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Azt gondolta: No, ezt
az Úristen mégsem jól
teremtette! Ilyen nagy
fának ily kicsi termése
van, míg a kis tökhajtás
oly nagy tököket terem.

Nach einer Weile ist er
müde geworden und hat sich
zum Ausruhen unter einen
Eichenbaum gesetzt.

Ahogy a fűben ülve felnézett a fára, meglátta az
apró makkokat.

So wie er dort im Gras
hockt, guckt er hinauf auf
den Baum und bemerkt die
kleinen Eicheln.

Történt egyszer, hogy
egy ember bandukolt az
erdőben.
Igen megijedt, de
aztán arra gondolt: Mégis
jó úgy, ahogyan van; gondolni sem szeretnék rá, mi
lett volna, ha most egy
tök zuhant volna a fejemre.
Ahogy ezen töprengett, egyszer csak fejére
pottyant egy makk.
Egy idő múlva elfáradt,
s leült megpihenni egy
tölgyfa alá.

Einmal ist ein Mann durch
den Wald gegangen.

Er hat sich gedacht: Na,
das hat der liebe Herrgott
aber nicht gut gemacht! Auf
so einem großen Eichenbaum
wachsen nur so kleine Eicheln
und der kleine Kürbisstock
bringt so große Kürbisse.
Er ist sehr erschrocken,
hat aber danach gemeint: Es
ist doch gut wie es ist, ich
möchte nicht einmal daran
denken, wenn jetzt ein
Kürbis auf meinen Kopf
gefallen wäre.
So wie er darüber
herumstudiert, fällt auf
einmal eine Eichel auf
seinen Kopf.

GYÖKEREK

Egy régi fekedi történettel ismerkedhet meg, melyből megtudhatja, hogy vajon az Úristen jól teremtette-e a világot.
Kösse össze a megegyező magyar és német mondatokat, majd
próbálja meg a történet részeit sorbarendezni!

ERDŐ-MEZŐ, HEGY ÉS VÖLGY

A fekediek megélhetésüket földműveléssel és állattenyésztéssel
biztosították, de emellett értettek a természet, az erdő és mező javainak felhasználásához is. Hol rejtőznek az erre utaló ábrák a rajzon?

Igen jellegzetes volt régen és napjainkban is a gombászás. Bőven
terem a fekedi erdőben az ízletes rókagomba, tinóru és vargánya.
Iszalaggal kötözték össze a rőzsét és a kukoricaszárakat, szedervesszőt használtak a seprűkötéshez. A fenyvesek telepítése előtt
borókát állítottak karácsonykor.
Az erdőben fellelhető számos kincsről régi dűlő- és erdőnevek is
tanúskodnak:
• A Legelő-forrás egyike a falu környéki mintegy húsz forrásnak,
igen mély és bővízű, a fél falu innen vitte a lágy vizet a babfőzéshez. Innen „hozta a gólya” az újszülötteket.
• A patak vize hajtotta a Malom-árokban található vízimalmokat.
• A Szénégető-völgyben és a Mészkemencénél az 1 960–70-es évekig
faszenet ill. meszet égettek.
• A Hordócsap-árok környékén található diófából készültek a boroshordók csapjai.
• A Békarokka-mezőn bőven nőtt a békarokka vagy zsurló, melyből
reuma kezelésére teát főztek, de vértisztításra és vízhajtásra is
használták. Gyulladáscsökkentő hatása miatt a frissen ellett teheneket is itatták vele.
• A Szarvas-árok és a Disznós-árok voltak a vadak kedvelt tartózkodási helyei. A Szalonkás-árokba a két háború közti időben miniszterek is jártak szalonkára vadászni.
• A Méhkaptáros nevű helyen méheket tartottak.
• A Disznólegelő és Libalegelő elnevezésű helyek arról tanúskodnak, hogy régen az állatokat még kihajtották a falu határába
makkoltatni, legelni.

