
A legtöbbször csókolt lány 
 
Fejér megye szinte a rendszerváltozás óta partneri kapcsolatot tart fenn a Göttingeni 
Járással. A változó intenzitású együttműködés nem csak hivatalos keretek között 
folyik, hanem egyes német és magyar családok, személyek között is alakult ki baráti 
viszony. Ennek eredményeként a nyugalmazott göttingeni Landrat (kb. a megyei 
közgyűlési elnökének felel meg), Heinrich Rehbein és felesége szívélyes, privát 
meghívására tölthettem egy hetet Németországban. A városnézések során 
továbbélő, a mai kultúra szerves részét képező szokásokkal is találkoztam. 
 
Göttingenről az egész világon köztudott, hogy egyetemi város, melynek ma is 
mintegy 25 ezer hallgatója van. Az 1734-ben alapított Georg August Egyetem 
oktatói, illetve hallgatói közül több mint negyvenen kaptak Nobel-díjat. Olyan jeles 
magyarok bővítették tudásukat a városban, mint Kőrösi Csoma Sándor vagy Bolyai 
Farkas. Napjainkban pedig – a partneri kapcsolatnak is köszönhetően – fehérvári és 
Fejér megyei fiatalok is tanulhattak az egyetemen, vagy folytathattak gyakorlatot a 
130 ezer lakosú településen. 
 
Nos, egy ilyen nagyhírű egyetemi városban, ha valaki a doktori fokozatot megszerzi, 
azt nyilvánosan meg is ünnepli. Az örömteli eseménynek rítusa alakult ki, melynek 
megértéséhez pár szót kell szólni a helyszínről. 
 
A város középpontjában az 1444-ben befejezett, gótikus és reneszánsz 
stílusjegyeket viselő régi Városháza áll. Előtte terül el a Piac tér, korábbi nevén a 
Gabonapiac, melyen 1901 óta egy díszkút, a Vásárkút áll. A kőből és míves 
kovácsoltvasból készült kútra helyezték a Gänseliesel, azaz a Libapásztor lányka 
szecessziós stílusú szobrát. A szerény, bájos mosolyú, kezében libákat és kosarat 
tartó lányka a felállítás után gyorsan a göttingeni polgárok kedvence és a város 
jelképe lett. 
 
Az újdonsült doktor, a sikeres vizsgát követően ezt a szobrot keresi fel. Az egyetem 
felől, a város legforgalmasabb, sétáló utcáján, a Weender Strassen közelíti meg a 
főteret, mégpedig feltűnő módon. Az öltöny fölé fekete talárt terít magára, fejére 
pedig a diplomaátadások ismert négyszögletes tetejű sapkája kerül. Ilyen ünnepi 
öltözékben egy alacsony, kicsi, négykerekű fakordéba ül, amit társai húznak. A 
frissen doktorált meglehetősen komikus látványt nyújt az idejétmúlt kocsival, illetve 
az abból kilógó lábaival, amit még a kezében, illetve körülötte lévő szép virágcsokrok 
sem nagyon ellensúlyoznak. A kocsit a hozzátartozók, rokonok, barátok kisebb-
nagyobb, de mindenképp jókedvű csoportja követi. A derűt kiváltó menet a szobornál 
áll meg. Az új doktorra nem kis feladat vár: felmászni a kútra, megcsókolni a 
libapásztor lányt, és kezébe, kosarába nyomni egy csokor színes virágot. Mivel a 
hagyománynak megfelelően az ügyességet kívánó műveletet a doktorok rendre 
elvégzik, így a göttingeniek azt tartják, hogy a kis libapásztor a legtöbbször 
megcsókolt lány a világon. 
 
Egyes szobrokhoz kapcsolódóan hazánkban szintén alakultak ki szokások, 
hiedelmek, még a legutóbbi időkben is. Legkézenfekvőbb példa városunkból, a Liszt 
Ferenc utcából hozható. Kocsis Balázs utcaszobrának, a népszerű Kati néninek orrát 
sokan megfogják, elsősorban abban bízva, hogy így szerencséjük lesz. 
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Göttingenben szeptember végén Gänseliesel-fesztivált is tartanak. A Piac téren nyolc 
jelölt közül ilyenkor választják ki azt a helybéli lányt, aki a rá következő egy évben az 
ismert kútfigurát megszemélyesíti. Teszi ezt a város reprezentatív eseményein, helyi 
viseletbe öltözötten, karján a kosárral, benne egy kitömött libával. A Hannoveri 
Világkiállítás idején Fejér megye küldöttségét is egy ilyen csinos lányka kísérte a 
göttingeni vendéglátók szép gesztusaként. 
 
