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ELÖSZO 

Jelen_ munka az esztendő szakrális hagyományvilágáról szóló, negyedfél
ezer gépelt oldalra tehető kéziratunknak kiemelt, de szervesen összetar
tozó része: az egyházi év legnagyobb ünnepeihez, lényegében tehát a Jé
zus evangéliumi életétől ihletett ünneplő hagyománynak, családi devo
ciónak és közösségi, társadalmi kultusznak, továbbá a mindennapi élet 
liturgikus eredetű (paraliturgikus) képzetkörének áttekintése. Minde
nütt a néprajzi humanizmus szellemében iparkodtunk ezt a világot a 
maga felekezetközi (interconfessionalis), illetőleg népközi (interetnikus) 
változatosságában bemutatni, amennyire már és még lehetséges. A munka 
nagyon is megérett az aratásra. Pótolnia kell a szakkutatás egyenetlen
ségeit és hiányait. Meg kell örökítenie, amit a jozefinista papi szellemiség, 
továbbá századunk nagy gazdasági és világnézeti forrongása, végül nap
jainkban a II. vatikáni zsinat liturgikus újításai elmúlásra ítéltek. 

A szakrális népi hagyományvilág kutatása nálunk mindig mostoha 
gyermeke volt a profán néprajznak, művelődéstörténetnek, de az egyházi 
tudományosságnak is. Mi magunk azt a képet szecetnénk teljescbbé ten
ni, amelynek körvonalait a Népünk ünnepei-ben rajzoltuk meg. E kísér
letnek, elindulásnak szánt könyvünk (1938) már régen elfogyott. Jelen, 
módszerében kiérleltebb, és sokrétűbb, dokumentációjában pedig sokkal 
gazdagabb munkánkban elvileg nem korlátozzuk magunkat egyedül a 
magyar, latin szertartású katolikus nép világára Idézni, rendszerezni 
iparkodunk a többi magyar görögkatolikus és protestáns szakrális kultú
rák hagyományait is, bar e körben kellő idő híján alig volt módunk ala
posabb kutatásokat végezni. Itt elsősorban csak a még szűkösen feltárt 
és közzétett eredményekre támaszkodhatunk. Nem mondhatunk le a 
mellettünk, részben közöttünk élő népek rokon megnyilatkozásainak, 
vagyis az interctnikus párhuzamoknak számbavételéről sem. Tisztában 



vagyunk azonban vele, hogy népközi dokumentációnk nemcsak a ma
gunk szerény, személyes vizsgálati tehetőségei miatt, hanem főleg a kuta
tás jelen állapotában nagyon is esetleges és további szívós munkával még 
derekas kiegészítésre szarul. Semmiképpen sem dicsekedhetünk enciklo
pédikus teljességgel, de az eszmei, virtuális összefüggéseket részben talán 
mégis sikerül érzékeltetnünk. Hitünk szerint azonban megkönnyíti az át
tekintést, mert elárulja a hiányokat és ezzel majd segítségére lehet az ösz
szehangolt közép-európai vizsgálódásnak. Így tehát egyszerre vállalkoz
tunk szintézisre és alapvetésre, illetőleg dokumentációra és értelmezésre. 

Könyvünk nép-fogalma nem korlátozódik kizárólagosan a paraszt
népre, hanem kiterjed az egész számbavett emberközösségre, társadalom
ra, minden osztályára és rétegére, amennyiben szakrális hagyományokat, 
hagyományszerű jelenségeket őriz, illetőleg osztozni kíván bennük. 

Előadásunkban komplex jellcmzésre törekedtünk: a nagyünnepek ha
gyományvilágát, illetőleg népi élményét mindig iparkodtunk beleágyazni 
a hazai liturgia és ikonográfia, továbbá a patrodniumkutatás és épületes 
irodalom világába, de a kínálkozó közép-curópai, sőt még nagyobb össze
függésekbe, kultuszáramlatokba is. Lehetőségeinkhez képest szem előtt 
tartottuk a magyar, illetőleg hazai művészet- és településtörténet, hon· 
ismeret, irodalom és folklór: népkönyvek, ponyvairatok gazdag televé
nyének tanulságait és kapcsolatait, felhasználva a szomszédos népek 
szakkutatásának számunkra elérhető eredményeit is. 

Az előadás megszabott terjedelme és szakszerű mondanivalói miatt 
11em elemezhettük részletesebben dokumentációnk pasztorációs forrásait 
és ösztönzéseit, bennük a lelkipásztori alkalmazkodás és kezdeményezés 
szakadatlan erőfeszítéseit: olykor egyszerre is megnyilvánuló kemény 
tilalmakat és bölcs megértést, amelyek hosszú századokon át befolyásol
ták az istenes emberi magatartás és kultusz archaikus formáit. A gyakor
lati tanulság azonban kötöttebb fogalmazásunk mellett is nyilván kivilág
lik és még forrongó korunkban is olykor megszívlelhető. Talán lesz még 
alkalmunk és időnk, hogy e kérdésekről részletesen is szólhassunk. 

A földrajzi neveket két, szükség szerint több nyelven is említjük, hogy 
a tájékozódást elősegítsük. Így a már nem a magyar államhoz tartozó tá
jakat, helységeket az olvasó is el tudja különíteni. A megyék, történelmi 
nevezetességű városok nevét csak magyarul közöljük, hiszen nyelvünk 
szókincséhez, nemzetünk múltjához tartoznak. Az esetleges pontatlan
ságok, hiányok nem szándékoltak: az ú jabb, nem magyar elnevezések 
fölkutatása nem mindig sikerült. 

Szemléletmódunkat előző könyvünkhöz képest igyekeztünk részben 
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a külföldi, sajnos, nem mindig elérhető szakirodalom módszertani tanul
~ágai, adatai nyomán minél sokrétübbé és eredményesebbé tenni. Meg
fordultak kezünkben többek között Richard Andree, Romuald Bauer
reiss, Rudolf Bednárik, Mircea Eliade, Maria Eysn, Adolf Franz, Milo
van Gavazzi, Gustav Gugitz, Leopold Kretzenmacher, Rudolf Kriss, 
Lenz Kriss-Rettenbeck, Niko Kuret, Waldemar Liungman, Karl Meisen, 
Edmund Schneeweis, Leopold Schmidt, Georg Schreiber, Karol T elbi
~ov, Paolo Toschi, Robert Wildhaber, Matthias Zender és mások művei. 

Másfelől sokat köszönhetünk a legutóbbi pár évtized újjászületett ha
zai forráskutatásának, és összegezéseinek is. Erről a közlendő irodalom 
illetőleg jegyzetanyag bőven tájékoztat. Csak röviden említjük, mert elő
adásunkban úgyis szabatosan idézzük és felhasználjuk a társtudományok 
területéről Radó Polikárp és tanítványi köre (hazai liturgiatörténet), 
Radocsay Dénes (ikonográfia), Kardos Tibor és Mezey László (közép
kor-kutatás), Dömötör Tekla (népi dráma), Ortutay Gyula (Új Magyar 
Népköltési Gyűjtemény), Györffy György (Arpád-kori településtörté
net), Mikesy Sándor, Kálmán Béla (névkutatás), és mások eredményeit. 
Utalunk a megújhódott Régi Magyar Költők Tára és a Magyar Népzene 
tára, továbbá a Néprajzi Múzeum Adattára (EA) hatalmas anyagára is. 

Hálásan köszöntjük Andrásfalvy Bertalan, t Angyal Endre, Bálind Re
mig, "f Csatkai Endre, t Dám Ince, Domokos Pál Péter, Fehér Zoltán, 
Fél Edit, Gáspár Simon Antal, Grynaeus Tamás, t Hermann Egyed, 

Hetény János, Hofer Tamás, Karsai Géza, Magyar Ferenc, Manga Já
nos, Markó Imre Lehel, Mester György, Mezey László, Jan Mjartan (Po
zsony), Müller Géza, Vilko Novak (Ljubljana), Ortutay Gyula, Petróci 
Sándor, Péter László, t Radó Polikárp, Adalbert Riedl (Kismarton), Ró
nai Béla, Römer Béla (Zágráb), Sándor István, Scheiber Sándor, t 
Schram Ferenc, Sinkó Ferenc, t Szabó Zoltán (Sárospatak-Noszvaj), 
t Szentgyörgyi András, Szilárdfy Zoltán, Timaffy László, t Tímár Kál
mán, Ojszászy Kálmán, Vargha Károly, Vargha László, V élin István, 
Matthias Zender (Bonn), t Josef Zeugner (Grác) és annyi más támoga
tást, adatszolgáltatását és eligazításait. Köszöntjük Berndt Mária, Ham
vas István, Koroncz László, t Paulai Imre segítségét, továbbá mindazon 
sokaknak: papoknak, pedagógusoknak, tanítványainknak vendégbarát
ságát is, akik kutatásaink során otthonukba fogadtak, elláttak és tájé
kozódni segítettek. 

Köszönjük legvégül a Szent István Társulat áldozatkészségét. 

Szeged, 1973 húsvétján 
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Könyvünk új kiadása szövegében alig változott. Néhány apró kiegé
szítés és irodalmi betoldás mellett egyes helynevek kívántak a legújabb 
szlovák és román névtárak alapján igazítást. Egy fejezetben többször 
előforduló helynév idegen alakjára csak első előfordulásakor utalunk. 

