt szõlõtulajdona van Csik faluban
két köznemesnek. Más tények is bizonyítják, hogy volt itt szõlõmû-
velés. I. Ferdinánd is adományozott híveinek két örsi szõlõt.
Az 1562. évi török összeírás szerint az örsi szõlõkben 100 ezer liter
bor termett, de a szõlõk egy részét ekkor már nem mûvelték. A tö-
rök kiûzése után a tabáni rácok bérelték Örsöt földesuraitól, a
Zichy-családtól. Felújították a szõlõmûvelést is.

A szõlõmûvelést fellendítették az 1720-as években Budaörsre tele-
pített németek. Ettõl az idõtõl számítják a helyiek a valódi, nagy-
szabású, kiterjedt szõlõtermelést. Az új szõlõültetvényekre a
földesúr Zichyektõl 5 évre adómentességet kaptak az új „hon-
foglalók”. A szorgalmas németek betelepítették a Frank-hegyet
(ma Budaörsi-hegy) szõlõvel. Akkoriban rengeteg volt a szõlõ a

Az ókorban

A honfoglalás 
idején,
a középkorban

A betelepített
németek
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határban, több mint 600 holdon termeltek, a tényleges település-
határt meghaladta a szõlõterület. Még a törökbálinti és a budai
határt is betelepítették szõlõvel. 

A hagyomány szerint a gazdák képesek voltak füleskosarakban
visszaszállítani az esõ által lemosott termõföldet a szõlõbe. Ugyan-
is a hegyek sok veszélyt is jelentettek. A hegyrõl lezúduló esõ
nagy kárt tudott tenni a szõlõben. A laza talajt lemosta a víz, amely
ellen csak nagyon nehezen tudtak védekezni. A szõlõsorokat a
domborulatnak megfelelõen futtatták. Így a jól megkapált sorok-
ban futhatott lefelé az áramló víz. Ahol elsodorhatta a laza talajt,
ott mély árkokat vájt. Ellene a föld szélén akadályt állítottak víz-
nyelõvel (Wasserloch), ez az akadály felfogta az elsodort földet. A
víznyelõ átmérõje 1 m, mélysége 1,2 m, kövekkel rakták ki. Majd
az itt fölfogott földet tél végén kiszedték, és visszahordták fonott
kosarakban (Schwinge). A jó termõtalaj mindenkor feltétele a jó
termésnek. Négyévente trágyázták meg a földet, december köze-
péig. A trágyahordást („Misteitroogn”, Misteintragen) fiatalok, le-
gények végezték el.

Az állattartás praktikumaként a szõlõt csak istállótrágyával javí-
tották. A szõlõskert (Weingarten) mindkét végéhez vitték, majd
kétsoronként hordták (tragen), tolták (geführt). Mélyen kiásták a
sorokat, ezekbe az árkokba rakták a trágyát, majd befedték. Put-
tonnyal (Butte) hordták, és használták a kapálásnál használt kere-
kes tolókát (Schieber, „Schiawa”). Ezt a szerszámot egy helyi mes-
ter, Eck Béla készítette.

A peronoszpóra ellen permetezéssel védekeztek. A permet kékkõ-
bõl és mészbõl a háznál készült. 1 kg kékkõhöz 1 kg meszet ad-
tak. Fahordóban (Spritztonne, Spritzlaad) oldották fel állandó ke-
verés közben. Betonból készült permetezõtartályból permetezõ-
gépbe (Spritzmaschine) öntötték, majd permeteztek vele. Na-
gyobb esõ, zivatar után külön is kellett permetezni. Volt, hogy tíz-
szer is permeteztek egy évben. A permetezõanyagot háton cipel-
ték fel a hegyre.

Azonban a XIX. század végén pusztító filoxéra ellen semmivel
sem tudtak védekezni. Ez, a szõlõ gyökérzetén élõsködõ rovar
tönkretett minden szõlõtövet, fõleg a kötött talajon. 1870 körül
Pancsovánál, 1880-ban Tahitótfalu határában is pusztított. Ha ma
felmegyünk a budaörsi Frank-hegyre (Hochfrankenberg), láthat-
juk a ma már kopasz, egykori szõlõhegyeket, a filoxéra pusztítá-
sának következményét.

Késõbb olyan alanyba oltották a szõlõt, ami ellenállt a filoxérá-
nak. Így tudták folytatni valahogy a szõlõmûvelést, másképpen.
Tanfolyamokon oktatták a termelõket, hogyan lehet folytatni a
munkát. Így hát más módon, de újra fellendült a szõlészkedés.

A szõlõhegy

Védekezés a
szõlõ betegségei

ellen
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Azonban az értékesítés nehezebb lett, mert az ország is kisebb
lett. Ekkor kezdtek el az õszibarackkal is komolyan foglalkozni,
mert az nagyobb biztonságot jelentett a gazdáknak.

Eleinte egy sor õszibarck és egy sor szõlõ váltotta egymást. Ez a
vegyes termesztés átsegítette a gazdákat a szõlõtermesztés nehéz-
ségein, de rontotta a bor minõségét. Az elsõ õszibarackágakat ke-
serûmandula alanyba oltották és úgy nemesítették. 1926-ban a Kút-
földeken (Brunnenacker) tisztán barackost telepített id. Prach 
János 600 négyszögölön, Weber János pedig a Weirieser dûlõben
létesített nemesített barackos kertet. A fiatal fácskákat faiskolában
nevelték. A szemzést mindenki ismerte, mivel idõsebb Szakály 
Mátyás tanította azt a gazdáknak és az elemi iskolában.

Az 1930-as évek telepítései átgondoltabbak lettek. Csak a jó
hozamú, piacra alkalmas barackot termelték. Érési idejét június-
tól októberig fejlesztették ki. Megtanulták a helyes gondozást, tá-
rolást, szállítást. Seiler István tanító is foglalkozott a gyümölcster-
meléssel. 1939-ben 1000 vagon barackot adtak el, ebbõl 284 va-
gonnal Angliába szállítottak. A baracknak is nagyszerû volt a klí-
ma Budaörsön.

A történelem is közbeavatkozott: a németek 1946-os kitelepítése a
szõlõmûvelést is visszavetette. A budaörsi lakosságnak 90%-át kite-
lepítették Németországba. Az újonnan ideérkezõ telepesek közül
sokan nem értettek a szõlõhöz. Így  aztán néhány év alatt a szõlõk
tönkrementek. Az egyik adatközlõ szerint jellemzõ volt az új tulaj-
donosokra a következõ szemlélet: „Ezek a buta svábok rafiával
kötöztek.” Õk nem azzal kötöztek, hanem egyszer dróttal. Hát olyan
is lett a szõlõ...

Az új politikai rendszer a magánvagyont megszüntette. A kol-
lektivizálás is hozzájárult, hogy a több évszázados szõlõkultúra
tönkrement. A pincéket lerombolták, vagy szükséglakásnak hasz-
nálták fel. Még az 1980-as években is laktak ilyenekben szegény
családok. A falu egyik határában kiskerteket hoztak létre, amely
nagyon meggyorsította a szõlõkultúra pusztulását, mivel felújítás
alig volt a szõlõskertekben. A kiskertek mai tulajdonosai csak mû-
kedvelõként foglalkoznak a szõlõvel és az õszibarackkal, eladásra
nem, szinte kizárólag saját felhasználásra termelnek. Ma mind-
össze 15–20 (sváb) gazda foglalkozik a régi módon a szõlõvel,
mint például Bence Antal, aki saját szõlõjének  borát bárki megkó-
solhatja a Szikla falatozóban. Napjainkban pedig már a barakcfák
is eltûntek, mivel az egykori barackos helyén  új villanegyed
épült.