A Városháza előtti tér további fontos eseményeknek is színtere. Karácsonyt 
megelőzően, adventben itt tartják – a többi nagyobb német városhoz hasonlóan – a 
karácsonyi vásárt. A felállított, feldíszített csinos bódéknál a legkülönbözőbb 
karácsonyi ajándékokat lehet megvásárolni. A mézeskalácsos és édességárus bódék 
százféle kínálata közt szerepel a karácsonyi kalács, a Stollen is, a karácsonyi 
vacsora nélkülözhetetlen finomsága. De nem kell Jézus születésének estjéig várni, 
hiszen a vásár alatt is lehet ételt-italt fogyasztani. Különösen kedvelt a sültkolbász és 
a fűszerezett forralt bor. Különös hangulata van ezeknek a vásároknak. Sötétedés 
után legnagyobb a tömeg, a levegő tele kellemes illatokkal, vidám fecsegéssel, 
jókedvvel. Az utóbbit növeli a forralt bor, amit kétdecis, jórészt kerámiából készült, 
kivételesen üveg bögréből kortyolgatnak. A bögrék feliratokkal, ábrájukkal is a 
karácsonyi vásárhoz kapcsolódnak. Pár évvel ezelőtt, mikor a vásárnak magam is 
boldog résztvevője voltam, olyan csészébe kaptam a felmelegítő italt, melyen a 
„Göttinger Weihnachtsmarkt” (Göttingeni karácsonyi vásár) felirat és az évszám egyik 
oldalán a fekete-fehér hangulatos ábra a téli Városházát a vásárral, a másik oldalán 
a libapásztor lánykát ábrázolta. A formás bögrét olcsó áron meg is lehetett venni. 
Sokan gyűjtik az ilyen tárgyakat, egész sorozatuk van növekvő évszámmal vagy 
más-más városból. 
 
A Harz-hegységben tett kirándulás során eljutottam a festői szépségű, favázas 
épületekben gazdag, egykori császári székhely településre, Goslarba is. A helység 
középpontjában álló, kiemelkedő művészeti értéket képviselő Városháza története 
kb. 1450-ig nyúlik vissza. Itt, a Városházának az első emeletre vezető, külső 
lépcsőjén egy másik szokás gyakorlásának lehettem tanúja, Egy fiatalember a 
lépcsőfokokon elszórt fűrészport igyekezett összesöpörni. Mint megtudtam 
büntetésből, mert betöltötte a 30. életévét, és nem nősült meg. Márpedig ez nagyon 
nincs rendjén, ezért is kell neki szégyenszemre ilyen aprólékos, asszonyi munkát 
végezni, a nagy nyilvánosság előtt. Mert közben barátok, rokonok, arra járók 
buzdították a szorgoskodó férfit, és élcelődtek vele. 
Van eset, mikor nem fűrészport, hanem rizst szórnak szét, máskor nem kisseprűvel, 
hanem fogkefével kell az apró szemeket összekotorni. A legény fején ráadásul egy, a 
XVII. századot idéző fehér paróka is növeli a figyelemfelhívást. 
A kellő időre házasságot nem kötők megtréfálása a II. világháború előtt Fejér 
megyében is élő szokás volt. Farsangban elsősorban a lányokat, ritkábban a 
legényeket csúfolták ki tuskóhúzással. 
 
Göttingen és környéke, valamint a Harz-hegység szokásokban, mondákban, 
mesékben a korábbi századokban igen gazdag volt. A Grimm testvérek – akik az 
egyetem tudós oktatóiként alkottak – gyűjtő tevékenysége elsősorban ehhez a 
vidékhez kötődött. Ezek után nem véletlen, hogy ma is találkozni bizonyos, részben 
újabb eredetű szokásokkal. 
 

Gelencsér József 
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