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I. Bevezető
Solymár egy magyarországi német település Budapesttől 14 km-re, a budai és a pilisi
hegyek képezte völgyek szívében. Az itt élő lakosság német ajkú, a XVIII. században
Mária Terézia betelepítési politikája kapcsán érkezett német telepes családok ősei
alkotják. Az asszimiláció és a történelem /pl. a 2. világháború utáni kitelepítés/
megcsonkította a svábságot, de mind a mai napig élnek azok a gyökerek, melyek
segítenek megőrizni e népcsoport kultúráját. Vannak, akik még nap mint nap hordják
a falu népviseletét az emberek ismerik a népi énekeket, német imádságokat,
igyekszenek azt a rájuk hagyott kincset továbbörökíteni az utókornak.
Vannak, akiknek a sváb beszéd szokatlanul cseng a fülükbe, de a svábok énekeit
hallgatva, viseletüket látva feltárul előttünk egy meleg, végtelenül emberi közösség
élete, akik idegen nyelvet beszélnek, de hazaszeretetükkel semmivel sem maradnak
el a magyarul beszélők mögött, kultúrájuk, összetartozásuk példamutató lehet mások
számára, hogyan lehet megmaradni és alkotni rossz körülmények között,
sorscsapások ellenére.

1. Témaválasztásom indoklása
A hagyományokra épülő szokások a svábság körében is elfakulnak, és az úgynevezett
vegyes házasságokkal már a szokások felelevenítése is elmarad. Egy hagyományos
esküvőn még a mai napokban is rengeteg emlékezetes hagyományt elevenítünk fel.
Szeretném megőrizni az esküvők

ünnepi

szokásait,

cselekedeteit,

és

leírni

mindazoknak, akiknek ez fontos. Célom a hagyományőrzés és a solymári általános
iskolai német nemzetiségi és kéttannyelvű osztályok Heimatstunde – népismeret
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óráihoz szeretnék segítséget nyújtani. A pedagógia hatékony módszere és eszköze
lehet a hagyományőrzés, a pedagógia hatékonyan szolgálhatja a régi kor kultúrájának
közvetítését, hiszen a mai szokásokban is felfedezhetőek a hagyományok.
Többen

végeztek

gyűjtőmunkát

a

svábság

hagyományairól.

Megpróbáltam

családomtól, adatközlőimtől azokat az ismereteket összegyűjteni, amelyek nélkülük
talán a feledés homályába merülnének, s egyben megpróbáltam a jelenleg ismert
szimbolikus tartalmukat is feltüntetni, melyet a solymáriak már nem is ismernek.
Amikor a számadatok közlésére vállalkoztam, vagy dalok, versek ismertetésére,
mindenkor felhasználtam a már e tárgykörben kiadott könyvek adatait. Köszönet illeti
mindazokat, akik e munkában személyes elbeszélgetésükkel, fényképeikkel, vagy
saját gyűjtőmunkájuk közreadásával, melyet én is tanulmányozhattam, segítséget
adtak. Az ő neveik és műveik felsorolását az irodalom-, és képjegyzék tartalmazza.
Mivel a hagyományok szorosan kötődnek a katolikus vallás liturgiájához, főleg
azokra az adatokra terjesztettem ki a gyűjtést, melyek a népi emlékezetben
megmaradtak. A teljesség igényével próbáltam meg élni.

II. A magyarországi németek betelepülése
1. A solymári családok származása
Dolgozatom a Magyarországra, csakúgy, mint községünkbe, Solymárra egykor
betelepült németség történelmével, kultúrájával, szokásaival foglalkozik, segítve az e
nemzetiséghez tartozóknak saját történelmük megismerését, másoknak pedig érdekes,
tán értékes információkat szolgáltathat, gyarapítva az ez irányú tudást. Talán
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közismert tény, hogy a Solymáron élő németségről sajnos nincsenek olyan
információink, melyek a betelepülés előtti időkre vonatkoznak. Egyedüli fogódzó,
ami a hovatartozást igazolja a nyelvi azonosság valamelyik német vidékkel. Nem
tudjuk, hogy a családok, kolóniák, Németország melyik részéről érkeztek, vannak e
hátrahagyott rokoni vagy egyéb szálak az egykori anyaországban. Lehet, hogy ez a
tény játszott közre abban, hogy a solymári svábok mindig is magyarnak érezték
magukat, a háborúkban a magyarok oldalán akartak harcolni, a kitelepítéskor
visszaszökéssel, bujkálással próbálkoztak, de még az Aradi vértanúk között is nagy
arányban találunk olyanokat, kiknek ősei német földről valók.
Szívesen hallgatom idős emberek beszámolóját, gondolatait, magyarnak vagy
németnek érzik e magukat. A politika sokszor megcsalta ezeket a szavakat,
feszültségeket teremtett, pedig az előbb említett beszélgetésekből azt tapasztaltam,
hogy a mindennapi emberben nem nagyon merültek fel rosszindulatot igazoló
gondolatok.
A mai svábok ősei körülbelül 300 éve úgy döntöttek, hogy más hazába költöznek,
amit a következő generációk azután tiszteletben tartottak. Kultúrájukat igyekeztek
megőrizni, ezt teszik a mai napig, de egyszerűen azért, mert ez az, ami legközelebb
áll hozzájuk. Ők ezt a fajta zenét tudják játszani, erre a zenére tudnak táncolni,
szüleiktől, nagyszüleiktől ezeket a dalokat tanulták, így öltözködnek, de még a
bőrükből sem tudnak kibújni, azt hiszem mindenki találkozott már azzal a
gondolattal, hogy „a német az német”. Szeretik a rendet, takarékosak, és a történészek
sem tagadják, hogy hasznára váltak a magyarságnak is.
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2. Magyar-német kapcsolatok
1960-ban 200-220.000-re tehető a számuk, ami az akkori lakosságnak a 2,5%-a, míg
más nemzetiségek (szlovákok, délszlávok, románok) együttesen csak 2,2%-ot tesznek
ki. Arányaiban tehát magas a szám, a második világháború utáni áttelepítések miatt
azonban igen csekély az egykori betelepültekhez képest. A magyarországi németek
különböző rétegei több hullámban érkeztek. Legjelentősebb a 17. századi, török idők
utáni betelepítés volt, de Nagybörzsöny (Deutschpilsen) a Pilisi hegyekben, a szlovák
határnál például török idők előtti német település. A magyar-német kapcsolatok
azonban még ennél is régebben kezdődtek, a 10. században, mikor tervszerű
országrendezés folyt nyugat-feudális ill. német-szláv mintára. A nyugatról érkező
misszionáriusok között nagy számban voltak németek, főleg a bajor tartományokból.
Mikor pedig I. István feleségül vette a bajor király lányát Gizellát, a németek csak
úgy özönlöttek utána Magyarországra. Ennek részben persze irányított politikai okai
voltak, főleg hadászati és gazdasági okok, de maguktól is érkeztek most már - a
királynő miatt sokkal bátrabban - német lovagok, kézművesek, kereskedők, lelkészek,
sőt még hivatalnokok is. Mindeddig szervezetlen betelepülésekről esett szó.

