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Márton nap

Ma is élő kifejezés a Szent Márton lúdja. Arra utal, hogy ezen a napon szokták
levágni és elfogyasztani azt a libát, melyet hizlalásra szántak. A liba csontjából
az időjárásra is következtettek: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas
lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros.
Márton naphoz kapcsolódó szólás: "Aki Márton napján libát nem eszik, ehetik
az bármit, mégis éhezik!" "Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor
karácsonykor vízben poroszkál."
Régen Márton napján terelték be az állatokat a tél elől, ezért ezt a napot igen
meghatározó eseményként tartották számon.
Ehhez a legendához kötődik a Márton napi lámpás felvonulás, mely Vokányban
is hagyománnyá vált az elmúlt években. Sötétedéskor a gyerekek, felnőttek
lampionokkal járják az utcákat, közben régi Márton napi német dalokat
énekelnek, verselnek, mondókáznak, majd helyi szokás szerint a kultúrházban
agapé zárja a rendezvényt.

Und wir gehen lange Strecken
mit Laternen an den Stecken:
rote, gelbe, grüne, blaue,
Lieber Martin, komm und schaue.

Sonne, Mond und Sterne,
ich geh mit meine Laterne.
Meine Laterne ist hübsch und fein,
d'rum geh ich mit ihr ganz allein.

Ich geh’ mit meine Laterne

Sankt Martin

Advent

Az advent a karácsonyra való felkészülés időszaka. A keresztények megváltójuk
eljövetelére várakoznak. A latin eredetű "Adventus" szó mely eljövetelt,
megérkezést jelent is utal a reményteli várakozásra.
Az adventi időszak a december 25-ét megelőző negyedik vasárnappal kezdődik,
vagyis négy héttel karácsony előtt. Az első emlékek, melyek a karácsonyi
felkészülésre utalnak az V. századból valók. Ekkor még 40 napig tartott és szent
Márton napjától, november 11-étől számolták karácsonyig. A Gergely-féle
naptárreform a VI. században négy adventi vasárnapra rövidítette a várakozás
időszakát.
A karácsonyt megelőző négy hét a készülődés, várakozás időszaka, melyhez sok
megfigyelés, népszokás kapcsolódik. Egyik ilyen ma is élő szokás az adventi

koszorúkészítés. A kör alakú koszorút 4 gyertyával (3 lila, 1 rózsaszín),
szalaggal díszítik. Minden vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg, az
egyre jobban közeledő ünnepet jelezve.
A kereszténység számára az adventi időszak szigorú böjtöt jelentett. Nem
hangoskodhattak, nem rendezhettek táncos mulatságokat, összejöveteleket,
mértéket tartottak az étkezésekben és imádkoztak. Ezen időszak fontosságát az
is jelöli, hogy az új egyházi év is advent első vasárnapjával kezdődik.

Am grünen Kranz die Lichterlein,
die leuchten uns die Weihnacht ein.
Sie sagen in der dunklen Zeit
nun ist das Christkind nicht mehr weit.

Advent! Advent!
Ein Lichtlein brennt,
erst eins, dann zwei,
dann drei, dann vier,
dann steht das Chriskind
vor der Tür.

Alle Jahre wieder

Mikulás

December 5-én, Mikulásnap előestéjén, a gyerekek a kitisztított cipőket, az
ablakba vagy az ajtó elé tették és várták a Mikulást. Amikor meghallották a
Mikulás csilingelését, gyorsan ajtót nyitottak és verssel köszöntötték.
Az ajándékok elsősorban az ősz adományai voltak: alma, dió, szelídgesztenye,
szárított szilva. Később ezek mellett megjelent a körtés gyümölcskenyér
(Kletzenbrot), a fűszeres sütemény (Spekulatius), és a Szent Miklóst ábrázoló
édes vagy mézes tésztájú kalácsok. A virgács a középkorban a szófogadatlan
gyerekek fenyítőeszköze volt, bár egy ősi pogány szokás szerint a vessző ütése
szerencsehozó jelként élt.
Az alma, sőt a mostanság oly kedves narancs és mandarin is tipikus Mikulás
ajándéknak számít, ezek ugyanis azokat az aranygömböket szimbolizálják,
melyeket Miklós a legenda szerint három szegény eladó sorban lévő lánynak
adott.
A jótékonykodás fontosságát, jelentőségét kiemelve idézzük fel a hozzá
kapcsolódó legendát, ugyanakkor igyekszünk megőrizni e nap titokzatosságát.
A gyerekeknek ajándékot készítünk.
Glöcklein kling von Haus zu Haus,
heute kommt der Nikolaus!
Kommt durch Schnee, kommt durch Wind,
kommt zu jedem braven Kind.

