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ÜRÖMI ÖRÖMÖK 
Az I. Ürömi Nyári Fesztivál hírei 

A 2000. június 10—12-i hétvége ünnepnapjai színes és 
örömteli napok voltak Ürömön, a Budapesttől alig 10 km-re 
fekvő, hegyekkel övezett és dombokkal tarkított pilisi község
ben. Sokak kitartó és többirányú szervező munkája nagyon ran
gos eseménysort készített elő. Az I. Nyári Fesztivál keretében 
ugyanis — első örömhír — idén először Üröm is helyszíne lett a 
hazánkban már 5. alkalommal megrendezett Duna Karnevál
nak. Másodszor, szeretném kiemelni, hogy a hétvégi program 
nemcsak a község apraját-nagyját mozgatta meg, hanem a kör
nyékbeli települések alkotó közösségeit is. S a látványos műso
rokat nemcsak a helyi és környékbeli látogatók élvezhették, 
hanem - s ez lenne a harmadik örömteli hír - az a mintegy 100 
főt számláló sváb „ős-ürömi" hazalátogató csoport is, akiknek 
1946-ban el kellett hagyniuk otthonukat1 és idén Németoszág-
ból két busszal is felkerekedtek egykori hazájukba. A hétfői bú-
csúzkodást pedig megtisztelte Habsburg Lotaringiai Mihály fő
herceg, aki több szálon is kötődik Ürömhöz. 2 

Az ürömi általános iskola pedig, amely 2000 februárjában 
díszes ünnepség keretében felvette József nádor nevét, azzal di
csekedhet, hogy a Habsburg főherceg és felesége látogatást tett 
náluk. 

Előzmények 
Melyek azok a közösségi erők, amelyek több év - talán hal

kabb, de nélkülözhetetlen - munkája után képesek egy ilyen 
nagyszabású eseménysort összetartani és házigazdaként befo
gadni? 

Itt méltatnánk azokat az emlékezetes téli fesztiválokat, 
amelyeket öt éven át szerveztek az ürömi profi táncosok (Totó, 
Zsuzsi, Szilva és Ildikó) a község közösséggé formálására, és kul
turális életének színesítésére. A balett, néptánc, modern tánc 
országos nevű társulatai, valamint sikeres jazz és folk zenekarok 
jöttek el évről évre szívesen a szerény kereteket adó, de zsúfolá
sig megtelő ürömi Közösségi Házba, anyagi előnyöket nem vár
va. Tény az, hogy az Ürömi Öröm Néptáncműhely önzetlen 
munkája során kinevelődött egy olyan réteg, amely a fesztivál 
értékeit képes volt befogadni, amely a lelkes közönség bázisát is 
jelentette, hisz maga is a közös zenés-táncos élményeken felnő
ve a közösségi tánc szeretetét magában hordja. 

Ürömön a magyar táncok közösségi művelése az '50-es 
években kezdődött, amikor is az újonnan betelepültek saját 
tánchagyományaikat új lakóhelyükön továbbra is megőrizték. 
Gál András és Szalavári Anna elevenítette fel, kezdte el a nép
tánc oktatását a '70-es évek végén, és tette országos hírűvé. A 
80-as évek megtorpanása után 1990-től Medve Eleonóra s Di
cső Géza kezdte újra a csoportépítést. 1996-ban Tokai Tibor 
Totó és felesége, Grülling Zsuzsanna az Ürömi Öröm Néptánc-

1 így a falu lakosságának 98%-át kitevő svábok 15 család kivételével 
kényszerültek e lmenni Ürömről. 
2 O annak a József nádornak a nyolcadik ükunokája, akinek nagy be
folyása vol t II. Ferenc római császár- és magyar király tanácsadójaként 
többek között Budapest városképének kialakításában a múlt század de
rekáig,. A nádor feleségét, a tragikusan korán elhunyt A l e x a n d r a Pav-
lovna orosz nagyhercegnőt, I. Pál cár legidősebb lányát kedvelt tartóz
kodási helyén, Ürömön helyezték a temetésre építtetett pravoszláv ká-
polnában örök nyugalomra 1803-ban. 

műhely megalapításával folytatta a néptáncoktatást, kezdetben 
30 gyereknek. Ma 140 gyermek, fiatal és felnőtt jár heti kétszer 
a próbákra, melyeket Zsuzsi, Totó és Szilva vezetnek. A kore
ográfiákat is ők álmodják meg, s a különböző korcsoportok 
minden megmérettetésen kitűnően szerepelnek. 

Parképítés 
A helyi önkormányzat vezetésével az ürömi kht. rendbe 

hozta a község legnagyobb szabad terét: lebontottak egy elha
nyagolt kőépületet, és helyére színpadot állítottak. A parkosí
tás látványos eredményét bárki megcsodálhatja, hisz a kisebb és 
nagyobb fák kitűnően illenek a sötét (föld) és világos (murva) 
sávok által tarkított tér összképébe. 