3. Első betelepítési kísérletek
Az első tervezett, irányított kolonizáció a 12. században II. Géza király részéről
történt, aki német kézművesek, bányászok, de főleg parasztok jövetelét szorgalmazta.
A kutatások azt bizonyítják, hogy szabályos reklámkampány folyt Németországban.
Plakátok hirdették a családoknak, hogy adókedvezmények, ingyen földhöz jutás segíti
a megélhetést Magyarországon. Az első ilyen telepesek Közép-Németországból,
részint pedig a Rajna vidékéről érkeztek. A középkorban ekkor még élesen
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elkülönülnek egymástól a különböző németországi részek, magyar és magyarországi
német okiratok bizonyítják, hogy külön említik a bajorokat és dél-németeket mint
„németek” (Teutonici), a középnémeteket pedig mint „szászokat” (Saxones). E
betelepítések elsősorban a mai Magyarországon kívüli részekre esnek, a Szepességre
és Erdély területére.
A 13. században, az 1241-42-es tatárjárások után a magyar uralkodók elkezdik újra
szorgalmazni

német

kézművesek

és

kereskedők

bejövetelét,

most

már

Székesfehérvárra (Stuhlweissenburg), Esztergomba (Gran), Pozsonyba (Pressburg) és
Győrbe (Raab) is. A németek nagy része mégis csak a törökök kiűzése után került
Magyarországra. A 150 éves uralom alatt az ország jelentős része lakatlan lett, sokan
más vidékekre költöztek. A betelepítés oka azonban nem csak a benépesítés volt. A
természet helyreállítására is komoly törekvések folytak. A földesurak mindent
megtettek, hogy munkaerőt szerezzenek a földek műveléséhez. Érdemes volt az akkor még - Német-Római Birodalom részein keresgélniük, hiszen a harmincéves
háború miatt onnan még mindig szívesen költöztek az emberek olyan vidékekre, ahol
egy jobb élet reménye várta őket. Ügynökök tömege járta ezeket a területeket a
nagybirtokosok nevében és ért el sikereket főleg a Birodalom közepén és déli részén.
A reklámkampányba a katolikus egyház, de még a királyi kamara is bekapcsolódott.
1686-ban, Buda felszabadulása után, megalakult a Királyi Betelepítő Bizottság
(Neoacquistica Commissio), de ekkor még mindig nem beszélhetünk a németek nagy
létszámú érkezéséről.
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4. A három nagy betelepítési hullám
Magyarország falvainak nagy részébe csak a 18. században települt be ez a
nemzetiség, amit 3 nagy hullámra tudunk felosztani. Az első 1686-1740-ig tartott, IV.
Károly idején, az úgynevezett Karolin Betelepítés, mely dunántúli megyéket, DélMagyarországot és az Északi-középhegység vidékeit célozta meg.
Mária Terézia

idején, a második

hullámban,

az

úgynevezett

Tereziánus

Betelepítéskor, parasztok jöttek Elzász-Lotaringiából, Badenből, Luxemburgból és
Pfalz területéről.
Végül II. József

zárja a sort a harmadik betelepítési hullámmal 1782-ben, aki

ugyancsak Pfalzból, a Saar vidékről, Hessen tartományból, Frankfurt és Mainz
környékéről, Hessenből és Württembergből csalogatja az - akkor legújabban a hétéves háborúk gyötrelmeit átélt lakosságot.
Az érkező németség földrajzilag igen erősen tagolt. Nagy, összefüggő területeket
foglaltak el, megtartva zártságukat egészen 1945-ig, a visszatelepítés megkezdéséig.
A különböző régiókból érkező telepesek csakúgy, mint az anyaországban, itt is
megtartották azokat a különbségeket, melyektől mások voltak, mint az azonos nyelvet
beszélő társaik. Ha csak arra gondolunk, mennyi féle népviselet ismeretes, máris
bizonyított ez a tény. És akkor még nem beszéltünk a nyelvi különbségekről.
Gondoljunk csak arra, hogy mennyi viccelődés tárgya volt nagyszüleink, déd
nagyszüleink idején, hogy a szomszédos Pilisszentivánon vagy Pilisvörösváron egy
dolog megnevezésére másképp hangzó szót használtak. Manapság kevésbé lehet
falvak, települések zártságáról beszélni, egyes közösségek, kisebb csoportok
maradtak meg együtt megőrizve kulturális szokásaikat a mindennapi életben.
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5. Máig megmaradt magyarországi német települések
Ma Magyarországon a Dél-Dunántúlon, részben pedig az ország nyugati határa
mentén, főleg a Dunakanyar és a Balaton közötti részen a középhegységekben
találhatók magyarországi német települések. Viszonylag megmaradt azonban a
tagolódás, vehetjük példának a Mosoni-síkság vagy a Fertő-tó vidékének egységét,
melynek néprajzilag Mosonmagyaróvár (Ungarisch-Altenburg) a központja. A Fertőtótól délre fekszik Sopron (Ödenburg), a mai napig is jelentős német lakossággal.
Ehhez csatlakoznak a körülötte levő községek egyedi nyelvjárást alkotva, a
legjelentősebbek ezek közül Kőszeg (Güns) és Kőszegfalva (Schwabendorf).
Délnyugatra aztán, Rába-Lapincs köze (Raab-Lafnitztal) és Szentgotthárd (Sankt
Gotthard) környékén olyan falvakba torkollunk, melyek szinte teljesen elvesztették
németes jellegüket, mint Pannonhalma (Sankt Martin), Gyarmat (Jahrmarkt) vagy
Ménfőcsanak (Tschanak).
Tovább haladva a térképen, a tájegységnek megfelelő tagolódásban oszthatjuk
részekre a megállt telepeseket is. A pilisi és a budai hegyeknél tartunk, de egészen a
Velencei hegységig tekintve azt láthatjuk, hogy igen sok német település keletkezett.
Érthető is, hiszen az érkező németek a hegyekhez voltak szokva. Értették az ottani
élet módját, ismerősek voltak az időjárási viszontagságok, leginkább itt találtak
otthont. Jelzi ezt az a tény is, hogy az Alföld szinte üres a német településeket
tekintve. A következő állomás csak Baranya és Tolna megyékben van a Villányi
hegység, és a Baranyai dombvidék pontjain, az úgynevezett „Schwabische Türkei”
területén.
Van azonban egészen extrém elkülönülés is, nézzük például Mérket és Vállajt
Szabolcs Szatmár Bereg megyében, egészen a Román határnál, mely községek több
száz kilométerre fekszenek a legközelebbi német településtől. Ezeken a helyeken az
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asszimilálódás sokkal nagyobb ütemben folyt, mint mondjuk községünkben. Míg
Solymáron az idős réteg még anyanyelvként beszéli a németet, a középkorú
generációk még értik és beszélik is, a fiatalok között is találunk elvétve egyet kettőt
aki ebben nőtt fel, addig Mérken például már a 60-70 évesek sem nagyon találkoztak
otthoni környezetben a német nyelvhasználattal.
A Solymári Német Kisebbségi Önkormányzat a Mérki Német Kisebbségi
Önkormányzat kezdeményezésére, kiépített egy baráti jellegű kapcsolatot az ottani
lakosokkal. Ott járva magam is tapasztaltam a két község szokásaiban ennek ellenére
meglévő hasonlóságokat. Az embereket kérdezgetve derült ki, hogy az elszigeteltség
dacára azonosak például az esküvőkkor, temetésekkor, farsangkor, de még a
disznóöléskor használt szokások is. Meg kell jegyezzem ez mennyire jó érzéssel
töltött el, hiszen igazolva láttam azt, amit a könyvekből tanulva kételyekkel fogadtam.
Láthattunk ugyanolyan berendezkedésű faluképet, ugyanazzal az építkezési stílussal,
egy néni még népdalokkal is meglepett, amiket itthon addig csak a nagymamámtól
hallottam.