Az õszibarack

A kitelepítés
hatása a szõlõ-
termelésre
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A BUDAÖRSI SZÕLÕFAJTÁK

A német betelepüléstõl tudjuk nyomon követni a jellegzetesen he-
lyi szõlõfajtákat. Legjellemzõbb csemegeszõlõ Budaörsön a csiri
(„csiri-csuri”). Beérési ideje, fürtjének nagysága is megfelelõ. A hé-
ja szépen megvékonyodik, ugyanakkor nem rothad. Színe fehéres-
aranysárgás, zamata kellemes. Az elmúlt évben is árult ilyen szõlõt
Wéber néni, mi is vettünk tõle. Igen kellemes aromájú gyümölcs.
Arra a kérdésre, hogy honnan ered, bizonytalanul azt válaszolták
adatközlõink, hogy valószínûleg hozták magukkal a németek a be-
településkor. De az sem kizárt, hogy már itt kísérletezték ki. Régen
csak tõkemûvelés volt, sok kézi munka kellett hozzá. Ha szép szá-
raz volt az õsz, szinte aranysárga lett ez a szõlõ.

Honigler (Mézédes); Csiri-csuri; Zierfandler; Tausendsüss (Ezerjó);
Grobweisse (Durva fehér); Weisse und blaue Ochsenaugen; Bog-
daner (aus Dunabogdány); Riesling; Burgunder; Rote und weisse
Schlaslauer (eredetileg francia: chasselas); Rote Muskateller; Opor-
to (portugál); Kürbistrauben; Kadarka; Magdalenentrauben; Csaba-
gyöngye; Lammschweif (Birkafarka); mundartlich: Lamblschwaf;
Gaistuttl Werschetzer Slanka; Hamburg-Muskat, Passa tutti; Afus
Ali; Napoleon; Königin Elisabeth; Szõlõskertek királynõje (Königin
der Weingärten); Othonell; Bouchée; Silberweise (Ezüstfehér);
Gasttutl (Vendégszeretõ); Ochenauge (Ökörszem).

A BUDAÖRSI BOROK

Elsõsorban vörösbort állítottak elõ a szõlõbõl, elterjedt volt a
bogdányi piros szlanka szõlõ. Annak idején Dunabogdányban is
volt a Zichyeknek szõlészete, onnan hozathatták a vesszõket.
Az uradalom pincerendszert építtetett a volt leányiskola – ma a pos-
ta épülete – alatt, a Farkasréti úton, a Kisfaludy utcában (régen Fel-
sõ új utca, Zirkelbach-ház). Foglalkoztak borkereskedelemmel is,
ezt az egykori tiszttartó Zichy grófhoz az 1700-as években írt leve-
lébõl is megtudhatjuk. A budai borvidékhez tartozott többek között
Budaörs, Budafok, Szentendre, Visegrád és más, szõlõtermeléssel
is foglalkozó települések.

A piac szempontjából volt fontos a borvidékhez tartozás ténye.
A helyi bort jó asztali és pecsenyeborként tudták eladni. A szállítást
és a keverést jól bírták a budaörsi borok. A helyi termelõk nagyon
értettek a borhoz, ráadásul azok régebben jobb minõségûek is vol-
tak. Talán azért is, mert kevesebb fajtát termeltek. Az adatközlõk

A Budaörsön 
termesztett

fontosabb 
szõlõfajták
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szerint a szakemberek savanyúnak és kis alkoholtartalmúnak talál-
ták a helyi borokat. A mezõgazdasági minisztérium is vizsgálta azo-
kat. 1902-tõl van adat alkoholtartalmukra. A „borharapók“
(Weinbeisser) szívesen fogyasztották. A mondás szerint: „Ez jól
iható!” – „Der lost si trinka!” 

Az 1870-ben jó volt a termés, 1/4 hold szõlõn 600 csöbör (Eimer)
must lett. Az 1873-as bécsi világkiállításon boraikkal érmet és okleve-
let nyertek a budaörsiek: Szabadházi Andor, Frank András, Kreis 
József. Az 1880. év is jó termést hozott. Valószínûleg ennek is köszön-
hetõ, hogy akkoriban sok új kert jött létre. Akkortájt „Budaörsi Sas-
hegyi bor”-ként került a forgalomba a helyi bor. Figyelemre méltó,
hogy itt, Budaörsön — és nem Budafokon, mint közismert — volt az
elsõ pezsgõgyár. Ez volt a Hölle-féle gyár, évi 200 ezer üveg pezsgõt
palackoztak itt, majd azokat Olaszországba  és Ausztriába exportál-
ták. A gyárban mindössze tíz(!) munkás dolgozott.

Az 1890-es években elpusztult szõlõültetvények siralmas lát-
ványt nyújthattak. De az emberek feltalálták magukat, mert 1903-
ban már 770 holdon volt termés, az új telepítésû szõlõkben és
õszibarackosokban együttesen.

Az egyik adatközlõ, a 79 éves Prach János (Heilbronn) arra em-
lékezett, hogy már az elemi iskolában tanulták a szõlõmûvelés for-
télyait Stefan Seiler és id. Szakály Mátyás tanítóktól. Az 1870-es
években 1200 öles holdon – bár nem holdban, hanem fertályban
(1 fertály 400 négyszögöl)  mérték a szõlõket – 80 akó must is ter-
mett. A jó értékesítési lehetõség újabb szõlõtelepítésre sarkallta a
gazdákat. Munkáskéz, napszámos volt elég. A kisebb birtokosok-
nál az egész család dolgozott tervszerû munkamegosztással.
Több család nagy mennyiségû bort szállított külföldre a Monar-
chia idején.

A fõvárosban a közelség miatt is elõnyös volt az értékekítés.
A környéki települések valóságos munkamegosztással árusították
a bort és a gyümölcsöt, és természetesen más élelmet is. Két kört
hoztak létre. Az elsõ, a külsõ körhöz tartozott Zsámbék, Perbál és
Páty. A belsõ körhöz tartozott Budaörs, Soroksár és Solymár. A kül-
sõ kör a belsõ kört látta el élelemmel. A belsõ kör bort és gyümöl-
csöt szállított a budapesti piacra, ez az 1940-es évekig jellemzõ volt.

A háború elõtt divat volt ide kirándulni Budapestrõl. Felszálltak a
HÉV-re, és kilátogattak Budaörsre, ahol a pincegazda – elõzetes
megbeszélés alapján – várta õket a szõlõhegyen. Itt megkóstolták a
bort, megebédeltek, majd jó hangulatban hazatértek. Ez a pincelá-
togatás fõként úrnapján volt jellemzõ.

Így barátkozott a bor mellett magyar és németajkú ember egy-
mással. Sok száz vendégre emlékeznek a helyi lakosok. 1933 
augusztusában bornapokat tartottak Budaörsön, a rendezvényen
több tízezer ember volt kíváncsi erre az eseményre. A pincékben

Kirándulók a
pincéknél
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30–40 fillérért lehetett 1 liter bort inni. A kádárok ötliteres hordó-
kat is készítettek a vendégeknek. Az árakra külön bizottság vigyá-
zott. A korabeli újsághír szerint: „Budaörs becsületes lakossága ga-
rancia arra, hogy mindenki hamisítatlan, jó bort kap.”

Dr. Luntz Ottokár szakember — maga is bortermelõ — elmondása
alapján tudjuk, hogy a filoxéra  pusztítása utáni új szõlõtelepítés na-
gyon drága volt. Amerikai szõlõfajtákat hoztak be, és a szõlõket úgy
oltották, hogy ne egyidõben érjenek. Így könnyebben tudták elad-
ni is a termést, és arra is több volt a remény, hogy az idõjárás vi-
szontagságait jobban átvészeljék.

