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Bevezetés
A napjainkban érzékelhető érdeklődés Budakeszi történetével, tárgyi és szellemi értékeivel
kapcsolatban időszerűvé teszi a város „népi” hagyományaival való tudományos foglalkozást
is. Ezen a téren bőven van még tennivaló. Mindeddig nem készült összefoglalás a település
jeles napi népszokásairól sem, én ezúttal ennek a témának az első áttekintését készítettem el.
Elöljáróban fontosnak tartok néhány megjegyzést az alábbi leírásokkal, elemzésekkel és
általában a műfajjal kapcsolatban.
Időbeli, térbeli és társadalmi keretek
Anélkül, hogy kitérhetnénk Budakeszi 19-20. századi társadalomtörténetének, gazdasági,
politikai és kulturális tendenciáinak ismertetésére – ezt részben már megtették mások1 – nem
kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy kinek a hagyományait mutatja be ez a dolgozat. A 18.
század elején dél-német telepesekkel betelepített Budakeszi sokáig alapvetően agrárius
társadalma a főváros tőszomszédságában már a 19. század utolsó harmadában megindult a
polgárosodás útján. A két világháború közti időszakban tovább erősödött a Budapest felé való
orientáció, magas volt és egyre nőtt a polgári szakmák, az ipari munkavállalás aránya, és a
lakosság, főleg a fiatalabb korosztályok körében gyorsan terjedtek a városi életmód mintái. A
századfordulón még egyértelműen nemzetiségi (sváb) településen a két világháború között az
asszimiláció (magyarosítás / magyarosodás) is jelentős méreteket öltött. Ezek mind olyan
folyamatok voltak, amelyek siettették a paraszti életformához és általában a sváb dialektushoz
kötött helyi népi kultúra visszaszorulását. Jól illusztrálják ezt az állapotot Jautz M. Flamina
mondatai, aknek 1939-ben jelent meg Budakesziről szóló társadalomföldrajzi disszertációja:
„Munkámban a különféle néprajzi adatok (lakóházberendezés, népviselet, népszokások stb.) és a népélet
megnyilvánulásaira vonatkozó összegyűjtött anyagomból csak néhányat említettem meg, tekintve, hogy
ez szoros értelemben nem tartozik a földrajz tárgykörébe. Meg kell azonban jegyeznem, hogy mindezek a
nagymértékű városiasodással kapcsolatban kiveszőfélben vannak, és összegyűjtésükkel többen
foglalkoznak. Sokat gyűjtött és dolgozott fel Bonomi Jenő. A falukutatók azonban túl sűrűn ostromolják
kérdéseikkel a Pest szomszédságában lakó népet, azért ez már nem szívesen ad felvilágosítást. Terhére
van az örökös zaklatás, mert a rég elfeledett dalok, táncok, és szokások már csak néhány idősebb ember
emlékezetében élnek. A megmaradt német szokások főleg a vallási szertartásokkal kapcsolatosak, pl. az
úrnapi körmenet, melyet ugyanúgy ünnepelnek Budakeszin, mit Schwarzwaldban Hüfingen községben.” 2

A Jautz által is említett Bonomi pályája végén így emlékszik első budakeszi gyűjtőútjára:
„Bár az idős Edelmann rektor barátságosan fogadott, de rögtön hozzátette, hogy itt ugyan nem sok
mindent fogok találni, úgyhogy megtakaríthatnám magamnak a fáradságot.”3

Hálásak lehetünk a gyűjtőnek, hogy nem fogadta meg az öreg kántortanító tanácsát, hiszen az
ő munkája nélkül nagyon keveset tudnánk a település népszokásairól. A második világháború
és az utána következő ki- és betelepítések (illetve települések) drasztikus változásokat hoztak
Budakeszi életében. Az új etnikai és társadalmi összetétel mellett kiépülő új politikai hatalom
nyomása a korábbi hagyományos kultúra maradékait is fölszámolta. Legalábbis annak a
nyilvános szférákban játszódó részét, hiszen – mint arra a későbbiekben igyekszem az adott
pontokon rámutatni – kisebb, személyes és családi körben, illetve bizonyos egyházi
Budakeszi 20. századi társadalomtörténetének kiváló összefoglalását Somlai Péter írta meg remélhetőleg
hamarosan könyvként is megjelenő disszertációjában: Somlai 2014: 10–103.
2
Jautz 1939: 90-91. – Bár nem tartozik szorosan ide, de fontosnak tartom jelezni: az utolsó mondat nem állítja,
hogy a budakeszi és a hüfingeni között a hasonlóságon bármiféle kapcsolat lenne – bővebben erről az úrnapjáról
szóló fejezetben lesz szó.
3
Bonomi 1974: 56. [ford. Somlai Péter]
1
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ünnepekhez kötődően sok hagyományosnak mondható gyakorlat, tudás, vélekedés élt, él
tovább, akár napjainkig is. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az itt
bemutatott szokások nagy részét nemhogy nem gyakorolják, de általában hallomásból sem
ismerik már Budakeszin. Egy rekonstrukciós munkáról van tehát szó, és ez nagyban
meghatározza a leírás lehetőségeit is.
Miközben viszont már letűnt szokásokról beszélünk, el kell kerülnünk azt a gyakori
hibát, hogy azokat egyfajta időtlen múltba, a mindent leegyszerűsítő „régi szép időkbe”
helyezzük. A (nép)szokásoknak és hiedelmeknek is megvan a maguk történetisége, még akkor
is, ha ezt többnyire nem lehet évszámokhoz, személyekhez és eseményekhez kötni. Nem
létezik egy olyan „ideális állapot”, amihez egy ilyen bemutatás visszanyúlhat, és amihez a
későbbi fejlődéseket mérhetnénk, minden adat relatív, és csak a maga kontextusában nyeri el
a jelentését. A források természetéből fakadóan azonban ezek a kontextusok általában
homályban maradnak. Így sokszor inkább csak sejtések megfogalmazására nyílik lehetőség, a
kép óhatatlanul vázlatos, a leírás töredékes, elnagyolt marad. Információim az utóbbi
évtizedekben született írásos visszaemlékezésekből és laikus összefoglalásokból (Bechtold,
Math, Bresch), a ma még élő legidősebb korosztállyal folytatott beszélgetéseimből, valamint a
20. század első felében folytatott néprajzi gyűjtésekből (Bonomi) származnak, tehát
túlnyomórészt az 1900-1940-es évek Budakeszijére vonatkoznak, néhány kivételes esetben a
19. század második felére való kitekintéssel.4 Ezen belül azonban rendkívül nagy az egyes
adatok szórása – mind azok időbeli, mind szociokulturális érvényességüket tekintve.
A népi kultúra és bemutatásának határai
A cél tehát – amennyire lehetséges – a gyakorlat (a praxis) bemutatása. Ebből következik,
hogy a tárgyalás során az eredet szerinti („népi – nem népi”) megkülönböztetést nem
tekinthetjük éles határvonalnak. Egyébként is: a népi, vagy hagyományos kultúra spekulatív
és relatív fogalmak, amelyek csak a 19–20. századi polgárosodás (városiasodás, modernizáció
stb.) hatásaival való szembeállítás révén nyernek értelmet. Ha azonban a gyakorlat felől
közelítünk az egyes szokásokhoz, akkor azt láthatjuk, hogy azokban elválaszthatatlanul
keverednek a legkülönbözőbb forrásból, helyről és időből származó elemek. A
(nép)szokásként leírt és ezzel általában kimerevített jelenségek a mindennapi élet részeként,
mindig az adott helyzetben megszülető gyakorlatokban élnek, ahol éppen a hagyomány(ok) és
a változás, az állandóság és az esetlegesség, a kollektivitás és a személyesség viszonya a
legérdekesebb kérdések. Már csak azért sem érdemes túl szigorúan állni ehhez a kérdéshez,
hiszen általában a mai szemmel „leginkább népinek” és „hagyományosnak” tűnő szokások és
hiedelmek hátterében is kimutatható azok „idegen” (leginkább egyházi, liturgikus) eredete.
A keresztény ünnepi kalendáriumot vezérfonalul választó népszokásleírásoknak a
világos rendező elv kedvéért sok egyéb szempontot fel kell áldozniuk, vagy legalábbis
háttérbe kell szorítaniuk. Az egyházi év természetesen fontos, de korántsem egyedüli
zsinórmértéke volt a „régi, hagyományos” közösségeknek – nem is beszélve az olyan
polgárosodó, városiasodó társadalmakról, mint Budakeszié a 20. század első felében. A
polgári év rendje, a munkavállalói időbeosztás, a közigazgatás struktúrái (stb.) óhatatlanul is
háttérbe szorulnak egy ilyen bemutatás során, pedig ezek adott esetben sokkal fontosabbak is
lehettek, mint az egyházi év ritmusa. További probléma, hogy a naptár szerint haladva egy
szintre kerül fontos és kevésbé fontos – látványos közösségi szokáscselekmények kerülnek
egy sorba alig ismert, de naphoz kötött hiedelmekkel, míg mások figyelmen kívül maradnak,
csak azért, mert nem köthetők szorosan semmilyen dátumhoz. A jeles napokat, időszakokat
egymás után soroló bemutatás óhatatlanul a rendezettség, szabályozottság benyomását kelti,
4

A település kultúrájának korábbi évtizedeire (évszázadaira) vonatkozóan levéltári és régészeti források alapján
ugyan sok mindent megtudhatunk, ennek az anyagnak a módszeres feltárását és elemzését azonban ez a dolgozat
nem vállalhatja magára, de néhány esetben merítek belőlük.
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jóllehet az egyes szokáscselekmények sokszor csak igen lazán és esetlegesen kötődtek az
adott dátumokhoz. A népszokások és hiedelmek különben sem alkotnak egy önmagában zárt,
kerek rendszert, nem létezik egy koherens „népi mitológia”; a különböző képzetek, a sokszor
egymásnak ellentmondó jelentések jól megférnek egymás mellett, akár egy ember fejében is.
Mindezeket a műfaji problémákat én sem tudom teljesen kiküszöbölni, de amennyire
lehetséges, próbálom érzékeltetni az egyes szokások, jelenségek társadalmi jelentőségét, valós
helyiértékét, viszonyukat egymáshoz képest, illetve utalni az élet egyéb szféráival való
összefüggésekre.
A szokások hátterének és elterjedtségének érzékeltetésére gyakran idézem a környező
települések példáit, illetve magyar(országi), valamint német, osztrák területekről ismert
párhuzamokat. Természetesen ezek sora tetszőlegesen bővíthető lenne, és a különböző
információkkal szinte a végtelenségig duzzaszthatnám a Budakesziről ismert (néha csak igen
szegényes) adatokat. Ennek azonban ésszerű határt kell szabni, éspedig nem csupán terjedelmi
okokból, hanem azért is, hogy világosan elváljon egymástól a helyi adat és a máshonnan vett
háttértudás, interpretáció. Az effajta kiegészítésekkel ugyanis könnyen eljuthatunk egy olyan
leíráshoz, ahol a „budakeszi népszokások” kifejezés értelmét veszti. Nem önmagukban álló,
unikális jelenségekről van szó ugyanis, hanem ezek mindegyike egy szerteágazó és mégis
egységes magyarországi, illetve európai szokáshagyományba illeszkedik. Én azonban nem
ennek a több évezredes európai szokáshagyománynak, hanem „csupán” egy sor ebben
gyökerező, de a helyi társadalom sajátos kontextusaiban megjelenő gyakorlat (szokás,
hiedelem, vélekedés, reprezentáció stb.) bemutatására vállalkoztam.
Formai és tartalmi megjegyzések
A dolgozatot jellegében igyekeztem eltávolítani a „kommentált naptár” formájától,
inkább egy olyan szövegtagolást és stílust választottam, ahol több lehetőség adódik a
rendelkezésre álló adatok értékelésére, súlyozására.
Előrebocsájtom, hogy kéziratról és nem kész monográfiáról van szó. Néhány részt
alaposabban kidolgoztam, másokat – részletesebb kutatás, adatok vagy idő hiányában –
ezúttal csak rövidebben tárgyalok. A szöveg a későbbiekben, további adatok feltárása és
bedolgozása után sok helyen módosítható, árnyalható, bővíthető lesz majd. A tájnyelvi
szövegek írásmódjának egységesítése, illetve pontosítása szintén a jövő feladatai közé tartozik
– jelen munkában a források által használt átírásokat vettem át. Ugyancsak bővíthető és
bővítendő egy későbbi ütemben a függelék is. Készülök közreadni az itt érintett témákkal
kapcsolatos források részletesebb szemelvényeit, a szokásokhoz kapcsolódó további
nyelvjárási szövegeket, illetve azt a sajnálatosan kevés képet, amelyekre a kutatás során
rábukkantam.
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Adventtől Karácsonyig
Advent
A Szent András napja utáni vasárnap vigíliájával kezdődő advent az egyházi évben böjti,
készületi idő. Bár a böjti előírások az idők során sokat enyhültek, a zajos mulatságok és
lakodalmak tilalma még az 1930-as évek Budakeszijén is érvényes volt. Decemberben a
mezőgazdasági munkák szüneteltek, a földműveléssel foglalkozó családok napi ritmusa
átalakult. Az állatok ellátásán, a tehenek fejésén, a libák tömésén kívül erre az időszakra esett
a kukoricafosztás (Kukurutzschöjn) és a tollfosztás (Federschleisn).5 Fonókat (Kunglstuu(b)n)
az általam megkérdezettek szerint a két világháború közötti időben már nem tartottak, hiszen
a házi textilelőállítás ekkorra már kiszorult a gyakorlatból.6 A különböző szokások többnyire
a karácsonyra való előkészület jegyében zajlottak, de már karácsony előtt is megjelentek a
jövőre, a következő évre vonatkozó hiedelmek és szokáscselekvések. Az adventi készülethez
tartozott a hajnali misék (rorate – Oraadi) látogatása. Budakeszivel kapcsolatban a
visszaemlékezések a „behavazott utcákon, meleg fényű lámpásokkal misére induló hívek”
idilljét őrizték meg, de a mai idős adatközlők szerint a rorate-látogatás korántsem volt szokás
minden családban.7 Az adventi koszorút a háború előtti Budakeszin nem ismerték, a
templomban először 1952-ben láthattak ilyet a hívek,8 minden bizonnyal innen terjedt el
lassan.
Hiedelmek advent idején
Az adventi időszakra eső jeles napok szokásai és hiedelmei Budakeszin többnyire nem érték meg a
néprajzi gyűjtések idejét. A szerelmi jóslás, termékenységvarázslás, rontásűzés számos formája
kapcsolódott országszerte (és a környékbeli falvak többségében) Szent Luca (dec. 13.), Szent Tamás (dec.
21.) napjához,9 minden bizonnyal Budakeszin is léteztek hasonlók, bár konkrét adatunk nincs róluk.
Kivételként említhetjük a következőt: Barbara (Borbála) napjához kapcsolódóan (december 4.) Bonomi
Jenő – ugyan már kihalt szokásként – de Budakesziről is feljegyezte még azt a szokást, hogy
gyümölcsfavesszőket (általában cseresznye, esetleg mandula, barack), ún. Barbarazweig-et tettek egy
pohár vízbe (a szent legendájára utalva). Régebben napfelkelte előtt mentek érte, a törték és nem vágták.
A szokás hiedelemháttere szerint ha a vesszők az éjféli miséig kivirágoztak, jó termést várhattak a jövő
évben, ha nem, akkor rosszat.10

A mikulás átalakulása
Miklós püspök napjával (december 6.) kapcsolatban Budakeszin és környékén több
szokásréteg meglétét, keveredését figyelhetjük meg a 20. század közepéig terjedő adatok
alapján. A különböző Miklós-napi alakoskodás és a naphoz fűződő hiedelmek kutatása igen