III. Esküvő Solymáron
1. Leánykérés
Ma már nehezen tudjuk elképzelni, hogy bárki helyettünk döntsön a párválasztásban,
régen ez azonban természetes volt. A szülők beleegyezése nélkül nem jöhetett létre a
frigy. Nem volt szokatlan, hogy rokonok, unokatestvérek házasodtak, csak azért,
hogy a vagyon együtt maradjon. Az idő haladtával a szülők egyre nagyobb teret
engedtek a fiatalok akaratának, a XX. századra pedig már teljesen megszűnt az ilyen
fajta, sokszor kényszerházasság.
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Ha kölcsönös volt a vonzalom két fiatal között, házasság lett belőle. Aki ezt a szigorú
erkölcsi normát megszegte, azzal kellett számolnia, hogy a falu megbélyegezte. Nem
engedtek a fiataloknak hosszú udvarlási időt, ha bement a fiú a lányos házba, akkor
hamarosan megkötötték a házasságot.
A kérő helyett egy általa megbízhatónak tartott személy, pl. nagybácsi elment a
lányos házhoz és a szüleitől megkérte a lányt, a fiú részére feleségül.
Sok gondolkodási időt nem hagytak, mert ha a lány gondolkodási időt kért, azt
nemleges válasznak tekintették. Ha igent mondott, még egyszer eljöttek a fiú szülei a
fiúval együtt, és kitűzték az esküvő időpontját. Általában nagy esküvőket tartottak
sok vendéggel. A keresztszülők voltak a legfontosabb vendégek. A keresztapa volt a
násznagy, ő fizette az esketést. Ajándékba egy szentképet, étkészletet adtak.
Az esküvő előtt egy hónappal, a vendégeket a menyasszony és a vőlegény,
személyesen hívta meg az esküvőre. A meghívott vendégek között bérmaszülők,
bácsikák, nénikék, a keresztszülők gyermekei is jelen voltak a családtagokon kívül, és
mivel egy családban 3-5 gyermek is volt, ez népes vendégsereget jelentett. /1
Adatközlő /

2. Esküvői menet
A násznép a vőlegény házánál gyülekezett és imát mondtak a Szent Család
tiszteletére, amit a vőlegény keresztanyja vezetett. Egy-egy gyerek verset is mondott,
ez búcsúvers volt a legénysortól és a szülői háztól, köszönetmondás volt a
felnevelésért.

10

A szülők áldásukat adták a vőlegényre és ezután indultak el a menyasszonyért. Az
esküvői menetben a gyerekek és a fiatalok az élen haladtak, utánuk a vőlegény
kísérőjével, aki a keresztleány vagy egy leánytestvér volt. Azután a fiatal házasok
következtek, majd az idősebbek a legvégén pedig az örömszülők mentek.

A

menyasszony már ünneplőbe öltözve várta a vőlegényt. Különös ékessége a
mirtuszkoszorú volt, amelynek lehajló ága a szíve fölött egy kis koszorúban
végződött. A menyasszonyi háznál is hasonló ceremónia zajlott le, mint a
vőlegénynél, de kiegészült azzal, hogy a férfi vendégeknek, a szomszéd asszonyok,
akik a süteményt is kínálták a nézőseregnek, feltűztek a szívük fölé egy arasznyi
rozmaringágat, amit fehér szalaggal díszítettek. Ezután megáldották a menyasszonyt
szülei, és elindult a menet az Isten házába, a templomba. Az esküvői menet oda és
vissza nem mehetett ugyanazon az útvonalon - ez a solymári utcák bősége folytán
lehetséges volt - mert az elvitte volna a szerencséjüket.
A templomba menő násznépet az utcán bámészkodók hada kísérte el. A férfinép
miden féle eszközzel üdvlövéseket adott le /régebben puskával, ma kulcs és gyufa,
vagy egyszerű lisztes-zacskó elpukkantásával/ járultak hozzá a jókedv fokozásához.
A násznép férfitagjai pedig rozmaring ággal és szalagokkal feldíszített üvegekből,
borral kínálták meg a durrogtatókat, lövöldözőket./ A lövés is a termékenységvarázs
szimbóluma. Ennek a mai elkorcsosult utóda, amikor az autóban ülő násznép az
antennára szalagot köt és a falun végighaladva megállás nélkül nyomja az autó
dudáját. /4/179/
A durrogtatók megkínálása a feldíszített üvegből is rejt valami üzenetet. A rozmaring
a szalagok már átváltoztatták az üveg tartalmát. Ez már nem közönséges bor. Ez már
az ünnep megszentelődött itala. Gondoljunk csak a kánai menyegzőre.
Az esketési szertartás után a templomból a pap kísérte ki az ajtóig az ifjú párt, ahol az
ajtóban fogadták a barátok és ismerősök jókívánságait, azoktól, akik nem tartoztak a
meghívott vendégek közé. Ezután az esküvői menet ismét felállt, ahol az ifjú pár most
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már együtt haladt a sorban. Első útjuk otthonukba vezetett, ahová a templomból
egyenesen haza vitték az áldást. A fiatalok hazaérve a szülői házhoz, az ajtót zárva
találták. A keresztapa fiának /Koul puöe/ egy verset kell elmondania, amelyre 3
kopogás kíséretében kinyílt az ajtó:
/A csukott ajtó is szimbolikus jelentésű. A régi életből az újba átlépni csak
megtisztulás után szabad. A megtisztulási időt és folyamatot szimbolizálja a vőfély
verse, amely kérés, és lerövidíti ezt az időt. Násznagy és vőfély a sváb nyelvben
nincs, a keresztapa és annak fia töltötte be ezt a szerepet./
„Gelobt sei Jesus Christus!
Hier stehen wir im Rosengarten, und tun auf das Aufmachen warten. Darum bitte ich
um eine kleine Geduld, weil wir sind alein die schuld.
-

. – Da klopfe ich einmal an, ich glaube es wird uns aufgetan.

-

. – Da klopfe ich nocheinmal an.

-

. – Die Tür ist schon offen, da können wir hoffen, das wir mit höchsten freud, das
Brautpaar haben begleiten.
„ Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Itt állunk a rózsakertben, és arra várunk, hogy kinyissa valaki az ajtót. Szeretnék egy
kis türelmet kérni, mivel mi vagyunk a hibásak, hogy elkéstünk.

-

Bekopogtatok egyszer, és remélem kinyitják nekünk az ajtót.

-

Bekopogtatok még egyszer.

-

Az ajtó kinyílt, reméljük, hogy örömmel és barátsággal követhetjük az ifjú párt a
házba.
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Először a fiatal férj lépett be az ajtón, utána ifjú hitvese. Ekkor rövid kínálás
következett borral, aprósüteménnyel, majd mindenki hazament átöltözni, és a
háziállatokat megetetni. Más volt a templomi, és más a báli öltözék.