Azonban ez sem használt a bortermelésnek. A borok eladása
akadozott. Ekkor tértek át az ötletes gazdák a csemegeszõlõ terme-
lésére. A jellegzetesen budaörsi csirirõl már  szóltunk, de fontos
tudni, hogy a tárolásra külön szobát („Weipastum”, Weinbeer-
stube”) rendeztek be, ahol szakszerûen helyezték el. Így még akár
húsvétig is meg tudták õrizni a szõlõt, és akkor már jó áron tudták
értékesíteni Budapesten is. Az asszonyok nagy szakértelemmel
rakták fel a fürtöket az erre a célra készített állványra
(„Weiperkrakszn”). Az elõírt hõmérséklet mellett kénezték a szõ-
lõt, szellõztették a szobát. 

A község 1730. évi pecsétje is már a szõlõmûvelésre utal. A val-
lásos németek keresztje mellett szõlõfürtöket láthatunk rajta. Az úr-
napi virágszõnyegnek is gyakori motívuma a kereszt és a szõlõfürt.
Ennek kettõs jelentése is van: egyrészt a falu jelképe, másrészt
Krisztus keresztje és az átváltozás egyházi jelképe. Sajnos, hogy a
település mai címerében nem jelenik meg ez a szép jelkép. Szerin-
tünk így is õrizhetné a hagyományokat mostani címerünk.
Mindössze a Helytörténeti Gyûjtemény számára készíttetett bé-
lyegzõ lenyomatán és a Német Kisebbségi Önkormányzet pecsét-
jén jelenik meg a hagyományos kereszt+szõlõ motívum.

A SZÕLÕMÛVELÉS FOLYAMATA

A szõlõmûvelés az egész családot igénybe vette, amely mindenkor
szép, de nagyon nehéz foglalkozás volt. Régen azt mondták, hogy
csak a görbült hátú embert szereti a szõlõ. Sokat kell hajolni kötö-
zéskor, kapáláskor, metszéskor, s ebbe bizony belegörnyed az em-
ber! Nem véletlen a mondás, hogy a karó (Weinstecke) sem nõtt
magától!  De aki megszerette a szõlõt, foglalkozott vele, az bizony
nehezen hagyja el, mert szívesen, szeretettel végzi ezt a munkát.

Ahhoz, hogy megérthessük, melyik kifejezés mit jelentett a szõ-
lõmûvelésben, mindenekelõtt a szõlõhöz kapcsolódó magyar és né-
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met szavakat és fogalmakat kellett megismernünk. Álljon itt belõ-
lük egy csokorra való.

Részei: a gyökér (die Wurzeln); a szár (der Stamm); a szõlõtõ fejfor-
májú föld feletti része a nyak (der Hals); a hajtás (die Rebe); a levá-
gott venyige (Leister); a rügy (die Knospen); a szem (das Auge);
két rügy közt a „tag“ (Glied); a kacs „villácska“ (Weinranke); a vad-
hajtás (wilde Rebe); a levél (das Weinblatt); a csúcs (Gipfel); az utó-
hajtás (Nachtrieb); a fürt (die Weintraube); a virág (die Blüte); a
fürt szára (Stengel); a fürt ágai (Äste); a kisága (Zaseln); a bogyó
(die Beere, Kern); a száraz bogyó (dürre Kerne); a rothadt bogyó
(verfaulte Kerne).

A szõlõmûvelésben a nehezebb munkákat — nyitás, permetezés,
kapálás — mindig a férfiak végezték, a nõk kacsoltak, kötöztek, de
sokszor kapáltak is, míg a trágyázásról a fiatalabb férfiak és a legé-
nyek gondoskodtak.

A szõlõ kora tavasztól késõ õszig igénybe vette a gazdákat, akik
ezt a munkaigényes tevékenységet nagy szakértelemmel végezték
és végzik napjainkban is. A család erejét meghaladó munkában nap-
számosok vettek részt. A „kisházak“ (Kleinhäusl) nincstelen lakói
napszámosnak szegõdtek el a jómódú gazdákhoz. Még a település
szerkezete is megõrizte ezt a vagyoni rétegzõdést. A jómódúak a Fõ
úton, a templom körül éltek, gyakran kétszintes, többablakos házak-
ban; a szegények a mai Károly király út szoba-konyhás parasztházai-
ban húzódtak meg. Nagygazdák voltak: Martin Feldhoffer, Leopold
Weber, Georg Schkatzol, Urban Kreis, Stefan Frank és mások.

A napszámost a lehetõségekhez képest megfizették, a férfiaké az
1880-as években 60-80 krajcár, sürgõs munka esetén 1 Ft volt. A nõi
munkáért kevesebbet fizettek. A napszámos természetbeni juttatá-
sa egy darab szalonna (kenyér nélkül) és másfél liter bor volt.
(Trunkwein – a második préselésbõl nyert bor, asztali bor.) Az asz-
szonyok is kaptak bort, fejenként egy litert. A szõlõtulajdonos csa-
ládfõ a napszámosok elõtt dolgozott, így diktálta a munka ütemét.
A munkaidõ kora reggeltõl késõ estig tartott. A jómódúak közt szo-
kás volt az egész munkát egy megbízható napszámosra bízni, aki
minden munkát irányított  a szõlõben. Az „elõmunkás” 1/4 hold
szõlõ (800 négyszögöl) irányításáért 30-40 forint díjat is kaphatott.
Az összeget a hegymester szabta meg. Ebbõl az adatból tudunk kö-
vetkeztetni a hegyközség létére is. A hegymester (Bergmeister, he-
lyi tájszóval „Peagmasta”) a közösség megbízásából rendet tartott a
határban.

Ma sem ártana egy ilyen tisztség bevezetése, hisz nem egyszer
halljuk, hogy sok a lopás a településen. A hegymester felügyelte a
szõlõ- és borõröket, ítélkezett vitás kérdésben, kijavíttatta az utakat

Szõlõ 
(der Weinstock)

Munka a
szõlõben
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és így tovább. A munkáját csõszök és szõlõõrök segítették.
Az évescsõszt (Jahrhüter) egy évre fogadták fel. Járta a szõlõhe-
gyet zöld lódenban, zöld kalappal. Oldalán tarisznya, mellette a
kürtje (Okarina Pfeife), hatalmas pisztolya, bunkósbot a kezében:
mindez biztosította védekezését a tolvajok ellen. Szüret idején kürt-
szóval jelezte, hogy megérkezett. Megkínálták a boroskorsóból
(Weinkrug). A gazdasszony „borravalót” adott neki. Majd a csõsz
elköszönt azzal, hogy „Legyetek szorgalmasak!” – „Seids noch recht
fleissig!” A másik csõszt csak a szõlõérés idejére fogadták fel. Õ volt
a borcsõsz (Weinhüter). Feltûnt nekünk, hogy a szõlõt részesedés-
ként nem adtak ki a faluban senkinek.

A SZÕLÕMÛVELÉS TENNIVALÓI

A tavaszi munkák sora a nyitással kezdõdött, amikor már a hó elol-
vadt. Ennek során a tõkéket megszabadították az addig védelmet
jelentõ földtõl. 

A föld megmunkálása, a szõlõmûvelés (Weinbau) tudatos tõkegon-
dozással kezdõdött. A talajápolás – amely egyben védekezés is a
korókozók ellen –, a kemény talaj meglazításához szükséges kapá-
lás, ezáltal a gazt is irtották. Ugyanis a jó termés egyik feltétele,
hogy a tõke elég fényt, levegõt és nedvességet kapjon.