5

Math 1986: 215; Bresch é.n.: 58–63.
Maria Bresch édesanyjára hivatkozva említi az azelőtt szokásos guzsalyasokat. A Kunglstu(b)n (’Kunkelstube’,
’Spinnstube’) szó a Kunkel ’guzsaly’ és a Stube ’szoba’ összetételének népnyelvi változata.
7
Math 1986: 204. Más vidékekről, főleg Erdélyből a századforduló tájáról még több hiedelem is ismert (Bálint
1998 (1): 18-19.) Budaörsről tudjuk, hogy „régebben” szokás volt, hogy a férfiak egy-egy üveg pálinkával
(„Oraadischnops”) ajándékozták meg a rorátékon szolgálatot teljesítő kántort. (Bonomi 1933: 25.)
8
„Advent minden vasárnapján este adventi-koszorú ájtatosságot tartottunk a liturgia szellemében. Az új
ájtatosság nagy hatással volt a hívekre. Mindezt betetőzte az éjféli mise előtt a Kis Jézuska jászolba
helyezsésének szertartása, ami szintén új volt a mi templomunkban.” – írja Kenéz Rudolf plébános 1952-ben
(Plébániatörténet 50.)
9
Bonomi 1933: 30-31.; Tátrai 1990: 221-228.
10
Bonomi 1933: 27, 65 (minden környező községből gyűjtötte). A tél elején vízbe tett és kivirágoztatott ághoz
általában szerelmi jóslás, házasságjóslás is kapcsolódott, a budakeszi és buda-környéki svábok „Barbarazweig”jével kapcsolatban azonban nem ismeretes hasonló hiedelem. (vö.: MNL 1: 324; MNL 3: 224–225; német
párhuzamok: HDA 1: 908-909.)
6
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nagy múltra tekint vissza, ezekre most nincs hely kitérni,11 azonban a Budakesziről ismert
leírások is híven tükrözik az szokás változásait.12
A környék falvaiban néhol még az 1930-as években is járt az országszerte ismert tél
eleji félelemkeltő alakoskodók jegyeit magán viselő, ördögálarcot és (kifordított) báránybőr
bundát viselő Nigloo, aki nagy láncot csörgetve riogatta a gyerekeket.13 A közízlés változása
azonban egyre inkább kiszorította ezt a fajta figurát, Bonomi Jenő szavaival: „egyre ritkábbak
az utcán járó ijesztő mikulások, mert a szülők nem akarják ijesztgetni a gyerekeket.”14
Budakesziről már egyetlen adatot sem ismerünk róla.
Helyette a középkori diákhagyományra visszanyúló, a gyerekeket vizsgáztató, szigorú,
de igazságos Nigloo (vagy Nikolasch)15 került előtérbe, aki házról házra járva a gyerekektől
imádságokat kérdezett ki, jó magaviseletre és a megjavulásra intette őket, látogatása pedig
általában dicsérettel és szerény ajándékozással (dió, alma) végződött.16 Az esetleges büntetést,
a fenyegetést itt már csak a Nigloo ördögszerű kísérője, a Krampus képviselte, aki
tulajdonképpen a korábbi ijesztő alakoskodó tulajdonjegyeit viselte magán (lánccsörgés, zsák,
állatbőrök). Egyes visszaemlékezésekben az ijesztgető, fenyegető Nigloo, vagy krampusz és a
jóságos, ajándékozó mikulás megjelenése el is válik egymástól. Előbbivel a felnőttek
ijesztgették a gyermekeket, esetleg december 5-én este lánccsörgéssel, dörömböléssel
érzékeltették is a jelenlétét, majd mikor elvonult, a rejtekükből előbújó gyerekek kihelyezték
kipucolt cipőiket az utcára néző ablakba, amelyben reggel almát, mogyorót, esetleg
csokoládémikulást vagy csokoládécsizmát találtak, a fiúk pedig virgácsot is.17
Ez utóbbi már lényegében a ma is ismert, polgári ízlésnek megfelelő mikulás-napi
ajándékozás, amely később a piros ruhás, nagyszakállú, jóságos télapófigura képével
kapcsolódott össze. A nyilvános térben (utcán) és valószínűleg gonoszijesztő
hiedelemháttérrel bíró alakoskodást tehát fokozatosan felváltotta a gyermekek fegyelmezésére
(büntetésére, de inkább jutalmazására) szolgáló családon belüli gyakorlat.
Herbergsuchen, avagy szállást keres a Szent Család
A karácsonyt megelőző 9 naphoz (december 15-23.) fűződött a szálláskeresés
(Herbergsuchen) szokása. Ez a Nyugat-Európában a barokk korban megjelenő ájtatossági
forma minden bizonnyal osztrák hatásra terjedt el a századforduló körül Magyarországon,18 a
Budai-hegyvidék falvai közül elsőként Budakeszin és Budaörsön jelent meg. Innen kiindulva
a harmincas évek végéig további 14 községben honosodott meg.19 Közrejátszhatott ebben,
hogy – mint azt Bálint Sándor találóan megállapítja – az egyéb ünnepi készületet segítő
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A német szakirodalomból itt most csak a Handbuch des Deutschen Aberglaubens (HDA) vonatkozó
szócikkeiből is megismerhető diskurzusra (HDA 4: 1086-1107; HDA 5: 1835-1842.), és Werner Mezger
monográfiájára hívom fel a figyelmet (Mezger 1993).
12
A tágabb környezetre vonatkozó példákkal Horak 1977: 25-26.
13
Magyar nyelvterületen általában „láncos Miklós” néven ismert, de a Luca- vagy Borbála-napi alakoskodókkal
is rokonítható. A Luca-napi ijesztő, illetve termékenységvarázsló célú alakoskodás a közép-magyarországi német
falvakban sem volt ismeretlen (Horak 1977: 26-27.), de Budakesziről nem adatolt.
14
Bonomi 1933: 26, 65.
15
A „Nikolasch” név szláv eredetű, a sváb nyelvbe vélhetően magyar közvetítéssel került. (Tátrai 1990: 219.) Az
1930-as években ez a megjelölés Bonomi szerint csak Budakeszin és Piliscsabán ismert (Bonomi 1933: 28, 65),
ez is egy új, az ijesztgető alakoskodást felváltó szokás térnyerésére utalhat.
16
Math 1986: 204. – könnyű összefüggéseket találni a Christkindl alakjával is (ld. később).
17
Bresch é.n.: 91. ill. szóbeli közlések: SzJné; SzKné.
18
Bálint 1998 (1): 63-64; Gelencsér–Lukács 1991: 251.
19
Chors 1952. Az álnév mögött rejtőző Bonomi Jenő Budaörssel kapcsolatban név szerint is megemlíti azt a
budapesti asszonyt, aki 1896-ban felhívta a budaörsiek figyelmét erre a szokásra. Budakeszi esetében nem
ismerjük a gyakorlat megindulásának konkrét körülményeit: vagy szintén városi inspiráció, vagy a budaörsi
példa állhat a hátterében.
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szokások (pl. betlehemezés) elprofanizálódtak és „komolytalanná”, gyerekessé váltak. 20 Az
ájtatosság alapjául egy eredetileg 1721-ben kiadott könyvecske átdolgozott változatai
szolgáltak, amelyet többé-kevésbé szabadon felhasználva, helyenként attól eltérve
gyakoroltak.21 A szokást témáján kívül más nem köti egyéb az ország más területeiről ismert
bölcsőcske, bölcsőjárás néven ismert dramatikus játékkal, vagy a betlehemes játék részeként
megjelenő szálláskereső jelenettel.22
A Herbergsuchen alkalmával kilenc asszony alkotott egy „rózsát” (Rose):23 a szent
családot ábrázoló szentképnek estéről estére a rózsa más-más tagja „adott szállást”. A képet
hozó asszonyok az esti harangszó (Aveläuten) – rossz idő esetén meleg kendőbe
(Kotzentuch)24 bugyolálva – vitték a soron következő házhoz, és egy rövid verses párbeszéd
keretében kértek bebocsátást a szent család számára:25
O, Freundin, nimm sie auf in ihrer kalten Wanderschaft,
Die schönste Mutter Jesu in ihr unbefleckten Mutterschaft!
Verehr’ sie aber nicht nur heut’ und morgen,
Sondern hilf beständig ihre Ehr’ besorgen.

Ezután a beszélő megcsókolta a képet és átadta a háziasszonynak, aki szintén megcsókolta és
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!

Vagy röviden csak ennyit válaszolt: „Gott grüß dich, Maria!” – mire a többiek válasza:
„Maria, wir grüßen Dich 33000 Mal!”
Ezután a ház egyik szobájában, szépen díszített környezetben helyezték el a képet, az
esti harangszó után pedig az egyik asszony vezetésével megkezdődött az áhítat, amelyen a
szállásadók családja is részt vett.26 Általában az Úrangyalával indítottak, a Miatyánk és az
20

Bálint 1998 (1): 64.
A Bonomi által említett kiadás: Ave Maria. Geistlicher Krippenbau oder fromme Übungen für die heiligen
Advent- und Fastenzeit. Umgearbeitet nach einem alten Büchlein vom Jahre 1721 von Schw. M. P. aus dem
Servitinnenkloster im Herzogsspital in München. Innsbruck, 1930. Ebben a 39. oldaltól olvasható a
Herbergsuchen forgatókönyve. 1943-ban Magyarországon is kiadtak egy hasonló könyvecskét (Ein Kind ist uns
geboren. Adventandacht, Herbergsuche, Weihnachtsanacht, Heilige Familie, Sternsingen. Verlag des
Katholischen Kirchenblattes, Budapest, 1943.), ez azonban már valószínűleg nem épülhetett be szervesen a
budakeszi Herbergsuchen szokásába. Bálint Sándor szerint az országszerte tapasztalható meglehetős egységesség
jelzi, hogy a szokás nem szakadt el irodalmi (ponyva) alapjától, nem volt ideje folklorizálódni (Bálint 1988 (1):
63.)
22
MNL 4: 536.
23
A rózsák száma falunként (és valószínűleg évenként) 3 és 8 között ingadozott.
24
Math 1986: 204.
25
Chors 1952: 95-96. alapján – a szerző (Bonomi Jenő, álnéven) nem közli, melyik község gyakorlatáról ír
pontosan, de a szálláskeresés esetében – írásos forrásról lévén szó – nem számolhatunk számottevő
különbségekkel – a szokás leírásában elsősorban az ő adataira támaszkodunk, kiegészítve egyéb forrásokkal.
További változatokat közöl (hosszabban), szokásleírással együtt Horak 1977: 28-42. (Soroksárról,
Magyarpolányról).
26
A papok a jelek szerint Budakeszin nem játszottak aktív szerepet a szálláskeresés szokásában. Egyedül
Nagykovácsiról tudjuk, hogy a helyi plébános (Franz Greszl) bekapcsolódott: az első áhítatot a templomban,
közösen tartották a csoportok, a plébános megszentelte a képeket és a házi alkalmakon is meg-megjelent,
ilyenkor ő vezette az imát. A szokás itt kiegészült egy szociális gesztussal is: a szállásadó család egy szegény
családnak ajándékozott ruhaadományt, élelmiszert. (Chors 1952: 96. ill. Greszl 1981: 64.)
21
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Üdvözlégy mellett a rózsafüzért27 és a loretói litániát, vagy Szent József litániáját imádkozták,
valamint elmélkedések hangzottak el a már említett könyvecskéből. Az áhítat forgatókönyve
csoportonként eltérhetett egymástól. Az egyház által jóváhagyott imák mellett imádkozhattak
különböző archaikus népi szövegeket is (amelyeket kräftig ’erős, hatásos’ imádságoknak
neveztek).28 Az imák között adventi és Mária-énekeket énekeltek – itt szerepet kaphattak a
községben használt énekeskönyvek dalai.
A kép karácsony után gyertyaszentelőig (febr. 2.), vagy egészen a jövő év adventjéig
annál a családnál maradt, amelyiknél legutoljára volt, itt később is összejöttek a csoport tagjai
imádkozni-énekelni (szombatonként vagy vasárnaponként, újév vagy vízkereszt napján).
A mai idősek közül sokan emlékeznek még erre a szokásra, amelyet még az 1940-es
években is gyakoroltak. A kitelepítés után, a kommunizmus évtizedeiben szünetelt, az 1990es évektől kezdve azonban templomba járó – elsősorban sváb származású – asszonyok
felújították a szokást, immár magyar nyelven.29
Christkindl
A Dunántúli-középhegység német falvaiban, és a Buda környéki településeken is általánosan
elterjedt volt a Christkindlspiel-nek, vagy Christkindlsingen-nek nevezett karácsonyi
dramatikus játék.30 A rendkívül sok változatban ismert szokás burgenlandi és alsó-ausztriai
játékokkal mutat hasonlóságot,31 de egyes részei más németek lakta vidékek karácsonyi
játékaiban is felbukkannak,32 nincs köze azonban a környékbeli magyar falvakból ismert
betlehemesekhez, pásztorjátékokhoz.33 A játék legkorábbi feljegyzése egy németországi
kutató, August Hartmann nevéhez fűződik (1876). Ő a közlésnél egy óbudai változatot vesz
alapul, de megjegyzi, hogy ugyanez a szöveg és dallamok vannak szokásban a környező
falvakban, így Budakeszin is:
„[Óbudán] az előadók 8-12 éves fiúk és lányok (főként szegényebb szőlősgazdák gyermekei), akik az
adventi időben […] a szomszédságban házról házra jártak. Az ablakok alatt elhangzó félénk kérdésüket,
hogy „Derfma nöt Christkindelsinga?”, legtöbbször barátságosan fogadták és bebocsájtották őket. De
ugyanezek a játékok (csekély eltérésekkel) honosak a Buda környékén élő úgynevezett svábok több
községében is, úgymint Budakeszen, Solymáron és Krottendorfban. Itt még rendkívül élőek, majd
minden gyerek fejből tudja őket. Már négy héttel Karácsony előtt összeállnak a gyerekek és tanulják az
éneklést. Van év, hogy négy csoport is van, az előzőben (1875) három volt.” (Solymár). Az előadásban

27

Ennek azokat a fajtáit, amelyek a Szent Család életének mozzanatait állítja a középpontba: örvendetes
rózsafüzér, rózsafüzér Szent József fájdalmának és hét örömének tiszteletére, rózsafüzér a Boldogságos Szűz
Mária tizenkét csillagáról.
28
Bonomi (Chors 1952: 96.) csak utal erre a lehetőségre, szöveget sajnos nem közöl, és hasonló imádságok
Budakesziről más forrásból sem ismertek. A budai hegyvidék más német falvaiban azonban még ma is gyűjthető
műfajról van szó – 2008-ban Etyeken például nemcsak imaszöveget sikerült gyűjteni, hanem annak aktív,
közösségi használatáról is beszámoltak (virrasztás). Így valószínűsíthető, hogy Budakeszin is ismertek és
használtak hasonló imádságokat. A műfajhoz ld.: Erdélyi 1976: 7-89.
29
A „Szállást keres a Szent Család” ájtatosságot a Rózsafüzér Társulat végzi, a templomban is hirdetik, a
sekrestyében lehet rá jelentkezni. Az időpont a háború előttihez képest előbbre tolódott (2012-ben pl. dec. 3-13.
– ld. Keszi Harangszó. Budakeszi egyházközségének kiadványa. X/39, 2012. dec. 2., 2. oldal).
30
Vö. többek között: Horak 1977: 44-139.; Gelencsér–Lukács 1991: 143-151. Nagy tömegben találhatók további
gyűjtések és utalások (a Budai hegyvidék falvaiból is) a freiburgi IVDE intézet Karasek-gyűjteményében
(Karasek, R6, M33 5, 6; M35 9, 10, 12, 13; M36, 9; ill. Karasek, Ortsbelege ungarisches Mittelgebirge, Ofner
Bergland /23 településről/).
31
Horak 1977: 44.
32
Karasek–Lanz 1971: 55ff. (Bukovina); Karasek–Horak 1972: 123ff. (Bácska); Horak 1975: 47-125. (Bánát).
Hartmann 1880: 11-12. (sziléziai, csehországi, bajorországi, pozsonyi és főrévi játékokkal való hasonlóság
megállapítása).
33
Fejér megyei falvak: Gelencsér–Lukács 1991. 114-143. A tinnyei bábtáncoltató betlehemesről: Szacsvay
1987: 28.
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a gazdag és szegény családok gyermekei egyaránt részt vesznek. Máriát, Gábrielt, Michaelt […]
majdnem mindig lányok alakítják; Szent Józsefet […] és a pásztort fiúk.”34

Későbbi gyűjtések eredményeképpen a játéknak számos környékbeli változata ismert,
de sajnos Budakesziről szólva a gyűjtő (Bonomi Jenő) csak a játék meglétének tényét tudja
megerősíteni, mivel anyaga a háborúban odaveszett.35 A játék szereplői a legtöbb változatban
Gábriel, Mária, József és még egy angyal (Hartmann-nál: Michael). Az előadók mindenhol 14
évesnél fiatalabb gyerekek voltak, az angyalokat és Máriát lányok, Józsefet és az esetleges
további szereplőket – pásztorok, „vesszőhordók” – fiúk. Utóbbiaknak nem nagyon volt
szövegük, csak a bekéredzkedésnél, az adományok kérésénél, illetve a néhol fontos szerephez
jutó vesszők hordozásában segédkeztek. Mária és az angyalok fehér inget, szoknyát és
kötényt viseltek, esetleg szalagokkal (sőt szentképekkel – pl. Zsámbék) díszítve. Mária fején
egyes változatokban fátyol, vagy korona volt, és a legtöbb változatban ő hordozta a jászolt a
Kisjézussal – bár néhol (így Hartmann változatában is) ez József feladata. Az angyalok
felszereléséhez díszített bot (Zepter, azaz jogar, vagy kard) és csengettyű tartozott. Hosszú
kibontott hajukat előrefésülték, hogy a gyerekek ne ismerjék föl őket. József vagy fehér
gatyában és férfikabátban öregemberként (Budakeszin is ilyen lehetett), vagy püspökre
emlékeztető süvegben (Zsámbék, Budajenő) jelent meg (alakja a Mikuláséval is
keveredhetett), általában bottal vagy fokossal a kezében.36
A játék (ld. függelék)37 a bekéredzkedéssel kezdődött (pl.: „Täafm ti Kriskhindl
aini?”).38 A bebocsájtás után először az egyik angyal lépett a házba (Hartmann változatában: a
magát Christkindlnek nevező Gabriel /1-8. sor/), aki maga után behívja a másik angyalt, aki
végül Máriát szólítja (9-14. sor). Mária belépve rögtön azt tudakolja, hogy a gyerekek tudnake szépen énekelni és imádkozni és ajándékokat („Betten”, „Gaben”), illetve a virgáccsal való
megismerkedést helyezi kilátásba, erre pedig a második angyal (Michael) is rákontrázik a
gyerekek rosszaságát ecsetelő énekével (15-25.). Gabriel kérlelésére végül Mária megenyhül
és szólítja Józsefet (26-34.). József bejön és a bölcsőt a kisdeddel az asztalra teszi. Ezután
kezdődik egy hosszú válaszolgatós ének („Joseph mein!” – 35-78.), amelyben Mária először a
bölcső ringatására kéri Józsefet, aki nehezen hajló derekára panaszkodik, de mégis ringatni
kezdi a gyermeket. Mária kérdéseket intéz hozzá (Mi lesz a neve? Mi lesz a pelenkája? Mi
lesz a bölcsője?), amelyekre József és a többi szereplő refrénje válaszol (Jézus, fátyol, jászol).
Mária mindvégig énekel, József versben válaszol.39 Ezután Mária a pásztort szólítja, aki egy
üstben „Müasilein”-t főz a Kisjézusnak, de közben a háziakat buzdítja adakozásra –
megszólalásából megtudjuk, hogy ő hordozza a csoport kasszáját (74-76.).40 A játék
zárásaként egy a Szent Család szálláskereséséről szóló ének (77-94.), egy további karácsonyi
ének (95-104.), majd az elköszönés következik (105-106.).

Hartmann 1880: 11-12. [A fordításban a települések és a nevek írásmódját némileg módosítottam – B.J.]
Karasek-Ortsbelege (Budakeszi).
36
Budakeszire nézve: Math 1986: 204.
37
A játék menetének leírásában a Hartmann által közreadott változatot veszem alapul, hiszen ez az egyetlen,
ahol konkrét utalás történik a budakeszi használatra. Az igényes lejegyzésben a szerző az a falvak közti néhány
eltérésre is utal, a függelékben közölt játék a megjegyzések alapján módosított „budakeszi változat”. Ahogy arra
Karl Horak utal, ez a változat sem tartalmazza a játék összes lehetséges elemét (pl. a szálláskeresést és a
pásztorjelenetet csak egy-egy ének helyettesíti).
38
Bonomi idézi így Budaörsről. Több változatban is megfigyelhető, hogy a játékosok magukat Christkindleknek nevezik – innen származik a játék elnevezése is.
39
Hartmann ezt a részt (35-78.) egy ónémet énekkel rokonítja, amely a „Laßt uns das Kindlein wiegen” kezdetű
énekkel együtt (44-49.) már egy 15. századi templomi (!) dramatikus szokásban („Kindelwiegen”) is megjelent.
„A mi budai játékunk idevágó sorai részben többet is nyújtanak a régi dal továbbképzésénél, amennyiben naivköltői stílusukkal rendkívül kedves hatást keltenek.” – írja Hartmann [ford. B.J.].
40
A később gyűjtött változatokban ez az elem mutatja a legnagyobb változékonyságot.
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A játék variánsainak magas száma a széles körű használatnak köszönhető, a gyűjtések
általában egy falun belül is több betlehemes csoportot és különböző játékváltozatot említenek,
sőt arra is van példa, hogy egyesek szomszéd településekre is átjártak (pl. Pesthidegkút –
Solymár – Nagykovácsi).41 Sajnos a játék betanulására, továbbhagyományozására, a
szereplők kiválasztására vonatkozóan nem rendelkezünk budakeszi adatokkal, de a középmagyarországi német népi színjátékokat elemző Karl Horak nyomán tudjuk, hogy a csoportok
mellett általában állt egy betanító asszony (Einlernfrau), esetleg valamelyik szereplő
édesanyja, aki nemcsak a szövegek és dallamok továbbadásában, hanem a rendezésben, a
ruhák elkészítésében is fontos szerepet játszott. De emellett létezett az egymás után következő
évjáratok közti továbbadás is.42
Néhány környékbeli faluban egészen az 1940-es évekig aktív gyakorlatról
beszélhetünk,43 Budakeszin azonban a 20. századi adatok már a szokás erős visszaszorulására
illetve módosulására utalnak.44 Arról a folyamatról lehet szó, amelynek során a Christkindljáték dramatikus elemeit egyre inkább elvesztve Christkindl-járássá vált.45 A fehér ruhába
öltözött Christkindl szerepét házról házra járó idősebb iskoláslányok, vagy a szülők által
felkért felnőtt rokon alakította. Esetleg a korábbi játék szövegrészleteit is felhasználva
megkérdezte a gyerekeket, hogy tudnak-e imádkozni, és intette őket, hogy jók legyenek. Majd
elhelyezte a háziak által előre előkészített karácsonyfát és átadta az ajándékokat. 46 A
leírásokban több helyen visszatér az a részben játékosan ijesztő, részben pedagógiai célzatú
elem, hogy a gyerekeknek szánt finomságokat az asztalra, vagy a padlóra szórják, a
Christkindl vagy krampuszszerű kísérője pedig a náluk lévő vesszővel, virgáccsal a gyerekek
kezére próbálnak csapni, miközben jó viselkedésre, szorgalmas tanulásra stb. szólítja föl
őket.47 Feltűnő a Christkindl funkciójának a megváltozása is. A Megváltó születését hirdető,
adománygyűjtő dramatikus játék helyére egy a kisgyermekek számára megrendezett jelenet
lépett, amely így fontos szerepet játszott a Szenteste dramaturgiájában. A régi játékban is
felbukkanó vizsgáztató-feddő-ajándékozó Christkindl (Mária) alakja itt új funkciókkal
gazdagodott (pl. a karácsonyfa és az ajándékok eredetének eltitkolása a gyermekek elől)
egyfajta átmenetet képezve a Szenteste „hagyományos” és „polgári mintára” megünnepelt
formája között. A krampusz figurája az „ijesztő” elemet volt hivatott képviselni, amely
azonban (hasonlóan a Mikulás-napi szokáshoz) egyre inkább háttérbe szorult.
Budakeszi esetében a Christkindl-járás ismert példái az 1910-1920-as évekre
tehetők.48 A harmincas években már ez az utóbbi forma is kikopott a gyakorlatból. A leírások
és mai idős adatközlők említenek ugyan „betlehemezőket”, ezeknek azonban szemmel
láthatóan nincs közük az eddig tárgyalt Christkindlspiel-hez.49 A csoportok résztvevői
kizárólag szegény családból származó gyermekek (egyesek szerint csak lányok, mások szerint
csak fiúk) voltak, akik karácsonyi énekekkel és rigmusokkal jártak házról házra. A dalok és
szövegek ekkor már – egybehangzó vélemény szerint – magyar nyelvűek voltak. A
betlehemeseknek a Szenteste forgatókönyvében nem volt már funkciójuk, nem is 24-én
41