Szeged, 1975 Fehérvasárnap Bálint Sándor 
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BEVEZETÉS 

A természet szüntelen körforgásában, az évszakok változásában: tavaszi 
újulásában és őszi érettségében, nyári gazdagságában és téli álmában a 
napok mellett, az esztendő a legkerekebb időbeli egység. Ezt a ritmikus 
váltakozást és nyomában a vegetáció bontakozását a nap járása idézi 
elő, amely az ember napi életét és munkáját, a gazdasági élet alapvető 
feltételeit megszabja. 

Az esztendőt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus 
fordulatait máig számontartja. A keresztény egyházi évnek Jézus evan
géliumi életéhez igazodó liturgikus rendje az ószövetségi kultuszból, az 
antik pogányság és az európai népek archaikus ünneplő hagyományaiból 
ötvöződött össze, egyben ráépült a csillagászati, illetőleg gazdasági évre. 
Innen az európai népek jeles napjainak szinte testvéri hasonlósága. A 
népi, illetőleg tradicionális életérzés szerint a világ és ember teremtmény, 
a Teremtőtől függ, aki ura a természetnek és életnek, és így kultusz illeti. 
Ez nemcsak az egyén esetleges, magányos imádságában ájtatosságaiban, 
hanem főleg a közösség kötelező, liturgikus formáiban és gesztusai ban, az 
ünneplő szokás és hagyomány társadalmi örökségében jut kifejezésre. 

Ez a kultusz az esztendő folyamán "primitív" fokon mágikus kénysze
rítéssel, az egyházi gyakorlatban és népi sarjadékaiban könyörgéssel, 
liturgikus szertartással, áldással és szentelménnyel, olykor böjttel és peni
tenciával akarja az egyén, család, közösség számára megnyerni az áldást, 
az életben való boldogulást, főleg asszonynak, földnek, jószágnak termé
kenységét, bőségét, továbbá elhárítani a természeti csapásokat, betegsé
get, késleltetni a halált. 

A primitív pogány szakralizmust az Egyház tövestől nem tudván ki
irtani - bár türelmetlenebb szolgái ezt olykor kíméletlenül megkísérelték 
- alkalmazkodott Meste]:ének tanításához, aki nem eltörölni, hanem be-
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tölteni jött a régi törvényt, igazolni a prófétákat (Mt s.q). Ezzel a türe
lemmel, olykor kényszerű belenyugvással természetesen az archaikus vi
lágszemlélet fennmaradásához, továbbéléséhez is hozzájárult. Iparkodott 
a hagyomány kategóriáinak, emberi reflexeinek bibliai szentesítést adni. 
lgy rendelte egyebek között a téli napfordulat elragadtatott pogány áldo
zati időszakának helyére a karácsonyt, az ősi tavaszi nagy ünnepek he
lyére a húsvétot és pünkösdöt. A természet immanenciáját transcendens 
távlatokba állította. A szellemek idézése helyett ajánlotta a szentek se
gítségül hívását, névünnepüknek megülését. 

Világos, hogy az Egyház kegyelmi és liturgikus rendszere új szoká
soknak, hagyományoknak, az ünneplés sajátos formavilágának lett forrá
sa. Számos népszokásban, emberi gesztusban már nem is érezzük a szak
rális ihletést, jelentést, pedig a lélektani sugallat, illetőleg történeti foly
tonosság kétségtelen. 

A liturgikus egyházi év nem egészen azonos a polgári évvel. Advent
tel, tehát nagyjából december elejével kezdődik és a következő decembe
rig tart. A középkorban egyes országokban Gyümölcsoltó Boldogasszony 
volt az új esztendő első napja, mert akkor történt az angyali üdvözlet, 
vagyis Jézus fogantatása, a megváltott idő kezdete. Az Egyház más litur
gikus évkezdetet is elismer. A keletieknél, így a mi görögkatolikusaink
nál is szeptember I-én kezdódik.t Föltűnő, hogy nemcsak a parasztság, 
hanem olykor agnosztikus városlakók is az egyházi ünnepek szerint (ka
rácsony, húsvét, Szent György, Iván, Mihály) tájékozódnak az esztendő 
napjai között. Ezt a :;zóha~ználatot egy-egy kisebb-nagyobb társadalmi 
közösség tudatában és beszédében a névnapok, búcsúk, vásárok, továbbá 
a mezei munka jeles naphoz kötött időpontja is elősegíti. 

Az egyházi év liturgikus-szimbolikus tanítás szerint visszatükrözi a 
bibliai emberiség egész üdvösségtörténetét. Már a középkorban párhu
zamba állította az esztendő egyes részeit az emberiség életének nagy évé
vel. Eszerint a bűnbeesett emberiség Adámtól Mózesig terjedő korának 
(tempus deviationis) a tél, éjszakai sötétségének a Hetvenedvasárnaptól 
húsvétig terjedő időszak felel meg. Mózcstól Krisztusig a próféták kora, 
az emberiség hajnala és tavasza járt el. Erre az egyházi évben az advent 
emlékeztet. A harmadik a kiengesztelődés ideje (tempus rcv·xationis), 
vagyis a húsvét időszaka, tehát az az idő, amelyet a Megváltó ezen a föl
dön eltöltött. Ez volt az emberiség nyara vagy nappala. Az Úr mennybe
menetelétől a világ végéig tart a zarándoklás (tempus peregrinationis) az 
örök haza felé. Ez a pünkösdi időszak, az ősz és az alkonyat hangulatá
\'aJ.1 
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Az egyházi év misztériumáról XII. Piusnak MC'diatal' Dei et haminum 
kezdetű liturgikus enciklikája (1947) 3 összefoglalóan ezt tanítja: "a li
turgikus év, amelyet az Egyház áhitata tölt ki és kisér, nem puszta meg
jelenitése a múltnak, és nem is csak egyszerű megemlékezés a régmúlt 
dolgokról. Sokkal inkább azt kell mondanunk, hogy maga Krisztus az, 
aki az Egyházban ugyanúgy járja irgalmasságának útjait, mint ahogyan 
földi életében körüljárt jót cselekedvén (ApCsel 10, ~8), kegyességében 
azt akarja, hogy az emberek lelkébe belevésődjék az ö élete és valami
képpen ők is általa éljenek ... Az Anyaszentegyház is azért esd az Úr
istenhez, hogy az Úr Jézus életének elénk állított eseménye a mi lelkün
ket is minnél inkább hassa át. Jézus behatásából és erejéből mibclénk is 
átáramlik az éltető erő, miként a fából az ágakba, a Fejből a tagokba, és 
így lassacskán mi is eljuthatunk olyan életkorra, melynek mértéke Krisz
tus teljessége (Ef 4, 1 ~). 

Az egyházi év folyamán nemcsak Jézus Krisztus életének titkait, ha
nem az égi szentek ünnepét is megüljük ... Hogy tudniillik közbenjárá
sukat kérjük, kiknek iinnepén örvende~ünk, azok segítségével fölemel
tessünk (Szent Bernát) ... 

Valamennyi szent között különleges módon tiszteljük az istenszülö 
Szűz Máriát ... Szentebb a keruboknál és szeráfoknál és nagyobb a 
dicsősége minden égi szentnél, mivel malaszttal teljes (Lukács 1, 28), {~s 
mivel ő az lsten anyja, aki nekünk Megváltónkat e világra szülte. Ha 
tehát ő az irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, akkor 
csak kiáltsunk hozzá sírva és zokogva e siralom völgyéből ... 

Az egyházi évnek ezen az évről évre megismétlődő liturgikus útján ke
resztül ... járuljunk iga~ s~ívvel, a hit teljességében, megbintr-e szívii."1-
het és megtisztitea a rossz lelkiismerettől, és lemasva testiinket tiszta víz
zel, a Főpapho~. hogy ővele éljünk és érezzünk, és ővele behatoljunk a 
k.árpit belsejéig (Zsid 6, r9; 10, 21, 22) ... " 
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ADVENT 

Advent, másként ádvent, ádvent, a félegyházi nép ajkán ádvint, Isten
segíts székelyei körében edvent (adventus Domini, ieiunium Spiritus 
Sancti) az Egyház tanácsa szerint szent idó; az előző évszázadokban még 
négyhetes böjti előkészület karácsony ünnepére, a Megváltó érkezésére. 

Igen jellemző, hogy a középkor hazai liturgikus gyakorlatában advent 
első vasárnapjának evangéliuma - eltérően a Missale Romanum előírá
sától -Jézusnak a szamár hátán való jeruzsálemi bevonulásáról emléke
zik meg. E jellemző megfontolások szerint a századok Királya vonul be 
az új egyházi évbe, amely - mint mondottuk - a polgári esztendőtől elté
rően adventtól-adventig tart. A mi áttekintésünk is, éppen úgy, mint a 
jeles napokhoz fűződö európai hagyományvilág, természetesen ehhez a 
liturgikus esztendőhöz igazodik. 

Csopak hajdani templomtitulusa Jézus jeruzsálemi bevonulása volt.! 
A búcsúnap a fentiek értelmében nyilvánvalóan advent első vasárnapjára 
esett. 

Advent: így neveztetnek - írja 2 Bod Péter - a mostani rendtartás sze
rént a karácson előtt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent 
Márton napjától fogva, aholott kezdi most is a görög ekkléz.sia a maga 
bö;tit. De idővel a deák ekklézsiában négy hetekre szoríttatott ilyen 
fundamentomon: mert a Krisztusnak négy adventtussa, eljövetele va
gyon. Midón a testben megjelent. Midón a szívbe bészállés az embert 
megtéríti. Midón halála óráján elmégyen az emberhez. Midón eljö az 
utolsó ítéletre. 