Õsszel a szüret után betakarták (Zudecken) a tõkéket földdel a fagy
ellen, tél végén kitakarnak (aufdecken), azaz lehúzzák a földet a tõ-
kérõl, hogy a metszéshez szabaddá tegyék. 

Az elsõ kapálás (Hauen) tavasszal történt. Ez volt a legnehe-
zebb, mert a talaj kemény, nedves, szalonnás (speckig). Ez a
munka rügyezés idején volt esedékes. Ekkor 30–40 cm mélysé-
gig forgatták meg a földet, közben eltávolították a gyomokat.
Közben vigyázni kellett, hogy a tõke ne sérüljön meg. Ekkor ver-
ték le a karókat is, amelyhez hasított akácfát használtak a szívós-
sága miatt.

A második kapálást a terméketlen hajtások leszedése után a szõ-
lõérés elõtt kellett elvégezni. Ez fontos volt, mert a gyomok nedvet
szívtak volna el a fürtöktõl. Ekkor kötötték a vesszõket a karókhoz. 

Az utolsó kapálás a szüret elõtt történt, ez volt a „hozzákapálás”
(Zuhacken). Ha nem volt sok gaz, akkor elég volt a felszín „leol-
lózása” (Abscheren).

A kapa (Ballenhauen) az a szerszám, amellyel a föld felületét
megmûvelték. A föld összekupacolását a szõlõskert végén mezsgye-
emelésnek (Rain aufzien) nevezték. A kupacolás (Hohlen) is fontos
volt, de aki hanyagul csinálta, az csak rászórta a kupacot a gazos föld-
re. Ehhez fûzõdik egy mondóka is: „Ez rosszul kapált, ennél úgy van,

Nyitás
(Öffnen)

Kapálás
(Auflockern)

A kapálás ideje
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hogy fekete és sima, a gaz meg éljen!” – „Dieser hat schlecht gehaut, bei
ihm ist es so: schwarz und eben, und das Gras soll leben!”

A legfontosabb munkafolyamat a szõlõápolás során. A jó metszés a
termõképességet biztosítja. Ezt a munkát gyakorlott, többéves ta-
pasztalattal rendelkezõ férfiak végezték. A szakszerû metszéstõl
függött a következõ évi termés. A metszés során négy-öt hajtást
hagytak meg, általában minden hajtáson két-két szemet. Úgy vág-
ták le a vesszõket, hogy fiatal hajtás maradjon meg, és a nedv ne
folyjon a rügyre. Az elhalt részeket eltávolították. Régen szõlõkés-
sel, ma szabóollóval, vágóollóval végzik el mindezt. A még jó vesz-
szõket telepítésre, pótlásra használták fel.

Fontos munkafolyamat volt a kötözés is. Ha már egy-két karnyira
nõtt a hajtás, kötözték a szél ellen. Régen zabszalmát (zsúpszalmát)
használtak erre a célra. Ezt a kötözés elõtti este beáztatták, megta-
posták, hogy puha és hajlékony legyen. Zsákba kötötték, árnyékba
tették kint a szõlõben. A kötözéshez kis köteget vettek a köténybe,
ezzel kötöztek.

A kötözést fõként a nõk végezték. Három-négy ágat összefog-
tak, lazán a zsúppal összehúzták, a zsúpszalma végét meghajtották,
majd bedugták, így rögzítették. Rendes asszony volt, aki gyorsan
tudta megkötni a szõlõt. Errõl egy versike is született: „Én ezt a tö-
vet megkötöm egy kis kötéssel, mire kimondom, oda is kötöttem.” –
„Ich binde diesem Stock ein Bändel an, ein Bändel an, bis ich es sage,
so hat er es schon an.”

Sással is kötöztek, de ez kényelmetlen volt, mert könnyen megvág-
ta a kezet az éles sás. Az utóbbi idõben már rafiával kötöznek. Évente
többször is kellett kötözni a szõlõt. Az elsõ kötözés idején még nem
kellett kacsolni, csak kivágni a nem megfelelõ hajtást. A második kö-
tözés során az „utánhajtást” (vadhajtást) is ki kellett vágni. Ekkor már
fent is kapott a szõlõ kötést. A fölötte lévõ részt levágták. 

A szõlõmûvelésben meghatározó szerepe volt a permetezésnek. Ha
idõben megtörtént, több volt az esély a jó termésre. Évszázadokon
keresztül ún. bordói lével, azaz rézgálic és oltott mész keverékével
permeteztek, mert hogy más szer nemigen volt. Manapság, a vegy-
ipar fejlõdése korszerû szereket produkál, csakhogy napjainkban a
budaörsi dombokról sajnos eltûnõben van a szõlõ is.

A szõlõtõkéket pótolni is kellett idõnként, ha hiányoztak, kipusztul-
tak. A pótlásnak két módja ismert: átárkolás (Umgruben), áthajtás
(Bogenreben). Az átárkolásnál két-három vesszõt 30-40 cm mélyre
ültetnek. Majd karót tesznek mellé. Az áthajtásnál a tõrõl szálakat
dugnak át a lyukba. A Heimatmuseumban találtunk egy szõlõültetõ
vasat. Bauer András restaurálva ajándékozta a múzeumnak.

A metszés 
(das Schneiden)

Kötözés 
(das Binden)

Permetezés

A tõkék pótlása
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Az õszi munkák elvégzése után – miután a tõkék lehullatták le-
veleiket, de még a fagyok beállta elõtt – fontos mûveletként
végezték el a tõkék betakarását.  Így védték meg a szõlõtõkéket a
téli fagyok pusztításától, s az így áttelelt szõlõben a következõ tava-
szon újra nyithattak.

A SZÜRET

A település életében az egyik legjelentõsebb esemény a szüret volt,
amelyen a család apraja-nagyja és az egész rokonság részt vett.
A diákok ezen a napon tanítási szünetet kaptak. Már napokkal
elõbb készülõdtek rá, átalakították a kocsikat (Laitwagen), rendbe-
tették az eszközöket, kádakat, hordókat. A gondos elõkészület fon-
tos volt, hogy a szüretelõ edényekben semmi szag, mellékíz ne ma-
radjon. A hordókat (Fass), miután kiürültek, gondosan kimosták,
kénezték (Einschlag).

A szüret idõpontja függött  a szõlõfajtától, az idõjárástól stb.
Az 1700-as években a szüret kezdetét szüreti cédulával (Lesezetl)
kellett kiváltaniuk a lakosoknak hosszú ideig. Ezt az engedélyké-
rést késõbb eltörölték. A hegyközség, a szõlõmûvelõk szervezete
azonban késõbb is meghatározta a szüret idõpontját. Kimondták,
hogy az évjárattól, a fajtától, a dûlõtõl függõen mikor szabad elkez-
deni a szüretet. Általában szeptember vége elõtt nem kezdõdött el.

A szüret rendje fontos volt, elõtte nem volt szabad bemenni a szõlõbe.
A hegyközség vezetõi döntöttek ugyanis annak az idõpontjáról. Ezzel
védték a minõséget, mert jó bort csak érett szõlõbõl tudtak készíteni,
ezért az idõpont megállapítása igen fontos volt. A napfényes, ködmen-
tes nap alkalmas volt a kezdésre. „Das ist der richtige Tag zum Lesen!”
– mondták ilyenkor a gazdák. A hegyközség kidoboltatta a kisbíróval
a kezdés idõpontját. A szõlõ érésekor körbekapálták a tõkéket, elhúz-
ták a földet alóluk, hogy ne rothadjanak el a fürtök. A tolvajok ellen le-
simították (gereblyézték) a talajt. Ekkor már nem engedték ki a
szõlõbe a gyerekeket sem, hogy ne mászkálják össze a földet.