3. Az esküvői viselet
Egy esküvő alkalmával minden korosztály megtalálható volt a násznép sokaságában.
A fiúgyerekek fehér zakóban és fehér vagy fekete hosszúnadrágban, nyáron fehér
rövidnadrágban, fehér ingben jelentek meg. A zakó anyaga magában nyomott csíkos
vagy kockás belül bolyhos flanel anyagból volt./7, 8 és 12 Mellékletek/
A leány gyerekek fehér mirtuszkoszorút viseltek, hosszú hajuk két copfban
összefonva, a végén fehér szalaggal masnira kötve lógott a vállukra. Ruhájuk színe
általában fehér volt, de nagyon régen, világoskék vagy rózsaszín is lehetett.
Szoknyájuk három-négy alsó szoknyából állt, amely fehér vászonból készült és a
helyi szokás szerint keményítették ki. A felső szoknya anyaga fehér selyemből volt,
amit szintén 2-3 cm-es harmonika-hajtásban vasalták be, de ezt nem keményítették ki.
A keményített anyagot mindig nedvesen kellett kivasalni. A solymári asszonyok mind
nagy gonddal vasalták szoknyáikat, és amikor elkészültek, alul egy öltéssel
összevarrták a harmonikákat, a cérnát egyszerre ki lehetett húzni az anyagból és nem
hagyott nyomot. Amikor tárolták a szoknyákat akkor nagy segítség volt, ha össze
voltak öltve alul. A leányok köténye is fehér madeira anyagból volt és szintén
harmonikára vasalták. Régebben ezek a harmonikák le voltak vasalva a kötényen,
mint a plisszérozás. A kötény aljára általában csipkét varrtak és apró felhajtásokkal
díszítették /Schmízl/./9 és 11. Mellékletek/
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A hajadonok viselete megegyezett a kislányok öltözetével, csak a hajukat másként
viselték, kontyba /Néiszt/ tűzték. Ünnepi cipőjük bársonyból készült. /Szammedsueg/
Felső részük /Pancsuöl/ hátul ki volt keményítve, és kötényük alól szinte alig látszott
ki a szoknyájuk. /10. Melléklet/
A legények szintén fehér zakóban, alatta fehér mellényben, aminek anyaga szintén
fehér nyomott mintás flanel volt, és fehér ingben fekete szövetnadrágban mentek az
esküvőre. A felszolgáláshoz szükséges fehér kötényt a lányoknak kellett vinni a fiúk
részére.
Az asszonyok felvették korábbi menyasszonyi ruhájukat, ami 2-3 kikeményített
alsószoknyából és felül brokát-selyem, vagy világoskék szövetből /khamkhoán-khil/
készült szoknya volt. Ezekkel a kikeményített szoknyákkal az volt a gond, hogy nem
lehetett leülni bennük. Ezért amikor a menet visszaért a lányos házhoz, a férfiak
leültek borozgatni, az asszonyok pedig hazamentek átöltözni, és felvettek egy olyan
szoknyát, ami nem volt kikeményítve és bevasalva./4./Melléklet/
A férfiak fekete csizmát, később félcipőt, fekete szövetből készült nadrágot és
kétsoros gombolású zakót, fehér inggel viseltek./ 3./Melléklet/
A menyasszony különös ékessége a mirtuszkoszorú volt, és egy mirtuszág amely
körülfonta a kontyát és jobb válla felett lekanyarodott, és a szíve felett végződött egy
kisebb csokorban. A mirtuszkoszorúra hátul egy 3 m hosszú 2cm széles fehér
szalagot kötöttek, ami a menyasszony jobb vállát díszítve lógott. Talán ebből alakult
ki a fátyol a későbbi menyasszonyi viseletben. Fekete bársonyból készült felsőrész
/pancsuöl/ apró gombokkal volt díszítve. Szorosan követte a test vonalát és zárt volt a
nyaknál, a kézelőt és a deréknál a szélét selyemmel szegték be. A felső szoknya
világoskék színű brokátselyemből készült, a kötény fehér, apró mintás madeira
anyagból készült az alján csipkedíszítéssel. Fehér kötött pamutharisnyát viseltek és
fekete bársonycipőt, amit a szoknya anyagával és színével megegyező apró masni
díszített./1. és 2./Mellékletek/
A vőlegény fekete szövetből készült öltönyt viselt fehér inggel, régen csizmát, később
félcipőt. A szíve felett a vőlegény is mirtuszcsokrot viselt fehér szalaggal. /3
Adatközlő/
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4. A mulatság
Ha nyárra tolódott ki az esküvő ideje, az udvaron sátrat állítottak, az oldalát az
erdőben vágott zöld gallyakkal készítették, alját sóderrel felszórták. Ide vitték ki a
szentképet és a feszületet. Az asztalokat, székeket, padokat körberakták. A házban
főztek. Az örömszülők gondoskodtak ételről, italról. Esküvő előtt egy héttel az
asszonyok megkezdték a sütést. A lakodalom napjára egy asszonyt felkértek a
főzésre, az ő irányításával készült az ünnepi ebéd./5./Melléklet/
Solymáron nem volt szokásban a menyasszonytánc során a menyasszony részére
pénzt adni, hanem minden meghívott vendég előre megvette az ajándékot legtöbbször egy új család életében szükséges praktikus dolgot, - amit az esküvő előtti
napon elvittek a menyasszonyhoz, vagy a vőlegényhez, attól függően, hogy mely
család rokonságába tartoztak
Az étel feltálalása, és az italról való gondoskodás a fiatalemberek gondja volt. Akik a
felszolgálásban segítettek, azok fehér flanel anyagból készült mellényt hordtak és
alatta fehér kötényt, amit a hajadonoknak kellett a részükre hozni. Amikor kihordták
az ételeket az asztalokra, rövid ima következett, melyet az esketést végző pap
kezdett el. Ezután kezdődött az esküvői lakoma.
Az örömszülőknek fontos feladata volt: az esküvői ebéd elkészülte után, abból egy egy adagra valót összecsomagoltak, és úgy melegében, egy fiatalabb esküvői
vendéggel elküldték a rokon, és ismerős fekvő betegekhez, akik az esküvőn nem
tudtak részt venni. De az ismerős súlyosabb betegek is kaptak ebből az esküvői ebed
csomagból. Nagy gond volt ennek a pontos névsornak az összeállítása, mert sokszor,
ha valakiről megfeledkeztek, azt nehezen bocsátották meg.
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A tányérok leszedését a fiúk és a lányok közösen végezték.
Az ülésrend megszabott volt. Középen ült a menyasszony, vele szemben ült az
esketést végző pap, aki szintén hivatalos volt az esküvői ebédre. A menyasszony
balján ült a vőlegény, mellettük kinek-kinek a keresztszülei, szülei, nagyszülei,
nagybácsikái, nagynénikéi, többi rokonai, egyéb vendégei.
Az ebéd kezdetekor a pap imát mondott. Az egyes fogások között tósztot mondtak,
amely az ételről szólt, vagy élethosszig tartó jó egészséget kívántak sok
gyermekáldással. Az esküvői ebéd tyúklevessel kezdődött, amelybe rendszerint
marhahúst is főztek, hogy még ízletesebb legyen. Ilyenkor is volt főtt marhahús
tormával, de a legfinomabb az esküvői savanyú káposzta volt, mert ilyenkor sokféle
húst főztek bele. Az esküvői ebédhez tartozott a sült- és rántott húsok sokfélesége,
köretekkel, salátákkal. /15./Melléklet/
A gyermekek külön asztalnál étkeztek.
Ebéd közben évődés, móka járta. A fiúk közül valaki ellopta a menyasszony cipőjét,
amelyet csak pénzért adtak vissza. Mindenféle rossz, két ballábas kitaposott,
ferdesarkú ócska cipőt papucsot hoztak elő az igazi helyett, míg végül a menyasszony
keresztapja hosszú alkudozás után pénzért kiváltotta az igazi cipellőt, és a
menyasszony visszakapta jogos tulajdonát.
A menyasszonynak, vőlegénynek nem volt szabad felállnia az asztaltól, csak ha már a
sütemény következett, de még akkor is csak úgy, hogy a menyasszony
keresztszüleinek a fia /koul pue/ engedélyt kért a vőlegénytől, hogy a menyasszonyt
megtáncoltathassa. De nem ám akárhogyan. Rozmaringággal díszített kalapját letette
a menyasszony elé az asztal közepére, s felszólította a menyasszonyt, hogy lépjen fel
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a padra, arról az asztalra, s a kalapon át az ő jobb kezébe kapaszkodva lépjen le az
asztalról, s adja neki az első „ Drei kristliche Ehretanz”-ot, vagyis három keresztényi
tisztelettáncot. /2/
Lieber Brautigam!
Ich hatte eine Bitte, ob ich die Erlaubnis habe, die Braut vorher zu Bitten – oder
nicht.
-