Igen jellegzetesek az így kialakuló magas, keskeny tornácajtók,
melyeket sáros, havas időben a gyorsabb, tisztább közlekedésre
használtak.
• Miért van az utca egyik oldalán álló házaknál az ajtó a jobb, s a
patak túlpartján a baloldalon?

• Miért építettek a
ház déli oldalán tornácot vagy a régebbi házaknál széles
ereszt?
• Hogyan maradhatott meg Fekeden ez az örökség ilyen szép, egységes formában?
Ennek az az oka, hogy a 60-as években a jómódú fekediek gyermekeiknek pécsi ingatlant vásároltak, s nem abba fektették pénzüket,
hogy sátortetős kockaházzá bővítsék lakóépületeiket. A fiatalok
később sem adták el szülőházaikat, hanem ma is nyaralóként
használják azokat.
Sétája során keressen olyan épületeket, melyek homlokzatán
szerepel egykori tulajdonosának neve!

A MAGYARORSZÁGI NÉMET ÉPÍTÉSZET GYÖNGYSZEME

A faluban sétálva szembetűnő a házak változatossága, sokszínűsége, mely nagyfokú célszerűséggel párosul. Nincs két egyforma
porta, de az udvarok mindenütt hasonló elrendezésűek. A lakó- és
gazdasági épületek formáját, elhelyezkedését a falu fekvése, a
terepviszonyok és az életmód, gazdasági tevékenység (földművelés és állattenyésztés) együtt határozták meg.
Képzelje magát egy fekedi gazda helyébe! Próbáljon választ találni
a kérdésekre az ábrák segítségével!
• Vajon miért ilyen magasak az utcai homlokzatok?

AZ OTTHON ÍZEI

Nagyböjt első vasárnapjának a neve, Hutzelsonntag, abból ered,
hogy aznap mindig főtt aszalt gyümölcsöt fogyasztottak az étkezésekhez (Hutzel = aszalt gyümölcs).
A gyerekek kora reggel adománygyűjtő, termékenységkívánó mondókával jártak házról házra.
Hutzelgréti, Hutzelgréti,
gyújts tüzeta kályhában,
de be ne lökda kályhacsempét,
Hutzelgretchen, Hutzelgretchen, mertbefüstölöda szobát.
mach mirFeuerim Ofen,
Ha nem adtoknekünktöbb körtét,
stumpfmirnurkeine Kachelhinein, ne teremjen többeta körtefátok.
sonstrauchtes mirin die Stube.
Wenn ihruns keine Birnen mehrträgt,
solleuerBaum keine Birnen mehrtragen.
Milyen átokkal/fenyegetéssel fejeződött be a vers az adomány elmaradása esetén?
R) Ne teremjen többet a gyümölcsfátok;
M) Aludjon ki a kályhátok;
A) Égjen le a házatok.
Miért éppen körtefa szerepel a versben?
R) A körte a legízletesebb az aszalható gyümölcsök közül;
H) A Hutzel eredetileg csak az aszalt körtedarabokat jelentette;
I) A körte volt a leggyakoribb gyümölcsfa a vidéken.
A nap szokásaihoz egy különleges - rossz időjárástól védelmező, a
földek termékenységét biztosító - rítus is tartozott. Este tüzeskerekeket (Hagelräder) készítettek, vagyis régi kocsikerekeket tekertek körbe szalmával, s azokat meggyújtva legurították a dombtetőről. Mi célból?
A) Viharkárok enyhítésére;
E) Aszályos idő ellen;
Ö) Jégeső elkerülésére.
Mit jelent még a Hutzel szó?
R) Odaégett étel;
N) Ráncos öregasszony;
B) Keményítetlen alsószoknya.
Összeolvasva a jó válaszok betűjeleit, megtudhatja annak a
német középhegységnek a nevét, ahol ma is él a tüzeskerékgurítás szokása.
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ESŐBEN ÉS SÁRBAN – KLUMPÁBAN

Egy pár klumpa elkészítése 2-3 órát vett igénybe. Ára az 1 940-es
években egy napszámnak felelt meg.
Keresse meg a klumpafaragás egyes lépéseihez tartozó szerszámokat!