A szüretelés idõszaka szeptember végétõl október elejéig tartott.
Ma már mindenki akkor kezdi, amikor akarja. Mivel már csak hétvé-
geken tudnak szüretelõket hívni, ezért szombaton és vasárnap
szüretelnek. Elõtte néhány nappal kezdenek készülõdni rá. A gazda
elõkészíti a szüretelõ eszközöket: a prést, a darálót (Weinbeermühle),
a kádat. Mindent úgy kell rendbetenni, hogy patyolattiszták legyenek
az edények. A hordót, amikor kiürült, kénezni kell (Ainslong), mosó-
szódával, hideg vízzel, vaslánccal alaposan ki kell mosni. Ha a gazda
elõkészítette az edényeket, kezdõdhetett a szüret.

Betakarás
(Bedeckung)

A szüret rendje
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A szüret napján megérkeztek az udvarba „Jó napot!” köszöntéssel a
szüretelõ rokonok, ismerõsök. A gyerekek „Dicsértessék a Jézus
Krisztus!” — „Gelobt sei Jesus Christus!” köszöntéssel érkeztek, majd
alaposan bereggeliztek. Amikor mindenki felkészült, elindult a szü-
retelõ kocsi (Lesewagen) a határba. Egy kocsira elõzõleg borfát
(Weinbaum) helyeztek, ezen áll a két fakád (Bottich), egy nagyobb
és egy kisebb („Peiding”). A kádakat rögzítették, így elindulhatott
a szüretelõ kocsi (Leitwagen), rajta a cseléd és néhány gyerek.
A gazdasszony kosarakba tette az ételt, amit a fiatalabb asszonyok
vittek a hátukon hófehér kendõben. A szõlõhegy szeptemberben-
októberben hangos volt a vidám szüretelõktõl. Az emberek tréfál-
koztak. Kérdezgették egymástól: „Szorgalmasak vagytok?” – „Seis
fleisig?” „Sok van?” (mármint szõlõ) – „Gibst recht viel?” A válasz
sem maradt el: „Elégedettek vagyunk.” – Oja, wir sind zufreiden.”

A nohaszõlõ igen hulló fajta. Ha valaki hozzáér, azonnal a földön
lesz az egész fürt, a sok szõlõszem. A szüretelõ akár negyedóráig is
szedhette fel a földrõl. Az is jó alkalom volt a tréfálkozásra. Megelõ-
zésére az elõvigyázatosabbak edényt tettek, vagy szedõkötényt terí-
tettek a tõke alá ilyen esetekben. A szüret tehát vidáman zajlott. Min-
dig volt jelen egy tréfás ember, aki jó hangulatot teremtett. Minden-
ki kapott egy sort (Kreftn), ahonnan vödörbe gyûjtötték a szõlõt. A
szüretelõk otthonról hozták a zománcos vizesvödröt, de szedõkö-
ténybe (Würder-Vortuch) is szedtek szõlõt. Munkadíjként szõlõvel
telerakták a szüretelõk vödrét. Ha a különféle fajtákat, a fehéret, a vö-
röset külön szüretelték, ez a munkafolyamat az elõszüret (Vorlesen)
volt. Így tudtak különbözõ színû borokat elõállítani.

A fürtöket görbe vágókéssel (krummes Weinmesser) szedték a
szõlõtõrõl. „Vág a kés, mint a méreg!” – „Schneidet wie Gift!” – mond-
ták ilyenkor. A puttonyos – rendszerint a cseléd, a napszámos, egy fi-
atalabb férfi – gyûjtötte puttonyába (Bütte) a leszedett szõlõt. Gyak-
ran élcelõdtek vele: „Gyere ide, puttonyos! Hol maradtok? Egy kicsit
igyekezzetek, lusta fráterek!” – „Heda, Puttentroga! Wo bleibt ihr denn?”

Ilyen és ehhez hasonló szavak hangzottak innen-onnan a sorok
közül. A puttonyos a szüretelõhöz rohant, kicsit meghajolt, hogy a
szõlõt bele tudják önteni a puttonyába. Ilyenkor mindenki valami vi-
dámat mondott neki. Õ sem maradt tréfa nélkül, bottal bökdöste
meg azt, aki szõlõszemet hagyott el. Ha tele lett a puttony, elindult
a kocsihoz végig a sorokon. Fellépett a hágcsóra, és a kocsin levõ
kádba beleöntötte a puttony tartalmát. Mivel a kádak szilárdan áll-
tak a borfán, ez nem okozott neki nehézséget.

A gyerekek hamar teleették magukat szõlõvel, és ott lábatlan-
kodtak a kocsi mellett. Várták, hogy a következõ fuvarral õk is el-
mehessenek a pincébe. Nagy csilingeléssel jöttek lefelé a kocsival
a hegyi utakon, nehogy balesetet okozzanak egymásnak a szembe-
jövõk. A szüret során a kocsi többször is megfordult a szõlõ és a
présház között rakományával. Ehhez a munkához is férfierõ kellett.

A szüret napján
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Délben az ebéd hideg ennivaló volt: sült kacsa, disznóhús, paprika,
paradicsom, esetleg elõzõ évi bor. A vacsora meleg étel volt, több-
nyire gulyás, amit a férfiak fõztek.

Amikor befejezõdött a szüret, az asszonyok összeszedték az
„állanivaló” (Tafeltraube) szõlõt, amit a szüret során az elsõ sorban
a szélen gyûjtöttek, és egészséges, szép fürtökbõl állt. Azért, hogy
ne törjön meg, nem a kocsival szállították haza, hanem az asszo-
nyok elõl-hátul, a vállukra kötött kosárban vitték haza a köves he-
gyi úton. Ezzel is megóvták az értékes fehérszõlõt a törõdéstõl.

Amikor a pincéhez érkeztek az asszonyok, megkóstolták a finom,
édes mustot. A pincében egy-egy fuvar megérkezéséig préseltek a
többiek. Mire jött az újabb fuvar, a prés üres lett, hogy újra présel-
hessenek. A prés (die Presse) régen a nagy méretû, úgynevezett
bálványprés volt, amelyek közül egy ilyen a Szikla Falatozóban
látható. Régi fényképeken is megtekinthetõk ezek a prések. De
örömünkre még ma is találunk Budaörsön ilyen hatalmas prést. Az
egyik fotóról Deigner Antal készített festményt, rajta látható a bál-
ványprés, hosszú karú csigával présel vele két férfi. A kép igen
szemléletes. A Heimatmuseum 1998 õszén szép összefogás során
kapott ajándékba egy hatalmas, több tonnányi márvány tömblapot,
asztalt (Presstisch), mely régen a bálványprés alja lehetett. Erre
folyt a kisajtolt must, majd ebbõl egy kifolyón tovább. A múzeumi
kifolyón emberfej látható, melynek a szájából folyik ki a must. Több
intézmény segítségével tudták csak bevinni a múzeumba ezt az ér-
tékes tárgyat. Ez lesz az alapja a leendõ pincészeti kiállításnak.
Ezek a régi prések népmûvészeti csodák, rajtuk gyönyörû festések,
faragások láthatók.