Ja

-

Hast du gegessen? – Ja

-

Hast du getrunken? – Ja

-

Hast du dein Leib abgeschpeist? – Ja
So bitte ich dich, steig auf der Bank,- von der Bank auf den Tisch, - von dem Tisch
über mein Hut und grünen Kranz, - und reiche mir deine rechte Hand, auf drei
kristliche Ehrentanz!
Kedves vőlegény!
Szeretném, ha engedélyt adnál, hogy előrekérjem az ifjú arát.
- Igen
- Ettél eleget? – Igen.
- Ittál is eleget? – Igen.
- Befejezted az étkezést? – Igen
Akkor szeretnélek megkérni, lépj fel a padra, - a padról az asztalra, - az asztalon a
kalapomon át és a zöld koszorú felett, - nyújtsd a jobb kezed, három táncra.
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/Vajon nem egy új, megtisztulási folyamatot jelképez ez a szokás? A koszorú a
megszentelődés, a magasra fellépés a padon, asztalon, a zöld koszorún át a hármas
próbatétel, és a három tánc a feloldozás? Ma már csak találgatni tudjuk. Senki sem
emlékszik rá./
Közben megérkezett a zenekar. A násznagy táncolt a menyasszonnyal, és csak ezután
a vőlegény. Utána szép sorban mindenki felkérhette a menyasszonyt, és csak ezután
újra a vőlegény, mindez a násznagy irányítása szerint. Ezzel kezdetét vette az esküvői
bál. Közben egyre hordták be a finomabbnál finomabb esküvői süteményeket. Este
7-8 között mindenki hazament az állatait megetetni, majd újabb átöltözés után
visszajöttek.
Este 10 órakor a község legényei szerenádot adtak az ifjú párnak. Az udvaron
maradtak és három éneket énekeltek a tiszteletükre. A menyasszony és a vőlegény
kimentek hozzájuk, majd a dalok végeztével behívták az éneklőket. Süteménnyel,
borral kínálták őket. Hármat táncolhattak a menyasszonnyal és a többi vendég
lánnyal, asszonnyal, azután el kellett menniük, vagy kintről továbbnézhették a
mulatozást. Ez a szokás a mai napig megmaradt./14. /Melléklet/
A hármas szám itt talán a múlt – jelen - jövő szimbóluma. /4/194/
A bál éjfélig tartott.
Éjfélkor a menyasszonyt leültette a keresztanyja egy székre, levette fejéről a
mirtuszkoszorút, s fejét bekötötte kendővel, amit ő vásárolt a menyasszony részére.
/Schopf/ „Ekkor lesz a menyasszonyból menyecske.” A Schopf anyaga brokátselyem
volt,

és színét tekintve bármilyen halvány szín lehetett. Általában halványkék,

halványzöld vagy rózsaszínű volt, .
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A koszorú levétele annak a szimbóluma, hogy meghal a leánysága és feltámad az
asszonysága. Ekkor a násznép elénekli az „Ehestandlied”-et azaz a házasságról szóló
éneket, /13./Melléklet/ és a Laufe Lüfte-t a Búcsúnótát. /14. Melléklet/
Laue Lüfte fühl’ ich wehen, gold’ner Frühling taut herab.
Nach der Ferne geht mein Sehnen, reichet mir den Wanderstab!
Wo die weissen Nebel steigen von den blauen Bergereihen,
dorthin geht mein Weg hinab, reichet mir den Wanderstab!
Érzem, hogy fújnak a langyos szelek, érkezik az aranyban pompázó tavasz.
A messzeségbe húznak vágyaim, nyújtsátok a vándorbotomat!
Ahol a fehér köd felszáll a kék hegyláncoknál,
oda vezet az utam, nyújtsátok a vándorbotomat!
Eközben valaki „véletlenül” egy pohár vizet loccsant a menyasszony széke alá, s aki
először észreveszi, felkiált: „Miféle víz az?”, a többiek nevetgélnek sugdosódnak: „A
menyasszony bepisilt!”
Itt is egy termékenyvarázslás bukkan elő: A víz ami kicsalja a földbe vetett magból a
csírázó növényt, életvíz. /4/
Ezután a menyasszony mindenkivel táncol, először a rokonok, ismerősök, aztán a
szülők következnek, édesanya és édesapa. Az édesapa táncolja a menyasszonnyal az
utolsó táncot utána átadja lányát a vőlegénynek, az ifjú férjet kéri, hogy vigyázzon rá
és nagyon szeresse. Legvégül az ifjú férj röviden táncol ifjú feleséggel, majd
elszökteti a mulatságból. A vendégsereg ez alatt a zsebkendőjük végét
összecsomózza, korbácsot készít, és ezzel űzi ki őket a lakodalomból. /A csomókötés
jelképes értelme az összetartozás, a megbonthatatlanság./4.49./
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A pár elmegy és jó két óra múlva, jön csak vissza, mikor az ifjú asszony levetve a
menyasszonyi ruhát, menyecskeruhában, kendővel a fején, de az újdonsült férj is
átöltözve tér vissza. Ekkor következik az éjféli vacsora. Többnyire csirkehúsból főtt
korhelyleves /Páprika szupn/ és az ebédről megmaradt hideg sült hús kerül az
asztalra. Majd folytatódik a tánc hajnalig. A solymári nép dalos kedvű. Amikor hajnal
felé a zenekar már fáradtabb, és szüneteket tart, akkor a jó hangulatról a násznép
gondoskodik, énekszóval. Amikor reggel felcsendül a harangszó, együtt imádkoznak
a Szent Család tiszteletére, majd a leendő lakhelyére kísérik az ifjú párt nagy
vidámsággal, zene és énekszóval. Sokszor hazáig táncolva mennek. Az utcán levőket
pedig süteménnyel és borral kínálják meg.
Ha a fiatalok elköltöznek a szülői háztól és új otthont alapítanak, a menyasszony
előtte átöltözik az ún. asszony viseletbe, amely sötét kendőből, sötét blúzból és
szoknyából áll. Az asszonyok köténye fekete színű és fényesre van mángorolva,
majd téglalap alakban összehajtogatták, a hajtogatás nyomai látszanak amikor
felveszik.
A fiatal pár lakásához érve, egy vers kíséretében az édesapa a földhöz csapja az egyik
borosüveget, és azt mondja: Ahogy ezt az üveget nem lehet többé összerakni, arra
vigyázzatok, hogy a ti házasságotokat semmi ne tudja széttörni.

Minél apróbb

cserepekre törik az üveg, annál szerencsésebb lesz a házasság. De félresikerül, ha az
üveg egybe marad. A pártól búcsúznak, véget ért a lakodalom. Ezután az ifjú férj
fölemeli ifjú feleségét és átlépi a ház küszöbét. Reggel van ugyan, mégis most
kezdődik a nászéjszaka. A menyasszony édesanyja egy kis rozmaring ágat rejt a
menyasszony ágyába. A rozmaring itt már szerelmi varázslás eszköze: segítse őket,
hogy életük végéig szeressék egymást! /4/237./
A megmaradt süteményeket pedig szétosztják a rokonok és ismerősök között. /1/