MINDENT ISTEN NEVÉBEN

Meglepő, hogy kerítés nélküli kapuk állnak a templom körül.
Megtudhatja ennek az okát, ha a szövegbuborékokat a képregény
ábráihoz társítja.
Régen Fekeden rengeteg juhot tartottak a gyapjú miatt. Az állatokat tavasztól őszig kinn, a falu határában legeltették. Egy alkalommal, mikor a pásztor hazahajtotta a nyájat, a templom mellett
megpróbálta szétosztani a juhokat, melyiket kell a falu alsó,
melyiket a felső vége felé terelni. Azok azonban nem hallgattak a
szavára...

Később lebontották a kerítést és csak
a három kapu maradt meg.

Hogy ez az eset ne ismétlődhessen meg, kerítést építtetett a pap a
templom köré.

Ha azok is így visel- %@!!#?!
kednének, mint az
enyémek, tisztelendő- Ne káromkodjék itt, az Isten háza
séged is más szavakat előtt! Én is pásztor vagyok, de a nyájammal sosem beszélnék így.
használna.

„Miután kihirdettem,
hogy a megszokott
nevekre többé nem
keresztelek (pl. Trikl
szomszédnál most 3
Hanzi és 3 Náni van a
házban!) most október
elején született Wesz
Henrik elsőszülöttjét
Edére, november 2-án
pedig KepnerPéterkisleányát Reginára kereszteltem.”
A visszaemlékezések szerint a pap három szokatlan nevet ajánlott a
szülőknek, melyből ők választhattak. Az ekkor megjelenő új neveket a mézeskalácsformákon, melyek gyakori keresztszülői ajándékok voltak, modern betűtípussal ábrázoltuk.
Tudja-e, szülei hogyan választottak Önnek és testvéreinek keresztnevet? Voltak-e az Ön családjában is öröklődő keresztnevek?

HAJDAN ÉS MAJDAN

Hogyan kaptak nevet az újszülöttek? A hagyományoknak megfelelően az első gyerekek a keresztszülők nevét viselték, az utánuk
következő testvérek a szülők és nagyszülők neveit kapták meg, s
ezek után választottak a faluban szokásos egyéb nevek közül.
Ennek következtében a 20. század elejéig viszonylag kevés név
fordult elő nagy gyakorisággal, melyek a mézeskalács-formákban
fraktúrával láthatóak.
A mai idősek közül
néhányan mégis ritkább nevet viselnek,
aminek okára a plébániakrónika 1 922.
november 6-i bejegyzése derít fényt:

AZ ÖREG HÁRS

A fekedi templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték, így a
templombúcsú nyáron, Szentháromság vasárnapján van. A német
hagyományok szerint azonban van egy őszi búcsú is, Fekeden
november 1 1 -én, Márton napján. Ekkorra a földeken már minden
munka el van rendezve, megtelik a pince és a padlás, s összegyűlik a
távolabb élő rokonság is.
Keresse meg a szórácsban a búcsúval kapcsolatos fogalmakat!
• az őszi búcsú neve, mely utal a betakarítás utáni bőségre
• a búcsú szervezői, akik az ünnep előtti héten a vendéglőben
tartottak megbeszéléseket, és a számlát a búcsúkor szerzett
pénzből, utólag fizették ki
• a búcsú első eseménye, melyen az egész közösség részt vett
• a község négy elöljárója, akik házainál a „búcsú kifújása” történt
• a lányok közt kisorsolt, kasmírból készült, díszes ruhadarab
• a magyarországi németek emblematikus növénye, mely az ünnepen a legények kalapját díszítette
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A búcsú fontos eseménye volt a „búcsú kiásása”, amikor az öreg
hárs mellett egy földalatti üregbe rejtett, újborral telt üveget
kiemeltek a legények – muzsika és tánc kíséretében.
Van kedve kincset keresni? Talán ma is rejt valamit az üreg...