Karasek-Ortsbelege (Solymár); Horak 1977: 23.
Horak 1977: 186-189. Ugyanez elmondható a Christkindlspiel mellett a Dreikönigssingen csoportjairól is.
43
Etyeken például olyannyira élő és közismert volt még a szokás, hogy azt a kitelepítés után – az etyeki identitás
erősítésére, az otthoni karácsonyok megidézésére – Németországban is újraélesztették (Schmidt-Ebhausen 1953;
Pehmehka 1953).
44
Bár Bonomi állítása szerint 1930 és 1944 között gyűjtötte Christkindlspiel budakeszi változatait (több változat
is létezhetett), ez nem bizonyíték a szokás egykorú használatára.
45
Horak 1977: 136-139; Gelencsér–Lukács 1991: 150-151.
46
Vö. Bonomi 1933: 68.
47
Bonomi 1933: 31, 66.
48
A függelékben közölt kivonatban például egy 1905-ös születésű visszaemlékező gyerekkori szentestéit
fölelevenítve sorolja el a fenti elemeket. (Bechtold M. 1977: 104.); ld. még: Bresch é.n.: 93.
49
Math 1986: 204.; szóbeli közlések: SzJ; SzJné; VJné; SzKné.
42
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jártak.50 Elsődleges céljuk az adomány- és pénzgyűjtés volt – ezért nem is voltak minden
háznál szívesen látott vendégek.51
A szenteste
A két világháború közötti gyűjtésekben és mai adatközlők visszaemlékezéseiben
szórványosan fellelhetők még a téli napforduló körül koncentrálódó paraszti hiedelmek és
szokások maradványai, ezek elterjedtségét és intenzitását ugyanakkor ma már nehéz
megítélni.
Karácsonyi hiedelmek
Például a 1930-as évek Budakeszijén már csak a távoli emléke élt a környéken (Pilisvörösvár, Zsámbék,
Pomáz) és az ország sok területén még meglévő szokásnak, hogy a falu tehén- és disznópásztorai
karácsony este (vagy az azelőtti napokban) vesszőköteggel járják végig a gazdákat. A hiedelem szerint
annyi fiatal állat született a következő évben, ahány ágacska volt a gazda vagy a gazdasszony által
kihúzott vesszőn (a tehénpásztor vesszői ennek megfelelően két- a disznópásztoréi sokágúak voltak). A
vesszőhöz kapcsolódó egyéb cselekmények nem adatoltak Budakesziről. 52 Bonomi ezen kívül is sok
olyan karácsonyi hiedelmet, szokást említ Budaörssel kapcsolatban, amelyek Budakeszin is ismertek
voltak, illetve ismertek lehettek. Az adventi hiedelmekhez hasonlóan ismeretük, használatuk azonban a
gyűjtések idején már egyáltalán nem mondható általánosnak. A főképp a gazdálkodásra vonatkozó
szokáscselekményekre az 1920-30-as években született korosztály nem igen emlékszik már.53

Kivételt képez a ház helységeinek és az istállóknak a kifüstölése (Ausraukn, Raukn).
Ez a cselekmény kötődhetett Luca, Tamás, vagy Ádám-Éva napjához, Szilveszterhez és
vízkereszthez is54 – legtovább a december 24-i füstölés tartotta magát.55 Ekkor – a hiedelem
szerint a boszorkányok illetve más gonosz szellemek elleni védekezésül – a háziasszony
(mások szerint a legidősebb asszony) a szeneslapátra vett parázsra tömjént (esetleg szentelt
füveket) szórt és annak füstjével járta végig a ház minden szobáját és az istállókat. A szokás
egyébként minden archaikusnak tűnő eredet és magyarázat ellenére nem más, mint az Egyház
által vízkeresztkor végzett házszentelési szertartás maradványa (ld. a vízkeresztről szóló
részt).
A két világháború között a családok többségében már a Szenteste megünneplésének
polgári mintái domináltak, bár foglalkozástól, társadalmi helyzettől függően ez családonként
igen eltérő lehetett. A későbbi visszaemlékezések a szentestének egy a maitól kevéssé eltérő
forgatókönyvét írják le a fenyőfa gyerekek előli rejtegetésétől, a „megpillantás katarzisán” át

Egyesek Karácsony előtti, mások Karácsony utáni (!) betlehemes csoportokra emlékeznek.
A dramatikus, illetve házaló népszokások esetében jellemző folyamat, hogy eredeti funkciójukat elvesztve az
eredeti időponttól is függetlenedik, a résztvevők életkora és társadalmi státusa lecsökken és az adománygyűjtő
cél válik uralkodóvá, ami az előadott játék elcsökevényesedéséhez, végül eltűnéséhez vezet. Ugyanez fokozottan
igaz a Dreikönigssingenre is (ld. ott). Vö.: Horak 1977: 189-193., 220-225.
52
A szokás a pásztorok természetbeni juttatásainak beszedésének egyik formája is volt, és általában szoros
kapcsolatban állt az aprószentek-napi vesszőzéssel, a vesszőköteget sok helyen aprószenteknek is nevezték.
(Tátrai 2002 324.; MNL 1: 117-118; MNA VIII, 1992: 560. sz. térképlap). A szokás kihalása Budakeszin a
legeltető állattartás visszaszorulásával magyarázható. (Bonomi 1965: 36-37, 63.)
53
Néhány példa (Bonomi 1965: 31-32.) A háziasszonynak sokáig kellett ülni a karácsonyi asztalnál, hogy a
tyúkok is sokáig üljenek a tojásaikon. Éjféli misére indulván a gazda bemegy az istállóba, felkelti a lovakatmarhákat: „Der Heiland ist geboren”, és kivételesen nagy adag abrakot, szénát ad nekik, hogy az éjféli mise alatt,
mikor megszólalnak (Budakeszin éjfélkor), ne panaszkodjanak. Ha valaki ilyenkor hallaná őket, megmondaná
nekik a haláluk napját. Budakeszin régen szokás volt a karácsony esti ételmaradék elégetése, ami annak szakrális
jellegét emelte ki, erre azonban a mai adatközlők már nem emlékeznek. (Bonomi 1933: 32, 67.)
54
És más falvakban az időszak egyéb napjaihoz is. Vö.: Bonomi 1933: 30, 65; Bonomi 1965: 39 (általános, nem
Budakeszi szokásként említi).
55
Math 1986: 204.: „am Nachmittag des 24. Dezember wurden die Häuser durch Weihrauch von allem Bösen
befreit”; Bresch é.n. 99.; szóbeli közlések: SzJ, SzJné. Találkoztam olyan családdal is, ahol egészen napjainkig él
a füstölés szokása.
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51

13

az ajándékok megtekintéséig.56 A középpontban az aranyozott és ezüstözött diókkal,
almákkal, mézeskaláccsal, aszalt gyümölcsökkel, pattogatott kukoricával, „angyalhajjal”,
(saját készítésű, főzött, vagy vásárolt) szaloncukorral és gyertyákkal díszített karácsonyfa
állt.57 A karácsonyfa alatt a betlehem valamilyen formáját és gyümölcsöket helyeztek el, az
ünneplés karácsonyi dalok énekléséből és imádkozásból állt (többnyire már magyar nyelven).
Az asztalra jellemzően böjti ételek kerültek – korábban mákosmetélt, alma, dió, később ezeket
szorította ki a sült hal és más halételek burgonyakörettel. A karácsonyi asztal jellemző
süteménye a diós- és mákos bejgli (Mohnpeigl, Nußpeigl) volt.58 Az éjféli miséig hátralévő
idő (társas)játékokkal, kártyázással, beszélgetéssel telt.
Az éjféli misére menet régebben – írja ezt az 1930-as évek elején Bonomi – szokás
volt égve hagyni a lámpát, hogy a Krisztusnak, a világ világosságának születésekor a
házakban se legyen sötétség.59 A miséről kijőve az embereket korábban a pásztorok (Hojde)
ostorpattogtatása (Kleschn) és kürtölése (Tudln) fogadta – eredeti jelentése szerint rontásűző
céllal.60 Ez a fajta zajkeltés az 1930-as évek végén már visszaszorulóban volt, illetve
átértelmeződött, amennyiben a rezesbanda játszott a templom előtt.61 Élő és általánosan
elterjedt volt viszont az a szokás, hogy a miséről hazatérve – immár a böjt végeztével – a
rokonok, barátok egymásnál összegyűltek beszélgetni és elfogyasztani az ún. Mäitnwuescht-ot
(Mettenwurst – vö.: Mette ’éjféli mise’): a karácsony előtti disznóvágásból származó, már
megfüstölt kolbászt megfőzték és tormával, esetleg paradicsomszósszal leöntve
fogyasztották.62
A Karácsony gyermekünnep-jellegének megerősödése önmagában is érdekes jelenség:
külön kitérhetünk például a gyermekek Jézuska-várásának formáira is. A karácsony előtti
időben a pirosló ég alját azzal magyarázták, hogy az angyalok (vagy a Kisjézus) készítik már
az ajándékokat és sütik a süteményt („Ti Engel ta scha Pocherei poche!”).63 A Szentestére
készülve élt a gyerekek körében az a képzet is, hogy a városba induló felnőttek Budapesten
találkoznak a Jézuskával, és átadhatják neki a leveleket, üzeneteket.64 Több adat is utal arra,
hogy a gyerekek az ajtó elé kihelyezett szénával készültek az ünnepre, amely a Jézuska illetve
a szent család szamarának marasztalására szolgált. Bonomi gyűjtése szerint Budaörsön a
Jézuska létrán száll le az égből a földre, majd az erdőbe megy karácsonyfáért, onnan pedig
ajándékokkal dúsan megrakott kocsijával, amelyet szamár húz egyenesen a jó gyerekekhez
siet – ezért szénát kötöttek egy fára, hogy a szamár nyugodtan és hosszan álljon a ház előtt.65
Ő ugyan Budakesziről kihaltnak mondja a szokást, de számos adat utal a korábbi gyakorlatra
és a narratíva szintjén egyes családoknál tovább is fennmaradt:

Math 1986: 204-205.; Bresch é.n.: 16-18. Korábban a Christkindl ill. a betlehemesek hozták az előzőleg az
édesanya (ill. az asszonyok) által feldíszített fát (ld. följebb, illetve Bonomi 1933: 68).
57
A karácsonyfa elterjedésének pontos idejét nem ismerjük, de valószínűleg a századforduló táján kezdte
kiszorítani, a borókát (Kraunawäiten), amely addig a szenteste növényi kelléke volt. Egyes családoknál
(szegénység vagy spórolás miatt) még az 1930-as években is borókaágat díszítettek. Ekkor már a hagyományos
díszek mellett a modern anyagok, díszek és a csillagszóró is megjelentek (Bonomi 1933: 33, 68; Bechtold, M.
1977: 104-105.; illetve szóbeli közlések: SzJ; KLné.
58
Math 1986: 204-205; szóbeli közlés: SzJné.
59
Bonomi 1933: 32, 67.
60
Az eredetileg rontáselhárító célú zajkeltő felvonulós játékokhoz általában ld. Ujváry 1983. 43-53.
61
Bonomi 1933: 33, 68; Bonomi 1965: 39. (általános, nem Budakeszi) ill. Math 1986: 205; szóbeli közlés: VJné.
62
Bresch é.n. 18; Math 1986: 205; Bonomi 1933: 33; szóbeli közlések: VJné; SzJ; SzJné.
63
Ez a kép egyes családokban napjainkig ismert. Vértesboglárról említi: Gelencsér–Lukács 1991: 146.
64
Bonomi Budaörsről írja le, hogy a gyerekek városba induló anyjuk lelkére kötik: „Waunz in Schtot khumz,
schofz in Kriskhindl wos aun!” (Bonomi 1933: 31), de az 1980-as, 1990-es évek Budakeszijén a ezen sorok
szerzője is épp ilyen formában (csak immár magyar nyelven) tartotta a kapcsolatot a Jézuskával, dédnagyanyjuk
(szül. 1910) segítségével.
65
Bonomi 1933: 31-32, 66-67.
56
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„A gyerekek szénát tettek a ház ajtaja elé a szent család szamara számára. Mindenki igyekezett jókora
szénakupacot felmutatni, arra az esetre, ha megkérdeznék tőlük: „Tettél szépen szénát a szamárnak?”
Igen, így kellett lennie – minél jobb és nagyobb volt a szénakupac, annál tovább kellett a Jézuskának a
házban időznie.”66

A gyerekek megajándékozása is csak a 20. században vált általánossá. Az
ajándékokkal kapcsolatban általában kiemelik azok szegényességét és használati értékét (pl.
kötött ruhadarabok, irka, palatábla) és a spórolást: több adat is utal arra, hogy ugyanazokat a
játékokat évről-évre (esetleg átfestve, átalakítva) ismételten megkapták a gyerekek.67 Más
családokban ugyanakkor már az 1930-as években nagy értékű és fényűző ajándékozás folyt.68
Az ajándékozás mértéke nem kizárólag az anyagi helyzettől, hanem a család ünnephez való
hozzáállásától és egyéb tényezőktől (pl. a gyerekek száma) is függött.69

Karácsonytól vízkeresztig
A karácsonytól újévig, illetve bizonyos mértékben egészen vízkeresztig terjedő napok
kiemelt, ünnepi időt képeznek, ezt a jellegét tulajdonképpen máig nem vesztette el, bár a
kiemelkedés hangsúlyai az évtizedek során eltolódtak. A hagyományos paraszti felfogás
szerint ezt az időszakot az ünnep jegyében megfogalmazódó munkatilalmak, másrészt a
régiből az újba való átmenetet jelző, a jövő évre vonatkozó hiedelmek, szokások jellemezték.
Tartózkodni kellett a kenyérsütéstől, mosástól, teregetéstől és általában mindenfajta fizikai
munkától – általában ezeket a tilalmakat a jövő évre vonatkozó, vagy az adott napra utaló
analógiás hiedelmek nyomatékosították.
Hiedelmek a karácsonytól vízkeresztig
Aprószentekkor például azért nem szabad varrni, mert „a tűvel megszurkálnák azokat a kis lelkeket”. 70
Ha karácsony és vízkereszt között kenyeret sütnek, nem győzik majd kenyérrel az új évben, mert
láthatatlan vendégként a háromkirályok is esznek belőle („mə krikt Mitfräissə” – vagyis: „wir kriegen
Mitfresser”). Az ekkor kiteregetett ruhadarabok száma a következő évben elhulló állatok számát (sőt
esetleg családtagok halálát) vetíti előre.71 A két világháború közötti Budakeszin azonban ezeknek a
képzeteknek már egyre kisebb körben tulajdonítottak valódi jelentőséget, a mai adatközlők többsége
vagy nem is ismeri már őket, vagy komolytalan babonaként esetleg egyszerű szólásként emlékszik
rájuk.