20

5. Hagyományos esküvői menü
Ebéd: Tyúkhúsleves, zsemlegombóccal, utána főtt tyúk és marhahús tormával,
paradicsom-szósszal. Solymáron a leveshúshoz nem ecetes tormát adtak, hanem
levessel készített tormát. A reszelt tormát lábasba tesszük, sót, cukrot, ecetet ízlés
szerint adunk hozzá, egy kis tyúkhúslevet teszünk rá, hogy ellepje és így jól
felfőzzük. Ezzel a torma erejét vesszük. Utána következtek a sültek: sült csirke, és
sertéshús, rántott csirke és sertéshús, egészben sült malac, melyet a keresztapa hozott
az esküvői ebédhez. /Speinfal/ Köretnek dinsztelt káposztát, reszelt krumplit
szolgáltak fel.
Saláták: krumpli saláta, cékla saláta, fejes saláta, télen savanyúság.
Desszert, rizskó borsodóval, és különféle sütemények.
Rizskó elkészítése: Sűrűre főzzük a tejberizst, ha kihűlt teszünk bele vaníliacukrot,
citromhéjat, tojássárgáját, egy kanál lisztet, ezt jól összekeverjük, utána lazán
belekeverjük a tojásfehérje habját. Zsírozott, darált keksszel kikent kuglóf formában
megsütjük, tehetünk bele mazsolát is. Ha megsült egy mélyebb tálba borítjuk és
leöntjük a borsodóval /Weinsatau/.
Borsodó elkészítése: Négy tojás sárgája, két egész tojás, 18 kanál cukor, ezt felverjük
habosra hagyományos habverővel. Olyan tálat használjunk, amit fel lehet tenni a
tűzre, egy kis kanál lisztet is tehetünk bele. Felforralunk 18 kanál bort, azt
hozzáöntjük a tojáshoz, és a tűzön addig verjük amíg fel nem forr.
Sütemények: Bejgli, kuglóf, csörögefánk, kelt kifli, egyensúly tészta /amelyben a
mérlegen egyensúlyba mérték a lisztet a cukorral/ Ezeket a süteményeket el lehetett
tárolni, meg lehetett sütni akár az esküvő előtt egy héttel is. A második világháború
után többféle süteményt sütöttek, akár 20 félét is.
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A délután folyamán italként a felnőtteknek bort, házi készítésű sört szolgáltak fel. A
gyerekek asztalához természetesen málnaszörp jutott hűsítőnek.
Vacsora: este nyolckor savanyú káposztát ettek sok hússal, kolbásszal, enyhén
berántva, és hideg sülteket.
Éjfélkor, ragulevest tálaltak fel, amit úgy készítünk el, hogy hagymát pirítunk,
belerakjuk a csirkehúst, kicsit pirítjuk, felengedjük vízzel. Ízesítjük sóval,
pirospaprikával, szegfűborssal, egy-két szem szegfűszeget rakunk bele, egy kis darab
fahéjat is és lassan főzni hagyjuk. A hússal együtt tálaljuk, kelt kuglóffal vagy
kenyérrel fogyasztjuk. Ízlés szerint tejfelt is lehet hozzá enni. /2 Adatközlő/

6. A hozomány
Az ifjú pár mind a szülőktől, mind a vendégektől ajándékot kapott. Legnagyobb
jelentősége a stafírungnak volt, amit mind a fiú, mind a lány szülei gyermekük
születésétől fogva gyűjtöttek. A nagymama, édesanya, de még a keresztmama is
gyűjtötte a stafírungot, amibe a lány maga hímezte bele a monogramját száröltéssel,
színes fonállal, mellé egy kis virág girlandot.
A lányok szobabútort, dunyhát, párnát, evőeszközt, egyéb használati tárgyat kaptak.
A fiúk is kaptak saját ágyneműt, asztalt, szekrényt szüleiktől. Keresztanyjuktól
szentképet, étkészletet.
A vendégsereg mindenféle hasznos dolgot ajándékozott, hiszen az új családban
mindennek híján voltak. Az ajándékok az esküvő előtt kerültek átadásra, ez nem
tartozott bele az esküvő menetébe.
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IV. A rózsalakodalom
1. A Rózsalakodalom eredete
A hazánkban, máshol ismeretlen szokást a német és francia földön meghonosodott
gyakorlatból vették át, ahol a francia le Coussaíe márkitól ered, aki megtévedt
leányától megtagadta a hozomány kiadását, és annak összegéből alapítványt hozott
létre, az arra érdemes lányok, a „Rózsamenyasszonyok” támogatására.
Solymár földesura, gróf Karácsonyi Guidó, Rudolf trónörökösnek a belga Stephanie
hercegnővel kötött házassága emlékére 20 000 aranykoronás alapítványt tett, mellyel
Solymár, Pilisszentiván és Pilisvörösvár községekben létrehozta a rózsaesküvő
intézményét. Az alapítvány éves kamataiból a három községben felváltva évente egyegy arra érdemes fiatal pár házasságkötését és otthonteremtését segítette.
Az alapító okirat szerint a községi elöljáróságnak kellett ajánlatot tennie makulátlan
előéletű, római katolikus, magyarul beszélő 17 – 19 éves leányra, akit érdemesnek
tartanak a Rózsamenyasszony tisztségére. Az 1200 korona hozomány az azonnali
férjhez menéshez volt kötve. A vőlegénynek tiszteletreméltó, minden gyanú felett álló
fiatalembernek kellett lennie. A kiválasztás a község nyilvánossága előtt
történt./7/292/
„A rózsalakodalom hagyománya közel száz évvel ezelőtt keletkezett. Nem népi
eredetű mint annyi más: a gaiani leányvásár, a mohácsi busójárás, vagy a
balatonfelvidéki szüreti, és az alföldi arató ünnepélyek. Ezt Karácsonyi Guidó,
Solymár Vörösvár, Szentiván földesura

alapította és fia, gróf Karácsonyi Jenő

évtizedeken át, egészen az első világháborúig fenntartotta.
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Rudolf trónörökös és Stefánia főhercegnő házasságkötésének emlékére, két évvel az
esemény után alapítványt tett, amelynek kamatait, évente előbb 600, később 1000
koronát ajándékozott annak a tisztességes hajadonnak, akit az erényjutalomra az
elöljáróság és arra kijelölt bizottság érdemesnek tartott. Sokszor sorsolás döntötte el a
több, egyformán érdemes leány között azt, hogy ki is részesüljön az erény-díjban. A
Solymáron kezdődött rózsalány esküvő háromévenként ismétlődött meg, míg a
közbeeső két évben Vörösváron és Szentivánon zajlott le hasonló, látványos,
ünnepélyes keretek között.

2. Az ünnepség
Az ünnepségnek két része, a rózsalány megkoronázása és a rózsalány esküvője
szorosan kapcsolódott egymáshoz, egy egyházi szertartás keretei között. A nagymise
végén került sor a rózsakorona megáldására, majd a nászanya, az alapító gróf által
erre felkért úriasszony, valamelyik nevesebb személy felesége, feltette a
menyasszony fejére a rózsakoronát. Ezt az aktust követte a megkoronázott rózsalány
és vőlegénye esketése. A szertartást azonban nem csak követte a népünnepély, soksok tánc, zene, hanem meg is előzte többnapos lázas előkészület és igen látványos
felvonulás./5./Melléklet/
A rózsalakodalom, bár nem a solymári népszokásból fejlődött ki, de a lakosok hamar
elfogadták és a későbbiekben meggyökeresedett az ünnepelni szerető solymári nép
körében. Az eltelt három évtized alatt a Solymáron 1882-ben kezdődött rózsalány
ünnep utoljára 1912-ben ismétlődött meg, így Solymáron 11 rózsakoszorúzás és
esküvő volt. Az ünnepségek mindenkor fényes külsőségek között zajlottak le és az
előkelő vendégsereg meghívásáról maga a hagyományalapító gróf gondoskodott.
Vörösváron 1913-ban tartották a 11. rózsakoszorúzást és lakodalmat.
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A solymári rózsalány koronázásáról korabeli feljegyzésekből tudjuk, hogy igen nagy
érdeklődés kísérte a látványos ünnepséget, és a fővárosból és a környező falvakból is
igen sok ember látogatott el Solymárra ezen a napon. Pedig Solymárt ebben az időben
csak fogaton lehetett elérni, mert a vasútvonalat csak a század utolsó évében építették
meg, így akinek nem tellett fogatra, gyalogosan érkezett a szomszéd községekből, és
ilyen is akadt szép számmal.
A Bécsi út felől érkező vendégeket már a község határában fogadta / a Szarvas
csárdánál/ a fehér piké zubbonyos, piros vállszalagos legényekből álló lovas
bandérium, élén a szolgabíróval, aki nyeregből üdvözölte a nászanyát, az alapító
grófot és a hintósoron érkező vendégeket. A község szélén felállított figyelő az
üdvözlés alatt elsütötte a közelben földbeásott mozsárágyukat, ezzel is fokozva az
üdvözlés ünnepélyességét.
Ezután megindult a menet a falu felé, elöl a lovas bandériummal, majd az azt követő
kocsisorral. A következő állomás a község szélén álló diadalkapunál volt. Itt a község
jegyzője köszöntötte a nászasszonyt, a kíséretében érkezett gróffal. És fényes
kíséretükkel együtt. A diadalkapu zöld gallyakkal, nemzetiszínű zászlókkal és „Isten
hozta vendégeinket” felirattal fogadta az érkezőket. Ez a mai Takarékszövetkezet
táján állt. Innen a vendégek a közeli „helység házába” mentek, ahol rendbe hozták
poros ruházatukat, illetőleg a hölgyvendégek átöltöztek.