Rendszerint kezdódni szakott Szent András napján. Minthogy ezek a 
napok a Krisztus testben eljöveteléról való szent elmélkedésekre készülJ 
napok voltanak, kezdették qeket megbójtolni. 

Bod Péter magyarázata a középkor szimbolikus szemléletét idézi föl. 
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Eszerint az advent négy hete csakugyan Krisztus négyféle eljövetelét jel
képezi: III. Ince pápa fogalmazása szerint megjelenik a test felhőjében, 
a kegyelem harmatában, a halál tusájában és az ítélet tüzében·. 

Az adventi időszak az előkészület, várakozás, reménykedés ideje, 
amelyet régebben böjttel is megszenteltek. Ezért emlegetik a szegedi öre
gek kisbűt, tápaiak ádventbűt néven. Szerdán és pénteken szigorú böjt 
volt, szombaton pedig húsételtől való megtartóztatás. E böjtöket az or
szág több vidékén az öregje, így a bakertanyák evangélikus tirpák népe 
is t.artotta.3 A zajos mulatságtól is tartózkodott, csak a disznótorok csa
ládias hangulatában olvadt egy kissé iöl. 

Régen ádvent kezdetét éjféli harangszóval jelezték, amelyet hazánk
ban egyes helyeken (így a budai cisztercita plébániatemplomban) fel
újítottak. 

A:z. advent igazi szakrális ízét, meghitt hangulatát a hajnali mise vagy 
angyali mise, a régiségben aranyos mise, liturgikus szóval roráté adja 
meg, amely még a középkori hazai liturgia maradványa. Így él Ausztriá
ban, Horvát-, Cseh-, L~ngyelországban is, ami páratlan kedveltségét mu
tatja. A rítuskongregáció készséggel hozzájárult e közép-európai litur
gikus hagyomány életbenmaradásához. A hitújító Szkhárosi Horvát 
András szellemeskedésnek szánt szájátékkal így gúnyolja: 

Fegyverrel őrzi pápa ő szerzését, 
Nagy Karácsony előtt agyaras miséjét."-

Az Evangyéliomi Kenyér Morzsalékok és Apostoli Búza Kalászok 
egyik prédikációjában"- Padányi Bíró Márton így szól: Most ezekben a 
szent napokban, egyéb időknek szokásán kívül, még napfelkölte előtt, 
hajnalban a Názáreti Mária Szent Szűznek angyali üdvözlésérül avagy •lZ 
lsten Fiának megtestesülendőségérül szentmisét hallgatunk, melyet is mi 
magyarak az eő nagy tiszteletéért és méltóságáért aranyos misének neve
zünk. 

Esztendő által való innepek napján - rendelkezik5 a révkomáromi 
magyarszabók céhregutája - és egész adventban az arany misék idejin 
ifjabbik a mesterek között tartozik a gyertyákat meggyújtani. · 

A hívek a hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan 
a próféták. Hagyományőrző helyeken alig veszik észre, ami pedig egyéb
ként nehezükre esik: a korai fölkeléssel, a hóvaJ, faggyal járó áldozatot. 
A havat különben még a templomba menés ideje előtt illik elsöpörni, de 
ezért e korai munkáért sem zúgolódik senki. Nagyzsárnon (Jamul Marc) 



ádventben a gyerekek hajnali harangszóval kelnek. Megjelölt helyen 
gyülekeznek és házról házra járva költögetik csengővel és énekszóval az 
alvó híveket, hogy idejében odaérjenek a hajnali misére. Utolsó nap 
mindenütt kapnak valami ajándékot, amelyen aztán igazságosan meg
osztoznak. Nagymányok német faluban a hajnali misékre kirendelt mi
nistráns és orgonafújtató fiúk régebben az iskolában háltak, hogy a korai 
szalgálatot el ne aludják.6 

A katolikus Csikhan régebben a betlehemes játékot is előadták a haj
nali misén. Csak így indultak a falu házaiba betlehemezni.Í 

A hajnali mise sejtelmes varázsához még a századforduló táján is sok 
hiedelem fűződik. Számos erdélyi magyar helyen9 azt tartják, hogy roráté
templomozás alatt be kell zárni minden ajtót, ablakot, különösen pedig 
az ólat, mert ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltve, a rendkívüli 
időben történő harangozás elől emberi és állati hajlékokba húzódnak és 
ott kárt okoznak. Főleg a teheneket szokták megrontani. 

A fiatalságot is megfogja a hajnali miséből kicsendülő bizakodás, hi
szen az ifjú szívek várakozása és ádvent hangulata között olyan nagy az 
egyezés. Az Alföldön ha rorátéra harangoznak, cukrot vagy mézet eszik 
a lány, hogy édes legyen a nyelve, és így minél előbb férjet édesgessen 
magához. Máshol az első hajnali misére való harangozáskor a férjhez
menendő lány a harang köteléből kis darabot igyekszik szakítani és azr 
a hajfonópántlikájába varrja, s a hajában viseli, hogy farsangkor sok 
kérője legyen.9 

A szerelmi varázslat igazi ideje, hathatós napjai: Szent András, Borbá
la, Luca, Tamás, beköszöntőül Katalin szintén ádventba esnek, amely 
egyúttal a téli napfordulat időpontja, a természet újjászületésének elő
készítése, az embersors folytonosságának kozmikus szolgálata. 

Az advent népszerű szentjeihez fűződő profán hiedelmek jó részének 
semmi köze az illető szent életéhez, legendájához. Az éjszakák mostaná
ban a leghosszabbak, tehát ez az időszak varázslatra a legalkalmasabb. 
Minthogy pedig az Egyház ajánlja a szentek segítségül hívását: a néphit 
a maga mágikus várakozásait vonatkozásba hozza az említett napok 
szentjének nevével és hatalmával, azonban nemcsak a vallás tanítása és 
ajánlása szerint kéri közbenjárását, hanem mágikus hatalmat is tulajdo
nít neki. 



A KARACSONYI ÜNNEPKÖR 

Karácsony a niceai zsinat határozata értelmében Jézus Krisztus földi szü
letésének1 en{léknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az 
otthon és szülöföld ünnepe. 

A Cornides-kódex karácsonyi prédikációja szerint2 .,elószer azért kell örülni, 
mert lrten emberré lett, hogy ember lenne lsten. Más.Jdszor azért, hogy az Or Zött 
szolga, hogy a szolga lenne úrrá, és mennyorsr,.ág11ak királya. Harmadszor a<.ért, 
mert Isten memtyországból les:_dllott, hogy ember földról men11yekbe fölmen'le. 
Negyedszer azért, hogy Isten Zött embernek fia, hogy ember lenne Istennek fia. 
Otöds:zer a:zért, mert a:z haláltalan l st en lett halálossá, hogy az halálos ember lenne 
haláltalanná. Hatodszer azért, mert ar. gazdag lsten Zött s?_egénnyé, hogy szegény 
ember lenne gazdaggá." 

A kereszténység legelső századaiban az Egyház még Epiphania, azaz 
vízkereszt ünnepén az emberré vált Isten világra jövetelének misztériu
mát ülte meg. Az ariánusokkal szemben, akik tagadták Jézus istenségét, 
a zsinat éppen ezt; az emberré vált Istent akarta magasztalni. A napot 
nem véletlenül választották ki, ugyanis a Mithras-kultusz ekkor ünne
pelte a Nap születésnapját (Natalis Solis invciti). Szent Maximinus trieri 
püspök, az ariánusok kemény ellenfele, egyik karácsonyi szentbeszédében 
azt mondja,3 hogy Krisztusnak azért kellett pogány ünnepen megszülct
nie, hogy azok, akik a pogány babonában leledzcnek, el piruljanak. A tör
téneti esemény, Jézus Krisztus születésc azután fokozatosan háttérbe szo
rította az ünnep dogmatikai tartalmát, a megtesesülés titkát. 

A karácsony liturgiája főleg a germánok megtérésével érzelmesebb, 
meghittebb vonásokkal gazdagodik, és szublimálja a téli napfordulat 
szakrális pogány hagyományait is. A keresztesháborúk Szentföld-élmé-



nye, Jézus szülőföldjének megismerése, gyermekkorának az apokríf ha
gyományokból való fölidé".lése, majd pedig a franciskánus mozgalom 
(Greccio) a karácsonyt liturgikus kötöttségeinek fellazításával devocio
nális-érzelmi irányba tereli. Nyomában azonban az ünnep népi hagyo
mányvilága szinte számbavehetetlen gazdagsággal, színes európai és köz
tc magyar változatokban teljesedik. 

Újabban Kiss Lajos nyelvészünk foglalkozott a szláv jövevényszavaink 
legősibb rétegéhez tartozó karácsony történetével, jelentésével. Feltűnő, 
hogy e szóval csak a keleti szlovákok, máramarosi ruszinok, továbbá a 
huculok nevezik az ünnepet, más szláv népeknél a boiié, vagyis ,Istenfia' 
járja. A kutatás sokáig úgy vélekedett, hogy a mi szavunk a román cra
cium átvétele, ez pedig a latin calationem, hívek összehívása hónap ele
jén, amikor a pap tudtul adta a soron következő ünnepeket', vagy pedig 
a creationern Christi ieiunium összevonásából keletkezett.4 

Valószínűbb azonban az a felfogás, amely szerint a karácsony végső 
elemzésben a szláv korciti ,fordul, lép' igenévi koréun ,átlépő' származé
ka és a téli napfordulat kozmikus örömére, várakozására utal. A nappa
lak ettől az ünneptől kezdve hosszabbodnak, így vízkeresztkor már egy 
kakaslépésset E lépegetésnek Kiss Lajos5 többek között gazdag horvát, 
cseh, lengyel, orosz szóláskincsét is fölsorolja. Magyar párhuzam szerint 
is karácsony után már egy kakaslépéssei megnyúlik a nap. 

