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Murányi Veronika 

Fordított világ Budafán 

 

Ünnepi násznép vonul Budafa utcáin: a menyasszony termetes (százkilencven centi 

felett), dereka mint egy éltes fa törzse, arca rózsás és borostás. Délceg vőlegénye a válláig 

ha ér, arcán kétes boldogság. Az ördög táncol körülöttük, húzzák a zenészek. 

A farsangzáró dőrejárás a felső-csallóközi falvak hagyományos szokása, melyet az elmúlt 

években több településen is felelevenítettek, köztük Budafán. 

Mégsem a felelevenítettség érződik, mesterkéltségnek nyoma sincs, a díszes 

társaság olyan mintha mindig is együtt lettek volna, hiszen akiket megjelenítenek, mindig 

is voltak. A farsangi időszak fordított világának szereplői ők,  ahol a menyasszony magas 

és vaskos, vőlegénye a hóna alatt is elfér, és nem az angyalok áldása kíséri őket, hanem az 

ördög tánca. Vőfélyük szalagos pálcájáról valódi malacfarok lobog, marcona menyecskék 

babakocsit tolnak színültig töltve boros és pálinkás üvegekkel. A zenészek húzzák, ünnep 

van, menny és pokol összeér, együtt nevetnek és nevet mindenki, aki látja őket. 

Szent és profán, születés és elmúlás találkoznak, gazdagon tűzdelve obszcén 

jelenetekkel és kifejezésekkel. A plébános misekönyvében italos üveg bújik, az igaz fényt 

körteizzó alakú pálinkásüvegből osztja, és az apáca fenekére csap, ha az tvisztet táncol. 

Mesteremberek, vagy még inkább jelképes karakterek kísérik a nászmenetet: a böllér 

nyakából csülkök, derekáról kolbász lóg, megpörgeti, ha asszonyt lát; a narancssárga 

ruhás rab bőre fekete, malacot lop, és rendőr kergeti; a borbély tejszínhabbal keni be a 

bámészkodókat, hatalmas késével borotvál, még hatalmasabb fésűjével frizurát igazít, 

elsősorban a kopaszoknak. A tejszínhabbal hajzsírozást is vállal. Amíg nevetés van, 

minden a helyén van. 

A medve fára mászik, nagyon vad és szívesen játszik gyerekekkel, idomára lánccal 

fogja, amely lánc hogyan-hogy nem a táncolók és vendéglátók lába köré tekeredik, rabul 

ejtve őket.  A rendőr papírzsebkendőre nyomtatott 100 eurósokkal fizet, miközben 

büntetőcédulákkal tűzdeli meg az autókat. A pék sütőlapátján kenyerét mint címerét 

hordja magasan (máskor gitározik vele), liszttel szórja meg a kapukat, ahol nem fogadják 

a dőréket. A koldus nemcsak szegény, de bánatos is, valaki tán megverhette: nagy kék folt 

a szeme alatt. Aprópénzeit zörgeti, itt adakozni kell járókelőnek, autósnak, 

mindenkinek. A menettel halad egy gyalogjáró szalmakunyhó is, tetején varjú. 



Murányi Veronika: Fordított világ Budafán 

163 

A nászmenet halad, falubeli családok által az utcán vagy az udvarban megterített dőreváró 

asztalok fogadják őket borral, pálinkával, „disznóságokkal” és süteményekkel. A vőfély 

köszönti a ház népét a nász hírét adva és az esküvőre invitálva, majd az ördög, a borbély, 

a böllér és a medve meg is táncoltatja őket. Kitüntetett hely az egyik ház, ahol a 

kemencéből frissen sült kenyérlángos vár a násznépre (életem legjobbja) – a pék maga 

veszi ki. Itt is, ennél a háznál is házasság készül, a frigyre lépők az 1950-es években 

születtek. Szertartás keretében a pap adja össze őket, mely szinte hivatalos, hiszen a 

farsangi vőfély az év többi napján a falu polgármestere. Felfordult és valóságos világ 

összeér? 

Az eseményt a korábbi években állítólag tévések is megpróbálták filmre venni, de 

már délben elvéreztek a kínálások hadteste által. Idén a tárogatós és néhány ifjabb veszett 

oda a józanságért vívott harcmezőn, a dőrék vezetője szerint az utolsó házaknál a 

legnehezebb és leghosszabb a „küzdelem”, az idő lelassul, ahogy a józanság oszlik. 

Pedig még ezután, koraeste veszi kezdetét a „valódi” esküvői szertartás, ahová az utolsó 

100 méteren a menyasszony már talicskában tolja részeg vőlegényét (Lökdbeneki Lacit), 

hogy megtörténjen a házasság, hűséget és írásba nem illő dolgokat fogadva egymásnak.  

A frigy létrejöttét követően az ördög meggyújtja a szalmakunyhót (mely mindez idáig 

saját lábán jött). A tűz ég, aki jelen volt, most mind kézenfogva (és szerepeket 

ledobva) járja körül a lángot, a tél múltát. „Tavaszi szél vizet áraszt...” 

A világ megfordult, majd helyreáll, a nagyböjt veszi kezdetét….   
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