A diadalkaputól a

vendégeket a községházáig, majd onnan a menyasszony házáig, és végül a templomig
kísérte menet és vissza a lakodalom színhelyére, a solymári egyik fúvószenekar,
szolgáltatva vidám hangulatot keltő verkli muzsikát: ahogy egy korabeli szemtanú
újságíró nevezte, pántlikás, rozmaringos kalapokkal és ruhájukon jelvényekkel
díszesen.
Amerre a menet haladt, a Solymáron már úrnapi körmeneteknél is alkalmazott
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zöldgally díszítéssel, és mesterséges sövénnyel dekorálták az útvonalat egész a
templomig, a házak ormára pedig nemzeti zászlókat tűztek, a nagyobb pompa
kedvéért. A községház előtt gyülekező fehérruhás iskolás lányok nagy csoportja
párosával, nagyság szerint gondosan elrendezve, elöl a legkisebbek, hátrább az egyre
nagyobbak, képezték a menet élét, míg a sor mellett fehér zubbonyos pántlikás,
rozmaringos vőfélyek, kezükben pántlikával díszített talpas borosüvegekkel, vidám
„híjjuzva” /itt, ott egy rövid időre beugorva abba a házba, amelyben kifelé nyíló külső
ajtaja mögé rejtőző, díszlövést adó puskás volt, hogy megitassa az ősi hagyomány
szerint a jó savanyú solymári borral/ haladtak.
A falu népe már korán talpon volt ezen a nevezetes napon, és teljes ünneplőbe öltözve
várta a díszes fogatsor megérkezését. Többségük a házak előtt állt, de a jegyző, bíró
és a képviselő testület teljes számban, sok helybeli érdeklődő kíséretében a
községházánál várta az érkezőket, majd a mentben a nászasszonyt vivő, libériás
kocsis hajtotta, díszes grófi, címeres landauer hintó után gyalog menő grófot és más
előkelőségeket követve, a menyasszony házához vonultak. Itt volt a falu apraja,
nagyja, a más utcabeliek, amerre nem vonult a menet. Itt várta a mátkapár a grófot és
a nászanyát, valamint a kíséretüket, Itt tolongott az a sok budapesti és vidéki
érdeklődő, aki szemtanú akart lenni a Magyarországon első ízben megtartott
rózsakoronázáson és esküvőn.
A menyasszony házának belső szobájában várakozó mátkapárhoz a gróf intézett rövid
beszédet, emlékeztetve a rózsalakodalom hagyományának kapcsolódását a trónörökös
pár esküvőjéhez, majd bemutatta a jegyespárt a nászasszony tisztét betöltő Erdődyné
grófnőnek. Ezután elindult a menet. Az élen a lovas bandérium tagjai ficánkolódtak
paripáikkal, utánuk következtek a fehér ruhába öltözött iskolás koszorús lányok, majd
a felnőtt hajadonok. Ezután következett a díszes hintó, amelyben a nászanya grófnő
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mellett a menyasszony foglalt helyet. Velők szemben két fehérruhás nyoszolyólány
ült. A hontót itt is gyalog követte a gróf és a másik násznagy a vőlegénnyel, majd
utánuk a meghívottak. Falubeliek és más érdeklődők, kirándulók. A hosszú ment a
templomig feldíszített utcán vonult, majd a házaik előtt állók is csatlakoztak a
menethez.
A templom előtt az első rózsaesküvő alkalmából, a járás összes papjai díszes
ornátusban várták az akkori Magyarország három bíboros érsekének egyikét, Dr
Hajnald Lajost, aki lovas bandériumtól kísérve mozsárágyúzás és harangzúgás
közepette érkezett a templom elé. Őt köszöntötte Glázer József plébános majd rövid
ceremónia után a bíborossal az élen a násznép bevonult a már zsúfolásig megtelt
templomba. Előbb Glázer plébános mondott ünnepi nagymisét és szentbeszédet,
amely után megáldotta az oltárra tett rózsakoronát, és utána átnyújtotta a
nászanyának, aki a szentélyben felállított baldachinos trónuson ült, jobbján a
rózsalánnyal, baloldalán az egyik fehérruhás mirtuszkoszorús nyoszolyólánnyal.
A grófnő ezután az eléje térdelő rózsalányt megkoronázta, és az megkoronázott fővel
állt vőlegényével a szentélyben az oltár elé, miközben az orgonán halk prelúdiumot
játszott Róth József akkori kántor. Ekkor kelt fel a díszes ornátusú bíboros érsek a
szemben felállított másik trónusról, és megkezdte az esketési szertartást. Az esküvő
alatt is, mint ahogy a mise közben a környező községek kántoraiból alakult énekkar
énekelt. A szertartás közben a bíboros beszédet intézett a jegyespárhoz, intve őket
arra, hogy az erények igazi jutalmukat a mennyben nyerik el.
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3. A lakodalom
A szertartás után a fiatal pár, a gróf, a bíborossal és nászasszony grófnővel a
menyasszony házához hajtatott, ahol a fiatal párt és az örömszülőket az az azóta sem
ismétlődő megtiszteltetés érte, hogy a bíboros, a gróf és grófnő legyen az ünnepi
ebédnél vendége a földműves családnak. Ötüknek az örömszülők szolgálták fel az
ebédet, amely bizonnyal oly választékosan készült, hogy a magas vendégek ízlésének
is megfelelt.
A násznép ez alatt, szintén régi hagyomány szerint az udvaron felállított lombsátor
alatt ette a finom lakodalmi ebédet, amelyhez szórakoztató zenét a helybeli
fúvószenekar szolgáltatott. A gróf meghívott vendégei részére a tűzvész után épített
új katolikus iskolában, egyik tanteremben teríttetett mintegy 30 személy részére, így
többen nem jutottak helyhez a meghívottak közül. Az első rózsalakodalom napját,
borzalmas porvihart keltő szélrohamok zavarták meg, mind a násznép felvonulását,
mind pedig a lombsátor alatt folyó ebédet és táncmulatságot. Korabeli szemtanú
feljegyzése szerint azonban a solymári nép nyilván már hozzáedződött az ilyen
viharos napokhoz és nem igen zavartatta magát, és ha a templom mellett tartandó
délutáni népünnepély el is maradt, az e napi solymári vásárt megtartották. Az első
rózsalakodalom megtartására a trónörökös pár esküvőjének második évfordulóján,
1882. május 10-én került sor. Az első rózsalány Thaller Borbála /Stipani/, férje pedig
Milbich Mihály /Teichthans/, mindketten földműves családok gyermekei.
A következő lakodalomra 1885-ben került sor. Ez már külsőségekben valamivel
egyszerűbb volt, a vendégsereg kisebb, és az alispán násznagy szerepét a szolgabíró
töltötte be. Az első esetben a templomban átadott erénydíj összege 1000 korona volt,
a másodikon már csak 600 korona, a nászanya a másodikon Matyók Bencéné, a
szolgabíró felesége volt Erdődyné grófnő helyett. Az esketést végző Glázer József
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plébános volt. Az 1885. május 10-én megtartott esküvőn a rózsalány Erck Teréz, férje
Posovszky Márton volt és a 600 korona erénydíjat a plébánián adta át a plébános.” /
6/159/
A fennmaradt híradások szerint az 1907. május 12-én rendezett rózsaesküvőn Gróf
János 23 éves földműves és Enczmann Franciska 19 éves leány kötött házasságot.
Az utolsó rózsaesküvő 1912. június 2-án volt, ahol Dauner Tamás 21 éves kőműves
segéd és Miereisz Borbála 20 éves hajadon esküdött egymásnak örök hűséget. A
közbejött első világháború idején a szép eseménysorozat megszűnt.