István, János, aprószentek
Erre az időszakra esik István és János napja (december 26. ill. 27.), amelyek (főleg az utóbbi)
Budakeszin igen kedvelt keresztnévnek számítottak, családi, baráti körben ilyenkor általában
összejöttek névnapköszöntésre, külön István és János napi köszöntő szövegek azonban nem
Máté 1986: 204. [ford. B.J.]. Martin Bechtoldnak az 1910-es évekről szóló leírásában az ajándékot hozó
angyal (Christkindl) szamara elé szénát tesznek: Bechtold M. 1977: 104. (a szöveg kivonatát ld. a függelékben).
A mai idős adatközlők gyerekkorukban már csak az említés szintjén találkoztak ezzel szokással, a széna valós
kihelyezésére nem került már sor.
67
Bresch é.n.: 17; Pradl 1954, 1958.
68
Egymás (főleg a gyerekek) megajándékozása, mint a karácsonyeste szerves része a magyar paraszti
közösségekben a 20. század közepe táján kezdett elterjedni. Szacsvay Éva tinnyei és mezőkövesdi családok
körében végzett kutatásai alapján az ajándékozás szokása az 1940-es évekre terjed el a jobb anyagi körülmények
között élőknél. A háború visszavetette a tendenciát, majd az 1960-as években kezdett igazán nagy méreteket
ölteni (Szacsvay 1999: 621).
69
Egy városi tisztviselő édesapával és sokáig egyke gyerekként felnőtt adatközlőm gazdag, bőséges ajándékokra
emlékszik, míg egy másik, aki ugyancsak tehetős, de tradicionális gazdacsaládba született, a spórolást, az
ajándékok hasznosságát emeli ki (szóbeli közlések: KLné, SzKné).
70
Szóbeli közlés: KLné.
71
Bonomi 1933: 34, 68; Bonomi 1965: 39 (általános, nem csak Budakeszi).
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ismertek. A templomban János napján szentelt borból korábban szokás volt rövid vallásos
formula (vagy keresztvetés) kíséretében három kortyot, ún. Johannissegent inni, majd a
pincében minden hordóba önteni belőle valamennyit.72 Az István napi zabszentelésre és hozzá
kapcsolódó szokásokra nincs adatunk Budakesziről.
Aprószentek napjához (december 28.) kötődően egy egykori egyházi szentelményből
(vesszőszentelés) alakult ki az aprószentek-napi korbácsolás (német falvakban: Aufkhindln),
amelynek országszerte és a Buda-környéki illetve Fejér megyei falvakból is számos változata
ismert.73 Budakesziről arra a formára nincs adatunk, amely szerint gyermekek járnak a
faluban, és jókívánságok kíséretében vesszőzik meg a háziakat. Néhány családban viszont a
harmincas évekig megmaradt az a szokás, hogy az apa vagy az anya a még alvó gyerekek
lábát szelíden megverte, hogy azok „frissek és egészségesek” maradjanak („Frisch un xunt,
paist ti khe toode Hunt!”74), még ha nem is tulajdonítottak már a szokásnak valódi betegségés rontáselhárító szerepet. Régebben erre a célra a Barbarazweig-et, vagy azt a vesszőt
használták, amelyet a pásztorok által körbehordott kötegből húztak Karácsony este. 75 A
jókívánság első két szava („frisch und gsund!”) szófordulatként – a szokásháttértől
függetlenedve – máig él a sváb beszélők között (például húsvéti locsoláskor mondják).
Szilveszter és újév
Szilveszter napja az új évbe való átmenet jegyében zajlott. Ennek a 19-20. századi adatok
alapján ennek szerves részét képezte a templomi hálaadó szentmise, amelyen az előző év
statisztikái is elhangzottak. A rezesbanda a templom előtt „lefújta az óévet” („s oldi Joa wäat
opkeploosn” – vagyis: „das alte Jahr wird abgeblasen”), és esetleg a helyi notabilitások háza
előtt is játszott egy-két darabot („Naejoaraunplosn” – azaz: „Neujahranblasen”). A
Szilveszter estét országszerte jellemző zajkeltés (ld. még Szenteste) rontásűző funkcióját
ugyan Budakeszin a 20. századra már elvesztette, de az éjszaka „hangos jellege” így is
megmaradt. Edith Math írja, hogy a legények gyufafejekkel töltött pincekulcsokból
készítettek házi „rakétákat”. Az öregebbek ismerőseik, családjuk körében kártyázással,
beszélgetéssel töltötték az évből hátralévő időt. A fiatalabbak a vendéglőkben ettek-ittak,
táncoltak,76 ahol éjfélkor a zenekar indulókat játszott és a jelenlévők boldog új évet kívántak
egymásnak. Régebben a kocsmában az asztalról leugorva ugrottak bele jelképesen az új
évbe.77
Újévi hiedlemek
Az újévhez kötődő mindenfelé elterjedt babonák közül több Budakeszin is ismert volt: alapgondolatuk
általában az, hogy ami az év első napján történik, az kihat az egész évre. Ma már nehéz megítélni,
milyen mértékben és milyen körben tartották érvényesnek például az újévi munkatilalmat (lásd a
„Karácsonytól vízkeresztig” című részt), vagy azt a hiedelmet, hogy egy hímnemű személlyel való első
találkozás szerencsét, a nővel (főleg öreggel) való viszont szerencsétlenséget jelent, vagy azt, hogy
szárnyast nem, csak sertést esznek ezen a napon, mert az előbbi elkaparja, utóbbi kitúrja a szerencsét. A
cigánnyal illetve kéményseprővel való találkozást is szerencsehozóként emlegették. 78 Edith Math ír még
az új évre vonatkozó szerelmi jóslásokról (ólomöntés, gombócfőzés, diótörés) is, de megjegyzi, hogy
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Bonomi 1933: 34, 68-69. A szokás országszerte elterjedt volt (vö.: Tátrai–Karácsony Molnár 1997: 246.
Általában ld. MNL 1: 118-119; a szokás történeti hátteréhez: Dömötör 1964: 163-164; Bálint 1998 (1): 163169. Fejér megyei példák: Gelencsér–Lukács 1991: 156-161; Buda környékiek: Bonomi 1933: 34, 69.
74
„Friss és egészséges, ne harapjon meg döglött kutya.” [ford. B.J.]
75
Bonomi ezt Budakesziről már kihalt szokásként említi.
76
Bonomi 1937: 52. Hozzá kell tennünk, hogy korábban nem volt szokásban a szilveszteri tánc, csak a farsang
kezdetén, vízkereszt utáni vasárnap volt az első táncalkalom.
77
Bonomi 1933: 35, 69-70; Math 1986: 205-206.
78
Eszterle 1929: 70; Bresch é.n.: 99-100; Bonomi 1933: 35-36, 70. ill. szóbeli közlések többektől.
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mindezek csak „újévi tréfák” voltak. 79 Ezek a jövőjóslások minden bizonnyal városi hatásra terjedtek el
a két világháború között.80

Újév napján egészen a negyvenes évekig szokásban volt, hogy a fiúgyermekek reggel
újévet köszöntöttek (Noijoaraunwintschn, vagy egyszerűen Winschn). A köszöntöttek köre a
szűk rokonságtól (nagyszülők, keresztszülők) a szomszédokon át egész széles körre is
kiterjedhetett. Ezt az utóbbi, adománygyűjtő célú újévköszöntést Jakob Bechtoldnak a saját
gyerekkori emlékeit (1890-es évek) idéző leírásából ismerhetjük meg.81 Az adatok alapján
úgy tűnik, hogy a 1930-40-es években inkább már csak családi körben volt jellemző a
jókívánságok átadása. A hosszabb-rövidebb köszöntőket (ld. függelék) régebben otthon vagy
egymástól tanulták, ezek közül több még a mai idősek emlékezetében is él.82 Arra is van adat,
hogy legények harmonika- és énekszóval köszöntötték ilyenkor a lányokat.83 Az idősebbek –
elsősorban szintén a férfiak – is gyakran tettek köszöntő látogatást rokonaiknál,
ismerőseiknél.
Dreikönigsingen
A háromkirályok hódolatának bibliai történetére épülő dramatikus népszokások egyrészt
szoros rokonságban állnak a karácsonyi színjátékokkal (néhol annak részét is képezik),
másrészt az egyházi év logikája szerint már inkább vízkereszthez kötődnek, sőt farsangi
vonásokat is hordoznak.84 Országszerte, és a budai környék szinte minden településén
elterjedt szokásról van szó.85
Budakeszivel kapcsolatos első említése – csakúgy, mint a Christkindlsingen esetében
– August Hartmann nevéhez fűződik.86 Hartmann szerint a Buda környéki falvakban még ez a
szokás is „nagyon élő” volt, évente több gyerekcsoport is járt a „vízkereszt előtti napokban”
botra (korábban kiugratható rácsszerű tartóra) erősített, szitából készített, belülről gyertyával
megvilágított csillagjukkal. A szerecsenkirályt általában egy fiú, a két fehér királyt és a
csillagot hordozó „angyalt” lányok alakították. Más gyűjtések és leírások szerint a
háromkirályokat alakító gyerekek (mind fiúk) kabátjukra húzott fehér inget (esetleg piros
vörös övvel) és papírból készült (püspök)süveget viseltek, és egy rúdra erősített (színes vagy
aranyszínű) papírcsillaggal valamint egy kasszával jártak.87 A Dreikönigsingen leginkább
újév és vízkereszt közötti napokban zajlott, bár Bonomi szerint Budaörsön már a Karácsony
utáni napokban útnak indultak. A Sternsingerlied eléneklése után süteményt, vagy némi pénzt
kaptak. A szokásban igen hamar túlsúlyba került az adománygyűjtő funkció, a játék
mindinkább a szegény gyermekek pénzgyűjtő körútjává vált.88 A szokásnak erre a
devalvációjára utalhat a „háromkirályokat” csúfoló rigmus is:
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Math 1986: 206.; szóbeli közlések: SzJ; SzJné.
Bonomi 1933: 30-31. Bonomi ír régebbi keletű szerelmi jóslási eljárásokról is, ezekre azonban nincsen
budakeszi adat.
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Bechtold J. 1977a
82
Bonomi 1933: 35, 70; Math 1986: 206; szóbeli közlések: SzJ és többen mások.
83
Bonomi 1933: 35, 70.
84
Dömötör 1964: 161-162, 166-174.
85
Fejér megyei német és magyar falvak példái: Gelencsér–Lukács 1991: 176-179; az etyekiek a Christkindlspielhez hasonlóan ezt a szokást is felelevenítették a kitelepítés után Németországban (Schmidt-Ebhausen 1953).
86
Hartmann 1880: 9-11.
87
Sztodaly 1888; Math 1986: 206.
88
Amint azt Karl Horak – más magyarországi német változatokkal egybevetve – a közép-magyarországi
háromkirályok-járással kapcsolatban általánosságban is megállapítja. Az eredeti időponttól (vízkereszt előestéje,
sötétedés után) való elszakadás is a szokás adománygyűjtő jellegének eluralkodásával lehet kapcsolatban. Horak
a szokás eltűnésében a helyi intelligenciát is felelősnek tartja (papok, tanítók), akik „tiltották a német énekek
éneklését és magyarokat vezettek be helyettük,” bár ezt konkrét példákkal nem támasztja alá. Ritter Mihály
Budaörsről szóló munkájában lesajnálóan ír a „háromkirályokról”, hozzátéve, hogy azért mindenki örült, hogy
egy ilyen szép régi szokást megőriznek (Ritter 1996: 15.) Hasonló folyamat figyelhető meg a magyar területek
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Ti hailingə trai Khäinich mid iən Schtäan,
Ti fräissn ti Zwäischpm mit zaumstn Khäan.89

A környező községek némelyikében a szokást egészen az 1940-50-es évekig
gyakorolták, a Sternsingerlied több változata is ismert, néhol a királyok bemutatkozó
formuláival (Budaörs) kiegészülve.90 Budakeszin azonban valamivel korábban, az első
világháború utáni évtizedben abbamaradt, a mai idős adatközlők már nem emlékeznek rá, és
bár a játék meglétét számos forrás megerősíti, teljes játékközlés Budakesziről nem maradt
fenn.91 A függelékben közölt változatot August Hartmann Óbudán gyűjtötte, azzal a
megjegyzéssel, hogy – többek közt – Budakeszin is hasonló játék van használatban. Az
eredetileg valószínűleg négy szereplőt (Gáspár, Menyhért, Boldizsár, Heródes) felvonultató
játék dramatikus elemei már a 19. század végén is eltűnőben voltak, a párbeszédes részek
lekopásával, a szokás gyakorlatilag a csillagének (Sternlied) eléneklésére redukálódott,92
kiegészülve az adománykérő formulákkal. Ezeket Hartmann változatában – mint általában – a
„szerecsenkirály” (N.B. a legtöbbször: Gáspár) mondta el, akinek az alakja egy harsány,
jellegében farsangi figurának az alakjával kontaminálódott (Johannes Pferschenkern).93 A
későbbi feljegyzések csak a csillagének egy rövid változatát hozzák, a szokás a 20. században
már csak ennek a házaknál való eléneklését jelentette.
Vízkereszt
Az egyházi évben vízkereszt (január 6.) napjával zárul a karácsonyi idő. Az ünnep hármas
jelentése (a napkeleti bölcsek látogatása az újszülött Jézusnál; Jézus megkeresztelkedése a
Jordánban; a borrá változtatott víz csodája a kánai menyegzőn) nemcsak a liturgiában, de az
ezek nyomán kialakult laikus gyakorlatban, a népi hiedelemvilágban is tetten érhető. A
háromkirályok hódolatát felidéző házaló szokásról az előzőekben már esett szó. Szorosabban
kötődnek vízkereszt napjához a különböző egyházi szentelmények, és azok paraliturgikus
felhasználásai. Ezek közül magának a víznek jut a legfontosabb szerep. A vízkereszti
vigíliaszentmise keretében megszentelt vízből a hívek vittek magukkal. 94 A szenteltvíznek
vízkeresztkor (meghintették az embereket és állatokat is, három kortyot isznak belőle torokbaj
ellen) és az egész év során történő sokrétű felhasználását számos forrásból ismerjük.95 A két
világháború közti Budakesziről ugyan nem sok adatunk van a szenteltvíz paraliturgikus,

háromkirályjárásával kapcsolatban (MNL 2: 477) is, de ugyanezek a megjegyzések a betlehemezéssel
kapcsolatban is megtehetők.
89
Bonomi 1933: 37. [nyersfordításban (B.J.): A három királyok a csillaggal, megeszik a szilvát maggal.]
90
A Dreikönigsingen a Buda környéki és vértesi német falvak többségében ismert volt. Ld. pl. Bonomi 1933:
36-37; Horak 1977: 156-170; (közeli magyar falvakban (móri völgy, zámolyi medence, Csákberény: Gelencsér–
Lukács 1991: 292-294; Horak 1977. 156-170. további irodalommal.
91
Egy igen korai, vázlatos gyűjtés maradt fönt Emerich Stodalától (Sztodaly Imrétől) (Sztodaly 1888). Ő
származási helyként csak annyit jelez, hogy „Svábhegy és Budakeszi”. Bonomi Jenő a ’30-as években még
rögzíteni tudta a játék budakeszi változatait is, de gyűjtései odavesztek (vö.: Bonomi 1933: 36-37, 70),
Budakeszi írott visszaemlékezések: Math 1986: 206.; Bresch é.n.: 4–5. Bresch szövegrészleteket is közöl.
92
Hartmann szerint ennek gyökerei a 15. századig nyúlnak vissza. (Hartmann 1880: 12.; vö.: Weckernagel,
1867: 708-712.).
93
Hartmann 1880: 12.
94
A szentelendő víz a templom hátuljában egy nagy fadézsában (Pouding) állt, az emberek pedig általában
tejeskannával (Plitzerl) merítettek belőle. Otthon a legtöbb házban megtalálható szenteltvíztartóba (Waichkriigl)
öntöttek belőle, a többit egyéb célokra tették félre (Math 1986: 206; szóbeli közlések: SzJ.
95
A Buda-környéki falvakból: Bonomi 1933: 38, 70-71.
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hiedelemalapú használatra, de egyes családokban, erősebben vallásos személyeknél minden
bizonnyal fontos szerepet játszott.96
A vízkereszti szentelmények közül – a víz mellett – ki kell emelnünk az ekkor
szokásos házszentelés egyéb kellékeit: a krétát és a tömjént.97 Korábban vízkereszt
nyolcadában a pap végiglátogatta házakat, a szenteltvízzel meghintette, a tömjénnel kifüstölte,
a krétával pedig az ajtófélfát jelölte meg. Noha a néprajzi gyűjtések idején ez az egyházi
szertartás Budakeszin már nem volt általános gyakorlat, annak nyomai széles körben tovább
éltek. A családok többségében a családfő (vagy másvalaki) felírta az ajtó fölé a háromkirályok
kezdőbetűit és az adott évszámot (pl. 19 C. + M. + B. 35) – esetleg szentelt krétával. Néhány
visszaemlékezés utal arra, hogy a ház helyiségeinek kifüstölését néhány családban nemcsak
Karácsonykor, hanem „eredeti” időpontjában, vízkeresztkor is elvégezték.98 Mindez, csakúgy,
mint a felirat eredetileg a háznak és lakóinak védelmét szolgálta a gonosz szellemek ellen, az
ennek tulajdonított jelentőség azonban a két háború közti időszak adatai alapján egyénileg és
családonként nagy eltéréseket mutatott. A rontásűző funkció komolyan vételére utal az, hogy
néhol a fenti feliratot egyesek a boszorkányszög (Trudhaxn ’pentagramma’)99 felrajzolásával
is megtámogatták, másfelől viszont ismertek a három betűt kifigurázó tréfás mondások is.100
Gyertyaszentelő és Szent Balázs napja
Gyertyaszentelő Boldogasszony (Mariä Lichtmeß) ünnepén (február 2.) a vallásos
családokban szokás volt a templomban gyertyát szenteltetni,101 amely szentelt gyertyát vihar
idején a villámok elhárítására gyújtották meg.102 Fontos szerepet játszik a gyertya a másnapi
Balázs-áldásban is (február 3.), amelyet torokbaj ellen tartottak hatásosnak.

Farsang
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak az egyházi naptár szerint évközi idő. Sajátos
jellegét éppen az ünnepektől való mentesség adja: két nagy ünnepkör közötti szabad időről
van szó. Ez volt a lakodalmak és a disznóvágások (Schlochtn – Sautanz) legfőbb ideje is.103 A
farsangot európaszerte a féktelen mulatozás és rendkívül változatos, mozgalmas szokások
jellemezték és jellemzik ma is, bár az egyházi ünnepek elprofanizálódásával párhuzamosan a
Maria Bresch visszaemlékezésében a következő példa olvasható. Gyermekkorában vihar idején édesanyjukkal
imádkoztak, villámláskor keresztet vetettek és meghintették magukat szenteltvízzel. (Bresch é.n.: 96.; vö. még
Bonomi 1933: 37, 70)
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Az 1817-es direktórium szerint a víz mellett a „királyok ajándékait” szentelik meg: „In Epiphania Domini,
juxta Praescriptum Ritualis, Regum Munera, et Aqua lustralis benedicitur.” (Directorium 1817) Kenyeret, sót,
almát, hagymát is vihettek magukkal a templomba, hogy azokat is megszenteltessék. Az élelmiszereket a család
elfogyasztotta, de a maradék sóból és a kenyérből az állatok is kaphattak.
98
A 19. század első felében ehhez a szentelési látogatáshoz kapcsolódott az éves lélekösszeírás is: „Tum ad
specialem Communitatis scriptam Requisitionem, per decursum Octavae Domorum Incensatio, ac una
Conscriptio sit Animarum.” (Directorium 1817). A házszentelés egyházi gyakorlatára egy igen korai solymári
példát idézhetünk még. August Hartmann 1880-ban írja, hogy Solymáron 40 évvel azelőttig (!) a pap és a tanító
járt a ministránsok kíséretében – Háromkirályok napján – házról házra, és kifüstölte a ház helyiségeit (Ausraukǎ,
Heiligendreikönigrauch). Megvendégelték őket, a ministránsok esetenként némi pénzt is kaptak. A szokáshoz
egy új évet köszöntő, a háromkirályok tömjénajándékát fölemlegető dal is kapcsolódott. (Hartmann 1880. 1516.). Valószínűleg Budakeszi esetében is ennek az egyházi szentelésnek a maradékáról beszélhetünk.
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A Trudenfuß felrajzolásától várt óvó-védő szerepéhez ld: HDA 8: 1199; HDA 11 (Nachtrag): 587.
100
Szóbeli közlés: H.M.; Bonomi 1933: 38-71. (bár ő Budakeszin gyűjtött parafrázist nem közöl)
101
A gyertyaszentelést már az 1817-es Directorium is említi (előírja), sőt ekkor még a templom körül körmenetet
is tartottak gyertyaszentelőkor: Festo Purificatae benedicuntur Cerei, et circa Ecclesiam processio ducitur.
(Directorium 1817)
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Bonomi 1933: 38, 71. A szentelt gyertya viharelhárító és rendkívül sokrétű egyéb felhasználásának német
párhuzamait lásd: HDA 5: 1261 ff.
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Érzékletes visszaemlékezés a disznóvágásról: Bechtold J. 1977b: 29–33.
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farsang funkciója (sőt tulajdonképpen annak időtartama is) jelentős változásokon ment
keresztül.104
A farsangi idő egészében (főleg vasárnapokon) Budakeszin is jellemzőek voltak a
különböző összejövetelek, zenés-táncos alkalmak, bálok, mégis az időszak eseményei a
Hamvazószerda előtti vasárnaptól keddig terjedő „szent három farsangnapra” (hailingə trai
Foschinxtaak)105 koncentrálódtak, illetve érdekes módon a böjt kezdőnapjára,
Hamvazószerdára is kiterjedtek. Ez annak ellenére történt, hogy a farsangi mulatozás
beszüntetéséről korábban a helyi elöljáróság (bíró, esküdtek) intézkedett.106
Táncok, bálok, mulatságok a farsangi időben
A táncmulatság „alapértelmezett formája” Budakeszi esetében is a még nem házas legények és
lányok részvételével megtartott vasárnapi táncok volt. Ezek a farsangi időben sem különböztek az év
más időszakaiban rendezett alkalmaktól, kivéve a farsang utoljára koncentrálódó szokásokat. A fiatalság
táncalkalmaitól rangjukban és szervezettségükben is elkülönültek a farsangi időben, eredetileg annak
utolsó három napján rendezett bálok. Ilyenkor nemcsak az amúgy is táncoló fiatalság, de a már házasok
számára is rendeztek bált. A „legénybál” (Burschenball) régen vasárnap, a házasemberek bálja
(Männerball) pedig hétfőn volt. A keddi nap, amelyet a farsang végéhez kapcsolódó szokások uraltak,
ismét a legényeké volt (lásd alább a dramatikus szokásokról szóló részt). A farsang utolsó előtti
vasárnapját „próbavasárnapnak” (Prowiəsuntook) is nevezték, amikor a jövő heti bálokra próbálhatták
ki magukat a táncosok (Prowəmuusi).107 A két világháború közti időszakban e két hagyományosan,
korosztályok szerint szerveződő esemény mellett már a farsangi szezon minden vasárnapjára jutott
valamilyen egyesületi bál, akár több is párhuzamosan a különböző vendéglőkben. Ugyanakkor a
hétköznapi (farsanghétfő, húshagyókedd) mulatságok veszítettek a jelentőségükből, hiszen a gyökeresen
megváltozó életmód (főként a napi munkába járás) sokaknak már nem tette lehetővé az ezeken való
részvételt. Az egyesületek mellett ki kell emelnünk a vendéglők, vendéglősök tevékenységét, akik
ebben az időszakban már valódi „kultúrvállalkozóként”, a zenekarokkal és egymás között is egyeztetve
szervezték össze a farsangi időszak rendezvényeit.
A két világháború közti bálok a visszaemlékezések tükrében már külsőségeiben városi
mintákat követő rendezvények voltak. Az ünneplőben, megfelelő mennyiségű pénzzel érkező vendégek
(„meg kell adni a módját”) asztalok mellett foglaltak helyet, a belépődíj az este folyamán felszolgált étel
és ital árát is tartalmazta, és az est folyamán tombolajegyet és különböző finomságokat áruló kucséber
járt az asztalok körül. A bálok a kora reggeli órákig tartottak, szokás volt a vendégek számára egy báli
csomagot összeállítani, amelyet az otthonmaradottaknak vihettek el.
Szót kell ejtenünk a farsangi időszak különböző, informális alapon szerveződő
összejöveteleiről is. A házaknál tartott „batyus bálok” (Pingerlpeö, Bingerlball) voltak, amelyek főleg
az idősebbek (házasok) szórakozását szolgálták. A meghívott rokonok, ismerősök batyuban magukkal
hozott étel-ital (disznótoros, bor) és a háziasszony által felszolgált sütemény (tepertős pogácsa, fahéjas
fánk) mellett, általában egy harmonikás kíséretével énekeltek, táncoltak, vagy ahol volt, gramofon
helyettesíthette a zenészt.108 Bár budakeszi adatot nem ismerünk, de más falvak analógiái alapján