Csak utalunk rá, hogy a mi magyar nyelvhasználatunk a karácsony ün
nepét a ritkább, ünnepélyesebb nagykarácsony szóval is illeti, főleg ha 
a kiskarácsony néven is emlegetett újév is belekerül a beszédbe. Közöt
tük, azaz két karácsony között, ormánsági reformátusok ajkán iélhétön,6 

az erdélyi Mezőségen csonkahéten,6a moldvai csángóknál tekereshétení 
számos szorongó, főleg dologtiltó hagyomány akad. Ennek az időszak
nak, amely néha nálunk is, így Göcsejben számomapok8 néven.,.vízkeresz
tig számítódik, német megfelelője a Zwölften,9 a szeebeknél pedig nekr
iteni dani, azaz kereszteletlen napok, mert a néphit szerint Jézust akkor 
még nem keresztelték meg. Ezért a nekrúenci, vagyis keresztcletlenül 
meghalt gyerekekből vált gonosz démonok most különösen veszélyesek 
lehetnek az élőkre. tO Nyilván ebbe az archaikus középkori képzetkörbe 
tartozik az a tápai hiedelem is, hogy az újszülötteket karácsony ünnepére 
oem szabad kereszteletlenül hagyni. 

A karácsonyra született fiúgyermekeket a keleti egyházban Karácsony 
névre is kcresztelték. Ennek a mi katolikus középkorunkban is vannak 
nyomai. Női névként Kardcsuna alakban is fölbukkan. 11 A Karácsony, 
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Karácson, és Karácsonyi családnév a Karácsony nevezetű, vagy kará
csonyra született ősre emlékeztet: Karácsonyi<karácsonyé, azaz kará
csony szülötte, ajándéka. Egyébként a karácsonykor született gyermekről 
népünk úgy véli, hogy szép, boldog élete lesz. t::! 

.A szóból képzett helyneveink .egy része nyilvánvalóan középkori patridniumra, 
esetleg a bizánci egyház besugárzására, vagy hasonló nevú patrónusra enged követ
keztetni: Karácsond (Heves, Abaúj), Karácsonme~ó (Krai!unovce), Karácsony/4 
(Zala), Tis~aktJrácsonyftJ (Craciunefli), Karácsony/alva (Craciune~ti), AlsóktJrd
csonfalva (Craciuneul de jos), Pelsókarácsonfalva, régi nevén OláhktJrácson/altJa 
(Craciuneul de sus), Nyárádkarácso/1 (Craciune~ti). 

A betlehemi istálló, illetőleg a megtestesülés oltalmában bizakodik a Bethlen 
család, továbbá a Bethlen (Beclean, Fogaras, Szolnok-Doboka), Betblenkeres-:.tr<r 
Sieu Cristur) Bethlenkörtvélyes (Cunuiusul Becleanului), Bethlenegres (Agrijul 
Becleanului) továbbá a sok Bethlenpus~ta szerte az országban, a hajdani Betlehem 
városrész Szegeden. 

Néhány templomtitulussal is találkozunk, amelynek karácsony, ille
tőleg Jézus megtestesülése a patrociniuma. Ilyenek: Gemzse (1824, ma: 
Magyarok Nagyasszonya,) Kisselmec (Stiavnicka, 1781), Morvaszent
jános (Sveté Jany), Keresztfalu (Kreutz, Krizova Ves). 

Ha már itt vagyunk, azt is megemlíthctjük, hogy nyilvánvalóan a 
karácsonyra született leánygyermek kapta a középkorban nálunk is any
nyira kedves Anasztázia, becéző alakjában Neste13 nevet. Szent Anasz
tázia szűzet és vértanút ugyanis karácsony napján ünnepeli az egyház. 
A pásztorok miséjén emlékezik meg róla. A legendájától ihletett adventi 
népszokás még szóba kerül. 

A karácsony szóhoz fűződő tréfás szójáték: ba nincs kalács a rácson, 
kár Acson, másként: Arács on, Adácson a karácsony. A hozzáköltött ma
gyarázat szerint e faluk hívei papjuknak a karácsonyi ünnepekre kalácsot 
ajánlottak föl, amelyet az áldoztatórácsra akasztottak. Egyik évben azon
ban rossz termés miatt az ajándékozás elmaradt, mire papjuk az ünnepi 
prédikációban ezt a verset olvasta volna a fejükre. Könnyelmű gazdasz
szonynál karácsonykor kalácsot, húshagyókor fánkot, húsvétkor is ha le
het, pünkösdkor bár kenyeret. Hangonyi változat szerint karácsonykor 
kalácsot, húsvétkor kenyeret, pünkösdkor ha lehet. Zemplénagárd: ka
rácsonyra muszáj, húsvétra kell, pünkösdre ha jut. 

Altalánosan ismert szójárás arra, akit váratlan örömben, kellemes meg
lepetésben részesítenek: legyen neki is karácsonya. Régi szegediek ajkán: 
lögyön neki is gubás karácsonya. Ez vonatkozhat a finom karácsonyi 
mákosgubára, de új gubára, azaz szűrposztóból készült, karácsonyi aján-
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dékba kapott új ka bátra is. Ami még soká lesz: messze van mint kará
csony. Másként: az lesz soká, meg karácsony. Ami igen kapós, soknak 
van rá egyszerre szüksége, arra öreg szegediek ezt mondták: kapós, mint 
karácsonykor a famozsár. A szólás a gazdasszony karácsonyi sürgés-for
gására emlékeztet, mert mozsár nem minden háznál vÖit, dió- máktörés
hez kölcsön kellett a szomszédból kérni. A református Szamosháton kbó 
karácsony után kántálni, 14 vagyis eső után köpönyeg. 

A hajdani karácsonyi évkezdet magyarázza az ünnephez fűződő idó
jóslatokat. 

A háromszéki székelyek tudni vélik,15 hogy az új esztendő időjá
rása attól is függ, hogy a karácsony a hét melyik napjára esik. Ha vasár
napra, akkor jó tél, szeles nyár, mérsékelt tavasz lesz. Minden bőven 
terem, a jószág szapora lesz. Ha hétfőre esik: ködös tél, szeles tava~z 
várható. Sokan meghalnak, a jószág dögleni kezd. Ha keddre esik: 
hosszú tél lesz és nedves tavasz. Sok bor és gyümölcs terem, de sokan 
meghalnak. Haszerdára esik: kemény, zúzmarás tél, szeles tavasz, nedves 
nyár és mértékletes ősz következik. Bóséges lesz a gabonatermés, szapora 
a jószág. Ha csütörtökre esik: kemény tél, szeles tavasz, száraz nyár jön. 
Terem mind.enféle, de szűkösen. Ha péntekre esik: zűrzavaros tél, heves 
nyár jön. Uralkodik majd a szemfájás. A juh és más állatok nagyon pusz
tulnak. Ha szombatra esik: szép tél, szeles tavasz, kedvetlen nyár, nagy 
drágaság lesz. 

Ha karácsony éjszakáján szép tiszta az idő, akkor Tápé népe szerint jó 
termés lesz. Ha délról fúj a szél, dögvészt jelent. Ha sok apró csillag ra
gyog az égen, akkor jó kukoricatermést várnak. A szőregiek szerint, ha 
éjféli mise idején az ég tiszta, akkor a szérű majd nem lesz tiszta, vagyis 
jó termés várható. Így tartja Kecskemét, Kocsér népe is. 

A karácsony ünnepi rendjében különböző korú, célzatú hagyományok 
ötvöződnek, amelyek jól fölismerhetők, de szétválasztani nehéz, de ta
lán nem is szükséges őket. Nem rögzödnek egyetlen naphoz, koronként 
és vidékenként változnak, bár Luca és karácsony estéjéhez, illetőleg víz
kereszt ünnepéhez tapadnak leginkább. 

A hagyományelemek főleg a téli napfordulathoz kapcsolódnak, és a 
vegetáció, emberi egészség és boldogulás érdekeit, a betegség és halál 
démonainak eleiasztását szolgálják. Az év kezdetén mágikus és liturgikus 
cselekményekkel meg szeretnék ismerni, kipuhatolni, illetőleg befolyá
solni az új esztendő fordulatait. 

Erre az archaikus-mágikus alaprétegre rakódott a kereszténység misz
tikus-liturgikus világa, amely a Megtestesülés fölidézésével, továbbá kö-
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nyörgéssel és magasztalással, böjttel és részben egyházi eredetű, részben 
népalkotta (paraliturgikus) szentelményekkel akarja szolgálni a hivő em
bert. 

A bibliai teremtéstörténet, Móz.es elsó könyve, igy adja eló az ember tercmté~ét. 
bünbeesését. s a megváltás igéretét: alkota tehát a=~: Úristen embert a föld agyagá
ból, és orcájára lebellé az. élet lehelletét és így Zön az. embe; él6 lénnyé. Plántálta 
vaúz pedig az Úristen a gyönyörűség paradicsomát ke=~:dettól, melyhe helyezé ":;: 
embert, akit alkotott vala. E.s nevele az Úristen a földból mindenféle, tekintetTol 
s:;;ép és életre kellemes fát: az élet fáját is a paradicsom kö=~:epén, s a jó és goo:ar<: 
tudásának fáját. Az Írás tehát beszél az élet fájáról is, meg a jó és gonosz tudás 
fájáról is, a kettó azonban a hivek tudatában, legendákban, hagyományvilágban 
sokszor összefolyik, és azonosul egymással. 