V. A kutatómunka értékelése

A kutatás központjának Solymárt választottam, mert ide kötnek a gyökereim, és
szerintem fontos a hagyományőrzés, gyermekeink se felejtsék el ősi szokásainkat. A
solymári svábság hagyományai szájról szájra terjednek és a mai napig élnek a
családokban. Írásos források után abból a pár könyvből kutattam amelyek Solymár
történetét és jelenét írják le, de a solymári havilapban is sokat olvashatok az iskolás
óvodás gyerekek hagyományőrző munkájáról. Az esküvői szokásokat még eddig
senki sem fogta össze egy csokorba. Nagyon sok segítséget kaptam családomtól, a
szomszéd néniktől, és idős rokon néniktől. Elbeszéléseiket hallgatva visszarántottak a
múltba. Egy-egy családi összejövetelen, ha felelevenítettük a múlt szokásait többen
megjegyezték, hogy miért nem tesszük élővé ezeket a szokásokat ismét. Kutatásom
célja volt, hogy a régi svábság öltözködését és esküvői szokásait feltárjam és hűen
tükrözzem a régi életstílust.
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A solymáriak összegyűjtött mindennapi használati tárgyait és ruházatát
megtekinthettem a helyi néprajzi múzeumban, ahová annak idején az emberek
büszkeségből vitték be féltve őrzött tárgyaikat.
A solymári nénik elmesélték a szokásokat, amelyeket főleg interjúbeszélgetések során
felvettem magnószalagra és később feldolgoztam szimbólumait és jelképeit a
Jelképtár c. könyv segítségével, amelyet már a solymáriak elfeledtek.
Kutatásom során sok segítséget kaptam a Heimatverin- /Falukör/ tagjaitól akik a
versek és énekek gyűjtésében működnek eredményesen közre.

VI. Befejezés

Először arra gondoltam, hogy Solymár hagyományait fogom leírni, de egy
szakdolgozat túl szűk lett volna számomra, hogy teljességgel felöleljem azokat , ezért
leszűkítettem témámat a betelepülésre, és az esküvői szokásokra amelyeket eddig
ilyen részletességgel még senki sem írt le előttem.
Solymáron egészen a második világháborút követő időkig népviseletben jártak az
emberek, amely a közösséghez való szociális és etnikai hovatartozást is jelentette
számukra. /Napjainkban 8 nénit tudtam megszámolni, aki nap mint nap népviseletben
jár./ Gyakorlatias okokból vetették le ezt a ruhát, a „modern” kor egyszerűbb
öltözködésmódot követelt. A háború utáni politikai helyzet is bizonyára hozzájárult
az öltözködési hagyomány megszűnéséhez, hiszen nem szívesen kérkedett senki
német származásával. Ekkor magyarosították neveiket sokan a svábság körében.

30

Ma viszont már büszkék arra, hogy sikerült megőrizniük az utókor számára
hagyományaikat, és ruhatáruk egy részét, Sorra nyíltak meg előttem az emberek,
megelevenedtek élményeik, megosztották velem gondolataikat, betekinthettem
személyes múltjukba és jelenükbe. Optimizmusuk, fennmaradásukba vetett hitük kell,
hogy ösztönözzön bennünket ezen értékek megőrzésére.

Nagymamám mondott el egy verset, amikor már nagyobbacska voltam, és e vers is
bizonyítja, hogy Magyarországon kisebbségben lenni, és a Hazát szeretni, valami
többet jelent

Magyar vagyok svábnak születtem,
Sváb nótát dalolt dajkám felettem.
Svábul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged édes magyar hazám.
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Kiadó, Helytörténeti Alapítvány Solymár 2001. 459p.
7. Seress István: Solymár története és néprajza
Helytörténeti alapítvány, Solymár 1993.
Nyomda, Pénzes Károly Solymár 347p.
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VIII. Mellékletek

1. Esküvői pár népviseletben 1934-ben. Schokátz János és Puck Terézia
2. Mirtuszkoszorú egy ifjú menyasszonyon
3. Solymári család ünnepi viselete 1910-es évekből.
4. Fiatalasszony ünnepi öltözetben
5. Szakácsnők az esküvői háznál. /hátul látszik a lombsátor/
6. Rózsaleány búcsúztatása
7. Esküvői pár és násznép 1912-ből
8. Dupla esküvő 1941-ben Milbich János és Schaffer Mária, Schaffer Bernát és
Dauner Anna
9. Esküvői gyermekviselet a harmincas években
10. Fiatal lányok ünnepi öltözetben, szüleikkel
11. Ünnepi viselet vasalása, mai népviselet Drevena Dorottya
12. Idős asszonyok ünnepi viselete.
13. Eh’standlied – Esküvői ének
14. Laufe Lüfte - Búcsúnóta
15. Eredeti tósztok - férfi és kislány részéről
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IX.

TARTALOMJEGYZÉK

I.

Bevezető
1. Témaválasztás indoklása

II.

A magyarországi németek betelepülése
1. A solymári családok származása
2. Magyar német kapcsolatok
3. Első betelepítési kísérletek
4. A három nagy betelepítési hullám
5. A máig megmaradt német települések

III.

Esküvő Solymáron
1. Leánykérés
2. Esküvői menet
3. Esküvői viselet
4. Mulatság
5. Hagyományos esküvői menü
6. A hozomány

IV.

Rózsalakodalom
1. A Rózsalakodalom menete
2. Az ünnepség
3. A lakodalom

V.

Kutatómunka értékelése

VI.

Befejezés

VII.

Irodalomjegyzék

VIII. Mellékletek
IX.

Tartalomjegyzék
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1. Melléklet

Esküv
ői pár népviseletben 1934. /Schokátz János és Puck Terézia/

2.Melléklet
35

Mirtuszkoszorú egy ifjú menyasszonyon.

3. Melléklet

36

Solymári család ünnepi viselete 1910-es évekből.

4. Melléklet

37

Fiatalasszony ünnepi öltözetben.

6. Melléklet
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Rózsaleány búcsúztatása.

7. Melléklet

39

Esküvői pár és násznép 1912-ből.

8. Melléklet

40

Dupla esküvő 1941-ben

9. Melléklet

41

Esküvői gyermekviselet a 30-as években.

10. Melléklet

42

Fiatal leányok ünnepi öltözetben, szüleikkel.

11. Melléklet

43

Ünnepi népviselet, mai népviselet. / Drevena Dorottya /

12. Melléklet

44

Idős
asszonyok ünnepi viselete, és ruharészlet.

13. Melléklet

45

Fordítás: Aki a házasságot boldogan szeretné élvezni, a szeretet elkötelezettje kell legyen.
Ahol szeretet és hűség lakik, ott a házasság áldással jutalmazott.

14. Melléklet
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.

Fordítás: Lásd a szövegben.

15. Melléklet
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Fordítás:
Én egy kicsi lány vagyok. Tiszta szívvel kívánok az ifjú párnak boldogságot, szerencsét és
békességet. A jó Isten segítse őket. Vivát.
Amilyen tiszta ez a bor, olyan tiszta legyen mindig szívetek. Amilyen fiatalok vagytok,
legyetek örökre ilyenek. Kívánom teljes szívemből házasságotok, legyen szerencsés. Vivát.
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