Itt csak röviden utalhatok arra a hatalmas mennyiségű szakirodalomra, amely az európai és magyar farsangi
szokásokról, azok változásairól vagy éppen a farsang elméletéről rendelkezésünkre áll. Hazánkban is népszerűvé
vált az az elképzelés, amely a farsangi cselekményekben véli megtalálni a népi kultúra lényegét – mintegy a
hivatalos (elit, egyházi) kultúra ellenpontjaként (Bahtyin 2002, különösen: 9-70; Burke 1991: 213-285.). A
német kultúrtörténet és néprajz is sokat foglalkozott a farsang és a karnevál kérdéseivel (ld. elsősorban a
Tübinger Arbeitskreis für Fastnachtsforschung tevékenységét: Bausinger 1964, 1966, 1980.; Moser 1986). A
magyar kutatásból Ujváry Zoltán nevét emelhetjük ki (Ujváry 1990, 1991). A dunai németség farsangi
szokásairól összefoglalóan lásd: Gehl 1993.
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Bonomi 1933: 40.
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Az 1930-as években ennek már nem találjuk a nyomát. A farsangi és böjti időszak összemosódása, a farsang
kitolódása, a hamvazószerdai, torkoscsütörtöki mulatozás egyébként általánosan ismert jelenség (Ujváry 1990:
152-156.).
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Sok környékbeli faluban ez az alkalom ingyenes volt, Budakeszin nem. A bálok régi rendjéről lásd: Bonomi
1937: 19, 53-54.
108
Bresch é.n.: 52-55; Math 1986: 207.
104

20

állíthatjuk, hogy régebben voltak gyermekmulatságok is, amelyek alkalmat nyújtottak a tánc lépéseinek
és rendjének elsajátítására.109

Farsangi dramatikus szokások
A mulatságokon túl, illetve azok keretében a farsang korábban gazdag volt a különféle
dramatikus népszokásokban is. Az első világháború után felgyorsuló életmódváltozás
fokozottan érintette a farsangi szokásokban korábban főszerepet játszó legényeket, fiatal
férfiakat: a tanulás, a városi inaskodás, munkavállalás és az ezekkel együtt járó
szemléletváltás az 1930-as évekre oda vezetett, hogy a budakeszi legénység végképp
megszűnt egységes korcsoportként működni. Így a következőkben bemutatott szokásokra már
a mai 80-90 éves korosztály is csak elvétve emlékszik.
Ilyen szokás volt a farsangi bolondok körüljárása, ami valamilyen formában a Buda
környék minden német településén szokás volt. Budakeszi esetében pontosan ismert az
évszám (1930), amikor az ún. „farsangi bolodok” (Foschinxnoan, Maschkaraadi) utoljára
megjelentek az utcákon.110 Az öregembernek, öregasszonynak és különböző zsáneralakoknak
beöltözött legények (illetve fiatal házasok) húshagyókedden vagy hamvazószerdán (!) házról
házra jártak és különböző adományokat kértek a háziaktól. Bonomi Jenő külön kitér a szokás
Budakeszi változatára:
„Érdekes módon kéregettek a budakeszi maskarások. Kosarakkal megrakva betoppantak a házba,
egyikük cédulát nyújtott át a gazdaasszonynak, amin a következő szöveg állott: Wäa näit kipt
Proodwiəscht, Flaisch, Wain oodə Kööt, mus von də Wööt. [vagy: „den holt der Teufel von dieser
Welt.”] Utána előreszegezték fakardjaikat, és támadó állásban várták az adományt. Amit összeszedtek,
azt utána [este a vendéglőben] elfogyasztották.”111

Azt is hozzáteszi, hogy ha nem kaptak (eleget), elvették, ellopták, amire szükségük
volt. Az összegyűjtött tojásokat alkalmasint pénzzé tették.112 De a házigazdák is
megtréfálhatták a farsangi bolondokat: egy adatközlőm hallmásból ismerte azt a történetet,
miszerint egyszer higanyt etettek velük, amitől mindegyiknek hasmenése lett.113
A farsang utoljára (Húshagyókedd vagy Hamvazószerda) jellemző egyéb szokások
114
közül
Budakesziről az ún. „Hans und Grete” (Hansl und Kreedl) adatolt. A női és
férfiruhába (illetve rongyokba) öltöztetett szalmabábukat egy hosszú rúdra erősített
kocsikerékre erősítették. A rúd egyik vége a földet súrolta úgy, hogy a kerék forogjon és a
bábuk „táncoljanak”, másik végét egy eketaligára (két kerék) erősítették, elé pedig egy lovat,
vagy szamarat fogtak be. A legények ezzel az alkalmatossággal jártak házról házra – főleg a
lányos házakhoz és a vendéglőkbe tértek be, és adományokat kéregettek. Valószínűleg a
Faschingsnarren és a Hansl und Kreedl körbehordozói között átfedések is lehettek. A szokás
az 1920-as évek közepéig élt.115
Pesthidegkút: Schrumpf 1988. A számos magyar példa mellett magyarországi németek köréből (Elek) lásd
még: Gehl 1993: 171.
110
Két legidősebb adatközlőm gyermekkorában még látta a farsangi bolondokat (szóbeli közlések: HM, MJné.
111
A sváb nyelvjárási szöveg német ill. magyar fordítása: Wer nicht gibt Bratwurst, Fleisch, Wein oder Geld,
muss von der Welt. / Aki nem ad sült kolbászt, húst, bort vagy pénzt, annak mennie kell a világból. [vagy: azt
elviszi az ördög a világból.] Bonomi 1933: 73; Bonomi 1937: 19-20, 54.
112
A húshagyókeddi-hamvazószerdai kéregető alakoskodás során sok helyütt központi szerepet játszott a
tojásgyűjtés, mint a termékenység szimbóluma (ld. pl. mohai tikverőzést: Pesovár 1983: 33-34; Gelencsér–
Lukács 1991: 305-311). A német lakosságú Isztiméren hamvazószerdán a legények kimondottan tojást
gyűjtöttek (Gelencsér–Lukács 1991: 193).
113
Szóbeli közlés: SzKné.
114
Ezeknek az egyenként is igen kiterjedt hátterű szokásoknak (Zunftreiten; hajóval való felvonulás,
alakoskodás; tuskóhúzás; a lányok jelképes megverése; kakasütés) részletes leírását adja a Budai hegyvidékkel
kapcsolatban. Bonomi 1937: 19-25. Fejér megyei (német és magyar) példák: Gelencsér – Lukács 1991. 181-225.
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A 1929-30-ban maradt abba (talán a plébános rosszallásának köszönhetően is)116 az
egyházi szertartást utánzó farsangtemetés szokása is, amelyet a húshagyókeddi mulatság
keretében, éjfél előtt tartottak meg.117 Egy legényt az asztalra, vagy egy ládába, teknőbe
fektettek, szenteltvíz helyett borral, vagy szódával locsolták, egyvalaki pedig a többiek
jajongásától kísérve tréfás búcsúztatóbeszédet mondott, majd a farsangot jelképező halottat
kivitték a táncteremből. Egy vendéglős család leszármazottja egy idősebb rokonának
visszaemlékezését jegyezte le:
„Gyerekkoromban a padláson volt egy koporsószerű faláda, abba fektették bele a „Klána Hierholzot”
[azaz a kis Hierholczot – B.J.] és modókával-borlocsolással, énekkel (a circum dederum me dallamára)
temették el a farsangot. Ez kedden volt. Józsi bácsi szerint 11 órakor. Én nem találkoztam evvel a
játékkal, de a faládára emlékszem.”118

Egy másik leírás szerint a legények fazekakkal, edényekkel csörömpölve vonultak be a
vendéglőbe, a termet megfosztották a díszítéseitől, majd a temetendőt egy asztalra fektették,
majd a „farsangi plébános” vezetésével a következő temetésparódia játszódott le:
[pap]: - Marsch ins Fegefeuer rein, deine letzte Stunde hat geschlagen. [Nyomás a tisztítótűzbe, ütött az
utolsó órád!]
[temetett] - Ja, der Fasching muss unter die Erde. [Igen, a farsangnak a föld alá kell mennie.]
Ezután következett a tréfás litánia, ahol valaki előimádkozta:
[előimádkozó] - Wir armen, armen Männer, es ist ein Kreuz mit den Weibern. [Mi, szegény, szegény
férfiak, egy kereszt nekünk az asszony!”]
[mindenki] - Nix für uns! [De nem nekünk!]
Ezután a „holttestet” borral locsolták meg. Ezzel vége volt a ceremóniának. A legények ittak
még egy kört, és éjfélre mindenki otthon is volt már.119

A farsangi szokások többségének főszereplői a fiatal, még nem házas legények és a
hajadon lányok voltak, fontos időszak volt ez a párválasztás szempontjából, farsangban
tartották a legtöbb lakodalmat is. Az első világháborúig állítólag Budakeszin is szokás volt,
hogy hamvazószerdán a lányok megvendégelték a hozzájuk érkező legényeket (azaz
mindenki a saját párját).120 A farsangvégi szokásoknak országszerte kedvelt céltáblái voltak a
pár nélkül maradt lányok: bár Budakesziről nem ismerünk direkt erre épülő szokást, a
környéken elterjedt szólás tanúsága szerint ez a gondolat itt is ismert volt: az ilyen lányok
mehetnek „havat szitálni”: „Ti wäat kuət zən schneeraidən” (vagyis: „Der wird gut zum
Schneereitern.”)121
Az idősebb férfiak a farsang utolját régebben előszeretettel a pincékben, a
présházakban (Trinkstube) töltötték, ahol – az evés-iváson túl – nekik is voltak bizonyos, csak
a farsangra jellemző szokásaik. Egy 1985-ben feljegyzett visszaemlékezés szerint:
„A farsang temetése: Hamvazó szerdán a pincékben legtöbb helyen a végében, ahol a zöldség volt
elvermelve fehér homokban. A homokot lesimították, keresztet rajzoltak bele és ennek a közepébe
fakeresztet, vagy ágból rögtönzött keresztet szúrtak. Itt először imádkoztak, majd ruszli-kvárgliheringschmaus volt az étel bőven öntözve borral. Volt, akinek rendes kisméretű fakeresztje volt erre a
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Bonomi 1933: 40; Bonomi 1937: 24-25.
A farsangtemetésről, és a halált, temetést parodizáló – igen régi múlttal rendelkező – dramatikus
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célra. Lehetett látni az utcán egy-egy öreg parasztot kereszttel a hóna alatt, battyuval a kezében, amint
ballagott a pincéje felé.”122

A farsang jellegzetes étele a káposzta és a fánk voltak. Utóbbiból az asszonyok a
farsang utolsó szombatján sütöttek különösen nagy mennyiséget, az ezután következő „szent
három farsangnapra”.123 A kerek élesztős fánk (Käamkrəupfə ’Germkrapfen’), vagy fahéjas
fánk (Zimedkrəupfe ’Zimtkrapfen’) a környék összes falujában ismert volt, és ma is sok
családban készítik.

A húsvéti ünnepkör – hamvazószerdától áldozócsütörtökig
A nagyböjt kezdetét a katolikus liturgiában a hamvazószerdai hamvazkodás szimbolizálja. A
háború előtti évtizedekre vonatkozóan ma már nehéz megítélni, hogy vajon kik és hányan
vettek részt ezen a reggeli szertartáson. Mint arra már utaltam, a különböző szokásleírások
arra engednek következtetni, hogy a farsangból a böjtbe való átmenet nem volt elvágólagos
esemény, a farsangi lendület kifutása határozta meg még a Nagyböjt első napjait is. Az előző
fejezetben láthattuk, hogy olyan cselekmények is a szigorú böjti napnak számító
Hamvazószerdára tolódhattak (bolondfelvonulás), amelyek nem nélkülözték a hangos
jókedvet és az evés-ivást sem. Bonomi szerint a farsang idején erősen igénybe vett zenészek is
Hamvazószerdán gyűltek össze a vendéglőkben.124
Böjt és húsvét
A böjt, a nagyhét és a húsvét egyházi rendjének és szertartásainak leírása nem tartozik
szorosan a tárgyunkhoz, ez inkább egyház- és litrugiatörténeti kérdés. Itt csa azokat az –
egyházi cselekményekhez szorosabban vagy lazábban kötődő – eseményeket, mozzanatokat
emelem ki, amelyek valamilyen szempontból a hagyományos paraszti kultúra részének
tekinthetők.
Böjtös ételek – húsvéti ételek
A böjtre vonatkozó (és a II. Vatikáni Zsinat előtt még jóval szigorúbb) szabályokról általánosságban
elmondhatjuk, hogy azok betartása a huszadik században egyre inkább egyéni döntés, mintsem az
egyház kényszerítő erejének eredménye volt. Családonként, személyenként igen eltérő gyakorlatok
alakultak ki a túlteljesítéstől a teljes ignoranciáig – mindezt remekül alátámasztják a mai idősek
visszaemlékezései. Vallásos családoknál a virágvasárnap zsírban sült zsemleszeleteket (Polmschnii(d)l)
készítettek, utána az egész nagyhéten böjti étrendet tartottak (hús- és zsírtilalom). Részben ma is ismert
böjtös ételek voltak az angyalbögyörő savanyúkáposztával (Schupfnuu(d)l mit Sauerkraut) a
hagymával, ecetes lében készített babsaláta (Fisujnsolod ’Fisolensalat’), a rántott leves (Eiprensupn
’Einbrennsuppe’), vagy épp az üvegben kapható kapható ruszli. Nagycsütörtökön – a nap német nevével
(Gründonnerstag) összefüggésben – valamiféle zöld színű ételt (zöldséget) fogyasztottak. A
nagypénteki szigorú böjt idején sokan csak sós kenyeret ettek, esetleg teljesen megtartóztatták magukat
az ételtől. A nagyszombati feltámadási körmenet utáni vacsora menüje jellemzően tormával fogyasztott
sonkából és tojásból állt. A húsvétvasárnapi nagymisén tartott ételszentelésre kosárban sonkát, kalácsot,
festett tojást vittek (összefoglalóan „Geweihti”). A kenyértésztába csavart és úgy süttetett sonka is
jellegzetes húsvéti étel volt.125
Nagyböjti és húsvéti hiedelmek
Feketevasárnappal (Nagyböjt ötödik vasárnapja, Iudica) kapcsolatban mondták régen, hogy aki ekkor
tiszta alsóruhát vesz, annak egész évben sok bolhája lesz. Amikor Nagyszombaton a Glóriakor ismét
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megkondulnak a harangok, a gyerekek a gyümölcsfákhoz szaladtak és megrázták őket, hogy jó
termésük legyen (máshol ez a szokás nagypéntekkel kapcsolatban is ismert).
A húsvéthétfői harmat, illetve a mosdás jótékony hatásába vetett hitre utalnak a következőket
jegyezte fel a gyűjtő. Néhány öregasszony friss vízben mosdik, hogy egészséges legyen a következő
évben. A környező falvakból ismeretes (de korábban Budakeszin is az lehetett) hogy hétfőn a legények
napfelkelte előtt kilovagolnak a határba, hogy a lovuk a hajnali harmatos fűben legeljen, és erős,
egészséges legyen. Mindez azonban csak akkor hatásos, ha a legény magától ébred (nem kell
ébreszteni) és senkihez se szól útközben.
Egyházi szentelmények virágvasárnaptól húsvétig
A virágvasárnap szentelt barkát a vallásos családokban ma is sokáig megőrzik, a régi Budakeszin
azonban ezen túl is számos funkciót tulajdonítottak neki. A barkaköteget (Polmpuschn) hazatérve
szétbontották, és a ház különböző pontjaira osztották szét (szentképek mögé, padlásra, istállóba stb.),
egyesek torokbaj ellen még ettek is belőle (három Polmkhazl-t), illetve az állatoknak is adtak. Mint más
szentelményeket, a barkát is jó villámhárítónak tartották (elégettek, parázsra dobtak belőle vihar idején).
Általában a nagyszombati tűzszentelés alkalmával megégetett fadarabokat is hasonlóan hatásos
eszköznek tartották a vihar pusztításai ellen (bár erről konkrét budakeszi adatot nem ismerünk). 126