És parancsolá Adámnak, mondván: a paradicsomnak minden fájáról egyél, rle 
a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely nap arról eszel, balállal h.Jlsz. 
meg. 

Ezután következik Éva teremtése, majd a bűnbeesés, továbbá a megváltás ígé
rete, végül: h kiűzé Adámot és helyeze a gyönyörűség paradicsoma elé kembokat 
tú<.es kétélű karddal, az. élet fája útjának örz.ésére. 

A teremtéstörténetnek e nagyon is szűkszavú, szimbolikus előadása 
nem elégítette ki a hivő lélek érdeklődését. A teológiai értelmezés mellett 
már az Oszövetség korában megindul, majd a kereszténységben is folyta
tódik a legenda-, illetőleg mondaképződés, hiszen itt az emberlétnek rej
télyéről és legnagyobb kérdéseiről, követelményeiről van szó. 

Osszüleinknek a Teleki-kóclexben (1 ps) olvasható legendájalll szerint halála 
elótt 9JO éves korában Adám egybehívta minden fiát, szám szerint tizenötezret. 
Megparancsolta Évának és legidósebb fiának, Sethnek, hogy menjenek a paradi
csom kapuja elé és könyörögjenek az Úrnak; adjon nekik az élet fájából, melynek 
olaja Adámnak könnyebbülé~t szerezne. 

Szcnt Mihály arkangyal jelent meg nekik, és Igy s:.:ólt hozzájuk: mikoron beul
jesödendnek ötezer esz.tendök, kétsz.á<:egy es<:jendö hiján, e<. világnak ke=tdetitül 
fogva, tehát akkoron Istennek Fia eljö a földre feltámas=~:tani Adamnak a te atyárl
nak testét: és egyéb balottaknak testeket. És Istennek fia megkörös~tölködik a ]ar
dánnak folyójában és mikoron kijövend a ví~böl, tahát a balzsamom/ának olajával 
megkeni mend az. benne hívöket: és lés:zön IZ<: olai nem=~:ettül fogván nemzetre 
ez.öknek, kik víz.tül és Sz.entlélektül az örök életre újonnan s~Ii! et nek. És ó l.<tc.•i
nek Fia beviszi a te atyádat a mtmnyei paradicsomba. 

És tehát elméne IZ'<. angyal paradicsomba és hoza óneki 4<. jó és gonosz. tud:J
mánynak fájából három levelű ágacskát h adá lme:U, mondván: vidd a te atyid
nak az. ó testének megkönnyebülésére, menj el és siess, mert beteljesödött a<: ó éle
tinek ideje. 

Seth az ágat a Jordán vizébe ejti, de sikerül kimentenie. 
I-ön, mikor Adám megs?,Önt volna sz.ólni, kibocsátá az. ö lelkét és meghomá-· 
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lyosodék a nap és a hold és a csillagok hét napokon. Bs Seth megcsókolá a~ 6 aty
jának testét, sírván 6 rajta és mend a~ ó fiai megtsókolák a~ ó atyjoknak testét. 
_Azért IZZ oláhok innen vöttek eredet öt: hogy mikor temetnek, mend fejenként meg
csókolják a halottat: tahát ÚrniZk angyala, Mibály arkangyal megjelenék és .-íl!a 
Adámnak fejébö~ és mondá Sethnek: kelj föl és láss. És látá Setb Úrnak kez«it 
kiterjes:r.tvén, tárván Adámot és adá őtet Or Mihály angytZlnak mondván: legyö11 
a te öri:r.etöd alatt mend a~ es:r.tendókiglen, míglen teritöm a~ 6 siralmát örömre 
és akkor ül a~nak helyébe, ki őtet megcsalta. És vevé Mihály arkangyal a gyolcsot 
és betakará Adámnak testét és ö fiáét, Abelét és eltemeté őket Hebronnak völgyén 
és menének ó elóttük mend a:t jós~ágos angyalok . . . Bs látván e dolgot Seth is 
más senki nem. Az ágat atyjának fejénél plántálta d, ahogyan Adám kérte. 

Sok időnek utána nagy fává nőtt. Salamon király palotája előtt egy folyóra pallót 
csináltak belőle. A napkeletról való királyné ass~ony, vagyis Sába királynője meg
jövendölte, hogy e fa a zsidóságnak minden országát elpusztítja. Salamon erre kö
veket hordatott a fára és megparancsolta, hogy süllye~szék a vízbe. Szándéka nem 
sikerült, az O rnak angyala megakadályozta. Krisztust erre a fára feszltették. Adám
nak a fejére esett Megváltójának véréből. Éva is meghal. Gyermekei nagyon sirat
ják. A halálára következő nyolcadik napon Mihály arkangyal tudtára adja Sethnek: 
Istennek embere, csak hat napig sirassátok halottaitokat. Az örök Úristen is minde
neket hat nap alatt teremtett. A hetedik napon megpihent, a nyolcadik pedig m.\r 
a jövendó és örök boldogságnak napja, melybe mend a jók a~ ó Teremtájökkel és 
ó 0dvö:r.ít6jukkel egyetembe testökkel és lelkökkel soha továbbá meg nem haltuk 
de ors~ágolnak véghetetlen örökkön örökké. Amen. 

A gazdag változatokban ugyancsak bővelkedő legendát természetcsen 
a népköltészet is ismeri. Itt csak Varga Lajos népíró versezetére17 uta
lunk, amely feltűnően egyezik a legendaidézet előadásával, azonban sok 
elemmel bővül: csodálatosképpen az ágból nem almafalevél, hanem céd
rus hajtott. Lassan hatalmas cédruserdő sarjadt Adám és E va sírja körül. 
A legnagyobb éppen Adáméból nőtt ki. 

Noé fiaival ezt a fát döntötte ki. Ebből ácsolták a bárka h1.talmas ge
rendáját. Megmentették Adám csonjait is. 

Haladt az idő. Amikor Salamon templomot akart építeni, a mesterek 
ráakadtak a gerendára. Egy bölcs megfejtette a fa eredetét. A király a 
gerenda felébőllépcsőt készíttetett, amelyen a papok a Frigyszekrényhez 
mentek. Még 120 templomi szék is jutott a maradékából. A gerenda má
sik feléből a Cedron patakon át gyaloghíd lett, hogy akik Betlehemből 
húsvétra Jeruzsálembe jönnek, ne kerüljenek nagyot. 

Amikor Heródes poroszlói a Szentcsaládot üldözőbe vették, a híd el
merült velük. 

A halálra ítélt Jézusnak keresztfát keresvén, egy halász jelent meg 
Annás főpap előtt, és azt javasolta, hogy a Sionhegy alján, Cedron pata-
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kában van egy hatalmas szál fa, azt kell kiemelni. lgy is történt, Jézust 
erre feszítették. iS 

A világ teremtéséről, illetőleg az első emberpár létbe szólításáról fő
leg Szeged vidékén számos kozmogonikus monda járta.19 Ezekre csak 
emlékeztetünk, mert a karácsony liturgiájával, népi hagyományvilágával 
nincs közvetlen összefüggésük. 

Az lrás nem mondja meg, hogy a tudás fája milyen gyümölcsöt ter
mett. Bibliai ősszüleink azonban mezítelenségüket fügefalevéllel takar
ták el: látá tehát az asszony, hogy a fa evésre jó és szemre szép, és tekin
tetre gyönyörű. Es vőn annak gyümölcséból és megevé. Es ada férjének, 
ki s:zintén megevé, és mind a kettőnek megnyílának a szemei. Es mikor 
észrever;ék, hogy mezítelenek, fügefaleveleket aggatának egybe és ma
golwak körülkötőket csinálának (Ter ~.6). 

A zsidó és ókeresztény írásmagyarázók a tiltott fa gyümölcsének eleinte 
a fügét tartották. A fügefa ezért lett az ószövetségi prófétáknál az imád
ságnak és szemlélődésnek színhelye. Talmudi magyarázat szerint a tila
lommal az Úr éppen a fa kiváltságos erejét hangsúlyozta. Hogy átok is 
terhelte, a szorongó tiszteletet csak fokozta. 

A tudás fájával azonosított fügefa újszövetségi párbuzamát a szent
atyák az evangéliumi terméketlen fügefában ismerték föl, amelyet Jézus 
megátkozott: látott az út mellett egy fügefát. Odament hozzá, de c.>ak 
leveleket talált rajta. Erre így s:zólt: neteremjen rajtad gyümölcs soha 
többé (Mt 21,18). 

A fügefa az evangéliumokban még néhányszor felbukkan, mint az 
Oszövetség, Zsinagóga jelképe, a jeruzsálemi templom pusztulásának, 
egyúttal az Új Országnak, a megváltásnak bejelentése. 20 

A füge részben bibliai hatásra is a testi szerelemnek, asszonyi termé
kenységnek mediterrán szimbóluma.21 Azt kell gondolnunk, hogy még 
említendő népies életfa-ábrázolásaink sajátos alakú gyümölcse nem min
dig alma, nem is a föltételezett gránátalma, hanem stilizált füge. 