A szombati program a szintén igényesen rendbehozott és 
parkosított Fő téren az ünnepségsorozat megnyitójával kezdő
dött, ahol régi és újabb ürömiek láthatták viszont egymást, ill. 
ismerkedhettek össze. Megrendítő volt látni, mennyire örülnek 
a régiek a község fejlődésének, ill. milyen szeretettel keresik azt 
a néhány eredeti formájában megmaradt sváb házat, melyet 
olyan jól ismernek gyermekkorukból. Bár a magyar nyelv hasz
nálatától ugyancsak elszokhattak az eltelt 54 év során, jó érzés 
volt hallani a kétnyelvű párbeszédeket. Hol a helyiek, hol a 
„kintiek" váltottak, mindenesetre szinte minden „vendég" jól 
ért még magyarul, ha a német szó könnyebben is jut már eszé
be. 

Szombati programok 
A délutáni ragyogó napsütésben nem fáztak a fellépők... 15 

órától a Palota Zenekar - speciális fafúvós együttes - térzenéjé
vel kezdődött el a fesztivál, melyen 16 órától a helyi és kör
nyékbeli közösségek mutatkozhattak be. A résztvevők a féllépés 
sorrendjében jelmezben vonultak fel a községben, és érkeztek 
meg a színpadhoz. 

Az ürömi óvoda nagycsoportosai német gyermekjátékokkal 
és magyar pünkösdölővel kedveskedtek a kétnyelvű nézőközön
ségnek. Szemet gyönyörködtető látvány volt a gyermekeken és 
a kedves felkészítő óvónéniken a - fényképekről rekonstruált -
színes sváb helyi viselet. 

Az ürömi iskolások német gyermekdalokkal készültek. 
Az ezüsthegyi borosgazdák vidám bordalai nyolc éve alakult 

kórusuk munkáját dicsérte. 
Ezután a 90-ben alakult piliscsabai német nemzetiségi tánc

csoport - amely tavaly az országos gyermektánc fesztivál máso
dik helyezettje volt - mutatkozott be német táncaival. 

A pilisborosjenői sváb ének-kör tagjai különleges szeretet
tel köszöntötték a németországiakat. A közös múlt szebb emlé
keit a közös nyelven, svábul idézték fel. Sváb hagyományaikat 
közös hagyatékként őrzik és mutatták be harmonikaszó mellett. 

Az Ürömi Öröm Néptáncműhely Lakkozatlan Parketta cso
portja marosszéki táncokkal zárta a fesztivál nyitóprogramját. 

Duna Karnevál 
Mucsi János és Vincze Andrea szervezőmunkájának köszön

hetően kezdődhetett el a Duna Karnevál az ürömi Parkavató 
Ünnepségen. A közönség nem győzött tapsolni a fergeteges és 
színes produkciók láttán. A sokadalmat a mexikói Kimbamba 
táncegyüttes mosolygós csoportja indította el, akiknek szóló
táncos párja megmutatta, hogyan lehet egy több méteres se-
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lyemövből szigorúan tánclépések által, kizárólag a lábügyessé
get felhasználva szabályos masnit kötni. Ezután a világhírű 47 
éve működő lublini táncegyüttes remekelt, melynek legtöbb 
tagja a Marié Curie egyetem diákja. Táncaik után magyarul 
hallhattuk tőlük az „Az a szép..." kezdetű nótánkat. Meglepe
tésként és a német vendégek tiszteletére a villachi néptánccso
port is bemutatkozott hazai néptáncaival, eredeti kosztümök
ben. Talán a legnagyobb sikert - a közönség tapsából ítélve - a 
Grúziából érkezett gyermekek aratták. A Mamulishvili Gyer
mektáncegyüttes 1995-ben alakult és idén elnyerte Tbiliszi leg
jobb csoportjának címét. Az akrobatikus ügyességet igénylő 
lendületes táncok az ősi közösségforma életmódját idézték. 
Ezután szinte üdítő élmény volt a taiwani hölgyek színpompás 
szoknya- és íj tánca. A Hwa Kang Táncegyüttes a Kínai Kultu
rális Egyetem diákjainak együtteseként 1967-ben alakult. O k 
idén másodszorra szerepeltek Magyarországon a Duna Karnevál 
meghívott vendégeként. 

A zárószámokat táncoló két fellépő együttes Erdélyből érke
zett. A Maros Művészegyüttes Marosvásárhely hivatásos népi 
együttese székely táncokat mutatott be. Míg ők a zárószámra 
készültek, a gernyeszegi roma hagyományőrző néptánccsoport 
mutatta be közösségük néhány virtuóz páros táncát. A Maros 
Művészegyüttes gyönyörű székelyföldi táncokkal zárta a Duna 
Karnevál szombati napját. A táncosokat legtöbbször saját zene
karuk kísérte, így rangos együttesek előadásában hallhattuk a 
különféle kultúrák népzenéjét. 

