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Jó volt kicsit „svábul” tekinteni 
a világra arra a néhány órára; 
a zenekarok, kórusok pillana
tok alatt hangulatba hoztak 
bennünket, kívülállókat, azaz 
nem svábokat. De mit számít ez 
ilyenkor, báli szezonban, hogy 
ki hová tartozik, milyen vér csör
gedezik benne? Éreznünk kell 
egymást, hiszen évszázadok óta 
köztünk élnek különféle nemze
tiségiek, akik mára inkább már 
csak hagyományaikban őrzik 
gyökereik minden ízét, színét. 
Bennünket, vendégeket pedig 
most összeköt az ismert pat
togós, derûs zene és felhőtlen 

vidámságuk. Először a Szokolai 
testvérek harmonikáztak, a 
Fashion Dance gyermektánccso
port és a zsámbéki Lochberg 
Regionális Tánccsoport táncolt, 
majd az érdi Rosenbrücke Kórus 
adott kis mûsort Pataki István 
karnagy vezetésével. A további 
szórakoztatásunkról aztán haj
nalig a Brüder Kapelle együttes 
gondoskodott. 

Eszes Máriától, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökétől hallottuk, hogy ez a 
tízedik önálló sváb bál Érden, 
de a rácokkal közösen koráb
ban még kettőt tartottak. 

– Érd legrégebben együtt élő 
két nemzetisége a sváb és a 
rác – mondta. – Sorsuk, szo
kásaik az együtt töltött fél 
évezred során összeforrt, de 
kultúrájukat, nyelvüket mégis 
egyedien megőrizték, ami jól 
megfigyelhető például énekeik
ben, táncaikban. Jóleső érzés 
volt karácsonykor is egy kicsit 
visszakanyarodni a múlthoz 
egy közös ünnepségen. 

Ezt követően a bálozók színe 
előtt visszatekintett az elmúlt 
évi munkájukra. Ebből megtud
hattuk, hogy az önkormányzat 
tagjai egyebek közt ellátogat

tak Mariazellbe, Fekedre, a kis 
sváb baranyai skanzenfaluba, 
Székesfehérvárra egy szent
misére, ahol Bajor Gizella 
ereklyéjét helyezték el, majd 
koszorúztak a budakeszi német 
katonai temetőben, és támogat
ták a Lukin László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézet és 
a Marianum Általános Iskola 
növendékeinek zenei táboro
zását. A Rosenbrücke énekkar 
rangos kórustalálkozókon nyert. 
Az elnök idei feladatként meg
említette, hogy a programjuk
ban egy testvérvárosi kapcsolat 
kiépítése és egy német nemzeti
ségi érdi óvodai csoport beindí
tása szerepel, mert „nagyon fon
tos lenne ez a nevelési forma” 
– hangsúlyozta Eszes Mária, 
utalva arra, hogy a városban 
két általános iskolában is siker
rel oktatnak emelt óraszámban 
német nyelvet. 

A bált batyus módszerrel tar
tották meg, ami azt jelenti, hogy 
mindenki hozta a betevő falatot 
és italt, így igazi bőségtál volt 
mindenfelé, amerre néztünk. 
Az asztalok roskadásig vol
tak pogácsával, süteménnyel, 
rántott hússal, fasírttal, szend
viccsel, üdítővel, pálinkával és 
borral. A tombolanyeremények 
is különlegesek voltak, többek 
között kosarakban zöldség
gel és gyümölccsel. Még hogy 
fukarok a svábok… csak nem 
szeretnek pazarolni… Micsoda 
különbség! Az egyik asztalnál 
az érdi borászok ültek, a közis
mert Hudák Mihállyal az élen, 
akinek az ereiben sváb, rác, 
szlovák, lengyel, görög, szász 
vér is folyik. (Jó neki, min
den nemzetiségi bálra „hiva
talos”…) Nemrég rác bálban 
mulatott, most meg itt – így 

Zöldségek, gyümölcsök és egyebek a tombolán

Hagyományõrzõ svábok vidám bálja
Itt aztán nem bántak fukarul a jókedvvel, vidámsággal! A hagyományos 
hagyományõrzõ érdi sváb bálon e két „kellékbõl” bõven volt részünk estétõl haj-
nalig. A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elõcsarnoka megtelt élettel, illattal, 
tánccal, muzsikával ezen a február közepi szombaton. 

könnyû derûsnek maradni, 
hát ha még iszik is hozzá a 
saját borából. Az asztaltársa
ság finom érdi borral kínált, 
de akadt egy kis házi pálinka 
is mint hangulatfokozó nedû. 
Németh József kivételesen sört 
ivott. Görgényi Géza inkább a 
bornál maradt, ő most volt elő
ször sváb bálban.

– Nagyon jó itt a hangulat, 
máskor is jövök – jegyezte meg 
tömören. Leitner Mária már 
többszörös bálozó, ő mindig 

szívesen jön a rendezvény
re. S ha már itt van, énekel 
is! Nem véletlenül, hiszen a 
Rosenbrücke kórus egyik veze
tője… Antunovits Antal képvi
selő sem kifejezetten sváb, de 
pillanatok alatt beleolvadt a 
vidám sváb társaságba, órákon 
át önfeledten ropta a pattogós 
ritmusra, aminek nem sokan 
bírtak ellenállni. 

Láthatóan jól sikerült ezen a 
bálon a „hagyományőrzés.”

 Temesi László 

Szepes Gyula és az érdi Rosenbrücke kórus
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Vidám zenére vidám tánc – kicsiknek és nagyoknak