Mint láttuk, az Irás a tudás tiltott fájától megkülönbözteti az élet fáját. 
A fa már az Oszövetségben, de archaikus pogány szakralizmus szerint i>, 
a kozmikus életerőnek szimbóluma, megtestesülése, az istenség lakóhe
lye. Ott él a természeti népek ihletett hitvilágában (fakul tu sz, világf a), 
a magyarság mcsekincsében (égbenyúló fa). Az összefüggések jellemzése 
itt nem lehet feladatunk.22 

Enn-::k az archaikus világérzésnek áttétele, illetőleg szublimációja az 
arbor vitae,23 vagyis Krisztusnak megváltást gyümölcsöző keresztfája, 
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a már idézett legenda szcrint a tudás paradicsomi fájának is eszmei sar
jadéka. Ez a találó, olykor teológusoktól is szemesitett azonosítás az egy
szerű hívek előtt világosabbá tette a bűnbeesés és megváltás kozmikus 
összefüggését. 

Természetes, hogy az életfa ábrázolását a Physiologus, ez a misztikus 
középkori természetrajz is ihlette. 2~ Az is érthető, hogy eleinte a templom
kapu timpanonjára került, hogy a híveket szembetűnően emlékeztesse 
hitüknek egyik legnagyobb misztériumára. 

Kaposy Veronika összeállította25 románkori templomaink megmaradt életfáit. 
Vizakna (Ocna Sibiului) timpanonján az Úr megváltó halálát, vagyis a sötétség 

hatalmán vett győzelmét jelképezi a pálmafa. Mélyen lehajló levelei alatt két orosz
lán. Az egyiknek halfarka van, ez a szirének módjára kisértö gonosz. A másik ren
des oroszlán-alak, - ha Temesvári Pelbárt allegorikus magyarázatát26 elfogadjuk 
- az üdvösség ajándékát és törvényeit idézi. 

A veszprémi múzeum domborművén rózsatő, amelyet griffmadár őriz: a szimbó
lum Krisztus és a vértanúk kiontott piros vérére emlékeztet. 

Magyarszempál (Sinpaul) egyházában egyik oszlopfőn életfa, kétoldalán egy-egy 
hal látható. Ezek azonban aligha Krisztus-szimbólumok, inkább a hiveket jelké
pezik. 

Vurpod (Vurpar): háromlevelű életfa alatt egy-egy oroszlán. Egyiknek halfarka 
van, ez is a sátánt jelképezi, amely bűnre csábítja az embert. 

A holctnányi (Hosman) oszlopfőn haltestű csuklyás démonok falják föl a hív~ket 
jelképező halakat. Az ördögként ábrázolt oroszlánok az életfára, Krisztus jelképé
re támadnak rá. 

Visk református templomának északi f11lán a paradicsomi almafának XV. század
ból származó freskója. 27 

Mezókeresztes református egyházának egyik tábláján (1718) Adám és Éva a tu
dás fájával, hasonlóan Tancs (Tonciu 1676) református templomában is.28 

Noszva; XVII. századból származó kazettáin az életfa több fogalmazásban is föl
tűnik. Egyiken a fa ágai között madarak ülnek: iidvöziilt emberi lelkek a paradi
csomban, mint a ravennai S. Apollinare in Classe híres szentély-mozaikján. Másik 
táblán az ősi Krisztus-jelkép: fa tetején a megholt fiókáit önnön vérével életrekeltő 
pelikán, mintegy a tudás fájának titokzatos termése.:.!'l 

A szimbolikus jelentés sok kazettán már megkopott, és puszta dekorációként jele
nik meg Abony, Mánd egyházaiban,36 és bizonyára még más helyeken is. 

Az arbor vitae jellegzetes, de már reális, kései barokk ábrázolása a 
Szeged alsóvárosi templom Pieta-oltára: a Fájdalmas Szűz szobra mögött 
az almával megrakott tudás fája, a rátekerőző kígyó szájában is alma. 
A fa hegyéből azonban fönt a magasságban a megváltó kereszt nő ki.31 

:Éppen csak emlékeztetünk az ú- és Újszövetség konkordánciáira, 
szimbolikus egyeztetéseire, amelyek egyfelől Adám teremtésével, más
fclől Jézus születésével kezdődnek. Ilyenek többek között a pécsi székes-
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egyház románkori domborművei, az almakeréki templom gótikus fres
kói,32 újraköltésben a szegedi Fogadalmi Templom neoromán fókapujá
nak szárnyai. A barokk úrnapi körmenetek hasonló jellegű és célzatú pre
figurádáiról az ünnepnél szólunk. 

Adám és Éva, esetleg az őket idéző nap és hold szimbólumával, továb
bá az élet paradicsomi termő fájával a házasság, emberség gyümölcsöző 
jelképeként, oltalmaként megjelenik népművészetünkben is. Legérettebb 
formában Kalotaszeg házainak homlokzatán, 33 de szakrális eredetű üveg
képeken, cseréptányérokon, pásztorfaragásokon, felvidéki bírópálcán 
(1797), csallóközi halotti terítőn, szegedi mézesbábformán34 is. Jelentésé
vel, előzménye'tvel és összefüggéseivel sokszor már nincsenek is tisztá
ban, amikor csupán az életfát vésik ládákra, kiskapukra, kapu bálványok
ra, mángorlókra. 

A bűnbeesés és megváltás, illetőleg a megtestesülés és kereszthalál 
dogmatikai összefüggését a barokk ikonográfia a Gyermek Jézus néhány 
sajátos, bár elég ritka ábrázolásával is szemlélteti. Ezeknek a délnémet 
barokkal való kapcsolata nem lehet vitás. Innen lírai, meghitt, olykor 
szentimentális jellegük. 

Már a Legenda Aurea állítja, hogy a Háromkirályokat vezérlő csillag
ban a Kis Jézus kereszttel, fején pedig töviskoronával tűnt föl, mintegy 
utalva az Ecce Homo eljövendő nagypénteki királyságára. 

Barokk ábrázolás az alvó Jézuska, mellette halálfej és a Kálvária kín
zóeszközei (arma Christi). Friedrich Zoepfl mutat rá,3.l hogy a témát az 
alvó Eros reneszánsz ábrázolása ihlette, de hatott rá a memento mori esz
mevilága is: nascendi morimur, magyar példaszóval aki született, annak 
halnia is kell. Szent Brigitta valamikor sokat olvasott látomása szerint 
Mária varr, mellette a Kis Jézus olvasgat, hátul pedig két angyal hozza 
a kínszenvedés eszközeit. 

Nagynyárád plébánia épületének utcai fülkéjében látható barokk ké
pen a Gyermek Jézus a názáreti műhelyben keresztet faragcsál. A jelene
tet ponyvairodalmunk is megverseli. Egy szegedi családnál olyan bieder
meier képet láttunk, amelyen a Kis Jézus - mintha máris a Kálváriára 
menne - vállán viszi a keresztet, kezében pedig egy kínzóeszközökkel 
megrakott kosarat. A mátraverebélyi kegytemplom szászékének ormán 
a Kis Jézus hatalmas kereszttel tűnik föl. Kemence templomi barokk 
képén a kígyó almával a szájában körülkússza a földgömböt, amelynek 
tetején azonban a Kis Jézus ott áll, kezében a keresztfávaL A celldö-



mölki apátsági templom kincstárában a Kis Jézus parasztbarokk fadom
borműve: egyik kezében a szőlót gyümölcsöző keresztfa, a másikban ke
hely. A témának apró szentképeken még sok változatával találkozunk. 

A keresztfa kultuszáról és legendájának egyéb változatairól nagypén
teknél és a Szentkereszt feltalálásának ünnepénél még bőven szálunk, 
ennyit azonban a karácsony eredeti liturgikus tartalmának és archaikus 
hagyományvilágának: jó és gonosz küzdelmének megértése végett előre 
el kellett mondanunk. Karácsony eredetileg hírül sem olyan idillikus, 
érzelmes ünnep, amilyenként az újkor devocionalizmusában, illetőleg a 
modern ember laicizálódott tudatában él. Ezt - mint látni fogjuk - a 
paradicsomjáték és betlehemezés hangulati különbsége is kifejezi. 

A karácsony, illetőleg megtestesülés hazai ikonográfiája szinte áttekinthetetlen. 
Itt is hangsúlyoznunk kell, hogy a középkor szakrális múvészete, a magyaroké is, 
igazi Biblia pauperum volt: az írástudatlan hívek tanítására, illetőleg épülés~re 

szolgált. Megfestik számukra az üdvöss~gtörténetet, szimbolikus párhuzamot terem· 
tenek az O- és Újszövetség eseményei, Igy Adám teremtése ~s az ú; Adám, Jézus 
Krisztus születése, a búnbeesés és a megtestesülés között, hiszen maga Jézus tekinti 
ószövetségi előképének Jónást (Mt u, 38 -4o), a manrzahuUást (Jn 6, F-H). a 
rézkígyót (Jn 3, 14). O mondja az emmausi tanítványoknak: ó balgatagok és ké
sedelmes szívúek mindazok elhivésére, miket a próféták sozólottak. Nem ezeket 
kellett-e szenvedni a Kris(.tusnak és úgy menni be a:z ó dicsőségébel És elke:zdvén 
Mózesen és mind a prófétákon, fejtegeté nekik mind, amit a<. írásokban felőle szál
tanak (Lk 24, 25-27) . 