A nagyhét és húsvétvasárnap
Nagycsütörtöktől nagyszombatig, amikor a harangok „elrepülnek”, „Rómába mennek”,
Budakeszin is kereplő szólt a templomtoronyban (Raatschn).127 A vallásos házaknál csütörtök
este lábat mostak az utolsó vacsorán történtek emlékére. A nagypénteki szigorú böjthöz egyéb
vállalások (alkoholról, dohányzásról, nemi élettől való tartózkodás) illetve munkatilalom is
járulhatott: nem dolgoztak a földeken, nem mostak, nem varrtak, sok családban tüzet sem
gyújtottak. Délután három órakor több száz fős processzió vonult zászlókkal, énekkel a
kálváriadombhoz, ahol keresztúti ájtatosságot végeztek. A templomból induló menet a
Kossuth Lajos utca és az Erdő utca sarkán álló keresztnél (Xaverl-Kreuz) megállt
imádkozni.128 A 20. század első felében még a kálváriakápolnában állították fel nagypénteken
a virágokkal gazdagon díszített szentsírt is,129 később ez a plébániatemplomba került át. A
szentsír őrzését a két világháború között a leventék végezték. Korábbi adatunk ezzel
kapcsolatban nincs: ezt a feladatot több környékbeli faluban (pl. Budaörs) sokáig a
lövészegyletek (Schützenverein) végezték, Budakeszin azonban – bár 1863-64-ben
megalakult, de nem honosodott meg ez a sajátos egyesülettípus.130 A szentsír látogatása, az
amellett való imádkozás azonban mindenképpen folyamatos volt, sőt a vallásos jámborság a
halott Jézust ábrázoló szobor megcsókolásában is kifejeződhetett.131
A nagyszombati szertartások után a templomi zászlókkal felvonuló feltámadási
körmenet elején a település vezetője – korábban minden bizonnyal a bíró, az 1920-30-as
években a főjegyző – vitte a feltámadt Krisztus szobrát.132
A húsvétvasárnapi ünnepélyes nagymisére a visszaemlékezések szerint még azok
közül is sokan elmentek, akik egyébként nem jártak templomba („ti Joarskhundschoftn” ’die
Jahreskundschaften’). Ezen a napon – (a legnagyobb) egyházi ünnep lévén – sokáig tilos volt
táncmulatságot tartani, a két háború közti időszakban azonban már erre is akadt példa. Mai
idős adatközlőim mindegyike emlékszik a húsvét reggelén a gyerekek számára elrejtett
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Bonomi 1933: 46.
A templom tornyában ma is ott a nagy kereplő, de működésképtelen. Budakesziről nem ismert az a környéken
néhol (pl. Nagykovácsiban /Greszl 1981: 65-66./ vagy Budaörsön /Ritter 1996: 21./ bevett szokás, hogy a
faluban bizonyos időközönként körbejáró fiúk kerepelnek.
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Herein-Kőrös 2006: 258-259.; Ring 1986: 126.
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„szép Jézus Szíve szobor áll az oltáron, mely egyszersmind a nagyhéten szentsir gyanánt szolgál, melyet a
hivek gazdagon diszitenek élővirággal” – írja Miller József (Plébániatörténet 25.)
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Bonomi 2009 [1941], Budakeszivel kapcsolatban különösen 219. Budaörssel kapcsolatban ld. még: Ritter
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Bechtold J. 1977c: 41.
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Ring 1986: 126; vö.: Bonomi 1933: 47; Ritter 1996: 23-24.
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csokoládétojások és cukorkák keresésére. Ezek korábban pirosra festett tyúktojások lehettek,
erre utal a nap „roodər Aartook” (’roter Eiertag’) elnevezése is.133
A húsvéthétfő
A húsvéthétfői locsolás a 19-20 század fordulójának környékén, városi mintára terjedhetett el
Budakeszin – valamivel korábban, mint a szomszédos Budaörsön.134 A szokás újkeletű voltát
mutatja, hogy a locsolás leginkább csak a kisebb gyerekek szokásaként ismert. Nem születtek
sváb nyelvű locsolóversek, a gyerekek az aprószenteknapi vesszőzés jellemző szófordulatát
(„frisch und gsund”) mondták ekkor is. A magyar vidékekről ismert, a lányokat teljesen
eláztató, inkább idősebb legényekre jellemző locsolás Budakeszin nem nagyon volt
szokásban. A kisfiúk szagos vizes üveggel, esetleg bodzaágból készített „spriccelővel” jártak
locsolni – cserébe tojást, cukrot, süteményt és pénzt kaptak. Jakob Bechtold – aki az 1890-es
évek végén járhatott locsolni – így emlékezik:
Hétfőn locsolni mentünk [„spritzen”]. Ehhez az ember a patikában egy hatosért vett magának rózsavizet
(„Freund, schmeckt des guat!” [Barátom, ez aztán finom!]). Az üvegcse száját egy darab vászon [a
szövegben: Seichfetzen – amin keresztül a tejet is átszűrték – B.J.] a segítségével fogtuk le, amin
keresztül a tejet szokták szűrni. Aki szegényebb vagy zsugoribb volt, vizet használt, amibe néhány
nappal előtte narancshéjat tett. Olykor spriccelőt is csináltunk magunknak bodzaágból. És aztán
gyerünk! […] Természetesen a rózsavízért kiadott pénz jó befektetésnek bizonyult, hiszen a házaknál
bőven akadt a locsolásért cserébe húsvéti tojás, sütemény és pénz. 135
Egy tojásjáték – Eierpeckn, Titschn
A locsolásért kapott tojásokkal a kisfiúk úgy játszottak, hogy csúcsukkal egymásnak ütötték, és akié
épen maradt, az megkapta a másikét is. A csalást (lúdtojás; a kifújt tojás gipsszel vagy viasszal való
kitöltése) természetesen nem nézték jó szemmel.136

A húsvéthétfő az otthonról, a faluból való kimozdulás napja is volt. Az Emmausjárásként ismert szokás Budakeszin csak tréfás szófordulatként élt: „In Oostəmauntook käimə
äim aus” („Am Ostermontag gehen wir eben aus” – az utolsó két szó hangzásából:
Emmaus).137 Mindez az idősebbek esetében a falu végén található présházakig, pincékig való
kirándulást jelentette. A fiatalok ilyenkor előszeretettel kerestek fel egy a falu határain kívüli
kocsmát, vendéglőt, vagy a szomszédos települések táncmulatságait.138
Hiedelmek tél végén, tavasz elején
A tavaszi időszak különböző napjaihoz, időszakjaihoz fűződő hiedelmek főként az állatok
(baromfi) termékenységére, a haszonnövények termésére vonatkoztak. Ez az irányultság
gyakran kiegészült, összefonódott az egyházi naptár különböző napjainak jelentéstartalmával,
ezek a kapcsolatok azonban sokszor igen esetlegesek voltak (pl. népi etimológiák), vagy akár
egészen feledésbe is merültek. A paraszti életmódhoz köthető hiedelmek érvényessége,
ismertsége az életforma háttérbe szorulásával, a modernizációval párhuzamosan csökkent, a
mai adatközlők már nem emlékeznek már rájuk. Aligha kell külön hangsúlyoznunk, hogy az
alábbiakban általánosan, sok helyről ismert hiedelmek helyi változatairól van szó.139
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Fecskék, tyúkok, ludak és a vetemény
A népi természetismeret Budakeszin is gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez (március 25.) kötötte a
fecskék visszatérését. A fecskefészket a házaknál nem bántották: a hiedelem szerint a tehenek véres
tejet adnának, vagy tűz ütne ki ilyenkor. Az első fecske megpillantása szerencsét jelentett. A szeplős
gyereknek ilyenkor meg kellett hempergőznie a földön és közben ezt mondania: Ti äaschti Schwolm
sigi, mai Kukəschegl vəliəri!
Ha a gazdasszony a farsangi időben varrt, nem tojtak a tyúkok (ugyanezt Nagypéntekkel
kapcsolatban is tartották – bevarrja a tyúkok fenekét). Húshagyókedden vagy Hamvazószerdán alaposan
kitisztították a tyúkólakat, a farsangi káposzta maradékát pedig földre fektetett abroncsba szórva etették
föl a tyúkokkal azért, hogy azok ne a szomszédba tojjanak. A Szent Bálint napján (február 14.) tojt
tojásokat nem tették a kotló alá, mert az ezekből kikelt baromfi nem tudna megállni a saját lábán (ə
Puəzl). Ugyanezt tartották a Szent Péter székünnepén (február 22.) tojt lúdtojásokról. Azt is mondták,
hogy ha Húshagyókedden morzsolják a vetni való kukoricát, akkor a vetést nem bántja a csíz. Nagyböjt
első vasárnapján (Invocavit) forgácsfánkot (kraadlti Kaəupfə) sütöttek, azért, hogy a búza ne
üszkösödjék: erre utal a Prauntkrəupfə (Brandkrapfen) elnevezés (a búza üszkösödése: brandig werden).
A kertészek védőszentjének, Szent Gertrúdnak a napja (március 17.) ideális időpont volt a kerti munkák
megkezdésére (legfőképpen káposztaültetésre – ez a vélekedés valószínűleg a Gertrúd /Käatraud/ és a
káposzta /Kraut/ szavak hasonló hangzásán alapul).

Tavaszi processziók és áhítatok
Tavasszal a szigorúan vett húsvéti ünnepkörön kívül is több olyan kitüntetett nap van,
amelyekhez a múltban processziókat, körmeneteket írt elő a katolikus rituálé. Ezeket az
eseményeket – bár nem népszokások, hanem egyházi szertartások – nem hagyhatjuk említés
nélkül, hiszen a paraszti közösség életében rendkívül fontos szerepet játszottak, és sok
paraliturgikus, illetve a népi vallásosság körébe sorolható cselekmény kapcsolódott hozzájuk.
Szent Márk napján (április 25.) az egyház megszenteli a sarjadó búzát, amit a második
világháború előtt Budakeszin is egy közeli szántóföldre kivonulva végeztek. Az 1930-as
években a processzió a Martin család Pátyi úti földjéhez vonult, itt állt korábban az a Martin
kereszt, amelyet az 1950-es években a temetőbe helyeztek át.140 A megszentelt búzából a
vallásosabbak haza is vittek néhány szálat és az állatoknak adták. A Budakesziről is adatolt
népi regulák szerint Márk napja tavasz beköszöntének egyik fontos állomása. Ezután már
szabad mezítláb járni – a vallásos magyarázat szerint már megszentelt a föld, ezért nem kell
tartani meghűléstől. Bizonyos növények (pl. a tök) vetését is Márk után tartották
tanácsosnak.141
Az áldozócsütörtök142 előtti három nap a régi liturgikus naptár szerint könyörgő napok
(rogationes, litaniae minores, Bitttage), a magyar elnevezés szerint keresztjáró napok
voltak.143 A plébános vagy káplán vezetésével mindhárom napon kereszttel és zászlókkal
vezetett processziót tartottak a falu határában álló valamilyen szakrális helyre (kereszthez,
kápolnához), a mindenszentek litániáját énekelvén és a jó termésért könyörögvén. Budakeszin
hétfőn a Fő utca és a Széchenyi utca kereszteződésénél álló Schieli (Frankhauser) kápolnához,
kedden a Fő utcai hősök szobra mellett álló Koller (avagy Tűzoltó) kápolnához, szerdán pedig
a Makkos Mária felé található gyümölcsösben épült Schuster kápolnához tartott a menet a 20.
századi adatok alapján.144 Az első kettő valószínűleg már a 18. század óta szolgálta ezt a célt,
Az Erste Klass dűlőben lévő föld, a mai Toyota-Mayer területén. (Szóbeli közlés: SzKné.)
Bonomi 1933: 49, 78.
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Urunk mennybemenetelének ünnepe (Ascensio Domini, Christi Himmelfahrt), a húsvét utáni 40. nap. Magyar
neve a katolikusok számára kötelező húsvéti szentáldozás utolsó lehetőségére utal. Ennek előfeltétele a
szentgyónás elvégzése. Bonomi gyűjtéséből ismerjük azt a szólást, ami az áldozócsütörtökig halogatott gyónókra
vonatkozik: „To kaigə nuə ti Rostiəp paichtn.”, vagyis: „Ilyenkor már csak a lótolvajok mennek gyónni.”
(Bonomi 1933: 51).
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az ünnepen [október 8. – B.J.] és egyik keresztjáró napon vezetünk oda processiót.” (Plébániatörténet 28.) Vö.
még: Math 1986: 211; Ring 1986: 126.
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a Schuszter-kápolna azonban csak az 1912-ben épült meg,145 előtte a harmadik napon a
Kálváriadombra ment a könyörgő menet.146
Május a katolikus hagyomány szerint Mária hónapja, így minden este litánia és áhítat
volt a templomban. Ugyancsak májusra esett az egyik „községi szent”, Flórián ünnepe is, így
itt ragadom meg az alkalmat, hogy röviden szót ejtsek a budakeszi szenttiszteletről is.
Fogadalmi ünnepek, községi szentek – Budakeszi szenttisztelet dióhéjban
A barokk vallásosság egyik jellemző eleme volt a fokozott szenttisztelet, aminek a nyomait léptennyomon őrzik Budakeszi épített, tárgyi emlékei is.147 Az általánosan nagy tiszteletnek örvendő szentek
(Nepomuki Szent János, Szent Antal) mellett egy sor fogadalmi ünnepnapot ismerünk. Az 1817-es
Directorium a következőket említi: Sebestyén, Flórián, Margit, Magnus (!), Rókus, Donát és Vendel. 148
Ezeken a napokon misét, litániát, processziókkal tettek eleget fogadalmaiknak a hívek, de mivel a
községi ünnep egyben munkaszünetet is jelentett, a 19. században már igyekeztek csökkenteni a
számukat. A 20. századra Budakeszin három községi szent és községi ünnepnap (Kmáheiliger
’Gemeindeheiliger’, Kmáfeiertog ’Gemeindefeiertag’) maradt: Sebestyén (január 20.), Flórián (május
4.) és Vendel (október 20.). Mindhárman népszerű szentnek számítottak Magyarországon – utóbbiak
kimondottan a magyarországi németség körében. Sebestyént a pestis és más járványok elhárítójaként, a
14 segítő szent egyikeként, Flóriánt a tűzvésztől való őrzőként, Vendelt pedig a jószág és a pásztorok
védőszentjeként tisztelték. Flórián napján a 19. században a budakeszi hívek egy pap vezetésével
fogadalmi zarándoklatot tartottak Solymárra, később Máriaremetére. 149 A 20. század első évtizedeiben
Flórián és Vendel napján a kálváriára vonultak processzióban. 150 A munkavállalói életforma
terjedésével ezeknek a napoknak a munkaszüneti, dologtiltó jellege már csak azokra vonatkozatott
(egyre kisebb kötelező erővel), akik a „maguk urai” voltak, így az önálló gazdálkodókra, iparosokra.
Flórián napján – stílszerűen – különösen a tűzzel foglalatoskodó mesterségek művelői (kovácsok,
lakatosok, kéményseprők) tartózkodtak a munkától, Vendelkor pedig az igásállatok pihenhettek, hiszen
úgy tartották, szerencsétlenséget hoz, ha ezen a napon befognak. 151

A profán tavasz
A tavasz a vallásos ünnepekhez kapcsolódó cselekmények mellett számos olyan szokás,
közösségi esemény ideje is volt, amelyet az falusi közösség profán szférájához sorolhatunk.
Ezek között egyrészt megtaláljuk – Budakeszi múltjában is (!) – azokat az archaikus
gyökerekkel rendelkező szokásokat, amelyeknek alapvető jelentéstartalma a tél elűzésének, a
145

Fogadalomból, az 1884-es jelenések (vö.: Chors 1951; Bednárik 2016b) emlékére. A kápolna építtetésének
rendkívül érdekes története még feldolgozásra vár, egyelőre ld. Siklósi 2001., részletesebb leírás:
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természet tavaszi újjáéledésének ősi gondolatkörében keresendő – természetesen az adott
közösség viszonyainak megfelelően megfogalmazva. Másrészt Budakeszi esetében a 19–20.
századi közösségi életben a tavasz, a jó idő, a kiszabadulás megünneplésének „polgári”
formái is említést érdemelnek.
Májusfaállítás és a Mailümmelreiten szokása
A Buda környéki német falvak mindegyikéből ismert az európaszerte nagy hagyományokkal
bíró májusfa-állítás szokása.152 Azon kevés szokás közé tartozik, amelynek budakeszi
használatát már a 18. század elejéről – az első telepes-generáció korából – származó adat is
bizonyítja. Egy 1763-as Buda és Budakeszi közötti határper egyik tanúja, az akkor 86 éves
óbudai polgár (Bartholomeus Gell), aki 1720-1737 között Budakeszin lakott, a határbejárás
közben említette, hogy a kérdéses terület (a János-hegy nyugati lejtője) Budakeszihez
tartozott, hiszen oda jártak első Májusban ültetni való Maj fákat vágni.153
A szokásnak két alapvető formáját különíti el a kutatás. Az egyik a legények által a
lányoknak, azok ablaka alá állított májusfa – ez Budakeszin is szokásban volt, de úgy tűnik
nem tartotta magát olyan sokáig, mint a másik változat. Nincs rá ugyan konkrét adatunk, de a
környékbeli analógiák alapján megemlíthetjük a májusfa ellentéteként a lányok
megszégyenítésének különféle formáit (Schandmai, pl. elszáradt fát tesznek a háza elé). A
másik típus, az ún. „közösségi” májusfa, amelyet szintén a legények csoportja szerzett és
állított fel titokban a település köztiszteletben álló személyeinek háza, középületek elé. A
szokásnak ez a formája egészen a 20-as évek elejéig élt Budakeszin – ebben minden
bizonnyal a hozzá fűződő alább bemutatott szokás is szerepet játszott. A május 1-re virradó
éjjel minden vendéglős számára (vagyis a vendéglő elé) állítottak májusfát. A bíró, a plébános
és a közösség más tekintélyes tagjai is megkapták a tiszteletnek ezt a jelét, bár a gyűjtések
szerint ez attól is függött, hogy azok milyen viszonyt ápoltak a legénységgel. A húszas évek
közepén néhány évig egy darab májusfát állítottak a mai református templom környékén,
azután a szokás teljesen abbamaradt.154
A májusfa beszerzése a hatóságok szemében általában egyszerű falopásnak minősült –
az effajta perek, az erdészekkel vagy a megkárosított gazdákkal való nézeteltérések
Budakeszin is általánosak voltak. A májusfáknak a környékbeli falvakban két változata
létezett. Vagy egy hosszú, sudár fenyő, tölgy vagy hársfát fosztottak meg ágaitól, és csak a
végén hagytak meg egy pár zöldellő gallyat, vagy egy hosszú gerendát / rudat használtak
törzsnek, amelynek a tetejébe egy kisebb gyümölcsfát, vagy fenyő- ill. tölgycsúcsot
erősítettek. August Hartmann Budakesziről „hatalmas fenyőfatörzseket” említ, a ’20-as
évekre visszaemlékező adatközlő a második változatot említette. A fák mérete akár a 10
métert is meghaladhatta, az első világháború előtti időkben zászlókkal, szalagokkal,
üvegekkel (esetleg gyümölcsökkel, kiflivel-zsömlével is) díszítették. A fákat május utolsó
estéjén korábban ünnepélyes keretek között, később már minden különösebb felhajtás nélkül
távolították el a legények.155
A májusfához kötődően Budakeszin egészen az 1920-as évek elejéig fennmaradt a
Mailümmelreiten néven ismert, archaikus gyökerekkel rendelkező népszokás.156 Az első
májusi vasárnap a legények virágokkal, ágakkal, szalagokkal díszített lovaikon a Piənsutnben157 gyülekeztek. Itt egyvalakit beöltöztettek Mailümmelnek, vagyis rátették azt a nagy,
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méhkashoz hasonló, fűzfavesszőből font, ágakkal, virágokkal díszített kosarat, amelyet már
előző nap elkészítettek (illetve elkészíttettek az éjjeli őrrel vagy a csősszel). A lóháton ülő
Mailümmelt, akinek csak a lába lógott ki a kosár alól zenekari kísérettel vezették be a faluba,
és körüljártak vele minden májusfát. Néhány legény betért a házakhoz, ahol azok álltak
(kocsmák, bíró háza, stb.), és átvették a nekik nyújtott áldomást (Oldəmaasch). A felvonulás
végén a vendéglők valamelyikébe vonultak és a nap táncmulatsággal folytatódott. A
Mailümmel szerepe korántsem volt dicsőséges, a tehetetlen bábuként körbehordozott alak
nevetség tárgyát képezte, a menet végén kórusban kigúnyolták („Mailimü, Poznlipü”)158 és a
kosarat darabokra szaggatták. Leginkább szegényebb cselédfiúk vállalkoztak rá némi
ellenszolgáltatás fejében – 20. századi adatok alapján a Mailümmel „fájdalomdíja” 2 forint,
vacsora és bor volt. Hartmann 1876-os gyűjtése alapján így ír a budakeszi májusi szokásokról:
Budakeszin a pünkösdi ének a régebbi időkből sem ismeretes már. Viszont ott május első szombatján
hatalmas fenyőfatörzseket állítanak, szalagokkal, színes papírral, narancsokkal stb. díszítve csinos
lányok, valamint a notabilitások, mint a plébános, a bíró (a községi elöljáró), az erdész, az árvák atyja
háza, a községháza és mindkét vendéglő elé. Vasárnap ezeket a májusfákat az ünneplőbe öltözött
legények nagy menetben lovagolják körül. Elöl megy a szintén lóháton ülő falusi banda; a menet
közepében jön a „Mailümmel”, akit egy ahhoz hasonló virágharang fed, mint a solymári és
békásmegyeri pünkösdi királyt. A felvonulás végeztével az itt csak prózaian csak „kosár”-nak nevezett
harangot lerángatják és darabokra tépik. Május 31-én a fákat ünnepélyesen leszedik.159