Der Nikolaus geht um das Haus,
der will uns heut besuchen.
Er kommt weit her, sein Pack ist schwer,
ganz schwer von Pfefferkuchen.

Karácsony

A helyi hagyományok szerint borovicska (boróka) fenyőt díszítettek fel
karácsonykor – pattogatott kukoricafüzérrel, ezüstpapírba csomagolt dióval,
becsomagolt gyufásdobozzal és kockacukorral.
Az egész országban, így Vokányban is ismert népszokás a betlehemezés, melyet,

december 24-én este szokás eljátszani, felidézve Jézus születésének
körülményeit.

Tannenbäumchen - Weihnachtsgedicht
Tannenbäumchen, sei nicht bange,
wenn der Schnee dich drückt.
Dauert gar nicht mehr so lange,
wirst dann fein geschmückt.
Glöckchen klingt im Weihnachtszimmer,
ruft: Es ist soweit!
Bäumchen strahlt im Kerzenschimmer
und im Silberkleid.
Glitzersterne an den Zweigen,
Nüsse goldbemalt;
Bäumchen will sie alle zeigen,
Bäumchen steht und strahlt.
Puppenkind im neuen Kleide,
Bär und Hampelmann
sehen sich voll großer Freude
unser Bäumchen an.

Újév

Akárcsak ma, régen is szokás volt újév napján jókívánságokkal köszönteni
egymást. A néphit úgy tartotta, ahogy az év első napja telik, úgy folytatódik az
év többi napja is, ezért igyekeztek vidáman, szeretetben, egymás iránti

jókívánságokkal tölteni az újévet. Úgy gondolták, hogy a jókívánság akkor
teljesedik be igazán, ha elsőként férfiember, vagy fiúgyerek kíván a háznál
boldog újesztendőt.
A gyerekek először a nagyszülőhöz mentek, majd a keresztszülőkhöz, majd más
rokonokhoz, ismerősökhöz betérve köszöntőt mondtak, mint például az
alábbiakat, amelyekért a háziaktól almát, diót, pénzt kaptak.

Ich bin ein kleines Kind,
und nicht viel winschen will,
winsch aich so viel Klick,
was ter liebe Gott,
von Himmel schickt.
Ich winsch ein klickselichös neues Joa,
langös Lewö Gsundheit,
Friedö, Einichkeit,
ewich Klick, Selichkeit.

Farsang

Vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő időszak. 50-60 évvel ezelőtt bálokat a
farsang utolsó három napján tartottak. Felnőttek részére kocsmában, de a
nagyobb iskolás gyerekek is éltek a mulatozás lehetőségével, ők háznál, egy
nagyobb szobában, harmonikazenére táncolhattak éjfélig.
A ma élő szokás szerint, a farsang szombatjain gyakran rendeznek bálokat, a
gyerekek körében a jelmezbál is hagyományossá vált.

Fasching , Fasching
das ist fein!
Heute woll'n wir lustig sein.
Uns verkleiden,
tanzen, lachen,
recht viel Spaß
und Scherze machen.

Ringel, Ringel, Ringelreihn,
morgen soll der Fasching sein!
Limonade, Kuchen,
wollen wir versuchen!