.,Mi sem természetesebb tehát - írja38 Gerecze Péter, a pécsi székesegyház érde
mes monográfusa -, minthogy az apostolok, kivált Pál, a zsidó nemzet egész tör
ténetét jelképesen fogják föl. Az egyházatyák hirdetik, hogy a próféták és az Oszö
vetségnek minden írója, az ókori zsidó állam minden viszontagsága, minden törvé
nye, Izrael vallásának minden ceremóniája egyedül őrá, Krisztusra vonatkozik: ót 
hirdetik, öt jövendölik és őt jelképezik. Adám őt, mint a szentek ősatyját, Abel 
mint mártírt, Noé mint a világ megújítóját, Abrahám az áldottat, Melkizedek a fő
papot, Izsák az önkéntes véráldozatot, Jákob a választottak fejét, a testvéreitől 

eladott József a tanítványaitól elárult Mestert, Mózes a törvényhozót, Jób a szc:n
vedöc, a próféták a gyúlöltet és üldözöttet, Dávid a diadalmast, a népek királyát, 
Salamon a békebírót és Isten földi egyházának fölszentelőjét ábrázolja ... " 

Ebben a felfogásban tehát a Jézus születéséről való megemlékezés nemcsak ér
zelmes idill, hanem fönséges ajándék, az ószövetségi ígéret teljesedése, a lét meg
újult értelmének ünneplése. 

E világérzés legrégibb megmaradt hazai hírmondóiapécsi altemplom szimbolikm
liturgikus dombormúvei. Az ábrázolások az északi lejáratban kezdödtek és a déliben 
végződtek. A falakat jobbról négy, balról is négy, ö;szesen nyolc fülke tagolja, 
valamennyiben az Úr szoboralakja. 



Az első szobomak jobb keze, a másiknak mindketrö, a harmadiknak balja nyug
szik a mellén. Az elsőnek lába alól fénysugarak törnek elő. Mondri a::. Úr: legyen 
világosság. Er lón vilago.<ság. 

A másodikon vízhullám. A harmadikon a viz és szárazföld. Mondá még a<: lsten: 
legyen erősség a vi::.ek kó::.ött és válass::.a el a vi::_eket •.. A vi::.ek, melyek a::. ég 
alatt vannak, egy helyre és tünjék ki a s::.dra::.. Es így lón. E.s nevezé Isten a s::.ára
::_at földnek, és a vizek gyüleményél neve::.é tengernek. 

A negyediken leveles gyümölcsök, tekerőző kígyóval, az Úr kezében papírtekercs. 
E.s mondá: teremjen a föld ::.öldelló és magbo;:ó füvet és gyümólcsö::_ó fát, mely 
gyümölcsót bo::_::_on neme s::.erint ... E.s terme a föld ::_öldelló és magbozó füvet •le-
me s::.erint és gyümölcsö::.ó fát ... Bs látá Isten, hogy jó. 

A másik oldal első fülkéjében a nap, az Úr kezében bold és csillag. Mondá még 
a::_ lsten legyenek világíták a::. ég erősségén és válasszák el a napot és éjszakát. E.s 
legyenek jelül a::. idólue és napokra és es-:;tendólue, hogy világítsanak a::. ég erőssé
gén b világítsák meg a földet. 

A másodikban madarak, az Úr kezében hal. MondJ még az lsten: boz::.anak elé 
" vi::_ek csúszómászó étólényeket és szárnyasokat a fö!d felett, az ég erőssége alatt. 

A harmadikban az Úr lábánál négylábú állat. Mondá még a::_ lsten: bo::.::.on elé 
a föld étólényeket nemeik szerim, barmokat és csúsr;ómás::_ó állatokat és földi vada
kat fajaik s::_erint. 

A negyedikben emberi alak. Es mondá: alkossunk embert 11 mi képünkre és ha
sonlatosságunkra, ki uralkodjék a tenger halain és az égi madarakon és vadako.:. 
Es a::. egés::_ földön és minden csúszómás::.ó állaton, mely mo::_og a földön. E.s terem!~ 
lsten az embert az ó képére. lsten képére teremté ót. Férfiúvá és asszonnyá teremt!! 
óket. E.s megáldá őket Isten és mondá: növekedjetek és sokilsodjatok, és töltsétek 
be a földet ... E.s láta lsten mindent, amit alkotott vala és igen jól valának . .. 

Ezután következik a falakon az üdvösségtörténet fölidézése: 1. az Úr az anyag
ból formált embert ujjának érintésével életre hlvja, 1. megalkotja Évát, 3· meg
parancsolja nekik, hogy a tudás fájáról ne egyenek, 4· az Úristen dicsősége fényé
ben jobb kezét áldásra emeli, bal ja pedig a világot tartja, j. búnbeesés, 6. kiúzet és 
a paradicsomból, 7. Kain és Abel áldozata, 8. a vízözön, Noé hálaáldozata, 9· Áb
rahám Izsákot készül feláldozni, J o. Izsák megáldja Jákobot, 1 1. Józsefet eladjak 
testvérei, 12. a fáraó üldözi M6zest, aki az izraelitákkal már átkelt a tengeren. 

Az ajtó fölötti térséget Krisztus, az Utolsó Ítélet bírája foglalja el. Baljában az 
Élet Könyve, jobbjának két ujjával pedig áldá~t oszt. 

Az üdvösségtörténet ábrázolása a másik oldalon tovább folytatódik. 1. Sámson 
megöli az oroszlánt, z. egy szamár állkapcsával agyonver ezer filiszteust, J. Delila 
levágja Sámson haját, 4· a megvakított Sámsont egy poroszló megkötözve elvon
szolja, j. egy ifjú vezeti, 6. egy fát gyökerestól kitép,3i 7· a filiszteusokat játékával 
mulattatja, 8. megrázza az oszlopot, mire az épület összedél és Sámsont a filiszteu-· 
sokkal együtt agyonüti, 9. Gedeon a gyapjúval. 

Ezután az Újszövetség következik: 10. Az angyali üdvözlet, 11. Mária látoga
tása, 12.. Jézus születése, 1 J. a pásztorok imádása, 14. Csillag jelenti, hogy a Mes
siás megszületett, 1 j. A Háromkirályok, 16. Heród.:s előtt, 17. A Háromkirályok 
álma, 18. A betlehemi gyermekgyilkos~ág. Athalia királyné megöleti a király gyer
mekeit, 19. Menekülés Egyiptomba, z o. A tizenkét b es Jézus a templomban, 2 I

A kánai menyegzó, 22. Az öt árpakenyérrel és két hallal való megvendégelés, 23. 



Jézus királyi bevonulása Jeruzsálembe, 24· Az Utolsó Vacsora, 21. Jézus elfogatása 
a gecemáni kertben, 26. Pilátus előtt, 17. Út a Golgotára. 

Szintén az üdvösségtörténetet adják elc5 folyamatos képszalagokon a pécsi szé
kesegyház neoromán freskói is. Ezeket már nem részletezzük.38 

A Porta Speciosa, a középkori esztergomi székesegyháznak a XII. szá
zadból származó díszkapuja a XVIII. században került lebontásra. Még 
szerencse, hogy hűségesnek mondható képmásolat és leírás készült róla. 
Ebből kiderül, hogy a kapu ikonográfiája édestestvére a nyugati román 
székesegyházak imago mundi néven is emlegetett monumentális homlok
~ati díszítéseinek, amelyek az üavösségtörténetet, Jézus megtestesülésé
nek misztériumát szemléltetik. Mondanivalóját teljes egészében Dercsé
nyi Dezső. kitűnő magyarázatai nyomán39 adjuk itt elő. 
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A kapu mcllett két fülkében azok a próféták foglaltak helyet, akik a Megváltó 
eljövetelét megjövendölték. Az ábrázolás Dániel prófétával kezdődik. Mondat
szalagja: POST HEBDOMADAS SEXAGINTA DVOS OCCIDETUR CHRIS
TUS (Dán 9,26). Magyarul: És hatvankét évhét után megöletik a Krisztus. A kö
vetkező próféta Kcre~ztelő János édesapja, Zakariá;, akinek szövege Lukács evan
géliumából való átvétel: BENEDICTUS DOMINUS DEUS IZRAEL, QUIA 
VISITAVIT ET FECIT REDEMPTIONEM PLEBIS SUAE (Lk 1, 68). Magya
rul: Aidott legyen az Or, Izrael Istene, mert megláragatta és megr~áltotta népét. 
lzaiás prófétának csak a -neve került a falra. 

A másik oldalon Keresztelő Szent János: ECCE AGNUS DEI ECCE QUI TOL
LIT PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS (Jn 1,29), vagyis: Ime az Isten Bá
ránya! Ime, aki elveszi a világ bűneit. lrgalmav. minék.Unkl Utána Ezekiel alakja, 
szalagján ECCE EGO APERIAM TVMVLOS VESTROS ET ADDVCAM IN 
VALLVM JOSAPHAT ET DISCEPTABO (Ez n, u): Ime én fölnyitom sírjai
tokat és kihozlak benneteket koporsóitokból én népem, és beviszlek Jozafát völ
gyébe. A harmadik, már elmosódott alak nyilván Jeremiás volt. 

A jobboldali kapufélen Péter alakja. Szalagján: CHARISSIMI VIGILATE lN 
ORATIONIBVS QVIA ADVERSARIUS VESTER DIABOLVS TAMQVA.'vl 
LEO RVGIENS CIRCVIT QVAERENS QVEM DEVORET (1Pét. 5,8). Ma
gyarul: Kedveseim, virras szatok imádságban, mivel a ti ellenségtek a sátán, min.t 
az ordító oroszlán, körüljár és keresi, hogy kit nyeljen el. Ezután !riilns eY;l~<''·''' 
következik: FILII ECCE PVLSO ... AD HOSTIVM VT CONGREGEMINI AD 
ME IN DIEM MAGNI DEI VT MANDVCATIS (Jelenések ~önyvc 19,17): 
Fiam, én zörgetek az ajtón .. . gyülekezzetek boz.zám a nagy Isten napjára, lako
májára, vagyis az Utolsó Ítéletre. Legalul Adalben, a székesegyház, illetőleg egy
házmegye védőszentje. Felirata olvashatatlan. 