A környékbeli falvak közül egyedül Torbágyról említik egy ehhez hasonló májusi
szokás nyomát.160 Több községből ismert azonban a Pfingstkönigreiten/Pfingstköniglaufen
(versenylovaglással, versenyfutással eldöntött pünkösdi királyválasztás) szokása, amelyben
szintén szerepet kapott a virágokkal díszített kosárforma, ez viselte a győztes (a Pfingstkönig)
a verseny utáni hosszú énekkel kísért kéregető körút során (idővel az egész alakot borító
harang fejfedő-méretűre csökkent).161 A régebbi néprajzi kutatásban a Mailümmel és a
Pfingstkönig alakját egyaránt a tavaszt, „a növekedés szellemét” megtestesítő figuraként
értelmezték. A budakeszi szokás esetében ennek a gondolatnak egy viszonylag ritka
változatával találkozunk, hiszen a Mailümmel nem a dicsőséges győztesként, hanem passzív,
kigúnyolt, sőt szimbolikusan megsemmisített szereplőként jelenik meg. Akármi is volt a
szokás mögött meghúzódó hiedelemháttér, az az idézett gyűjtések erről már nem szólnak. A
lombharang, mint az ehhez hasonló tavaszi szokások jellemző kelléke az említetteken kívül is
számos helyről ismert (elsősorban német nyelvterületről). 162

A „Potzenlippe” kifejezésnek talán a málészáj a legjobb magyar megfelelője.
Hartmann 1880: 21.
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Áprilisi tréfa
Április elseje Budakeszin is bolondok napja volt, a környéken általánosan elterjedt tréfatípusként
jegyezték fel azt, amikor a másikat (leginkább gyerekeket) valami lehetetlen megbízást adnak (elküldik
valahová valamilyen nem létező, kitalált dologért), majd ki is gúnyolták azt, aki bedőlt a tréfának
(Aprilnarr, Prülnoa ’április bolondja’ vagy Aprilesel, Prüleisl ’április szamara’, például így: In easchtn
Oprüü schickt ma in Eisl, wou ma hiin wüü.163

Majális – a tavasz megünneplésének polgári formája
Az imént bemutatott paraszti hagyományban gyökerező tavaszünnep mellett a városi
polgárság tavasz kezdetét köszöntő – májusi, pünkösdi, húsvéti – népünnepélyei is
meglehetősen hosszú múltra tekintenek vissza Európa-szerte.164 A pesti, budai középréteg de
a főúri társaság is előszeretettel kereste fel ilyenkor a környező zöldterületeket: a gellérthegyi,
városmajori, svábhegyi, lipótmezei ünnepélyekről, búcsúkról, kirándulásokról számos híradás
maradt fönn a 18. századtól kezdve.165 Ezeken az eseményeken a közeli sváb települések lakói
is megjelenhettek – elsősorban a „kiszolgálószemélyzet” részeként (árusok, zenészek). Jókai
Mór a svábhegyi pünkösdhétfői búcsúról szóló leírásában konkrétan is megemlíti a budakeszi
zenészeket:
…és közben vagy ötven kintorna gyakorolja a zeneművészetet, versenyezve hat
czigánybandával, meg a budakeszi sváb paraszt kapella trombitáival és öreg dobjával…
…de azért a gyepen még tánczolnak holdvilág, lámpafény mellett a kintorna körül s a
lombsátor alatt még reggel is hangzik a budakesziek öreg dobja és bombardonja.166

A mai visszaemlékezők és a fényképek tanúsága szerint az 1920-30-as években már
biztosan tartottak Budakeszin is majálist illetve juniálist.167 Bár a fiatalok által a szabadban
tartott mulatságok, kötetlenebb társas összejövetelek valószínűleg korábban sem voltak
ismeretlenek, a majális jellegű népünnepélyek és tavaszi kirándulások tipikusan városi,
polgári mintákat követve honosodhattak meg. Ezeket a két háború közti időszakban élénk
társasági életet bonyolító egyesületek szervezték. A majálisok egyik kedvelt helyszíne a mai
vadaspark előtti terület volt.

A nyár ünnepei
A nyár a mezei munkák, a betakarítás fő időszaka. Az országszerte elterjedt népi regula
szerint az aratás Budakeszin is Péter–Pál napjához (június 29.) kötötték az aratás
(Schnittomochə ’Schnittabmachen’) kezdetét – a budakeszi gazdák az első kalászokkal a
lószerszámot díszítették és később azt csépelték ki először, a felvirágozott első fuvart
ünnepélyességgel fogadták az udvarban.168 A hagyományos paraszti társadalmakban – éppen
a sok munka miatt – általában a látványos népszokásokban szegényebb időszak. Budakeszin
azonban éppen nyárra esett a település két talán legnagyobb ünnepe, a virágszőnyeg miatt
különleges jelentőségre szert tett Úrnapja, és a minden település életében fontos
templombúcsú is.
Úrnapja
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Az úrnapi eucharisztikus körmenet a középkor óta fontos, és rendkívül változatos
külsőségekkel körített ünnepe volt a katolikus egyháznak.169 Budakeszin és több más Budakörnyéki sváb (és néhány szlovák) faluban az úrnapja a 19–20. században különleges
jelentőségű ünneppé vált. Ennek oka, hogy a körmeneti útvonal díszítésének egy sajátos
formája honosodott meg. A virágszőnyeg készítése egy olyan „egyházközeli népszokás”,
amely a liturgiával összhangban emeli az ünnep fényét, ugyanakkor lehetőséget biztosít az
egész közösségnek az ünnep alakításában való aktív részvételre, és sok profán összetevő az
ünnep jelentéstartalmát (presztízs, a reprezentáció lehetősége, az összefogásban végzett
munka és az eredmény felett érzett öröm, az Úrnapja családi ünnep jellege). A körmenet a
község főutcáján mintegy két kilométer hosszú utat járt be, a szőnyeget az adott házak lakói
készítették rokonok, barátok segítségével. A két háború közötti időben, a község vezetésének
támogatásával a virágszőnyeg idegenforgalmi látványossággá fejlődött, ami nyilvánvalóan
visszahatott a szokás helyi megítélésére is. A virágszőnyeggel, a budakeszi úrnap történetével,
fejlődésével és mai jelentőségével két korábbi tanulmányomban170 foglalkoztam már, így itt
most csak egy rövid összefoglalásra szorítkozom.
Mindenekelőtt azt szeretném előrebocsájtani, hogy az elterjedt vélekedéssel szemben
kicsi a valószínűsége annak, hogy a virágszőnyeg-készítés szokása a 18. századi betelepülők
hozták volna magukkal, valószínűleg a 19. század folyamán honosodhatott meg a környéken.
A 19. század végéről és a 20. század első feléből származó beszámolók szerint a
következőképpen vázolhatjuk az úrnapi ünnep forgatókönyvét és a szokás főbb jellemzőit:171
A mezei virágok gyűjtése már Úrnapja előtt egy héttel megkezdődött. A korábban leszedett
virágokat a pincében kosarakban, vagy kiterítve tárolták, vízzel permetezték, hogy frissek maradjanak.
A körmenet útvonala 1944-ig a templomból lefelé a Fő utca bal oldalán Schieli-kápolnáig vezetett,
onnan a túloldalon föl egészen a Koller-kápolnáig, majd vissza a templomba. A körmenet régi liturgikus
hagyomány szerint négy állomást, sátrat érintett. A sátorállítás feladata/joga korábban bizonyos házak,
és abban lakó családok kiváltsága volt.172 Helyi sajátosság, hogy a virágszőnyeg alá egy közeli bányából
származó „fehér homokot” (Reibsand) terítettek 60-80 cm-es szélességben. A körmenet útvonalán
kétoldalt lombos ágakat tűztek, a homoksáv és az ágak közötti mintegy 2-2 méter széles sáv frissen
kaszált és szecskázott fűvel szórták fel. A virágból és zöldből készülő minták rendkívüli gazdagságot és
változatosságot mutattak. Az egyes családokra jellemző minták, az évről évre újra felhasznált sablonok
mellett nagy szerep jutott (és jut) az egyéni kreativitásnak, az állandó újításoknak. A geometrikus,
ornamentikus minták mellett a figurális ábrázolásokon az Oltáriszentség, a kehely, a kereszt, és a
keresztút kínzószerszámai, égő szív, kezdőbetűk és rövidítések, rövidebb szövegek, is megjelentek. A
két világháború közötti fényképeken és a mai minták között is gyakran felbukkannak a Szent Korona és
a magyar címer. Az ünnepi nagymise után indult meg a körmenet. A virágszőnyegen csak a
monstranciát hordozó pap haladhatott, a körmenetben haladók sorrendje meghatározott volt. Az
esemény világi reprezentáció-jellege ebben a falusi környezetben is tetten érhető volt, amennyiben az
elöljáróság tagjai vitték a baldachint (Himmel) és a kandelábereket, a menetben pedig saját zászlójuk
alatt vonultak fel az egyesületek képviselői, a felvonulásban részt vett az egyik helyi rezesbanda is. A
sátrakhoz megérkezve a kis templomi ágyúval adtak le díszlövést. A körmenet végül a templomban
ünnepélyes áldással ért véget.

Az úrnapi körmenetet 1944-ben tartották meg utoljára a régi rend szerint. 1945-ben
valószínűleg szerényebb keretek között, de még a teljes útvonalon, 1946-ban (a kitelepítés
után néhány hónappal) azonban csak a templom körül vezetett. Ezután két évig (1947, 1948)
Az úrnapja (Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) a Szentháromság vasárnapját követő csütörtök
(pünkösd után tíz nappal), a 13. század óta „az Eucharisztia mellett való hitvallás” ünnepe (MKL: Úrnapja).
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rövidített formában, és a forgalmat nem akadályozva, de ismét a község főutcáján készítették
el a virágszőnyeget („a templomtól a tejcsarnokig”). Az egyházközségi jegyzőkönyvek
alapján valószínűsíthető, hogy 1949-től kényszerült a szőnyeg és a körmenet végleg a
templom köré. 1951-től az egyházi naptár szerint csütörtökre eső ünnep megszűnt
munkaszüneti nap lenni, így a körmenet is a rákövetkező vasárnapra tolódott. A szokás
következő évtizedeire az egyházat ért korlátozások mellett a lakosság összetételének háború
utáni gyökeres megváltozása nyomta rá a bélyegét. A svábok nagyarányúkitelepítése a
virágszőnyeg-készítő családokat is megtizedelte, de a helyben maradt családok tovább őrizték
a szokást. Budakeszin a virágszőnyeg-készítés még hosszú ideig szinte kizárólag a svábok
szokása maradt.173 A körmeneti sátrakat a kitelepítés sorsára jutott korábbi tulajdonosok
helyett azok családjai, rokonai, ismerősei vették át.174 Az összezsugorodott körmeneti útvonal
egyes szakaszait – bár a pontos kiosztásra már senki sem emlékszik – többségében olyan
családok vállalták magukra, akik a nagy virágszőnyegben is közreműködtek. A családon
belüli hagyományozás mechanizmusai a következő évtizedekben is működtek, és az 1980-as
évek elejére lejátszódott egy újabb generációváltás. A virágszőnyeg egyfajta „liturgikus sine
qua non”-ként a megváltozott körülmények között is fenntartotta az úrnapi körmenetek
kiemelt jelentőségét. Eközben a kettős (a németségből, illetve a felvállalt vallásosságból
fakadó) kisebbségi helyzetben is megőrzött szokás mind az itthon maradók, mind a
kitelepítettek számára a „régi, letűnt, sváb Budakeszi” egy fontos jelképévé, az egyéni és
közösségi identitások kikristályosodási pontjává vált.175
A rendszerváltás után a virágszőnyeg-készítők körének lassú bővülése figyelhető meg.
Bár a szokáshordozók kemény magját még ma is „régi budakeszi” családok adják, az 1990-es
évektől kezdődően egyre több olyan személy és család kapcsolódik be a munkába, akiknek
nincs sváb kötődésük. Az elmúlt huszonöt évben – egyénileg vagy szervezett formában –
megjelentek a szőnyegkészítők között a német kisebbséghez köthető társadalmi szervezetek
tagjai, és az egyházközséghez való tartozás jegyében más egyesületek, intézmények
képviselői is. 2005 óta – a plébános javaslatára – a körmenet útvonala az 1990-es években
régészetileg föltárt középkori templom körüli romkertre is kiterjed, ami új résztvevők
bevonását tette szükségessé és lehetségessé, illetve több ponton módosította az addigi
szakaszelosztást. A mai szőnyeg hossza becslésem szerint mintegy 150-160 méter. A
körmeneti sátrakat részben a korábbi tulajdonos családok leszármazottai gondozzák, részben
bonyolultabb hagyományozódási lánc eredményeképpen, és több áttételen keresztül
(távolabbi rokonság, egyéb családrészek bekapcsolódása, baráti segítség, teljes felelősváltás)
kerültek mai díszítőikhez.
A templombúcsú – Kiritog
A budakeszi plébániatemplom dedikációs ünnepe, búcsúja Havas Boldogasszony (Sancta
Maria ad Nives, Maria Schnee) augusztus 5-ére esik. Mint mindenhol, Budakeszin is az egyik
legnagyobb társadalmi esemény volt ez az évben. A búcsú (Kiritog, Kirchweihtag) napjára
Ez – amennyire meg tudom ítélni – általában más virágszőnyeges helyeken is így történt. Kivételt képez
Budajenő, ahol a plébános – integráló szándékkal – a viszonylag egységes csoportként érkező gyergyóditróiakat
is bevonta az úrnapi díszítésbe (Nagy 2000, 207. ff.).
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összegyűltek a családok, a távollévő családtagok is igyekeztek hazalátogatni. Az ünnepet
nagytakarítás, esetleg meszelés előzte meg, a gyerekek, fiatalok – ha volt rá lehetőség –
általában erre a napra kaptak új nyári ünneplőt (Khiritooxgwaund, ’Kiritogsgewand’). A
délelőtti ünnepélyes szentmise és az ebéd után a főtéren (a mai élelmiszerbolt és a posta
helyén) zajló búcsús sokadalomban adhatták át magukat szórakozásnak a falubeliek és a
máshonnan érkezett vendégek. A gyerekek zsebpénzt, búcsúfiát kaptak, a fiatalok
megajándékozták választottjukat (Khiiritoogsschtikl ’Krichtagsgeschenk’). Az árusok,
mutatványosok serege, a különböző játékok, kör- és hajóhinták mély nyomot hagytak a
résztvevőkben – erről bőven tanúskodnak a színesen megírt és elmondott
visszaemlékezések.176 A búcsú délutánján kezdetét vette hajnalig tartó táncmulatság, amelyre
sokszor máshonnan is érkeztek vendégek – a fiatalok előszeretettel látogatták a környező
települések búcsúit.177 A kommunista hatalomátvétel után ezeknek a nagyszabású búcsúknak
is leáldozott. Jellemző ugyanakkor, hogy a kitelepítés után a németországi budakeszi
nagytalálkozókat a búcsú napjához kötötték, és ma is a „Kiritog” alkalmával jönnek össze a
Budakesziről elszármazottak.178
Nagyboldogasszony
A búcsú után tíz nappal, augusztus 15-én van az év legnagyobb Mária-ünnepe,
Nagyboldogasszony, amit a Buda környéki népnyelvben Mariä Kraidəwaih (’Maria
Kräuterweih’) néven is ismerték, az ilyenkor szokásos gyógyfű- és virágszentelésre utalva.
Budakeszin úgy tartották, hogy legalább 9 (Bonomi szerint 77!) féle mezei virág és gyógyfű
kell legyen a szentelendő csokorban, amit aztán az ablakrácsra, vagy az ajtó fölé akasztottak,
égiháború idején füstölésre is használták (mint a növényi szentelményeket általában).179
Egy tojáshiedelem
Egy általánosan elerjedt hiedelem szerint a nagyboldogasszony és kisasszony (szeptember 8.) között tojt
„kétasszonyközi” tojások (Fraunaar) nem romlanak egykönnyen, télire teszik őket el.180

Az ősz
Ősszel folytatódtak a betakarítási munkák, a különböző gyümölcsök, a dió gyűlt a pincébe,
padlásra, de az őszi munkák közül természetesen a szőlőszüret volt a legfontosabb. Bár a
szőlőművelés a 19. századi jelentőségéből sokat veszített már – a 20. század első felében sok
budakeszi család számára jelentett vidám közösségi munkaalkalmat.
A két világháború között – sok más településhez hasonlóan – nagyszabású eseménnyé
nőtte ki magát a különböző egyesületek (főleg az Ifjúsági Egyesület) által szervezett,
korábban ismeretlen szüreti felvonulás és mulatság (Weinlesefest). A község fiatalsága
szőlőkoszorúval, magyaros ruhában, zenekísérettel vonult végig a főutcán, majd szüreti bál
következett. Hasonló forgatókönyv szerint zajlott a nyár végi aratási ünnepség (Schnitterfest),
is, csak éppen a szőlődísz helyett aratókoszorút vittek.181 Ezek az új, többnyire felülről