Húsvét

Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe, Jézus feltámadását ünneplik a hívők.
Eredetét a zsidók egyiptomi fogságból való szabadulásának ünnepében (pészah)
kereshetjük. A húsvét 'mozgó' ünnep, mely a tavaszi napéjegyenlőséget követő
első holdtölte utáni vasárnapra esik, vagyis március 22. és április 25. közötti
időszakra. Mivel az ünnep egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott
termékenységi ünnepekkel, a hozzá kötődő hagyományok jó része pogány
eredetű.
Az ünnep német elnevezése, az Ostern szó egy ősi germán istennő, Ostara
nevéből származik, kinek ünnepe éppen a tavaszi napéjegyenlőség idejére esett.
Húsvét hétfőn sokfelé szokás a locsolás. Régebben a legények a lányokat a
patak vizébe mártották, később a kutak mellett vödörből öntözték. A vízzel való
öntözés az ősi termékenységvarázslás maradványa.
A baranyai német nemzetiségiek körében az alábbi ügyességi játékokat
játszották húsvéthoz kapcsolódóan:
1) A tojást a földre teszik. A fiúk a tojás körül állnak, egymás után pénzérmét
dobnak a tojásra. Ha sikerült a pénzt úgy dobni, hogy az a tojáson maradt,

akkor az ügyes dobó megszerzi a pénzt és a tojást, ha pedig a pénz a
földre esik, akkor elveszíti mindkettőt.
2) Ebben a játékban a tojást magasra dobták a fiúk, akinek sikerült elkapni,
az megszerezte. A lányok ezt úgy játszották, hogy a feldobott tojást a
kedvesüknek kellett elkapni.

Osterhäschen, Osterhas'
komm mal her, ich sag' dir was!
Laufe nicht an mir vorbei,
schenk mir doch ein buntes Ei!
Osterhäschen, Osterhas'!
Leg' bunte Eier in das Gras!
Hier ein Ei und dort ein Ei,
und wir suchen eins, zwei, drei.
Danke lieber Osterhas,
für den schönen Osterspaß!

Búcsú

A vokányi búcsú szentháromság vasárnaphoz kapcsolódik.
Ma is élő népszokás szerint vesszőből gúla alakú, kb. 4 méter magas, alul nyitott
kast fonnak a legények, melyet "Putzkorb"-nak hívnak, ezt szalagokkal,
virágokkal díszítik. A díszes kosarat vasárnap délután lovaskocsira teszik, a
kosárban egy gyereket rejtenek el.
A menet élén legények lovagolnak feldíszített lovakon, majd a lovaskocsi
következik a "Putzkorb"-bal, ezután a népviseletbe öltözött fiatalok, gyerekek,
végül a menetet a zenekar zárja.
A menet a faluban több helyen megáll, a táncosok műsort adnak, majd a
kultúrházhoz érve a polgármester feladata kitalálni, hogy ki rejtőzik a díszes
kosárban. A kasban lévő csak fütyülhet, vagy más hangot adhat, de beszélnie
nem szabad. Ha a polgármester nem találja ki, hogy ki van a kosárban,
"büntetést" kell fizetnie. Végül leborítják a kosarat, így a kíváncsi tömeg is
megtudhatja, hogy ki bújt el benne. Utána kulturális műsor – melyen az
óvodások is rendszeresen szerepelnek - és bál következik.

2. Német nemzetiségi népi játékszerek
¾

Ostorkészítés

¾

Rongylabdakészítés

¾

Rongybabakészítés

¾

Kukorica-, csutka-, fakanálbaba

¾

Fonalbaba, fonalállat

¾

Fűzfasíp

¾

Nádi hegedű

¾

Malom társasjáték

¾

Pörgettyűkészítés

3. Baranyai német nemzetiségi kismesterségek, és
azok átörökíthetősége az óvodában
¾ Klumpakészítés
¾ Kékfestés
¾ Kötélverés
¾ Mézeskalács készítés
¾ Gyertyaöntés
¾ Fazekasság
¾ Hímzés
¾ Gyöngyvarrás
¾ Kötés, horgolás
¾ Kosárfonás
¾ Seprűkötés

4. Ízelítő a helyi sváb ételek receptjeiből
¾ Mézeskalács
¾ Schupfnudel
¾ Fluta
¾ Hefeknödel
¾ Krautpatze
¾ Krombierwurscht
¾ Strudl

¾ Ziehstrudl
¾ Schmarni
¾ Pájsli

5. Képek - német nemzetiségi tárgyi emlékekről
(gyűjtés helyi lakosoktól)

Monogramos törölközők

Hálószoba - hímzett díszpárnákkal

Népviseletben lévő baba