A darálóhoz a kádból a szõlõt a férfiak egy vasalt létrán
(Srotleiter) vitték a présházba (Presshaus). Közben a gyerekek a
hûvös helyiségben jókat játszottak, bújócskáztak. Még a borospin-
cébe (Weinkeller) is leszaladtak. Csak a daráló (Mühle) hangjára fi-
gyeltek fel. Régen ugyanis darálták a szõlõt. Egy férfi darált, a töb-
bi hordta vödörrel a szõlõt. Most bogyózzák, elválasztják a ko-
csányt a bogyóktól, hogy a kellemetlen csutkaíz ne kerüljön bele.
A kádba tett mustfelfogó kosárból a préselés elõtt szedtek ki tiszta
mustot, amit elkülönítve vittek a pincébe. Azt is hallottuk, hogy ré-
gen a gyerekek taposták a szõlõt a taposókádban. Ezt csak hallo-
másból tudják a helyiek. Ez a kád duplatalpú volt. A felsõbõl egy
lyukon folyt a must az alsó részbe, majd az edénybe. A fürtöket
még törték csomiszlóval is. Nyelvjárási kifejezés, hogy a fürtöt „át-
mustolják“ (werden durchgemostet).

Adatgyûjtésünk során kissé meghatódva hallgattuk az adatköz-
lõket, akik visszaemlékeztek gyermekkorukra, ahol szinte minden
munkafolyamatnál ott voltak. Játék közben ismerkedtek meg példá-
ul a szüret fortélyaival. Irígyeltük leleményüket, vidámságukat. Tet-
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szett nekünk a felnõttek gyermekszeretete, akik nagy-nagy türe-
lemmel avatták be a munkába a kicsiket. Szinte észrevétlenül taní-
tották meg nekik, hogyan kell majd felnõtt korukban helytállniuk.
Igen tetszett nekünk az a gyerekcsíny, amelyet gyûjtõutunk során
hallottunk. Hogyan tudtak mustot inni préselés közben? Fogtak
egy hagymaszárat (Knoblauchstang), ami üreges, és ezzel nagysze-
rûen ki tudták szívni a mustot a kádból.

A préselés is több szakaszban zajlott. A bálványprés fából ké-
szült hatalmas szerkezet, amelynek a fahenger (Walze) vagy facsi-
ga a központi része. A nehéz préselõfák súlya nyomta ki a mustot.
A hosszú rudat két ember is hajtotta, a követ magasra húzták, majd
leeresztették. A kosárból a fickóba (Fitzkel) folyt a must. Manapság
a prés vasból van, és fakosár van rajta.

Az elsõ préseléskor a segítõk ihattak egy pohár mustot. A szõlõt
kétszer-háromszor is préselték. A második préselés elõtt a tör-
kölyt (Treber) egy fakádba tették, vizet, cukrot tettek hozzá, állni
hagyták az erjedésig, majd megkezdõdött a második préselés. Ha
nem préselték ki, agyaggal bekenték a tetejét. A második prése-
lés során folyt ki az ivóbor (Trinkwein). Ma már mûanyag káda-
kat használnak.

A kipréselt mustot faedényekben vitték a pincébe a présházból.
Volt, ahol a mustot egyenesen a hordóba vezették egy gumicsõ se-
gítségével. A nagygazdák fából csatornát készítettek, ezen vezették
le a hordókba a mustot.

Elõfordult, hogy elõbb teltek meg a vödrök, mint visszajött a
kocsi a présházból. Ekkor kényszerû szünetet, edényünnepet
(Geschirrfeier) tartottak. Az asszonyok ekkor sem pihentek,
továbbgyûjtötték az „állani való“ csemegeszõlõt. A szüreten az
utolsó fuvart felszalagozott lovak jelezték, mindenki tudta errõl,
hogy befejezõdött a szüret.

Az utolsó napot a présházban a szüretelõk közös ebéddel ünnepel-
ték meg. A gazda ekkor pincegulyást (Kellergulasch) fõzött. Ami-
kor elfogyasztották a finom ételt, közösen énekeltek. A szüret ered-
ményét egy táblára jegyezték fel. Nem egyszer 100 hektolitert is
felírtak. A szüret után a gazda a bort feldolgozta. A hordót 9/10 ré-
szig töltötték meg. „Borbékát” tettek bele, hogy ne folyjon ki az er-
jedõ must. Ha forrt a must, azt tartották, hogy „borszellem“
(Weingeist) keletkezett. Ilyenkor csak égõ gyertyával mentek a
pincébe. A bor fejtésekor, kb. februárban leengedték a bort a sep-
rõrõl. A harmadik fejtés májusban történt. 

Az „állani való” szõlõt külön erre a célra fenntartott szobában
(Weinbeerstube) tárolták. A szobát ritkán nyitották ki, de idõnként
szellõztették, és kénezték az esetleges rothadás elkerülése végett.

A must kezelése

A szüret 
utolsó napján

A szõlõ
tartósítása
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A szõlõfürtöt fejjel lefelé akasztották a zsinórra, majd rudakra tet-
ték, a rudakat pedig állványra (Kraxn) helyezték. 

Egy állványra négy-öt rúd került, a Kraxn-ra pedig négy-öt sor ru-
dat lehetett tenni. Minden sorban 30 rúd volt. Minden rúdon 30–40
fürt szõlõ lógott. Több állványt is tehettek a szobába. Ezt a szõlõt
egész télen gondozni kellett, hogy ne rothadjon. Idõnként átválogat-
ták a fürtõket, kivágták kisollóval a hibás szemeket. Így kora tavaszig
is elállt, s jó pénzért el lehetett adni. Az egyik adatközlõ emlékezett
arra, hogy még õ is vitte Budapestre, a Váci utcába a kereskedõhöz
télen kosarakban, selyempapírrétegek közé csomagoltan a szõlõt.

Ez a tartósítási módszer messze megelõzte a mai modern hûtõ-
házakat. Ebbõl is látható, hogy a szõlõkultúra Budaörsön az ezzel
foglalkozó emberek magas színvonalú szakértelmét tükrözte. Nap-
jainkban mindez már eltûnt, télen az üzletekben csak külföldrõl be-
hozott csemegeszõlõt lehet kapni, pedig még nem veszett ki telje-
sen a hozzáértés.

A szüret kiemelkedõ eseménye volt és maradt is a szüreti mulatság,
a szüreti bál, amely régi magyar szokásnak számít. A szüreti mulat-
ság napja egyben hálaünnep is volt. Nagymisével kezdõdött, ahol
megáldották a gyümölcsöt, a szõlõt.

Budaörsön pár éve elevenítették fel ezt a hagyományt. Michael
Ritter: Egy naptári év szokásai Budaörsön címû német–magyar nyel-
vû könyvében Hálaünnep címszó alatt tárgyalja ezt a szokást. Azt tud-
juk, hogy a szüret befejezõdésekor rendezték a felvonulást és a bált.
Egy lovaskocsit feldíszítettek virággal, színes szalaggal. Rajta egy
hordó állt. A kocsit sok fiatal vette körül. Az arcukat bekenték ko-
rommal. Közben ijesztgették azt, aki a kocsihoz közeledett.

Egy szalagos botot kellett ugyanis elvenni a kocsiról. Akinek ez
sikerült, azt tisztelettel vették körül. A menet a kocsma elõl indult
el. Érdekes volt a „csikós”, aki magyar mintára a lovát is feldíszítet-
te, a sörényébe rafiát font, a takaróra szalagot varrtak. „A közösség
számára idegenszerû ruhát hordott a csikós” – jegyzi meg Michael
Ritter a könyvében. Valóban, a német viselettõl távol állta a magyar
csikósok öltözéke, a lobogó ujjú inggel. A kalap szalagja piros-fe-
hér-zöld volt. De a helyi szokástól eltérõen a lányok is „idegen-
szerûen” öltöztek fel. A „csikóslányok” (csõszlányok) magyaros 
viseletben voltak. Fehér szoknyájukon piros-fehér-zöld szalag, mel-
lény, párta volt a jellemzõ öltözetük. Ez volt az egyetlen alkalom,
hogy magyar ruhát vettek fel a németajkú fiatalok. 