Elsősorban Jakob Bechtoldé (Bechtold 1977e), továbbá: Math 1986: 213–214; Bresch é.n.: 12–14.
Érzékletesen írja le a helyzetet Bonomi Jenő. A változatosság kedvéért szívesen látták ugyan a más
falubelieket (a solymáriak például külön meg is hívták a nagykovácsiakat és a vörösváriakat), de azért
konfliktusok is kialakulhattak. Ha például úgy érezték, háttérbe szorulnak a vendégként érkezett lányokkal
szemben, akkor válogatott eszközökkel próbálták elüldözni azokat (Bonomi 1937: 37-38.). A fiúk között nem
volt ritka a verekedés ilyen alkalmakkor. A témához lásd még: Bonomi 1941; Gehl 1989.
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szervezett „új hagyományok” ezúttal nem tartoznak szorosan a tárgyunkhoz, de elemzésük
mindenképpen külön tanulmányt érdemelne.
Mindenszentek és halottak napja
Az őszi jeles napok közül a mindenszentek (november 1.) és a halottak napja (november 2.)
volt a legfontosabb. Bár eredetileg a két ünnepnek semmi köze nem volt egymáshoz, a
gyakorlatban már igen régóta mindkét nap az elhunytakkal való foglalkozás jegyében telt.
Budakeszin a halottakra való emlékezés forgatókönyve – a 20. század első feléből származó
adatok alapján – nem sokban különbözött a mai gyakorlattól, de sok ma már ismeretlen
hiedelem, regula kötődött hozzá.182
A megelőző héten rendbe tették, virággal (általában krizantém) díszítették a
hozzátartozók sírjait. A sírról virágot lopni súlyos bűnnek számított – úgy mondták, hogy az
ilyet a halott magával viszi. Mindenszentek délutánján az esti litánia után a hívek pap
vezetésével processzióban, vonultak a temetőbe, ahol a közös keresztnél imádkoztak
prédikációt hallgattak, majd mécsest gyújtottak a síroknál (zindln ’zünden’, a
gyermeknyelvben a nap neve gyertyagyújtó nap, vagyis Khiəznpräinnətook volt). Este egy
órán át szólt a harang. A családok hazatérve is folytatták a megemlékezést, annyi gyertyát,
mécsest gyújtottak, ahány halottjuk volt, és mindegyikért imádkoztak (általában rózsafüzért).
A visszaemlékezők külön kiemelik a két világháború közti időszakból a hősi halottakról való
megemlékezést (a temetői keresztnél és este külön a hősök szobránál).183
A gyerekek mindenszentek délutánján különleges formájú fonott kalácsot
Hailingəschtrizl ’Heiligenstritzel’ nevű fonott kalácsot kaptak – általában a keresztanyjuktól.
A kalácsot a pékek csak erre a napra készítették, Bonomi szerint „a háború előtt a nagyobb
vevőknek ingyen is jutott” belőle.184 A mindenszentek napi kalács a környéken és a
magyarországi németek körében általánosan ismert volt,185 magyar településeken azonban
nem. A szokás messze mutató nyugat-európai (német) párhuzamokkal rendelkezik.186
Márton és Katalin
A Szent Márton nap (november 11.) ezen a helyen csak azért érdemel említést, hogy
kiemeljük: Budakeszin és a környéken korábban semmilyen szokás nem kapcsolódott ehhez a
naphoz – a rendszerváltás után meghonosított lampionos felvonulások egy német
nyelvterületen igen nagy múltra visszatekintő és ma is népszerű kultusz átvételét jelentik. A
Márton nap egyébként az újbor kiforrásának határnapja, erre utal a (Budaörsről ismert)
Martiniwein kifejezés.187
Mártonnál nevezetesebb volt a Katalin nap (november 25.), mint az advent előtti
utolsó jeles nap. A több változatban ismert, elterjedt mondás szerint „Khatrain schtölt in
Taunz ain” („Kathein stellt den Tanz ein.”), vagyis Katalin véget vet a táncnak. Egy solymári
megfogalmazás szerint „Zu Kathräin keets Schpüüln aun” („Zu Kathrein geht das Spielen
an”), azaz: Katalinnal kezdődik a játék – ez a fonók és más játékos közösségi munkaalkalmak,
a kártya, szobai játékok, mesélés, éneklés időszakának kezdetére utal.188 A régi egyházi
fegyelem szerint a Katalin-bál után vízkeresztig – korábban a Szilveszter sem volt ez alól
kivétel – tilos volt a zajos mulatságok tartása. Természetesen a 20. században már kevésbé
vették komolyan ezt a régi regulát.
A következők forrása: Bonomi 1933: 61-63, 83.
Math 1986: 216; Bresch é.n.: 15-16.
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Függelék
Ofener Christkindlspiel
August Hartmann közlése alapján (Hartmann 1880: 1-8.) – a kottás részeket az eredetiből kivágva, a
játék szövegét betűhű átírásban közlöm, Hartmann saját megjegyzéseit és a szöveghez fűzött
instrukciókat magyarra fordítottam.

Gabriel (belép a szobába és énekel)

1

5

Gut’n Ab’nd, gut’n Ab’nd, das geb euch Gott!
Ich bin ein ausgesandter Bot.189
Von Gott, von Gott bin ich’ gesandt;
Das heilige Christkindel werd ich’s g’nannt.190
Den Zept’r in meiner Hand, die Kron auf meinem Haupt,
Das hat mir Gott der Sohn erlaubt.
Michael, Michael, tritt herein!
Das wird schon erlaubet sein.

Michael (énekel – 1. dallam)

10

Tritt ich’s herein ganz Abends spåt;
Ich bin Erzmichel mit meinem Stab.
Den Zept’r in meiner Hand, die Kron auf meinem Haupt,
Das hat mir Gott der Sohn erlaubt.
Màrǐa, Màrǐa, tritt herein!
Es wird dir schon erlaubet sein.

189

2: Vagy: Und ich bin ein besonderer Bot.
4: Egyéb falvakban: Der Erzeng’l Gabriel wird ich’s genannt. [Hartmannál ez áll a főszövegben, a Budakeszi
változat a lábjegyzetben.]
190

42

Maria (singt):

15

Bin ich’s hereingetreten,
Ob d’ Kinder fleißig bet’n und singǎ῀,
Wird Màrǐa ean ǎ Betten bringǎ῀;
Wenn’s åder nöt fleißig bet’n und singǎ῀,
Wird d’ Ruat’n am am Buckel umǎspringǎ῀,

Michael (énekel)

Wenn d’ Kinder in d’Schule gehen,
Bleiben s’ auf alle Ort und Winkel stehen;
Blätter aus die Bücher reißen,
In alle Ort und Winkel schmeißen;
Solche Bosheit treiben sie!
Maria:
-------------------Gabriel (beszél):
O Maria, sei nicht so hart!
43

Es geschicht nach deinem Wort.
Tua dich noch einmal bedenken
Und den Kindern Gaben schenken!
Maria (beszél):
30

Gabriel, weil’s d’ dar so bittst,
Will ich’s noch einmal bedenken
Und den Kindern Gaben schenken.
Heiliger Joseph, tritt du’s herein,
Laß auch hören dein Stimmelein.

(énekel): 191

35

Joseph mein, tritt herein! Wiag das kleine Kindlein ein!

Joseph (fellép, egy kis bölcsőt tesz az asztalra és mondja):

40

Ich soll das kleine Kindlein wiagn?
Ich kann mein alten Kragn nöt biagn,
Er ist von keiner Fochsenart,
Er ist von einem grauen Bart.
Schlaf ein, schlaf ein,
O Jesulein! (ringatja)

Mindenki (énekelnek):

45

50

Laßt uns das Kindilein wiegen
Das Herz zum Krippilein biegen!
O Jesulein süaß! o Jesulein süaß!
Laßt uns das Kindilein grüaßen!
Mir fallen ihm zu Füaßen!
O Jesulein süaß! o Jesulein süaß!
Laßt uns im Geist erwachen!
Das Kindilein wird lachen.
O Jesulein süaß! o Jesulein süaß!

Maria (singt – 4. dallam)
|: Joseph mein! :|
Was soll dem Kind sein Namen sein!

191

Az 1-4-ig számozottak – úgy tűnik – eredetileg egy dallamot alkottak.

44

Joseph (beszél):
55

Jesus wird dem Kind sein Namen sein!

Mindenki (énekelnek – 4. dallam):
Es soll sein,
Joseph mein!
Jesus soll sein Namen sein!
Maria (énekel – 4. dallam)

60

|: Joseph mein! :|
Was soll dem Kind sein Windlein sein?

Joseph (beszél):
Schleier soll dem Kind sein Windlein sein.
Mindenki (énekelnek – 4. dallam):
Es soll sein,
Joseph mein!
Schleier soll sein Windlein sein!
Maria (énekel – 4. dallam)
65

|: Joseph mein! :|
Was soll dem Kind sein Wiege sein?

Joseph (beszél):
Krippe soll dem Kind sein Wiege sein.
Mindenki (énekelnek – 4. dallam):

75

Es soll sein,
Joseph mein!
Krippe soll sein Wiege sein!

Maria (énekel – 4. dallam):
Hüater mein,
Tritt herein
Und koch dem Kind ein Müasilein!
Hirt (egy fakanállal egy üstben [„Keindel”] keverget és mondja):

75

Ich soll dem Kind ein Müasilein kochen;
Ich stell mein Kassa auf den Tisch,
45

Wann ’s Herr und Frau gefällig is.
Mindenki (énekelnek):
Liebster Joseph, laß uns gehen,
Laß uns um eine Herberg sehen!
Zum Gebären ist schon Zeit.
80

85

Liebste Bürger und Inwohner,
Gott wird euch schon ewig lohnen.
Schenkt uns nur ein Windelein,
Daß ich unsern Gott und Herren,
Den Maria wird gebären
Arm und bloß, kann wickeln ein!
Kein Herberg habt ihr nicht zu hoffen.
Durt sthet euch das Stadtthor offen:
Pack dich fort mit deinem Mann!

90

Der die ganze Welt erschaffen,
Der bekommt kein Ort zum schlafen,
Wenn er wird geboren sein!
Er, der alle Vöglein kleidet
Und der alle Thierlein weidet,
Wird erhalten mich und dich.192

192

77-94. sorok: Töredékei egy dalnak, amelynek teljes szövegét és dallamát Bajorországból a lentebbiekben
közreadjuk (ld. XIV. játék, 199-300. sor). A budai dallam (Singweise) ez esetben annyira zavaros volt, hogy nem
volt alkalmas közlésre.

46

95

100

105

Durt drunten in dem Thal
Durt steht ǎn alter Stall,
|: Der glitzet und glanzet:|
Wie heller Krystall.
Der uralte Tátt’l mit eisgrauem Bart,
|: Durt sitzt er beim Kripplein :|, tuat ’s Kindlein verwahrn.
|: Das Kindlein so klein:|
|: Soll unser Erlöser :| und Heiland da sein.
Auf, auf, ihr Hirt’n und säumts euch nicht lang!
|: Die Nacht ist vergàngǎ῀! :|, es scheint schon die Sonn.

Mir tretten daher auf ǎn glüadingǎ῀ Plåz,193
Mir wünschen euch alli ǎ schöni guat Nåcht!

Csak Békásmegyeren és Solymáron:
(Spannts ei῀, spannts ei῀ den guldǎnǎ῀ Wagn,
Daß mir der Straßen in Himmel nachwahrn!)

Így is: „Wir tretten daher auf denjeningǎ῀ Plåz.” Ez, mint a fönti, a „Wir treten auf ein Lilienblatt
(Gilgenblatt)” torzulása; részletesebb kifejtés ld. „Weihnachtlied und Weichnachtspiel in Oberbayern” 50. oldal
[Hartmann 1880: 50].
193

47

Ofener Dreikönigspiel
August Hartmann közlése alapján (Hartmann 1880: 9–11.) – a kottás részeket az eredetiből kivágva, a
játék szövegét betűhű átírásban közlöm, Hartmann saját megjegyzéseit és a szöveghez fűzött
instrukciókat magyarra fordítottam.

A három király és egy angyal, aki egy kivilágított csillagot hordoz, énekelnek:

1

Mir heilingǎ῀ drei König mit unsern Stern
Mir loben Gott und preisen den Herrn.194
Mir reiten all drei vor Herodes sein Haus;
Da schaut der Herodes bein Fenstǎ heraus.

3

„O liebe drei Herren, wo reist ihr denn hin?”
Nach Bethlarhem ist all unser Sinn.
„O liebe drei Herren, bleibt heinàcht hier!
Ich will euch geben ein gutes Quartier.

10

„Ich will euch geben Heu und Streu
Und will euch halten zihrungsfrei.”
Ach nein, ach nein, das kann nicht sein;
Mir suachen Maria und Jesulein.195

Mór király (beszél – gyorsabban, recitálva):
Herodes sprach mit falschem Bedacht:
„Warum ist der hintere König so schwarz?”
Mindhárom király (énekelve):
15

194
195

Er ist uns wohlbekannt,
Ist König Kaschpar aus Mohrenland.
1-2. sor: emellett a változat mellett a dallam alatt közölt variáns is előfordul
11-12. sor így is: „Ach nein, ach nein, mir müassen von innǎ (olvasd: hinn’)
Nach Bethlarhem ist all unser Sinn.

48

„Bist du der König aus Mohrenland,
So reich mir deine rechte Hand!”

20

Meine rechte Hand die reich ich dir nicht,
Du bist der Herodes, wir trauen dir nicht.
Mir reiten all drei über’s Bergel hinauf,
Da segn mǎ den Stern wohl ober dem Haus.
Mir gengǎ-r-all drei in’s Hütterl hinein,
Durt findmǎ Maria-r-und ’s Jesulein.

25

Da findmǎ das Kindlein ganz nàckǎt und bloß;
Das gebn mǎ Maria der Mutter in Schoß.
Mir fallen gleich niedǎr auf unsǎri Knia
Und reichen dem Kindlein die Opfer herfür.

30

Mir stengǎn wied’r au fin Gottes Nàm
Und geben dem Kindlein die Opfer in d’Hànd.
Weihrauch und Myrrhen und rothes Gold;
Wie g’fàllǎt Maria das Opfer so wohl!
Joséph, Joséph, ziag ’s Hemmilein aus!
Mir schneidn dem Kind ǎ Paar Windlein daraus.

35

Mir schneidn so hübsch und schneidn so fei῀,
Herr Jesu soll sein Name sein.
Das erschte war z’ kurz, das zweite war z’ lang,
In ’s dritt hàbn s’ ’n süaßen Jesum drein bandt.

40

Sie wanden, sie wanden mit größtem Fleiß;
Die Engeln die sangen im Paradeis.
Im Paradeis is ǎ Bründel zersprungǎ῀,
Und allen Leuten zum Nutzen zuag’runnǎ῀.

Mór király (nagy felidulással, hevesen beszél):

45

50

I tritt herein ganz knödelfest,
I grüaß den Herrn und seine Gäst!
Will der Herr wissen, wia-r-i hàß?
I hàß Johannes Pferschenkern.
Bei Fressen und Saufen bin i gern.
Wann mǎr åbǎr àner zur Årbǎt schreit,
O bfüat di Gôt der heilige Geist!
I stell mei῀ Büchserl auf den Tisch,
49

55

Wann ’s Herrn und Frau nöt verdrießt.
Herr und Frau werd ’s nöt verdrießen,
Ein Dukaten einzuschießen.
Ein Dukaten ist zu viel,
Ă Zehnerl, ǎ Zwánzgerl steht im rechten Ziel.
I wünsch dem Herrn ǎn guldǎnǎ῀ Tîsch
Auf ǎn iaden Eck båchǎnǎ῀ ǎn Fîsch,
In dǎ Mitt ǎ Kándel Wei῀,
Dà soll Herr und Frau recht lusti sei῀!

Mindenki (énekelnek):
60

65

Wir sagn ja wohl groß Lob und Dank
Für diese Ehr und dies Geschank,
Wås uns Herr und Frau hat gebn;
Sö solln dås Joar mit Freundn auslebn!
Noch eins, noch eins ist unser Begehrn:
Ă Stückel ǎ Kirzen in unsern Stern!
Wer uns ǎ Stücklein Kirzen werd gebn,
Der werd dås Joar mit Freunden auslebn;
Dieses Joar und noch viel mehr
Hat uns geben Gott der Hèrr,
Hat uns geben zu allermeist
Gott Vater, Gott Sohn und Gott heiliger Geist.

(Beszélnek):
Mir wünschen glückselige Feiertäg!
Gelobt sei Jesus Christus!

Egy szenteste Budakeszin az 1910-es években
Kivonat Martin Bechtold visszaemlékezéséből (Bechtold M. 1977: 103-105, itt: 104.), betűhű átírás.

Dann ging unser Vater in den Hof und legte reichlich Heu vor die Engangstür für den Esel des
Wagens. Mit seiner tiefen Baßstimme reif der Vater hinaus: „Öha, öha! Kommt nur herein. In
diesem Haus wohnen auch brave Kinder!” Dann hörten wir den Esel stampfen, schnauben
und der Wagen blieb stehen. Das Herz schlug uns vor Aufregung im Halse, als sich die
Zimmertür geheimnisvoll öffnete und ein Engel mit einem herrlichen Christbaum auf der
Schwelle stand. Er war ganz Weiß gekleidet, hatte Flügel und einen Stern auf der Stirn. Er
fragte uns ob er eintreten dürfe, worauf wir als Antwort ein kleinlautes „Ja” stotterten. „Könnt
ihr denn auch beten?” fuhr er fort. Da knieten wir nieder und fingen mit dem Beten an.
Nachdem der Engel uns aufmerksam zugehört hatte, fragte er unsere Eltern, ob wir auch brav
gewesen seien. [… dann] stellte eine Krippe und einen schönen Christbaum auf den Tisch.
Dann verschwand er langsam durch die Tür […] Plötzlich schüttete eine unsichtbare Hand
viele Äpfel, Nüsse, Feigen und Dörrobst auf den Teppich ins Zimmer; doch als wir davon
nehmen wollten, sprang ein kleiner „Klaubauf-Krampos” auf uns zu und schlug mit einer
schwarzen Rute heftig auf unsere Hände! Wir Buben warteten einige Sekunden, dnn hatten
wir die Furcht vor ihm verloren. […]
50

Újévi köszöntőversek
Több írott és szóbeli forrásból is ismert szövegek. Közlés Jakob Bechtold írása alapján (Bechtold J.
1977a), illetve további változatok Maria Eszterle fonetikus lejegyzésében és átiratában (Eszterle 1929:
70).

I bin a klans Pinkal,
Stöi mi ins Winkal,
Und wann i nix ko
Fang i nix o,
I bin a klan Kenig,
Gebts ma net zawenig,
Laßt mi net zalang steh,
I muaß um a Hisl weitagehn.
I winsch, i winsch, i was net wos:
Greifts in Sock und gebts ma wos.
A glicklichs neuchs Jahr,
Christkindl in kraustn Haar;
Lans Lebn, gsunds Lebn,
Und a Haufn voi [voll] Göd [Geld] danebn.
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