Zárókép 
A szombati este meglepetése az ezen alkalomra készített ze

nés-táncos koreográfia volt, melyben a helyi néptáncműhely 
mellett Miskolcziné Marika MB Il-es női kézilabdacsapata, a 
borosgazdák, az ürömi női kar, és az ifj. Csoóri Sándor vezette 
népzene-iskolások is részt vettek. A Hidegen fújnak a szelek-et 
a teli színpad minden fellépője, és a megtelt tér szinte minden 
nézője együtt fújhatta, míg a színpad mögött felállított, lehán
tott kérgű díszfára a falu négy legerősebb muskétása kúszott fel, 
és a kezükben tartott fáklyák, valamint a színpad melletti tüzek 
hangulatos fénye bevilágította a teret. A zenekíséretről az Ifjú 
Muzsikás együttes és Boldi és bandája gondoskodott. 

A Nagykabát Blues Band gondoskodott jó zenéről a szom
bati utcabálhoz, míg az iskolában a már sokadik alkalommal 
rendezett táncház várta az érdeklődőket. 

A nagy esemény súlyát szeretném aláhúzni azzal a ténnyel, 
hogy a négyezres Ürömön az első nap több mint 500 fellépő 
szerepelt! 

Pünkösd vasárnapja 
Pünkösd vasárnapjának ünnepét a templomi misével kezd

hették meg az egybegyűltek. A németországiak meghatottan 
tértek be újra azok közé a falak közé, ahol sokukat keresztelték, 
bérmálták ill. eskették oly régen. 

A két haza hősi halottjaira emlékeztek meg a hősi emlékmű 
koszorúzásakor, mely mindkét nyelven zajlott. 

Ebéd után folytatódtak a színpadi produkciók. Az ürömi 
néptáncosok koreográfiáit 18 órától a Duna Karnevál újabb 
vendégeinek előadásai követték. A Maros Művészegyüttes vá
laszúti táncai után a lengyel Swidniki Gyermektáncegyüttes ze
nészei húzták a táncosoknak a sokféle talpalávalót, majd a két 
magyar népdalt, amivel a magyar vendéglátóknak kedvesked
tek. A finn Vakkirat Ifjúsági Táncsoport a Szeretsz-te engem? 
c. néptánckoreográfiával készült. A Babó György vezette ger-
nyeszegiek újra lenyűgözték a nézőket tánctudományukkal, 
majd a zselizi Kincső Együttes énekeiben és bodrogközi táncai-
ban gyönyörködhettünk. A szintén nemzetközileg rangos görög 
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Hellenic Táncegyüttes különféle Észak-görög táncai súrolták az 
akrobatizmus határát. A táncosok könnyedsége, rugalmassága 
megérdemelte a vastapsot. 

Az ürömi Duna Karnevált a magyar vendéglátó Duna Mű
vészegyüttes zárta a Göncöl zenekar muzsikájára, különféle le
gényes és felcsíki koreográfiák után kalotaszegi táncokkal. 

A vasárnap az előző napi nagy sikerű közös produkcióval fe
jeződött be, majd ismét utcabál és táncház következett. A né
metországiak közül sokan élvezték a régi slágereket, és ropták 
hajnalig a táncot. 

Hétfői búcsúzás 
A hétfő a sváb vendégek számára a búcsúzás napját jelen

tette. Délután 5-től a József Nádor Altalános Iskolában búcsú
zott a kedves vendégektől Maczó Ágnes polgármester asszony 
és Üröm Község Önkormányzata. A Habsburg főherceg úr és 
felesége is megtisztelte Ürömöt, és közvetlen kedvességükkel 
néhány régi ismerőst is köszöntöttek. A főherceg elmondta csa
ládjának Ürömhöz fűződő kapcsolatát, a birtokviszonyok válto
zásait, és mesélt életútjáról. Bár ő Portugáliában nevelkedett, 
és jelenleg Bécsben él, nem okozott gondot neki a németről 
magyarra való átállás. A kötetlen beszélgetésben néhányan fel
elevenítették ürömi emlékeiket, az egyik öregúr pedig tisztelet
tel jelentette, hogy ő a főherceg úr édesanyjának és húgának a 
testőre volt... 

A feszélyezetlen együttlétet a magyar himnusz eléneklése 
zárta. 

Bár már érkezett egy busznyi delegáció 1996-ban Ürömre, 
hogy a kibékülés jegyében újra találkozzanak régi és új háztu
lajdonosok, ennyien egyszerre idén juthattak el először a né
metországiak közül régi hazájukba. Amint a csoport vezetője el
mondta, így talán sosem lesznek együtt többet, hiszen nagy te
rületről, kb. 120 km-es körzetből jöttek össze. 

Ürömön hagyományt kívánnak teremteni a fent leírtakból. 
Mindenki részt vállalhat a szervezésben, hisz egy ilyen, egész 
községet megmozgató és összerázó programsorozat nagy koope
rációs kézséget kíván és sok előkészítő feladatot tartogat. 

Ezúton is köszönet minden együttműködőnek, szervezőnek 
és az intézmények dolgozóinak, akik a műsor problémamentes 
lebonyolításában és a vendégegyüttesek körüli munkában se
gédkeztek. 
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