A menethez több ifjúsági egyesület kapcsolódott, közben szólt a
híres fúvószene. A csõszlányok lapos kocsin vonultak, a legények ló-
háton. A szüretelõ kocsit szõlõfürtökkel, virággal díszítették. A beta-
karítást jelezte, hogy búzakévét, gyümölcsöt is vittek a felvonuláson.
A „cigányok” sok tréfára adtak alkalmat. Ez a jeles esemény a kiindu-
lási helynél, a kocsmánál ért véget tánccal, vigadalommal.

A szüreti 
mulatság
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A szüreti felvonulás a fõúton zajlott, és a kocsmában vagy a boros-
pincében ért véget a mulatság. Természetesen a rokoni, baráti tár-
saságok mentek egymás pincéjébe. Itt énekeltek, iszogattak, be-
szélgettek. A mulatság hajnalig tartott.  

A BUDAÖRSI PINCESOR

A Kõhegy oldalán valóságos koszorút alkot a budaörsi pincesor.
Közös tulajdonságuk, hogy alacsony épületek, és mindegyikben
bort tároltak. „Rengeteg pince volt régen!” – emlékeznek az adatköz-
lõk. A pincék között a legrégebbi XVIII. századi. Legtöbbjük bolto-
zatos és sóskúti puha mészkõbõl épült. Ritka a téglapince, ezek
újabb építésûek. Méretük különbözõ. Például a Kõhegy északnyu-
gati részén, a Máriavölgy utcában 16 méter hosszú, 3,5 méter szé-
les, 3 méter magas, faragatlan durva kõbõl épített pince és présház
is található. A bejárat közepén található a díszített, boltíves bejárati
ajtó. A faragott fa- és vasajtó egyaránt elterjedt volt. A boltívet is dí-
szítették, néhol oszlopszerûen. Középre az építési évszám került,
amelyet egy kiálló kõre vésték.

A tulajdonos monogramja is felkerült az ajtó és a kis ablakok kö-
zé. Természetesen ez az elhelyezés nem volt általános, kerülhetett
mindez a ház sarkába is. A pince mellé többször építettek gazdasá-
gi épületet vagy lakóteret. A présházban minden együtt volt, amire
a gazdának szüksége lehetett.

Kétféle présház létezett. Az egyik a hegy felé épült, szinte beleépült
a hegybe, a másik sík terepen épült, lépcsõ vitt le a pincébe. A prés-
ház belsejében egy nagyobb helyiség, a préshely volt található, itt
préselték a szõlõt. Mérete 20-25 m2-es, de van köztük 50 m2-es  is.
Ezek a nagypincék. Itt tárolták a szerszámokat is. A tetõ gerendás,
a mestergerenda tartotta.

Az ivószoba 8-10 m2-es, itt borozgattak vasárnap és ünnepnap,
de úrnapján mindenképpen. A visszaemlékezõk szerint egymás bo-
rát kóstolgatták és közben anekdotáztak. A falakat oklevelek, ver-
sek díszítették. Az egyik pincében humoros versike is õrzi a régi
szép idõk emlékét: „Ó te áldott pince, tele finom borokkal. Eljöttünk
mi hozzád kiszáradt torokkal. S itt egymásnak öntünk, mi, jó barátok,
s rózsaszínben látjuk e cudar világot.” Ha elfáradtak, az ivószobában
pihentek kicsit, például szüretkor. 

Volt olyan pince, ahol szeszfõzde is állt. Ha másoknak is fõztek pá-
linkát, ez már bérfõzde volt. A pince rendje azonos volt mindenütt.
Hõmérséklete 13-15 oC a megfelelõ. Két sorban sorakoztak benne

A présházak

A pincékrõl
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a hordók, amelyek termésköveken álltak. A sort a legkisebbel
kezdték, a legnagyobb állt legbelül. A kisebb hordókat a tetejükön
levõ nyíláson tisztították, itt öntötték be a mustot. A nagy, öt-hat
hektós hordóknak ajtó volt az elején. Valamilyen ábra, gyakran cí-
mer és monogram díszítette. A kádár megrendelés szerint készítet-
te el. Az adatközlõk szerint sok kádár élt Budaörsön. Mindig volt
üres hordó a pincében, a kibontott hordóból öntötték át a bort egy
kisebb hordóba, hogy az tele legyen. Így nem érintkezett levegõvel
a bor. Ha már igen kevés volt belõle, üvegekbe öntötték. A hordót,
ha megkopogtatjuk, a hangról tudhatjuk, hogy mennyi bor van ben-
ne. Más pincéjében nem illik a kopogtatás! 

A pincék állapota napjainkban egyre romlik, legtöbbjük már ro-
mos. Kb. 400 présházat pusztult el az 1940-es évek végén Budaör-
sön. Komjád János megdöbbentõ módon ír naplójában a budaörsi
borkultúra tönkretételérõl és a pincék pusztulásáról. 1945 után írta
meg visszaemlékezõ naplóját, amely csak kéziratban található meg.
Többek között egy bútorgyárnak adták el egyesek a gerendákat.
Az 1946-os elûzetés után a pusztulás csak fokozódott.

Az elmúlt évtizedben egyes pincéket felújítottak, hangulatos
vendéglõt hoztak létre bennünk. Az Adler-féle (volt Csendes-pince)
a fõúton keresett étterem lett. Ez is bizonyítja, hogy elrendezés
alapján is igen alkalmas erre a célra a pince. Van, ahol butikot ala-
kítottak ki a pincében. Pedig ki lehetne alakítani a budaörsi pince-
sorból egy hangulatos negyedet, ahova vendégeket hívhatnának.
Idegenforgalmi szempontból sokat lendítene a városon. A hajósi
Orbán-napi ünnepségsorozat mintájára nemcsak a Budapestrõl jö-
võ turistákat lehetne idecsalogatni, de örömmel jönnének haza a ki-
telepített lakosok is az óhazába ezekre a napokra. A passiójátékok
felújítása is alkalmat adhat a pincesor rendbetételére. Egy régi,
szép hagyomány újulna fel úrnapján a pincék látogatásával.

A pince két részbõl áll: présházból és a hordótároló helyiségbõl.
A présház tetõterében szénát, zabot, kukoricát tartottak. Széles,
gazdagon díszített ajtón, kapun lehetett bejutni ide. Az ajtó nagysá-
gát jelzi, hogy egy lovaskocsi simán befért rajta. Itt dolgozták fel
szüretkor a szõlõt. A tulajdonképpeni pincében pedáns rend uralko-
dott. A hordók sorban, egymás után „elvágólag” álltak, elõbb a ki-
csik, majd a nagyok. A pincerend megteremtése a férfiak feladata
volt, asszony oda nem mehetett! Megfelelõ helyen állt a présházban
a prés, a hajtógödör, a pálinkafõzõ és más „készség”.

A pincejárás szokásáról elbeszélésbõl, régi, megfakult fotókból
tudunk meg sok mindent. Szinte minden nagyobb ünnepen itt szó-
rakoztak a férfiak, különösen akkor, ha már a határban véget értek
a munkák. A préskamrában összejöttek, fõztek maguknak finom
ételt, fõleg gulyást, erre itták az ízletes újbort (Heuriger). Az asztal
közepére helyeztek egy borral teli faedényt, és abból mertek ma-

A pincejárásról
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guknak. Ha nem fértek el, akkor a présházba mentek, ahol egy fel-
fordított kádat álltak körbe. Természetesen énekeltek és jócskán it-
tak is. Talán érdemes lenne felújítani a barátkozásnak ezt a formá-
ját valamilyen kulturáltabb módon...

A BUDAÖRSI SZÕLÕMÛVELÉS NAPJAINKBAN

Meg kell változtatni a jelenlegi állapotot! – vallják a még ma is dol-
gozó szõlõsgazdák, akik erre a választ is tudják és hirdetik is.
Szerintük a környezetvédelem keretében kellene megoldani a szõ-
lõmûvelés fellendítését.

Támogatni kellene új szõlõültetvények telepítését, a gazdák
összefogását a szakszövetkezetben, ismét be lehetne telepíteni szõ-
lõvel a hegyoldalt. Környezetvédelmi szakemberek szerint a szõlõ
ötször olyan jó hatású a környezetre, mint az erdõ, ugyanis felfris-
síti a levegõt. 

A budaörsi borszõlõ termelése még ma is jelentõs. Immár évek
óta ismét megrendezik a helyi borversenyt a szeptemberi szüreti
mulatságon. Budakörnyéki borverseny címen szakértõkkel zsûriz-
tetik és díjakkal jutalmazzák a minõségi borok termelõit. A borter-
melõk szeretnék elérni, hogy Budaörs ismét borvidéki besorolást
kapjon, de ehhez vissza kellene kapni a jó szõlõtermõ területeket. 

Száz éve még 700 hold szõlõ volt Budaörs határában. Azt az ál-
lapotot nem lehet visszaállítani, de a kulturált szõlõmûvelésben
hisznek a mai szõlõmûvelõ gazdák, akik minden egyes alkalommal
borkóstolóval és szakmai versenyekkel készülnek a különféle ren-
dezvényekre, többek között a Budaörs–Bretzfeld testvérvárosi
napokra, ahol az egykori budaörsiek új hazára leltek, de mintaszerû
kapcsolatot ápolnak szülõföldjükkel.
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JOSEF DE PONTE RAJZA: BUDAÖRSI GAZDA LOPÓVAL (1930)
[HANS PRACH: DAS OFNER BERGLAND... CÍMÛ KÖNYVÉBÕL, 1989]
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JOSEF DE PONTA RAJZA: BUDAÖRSI ASSZONYOK A PESTI PIACON (1930-AS ÉVEK)
[HANS PRACH: DAS OFNER BERGLAND... CÍMÛ KÖNYVÉBÕL, 1989]

O, DU EDLER GUTTER TRANK
OHNE DICH BIN ICH KRANK,
WIE OFT HAST DU MICH SCHON
HIN UND HER GERISSEN,
OFT SCHON IN DEM GRABEN GESCHMISSEN,
DARUM SOLL DEINE STRAFE SEIN
MARSCH MIT DIR INS LOCH HINEIN PROST

ÓH, TE NEMES, JÓ ITAL,
NÉLKÜLED BETEG VAGYOK,
TE ENGEM MILYEN GYAKRAN
IDE-ODA DOBÁLTÁL
GYAKRAN AZ ÁROKBA LÖKTÉL,
EZÉRT AZ LEGYEN A BÜNTETÉSED
MARS BE VELED A „LUKBA“ (TOROKBA)





ÚTMUTATÓ „SZÓRÓLAP” A BOROSGAZDÁKNAK
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A SZÕLÕMÛVELÉS ESZKÖZEI

(KÜLÖNBÖZÕ OLLÓK, KÉSEK)

A HORDÓ ÉS

A SZÕLÕMÛVELÉS ESZKÖZEI

(KAPÁK, HOROLÓ, ÁSÓ, GEREBLYE STB.)

A RAJZOKAT

A HONISMERETI SZAKKÖR

TAGJAI KÉSZÍTETTÉK



129

MUNKA A PINCÉBEN

A HORDÓ ÉS

TARTOZÉKAI

A KÁDÁR MUNKA

KÖZBEN
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A PRÉS – LAGERWANNE

A „TÕTIKE” – GIESSKANNEL A NEGYEDES DÉZSA – VIERTELSCHAFF
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A HORDÓ ÉS A PUTTONY

ÍGY MÛKÖDHETETT A BÁLVÁNYPRÉS



BOR UTCA 62.

NAPHEGY U. 1.
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TIPIKUS PRÉSHÁZAK.
JÓL LÁTHATÓ A BOLTÍVES KAPU, A KÉT APRÓ ABLAK ÉS A PADLÁSFELJÁRÓ



VÍG UTCA 5.
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A KICSI, DE OTTHONOS IVÓSZOBA.
ITT ISZOGATTAK, PIHENTEK A SZÕLÕSGAZDÁK



PRÉSHÁZ U. 1.
KÕKAPU U. 7.

VÍG U. 5.
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A PINCE KATONÁS RENDJE. JÓL LÁTHATÓAK AZ EGY

SORBA RAKOTT, TERMÉSKÖVEKEN ÁLLÓ HORDÓK

KÉTFÉLE PRÉS

LÉTEZETT: A FIX PRÉS,
AMELY NAGY ÉS HELY-

HEZ KÖTÖTT VOLT,
ILLETVE A KISEBB, 

A MOZGATHATÓ. A FIX

PRÉSEKET DÍSZÍTETTÉK,
ÉVSZÁMOT, MONO-

GRAMOT VÉSTEK BELE
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KÕFEJTÕ U. 3.

VÍG U. 5.
DR. LUNTZ OTTOKÁR PINCÉJE

BUDAPESTI ÚT 9.





BUDAÖRS
– ahogy a krónikás látta

BUDAÖRS

(A MAI BAROSS UTCA)
AZ 1900-AS ÉVEK

ELEJÉN. 
HÁTTÉRBEN

A TÖRÖKUGRATÓ

LÁTHATÓ

BUDAÖRS

LÁTKÉPE

A KÕHEGYRÕL, 
1930 KÖRÜL
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BUDAÖRSI CSALÁD

NÉPVISELETBEN, 
1916-BAN

(HEIMATMUSEUM)

VINCÉS NÕVÉREK (HEIMATMUSEUM)
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FIATAL BUDAÖRSI

PÁROK NÉPVISELETBEN

(HEIMATMUSEUM)

BUDAÖRSI FIATALOK, 1940 KÖRÜL (HEIMATMUSEUM)
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ÚRNAPJÁN, POMPÁS NÉPVISELETBEN, 1940 KÖRÜL (HEIMATMUSEUM)

BUDAÖRSI GYEREKEK

NÉPVISELETBEN,
A VINCÉS NÕVÉREK

VIRÁGOSKERTJÉBEN,
1940 KÖRÜL



SZÍNPOMPÁS ÚRNAPI VIRÁGSZÕNYEG BUDAÖRSÖN,
1940 KÖRÜL (A FÕÚTON, A MAI SZABADSÁG ÚTON,
HÁTTÉRBEN A TEMPLOMMAL)
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IS HÍVEN TÜKRÖZIK A HAGYOMÁNYOKAT
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AZ ÚRNAPI KÖRMENET LEGSZEBB OLTÁRA AZ 1990-ES ÉVEKBEN (HEIMATMUSEUM)
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KRISZTUS A KERESZTEN

A KÕHEGYI KÁPLNA

MÁRIA-SZOBRA

A PIHENÕ KRISZTUS
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DR. LUNTZ OTTOKÁR

SAJÁT TERMÉSÛ BORÁVAL, 
SAJÁT PINCÉJÉBAN, 
1998-BAN

BOROSPINCE

BEJÁRATA

(BUDAPESTI ÚT 15.)
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MEGÚJULVA TOVÁBB ÉL A HAGYOMÁNY – FENT A CSAP U. 1., LENT A BUDAPESTI ÚT 15.
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