A bal oldali kapufél Pál apostollal kezdődik, szatagja: SOLUCITI SITIS VT 
OMNI ORATIONE PETITIONES VESTRAE INNOTESCANT APVD DEVM 
(Filippiek 4, 6): Törekedjetek, hogy minden imádságotok és kérésetek meghallga
tásra találjon Istennél. Utána Máté alakja. Felirata: NISI HABVNDAVERIT 
IVSTICIA VESTRA PLVS QVAM SCRIBARVM ET PHARISAEORVM NON 



INTRABrfiS IN REGNVM CAELORVM (Mt j, 10): Ha csak nem múlja fölül 
a ti igazságtok ar_ írástudókét és farir_eusokét, nem mentek be a mennyek országába. 
Alul Mikl6s püspök, szalagjának szövege olvashatatlan. 

Az Úszövetség megörökitett prófétái megjövendólték Jézust, az evangélisták, 
illetőleg apostolok pedig megtestesüléséról tesznek taní1ságot. 

A szemöldök-gerenda alsó részét az angyalok kara foglalja el a zsoltárokból, 
illetve lzaiásból vett föliratokkaL A jobb sarokban QVIS EST ISTE REX GLO
RIAE. A másik oldalon QVIS EST ISTE QVI VENIT DE EDOM (Iz 63, x). 
Magyarul: ki ó, a dicsőség királya. KJ az, ki Edomból jön? Az első felirat mellett 
még egy másik: QVI TORCVLAR CALCAVIT SOL VS (Iz 63, 3): a sr_ófósajtót 
egyedül ó taposta. 

Középen két, lábukkal egymás ellenében fekvő angyal, felirataikat a leíró ~Zé
less György a zsoltár szavai szerint egészíti ki: A TTOLITE PORTAS PRINCI
PES VESTRAS. Magyarul: Nyissátok föl fejedelmek kapuitokat. A szemöldök
gerenda külsó oldalán az angyalok kara fölött vörösmárványos párkányon a kö
vetkező felirat: PORTAPATET VITAE SPONSVS VOCAT INTRO VENITE. 
Magyarul: nyitva ar_ élet kapuja, a vőlegény hív, lépjetek be. 

A király és az érsek később még jellemzendő alakja között két angyal, kezében 
legyezőfélével ugyanegy tengely körül forgó kettős kereket mozgat. Felirata: ROTA 
IN MEDIO ROTE. Mellettc az ANIMALIA szó. Az egymásba forgó kettős kerék 
Ezekiel látomásából került át a középkor művészetébe. A ROTA IN MEDIO 
ROTA a próféta látomása szerint: és látám és ime négy kerék a kerubok mellett. 
Egyik kerék egyik kerub mellett, a másik kerék a másik kerub mellett. A kerekek 
színe pedig olyannak látszott, mint a krizolitkó. (xo, 9-xo). Az ANIMALIA szót 
szintén Ezekielból érthetjük meg: és bem1e négy lelkes állat alakja és az ábrázat 
rajtuk emberéhez hasonlított. Négy orcája vala egynek-egynek, és négy szárnya 
egynek-egynek (Ez 1, j, 6). Ezek az arcok az ember arca, az oroszlán arca, a tulok 
arca és a sas arca. Ismeretes, hogy a Jelenések Könyvében is János ezeket az arco
kat látja, amelyek egyúttal ősi evangélista-szimbólumok is. 

A timpanonban Szűz Mária István király és Szent Adalbert között jelenik meg. 
Az ölében a Kis Jézust tartó, királynőként trónoló Mária felé fordul Szent István 
és a következöket mondja: SUSCIPE VIRGO PIA, MEA REGNA REGENDA 
MARIA, vagyis: Kegyes Sr_űz Mária, fogadd oltalmadba kormányr_ásra váró orszá
gomat l Mária válasza: SUSCIPIO SERVANDA TUIS, SI JURA SACRORUM 
SUMMAT ADALBERTUS SICUT PETIS, azaz: Elfogadom tieidnek gondozását, 
ha a szent dolgok jogait elfogadja Adalbert, amint kéred. Adalbert erre igy vála
szol: ANNUO VIRGO TUIS JUSSIS, AC EXEQUAR UT VIS, vagyis: meghaj
lok akaratod előtt óh Szent Sr_úz, és úgy cselekszem. 

Az ábrázolásban az a feltűnő, hogy a Rex gloriae vagy a Maies/as Dominiszinte 
előírt ikonográfiája helyett az esztergomi timpanonban Máriát látjuk a Kisdeddel, 
meg a hódoló István királlyal és Adalbert érsekkel: a Kisdeddel, akit a próféták 
megjövendöltek, az apostolok fölismertek, a magyarság pedig a szivébe fogadott. 

Dercsényi, Czobor Béla és Éber László előző magyarázataival szemben úgy véli, 
hogy a kapu ikonográfiai fölépítése nincs közvetlen összefüggésben a szent Agos
tonnak tulajdonított Sermo contra Paganos, Judeos et Arianos de Symbolo című 

müvel, amelyet a zsolozsmában karácsony reggelén szoktak olvasni. Hazai ismereté
vel és ihletésével egyéb emlékek birtokában azonban továbbra is számolnunk keii."0 



A megtestesülés és megváltás miSif·ériumának későbbi ábrázolása a 
lőcsei Szent Jakab-templom egyik góclkus freskóciklusa. Ez voltaképpen 
a Hiszekegy, másként Symbolum Apostolorum illusztrációja, amely egyéb
ként már koronázási palástunkon is megjelenik. Mindkettőnek ikonográ
fiai ihletője a már említett Sermo de Symbolo. 

Sajnos, a rendelkezésünkre álló jelentőseph források: Divald, Schürer
Wiese és Radocsay dokumentációi épperi'ezt az emléket nagyon mosto
hán, csak odavetve tárgyalják. Legtöbbet még Forster közöl.41 

A sorozat első k~p~n az Atya ~s Fiú tanácskozik az emberi nem megváltásán: 
Mondd a~ Or a~ én uramnak, a Messiásnak: Ulj a~ én jobbomra, míg ellenségeidet 
lábaid ~sámolyává tes~em. A te hatalmad pálcáját elkiildi a~ Or Sionból. Uralkod
jál ellenségeidnek kö~epette. Nálad a~ 11ralom. Hatalmad napján a s:zentek fényes
ségében, mébemból a hajnali csillagok előtt sz.U/.telek Téged. Megesküdött oz. Or és 
nem bánja meg: Te pap vagy mindörökké, Melkhedek rendje s~erint. A:;: Dr ;ob
bod felól megrontja haragja napján a királyokat. ltélni fog a nem~etek kö:zött, nagy 
romlást tes~en. soknfllr. ösn;e:zú~~a fejét a földön. A patakból isvk a~ úton, a~ért 
emeli magasra fejét (109. zsoltár, 1-7). 

A következő képeken a megtestesül~s: Krisztus születése és a megváltás: a ke
reszthalál. A beteljesedést az apostoli hitvallás öt ágazata jelenti ki, párhuzamosan 
egy próféta és egy apostol. Jeremiás és Szent Péter: Credo in unum Deum patrem. 
Dávid király és János apostol: et in Jesum Christum. lzaiás és Jakab, Zebedeus fia: 
Qui conceptus est de Spiritu Sancto et incarnatus est de Maria virgine. A két alak 
között a Vir dolorum. Próféta nélkül Fülöp: descendit ad infernum et resurrexit 
tertia die. Közbül a Pieta. Amos és Bertalan: ascendit ad coelos, sedet ad dexteram 
Patris. Malakiás és Máté: Inde venturus est iudicare vivoset mortuos. Joel és Jakab: 
credo in spiritum sanctum. Közöttük István magyar király. Látható még Szofóniás 
próféta, de apostoltársa, és a többi további kép már tönkrement. Egyéb freskók: 
a pokolraszállás, föltámadás, mennybemenetel, Szentlélek elküldése, Utolsó Ítélet, 
Végül: Szent Katalin és László király. A többi elromlott. 42 

A téma középkori népszerűségét a pálos Vadász Mikl.ós (Nicolaus 
Wenator) szereti püspöknek (t 142.8) papnövendékek számára készült, 
dramatizált, kissé leegyszerűsített Krédója is tanúsítja: a hit, illetőleg 
apostoli hitvallás tizenkét tételét a tizenkét apostol személyéhez kap
csolja.43 Egy-egy apostol szerepét, illetőleg tételét teológusok vállalták 
és adták elő. Nem lehetetlen, hogy rögtönözve fejtegették is. Vadász 
szövegéből hiányzanak a megváltásra, illetőleg megtestesülésre való ószö
vetségi utalások. A Hiszekegynek ilyetén tagolásával egyébként talál
kozunk a Nagyszombati-kódexben;'>4 majd egyik barokk imádságosköny
vünkben is.45 

Vadász Miklós verziója alapján gyaníthatjuk a téma misztériumjátékká 
bontakozását, előadását hazáokban is. 

28 



Sajnos az sem bizonyítható, de föltételezhető, hogy Temesvári Pelbárt
nak 148; táján Budán a Sermo de Symbolo ihletésére készült játéka~6 
színrekerült-e? Címe, illetőleg kezdőszavai: De sanctorum patrum desi
derio et exoratione pro incarnatione Christi, sub processu historico et 
devoto, vagyis: a Szentatyák vágyakozásáról és könyörgéséről Krisztus 
megtestesüléséért históriás és jámbor előadásban. A szöveg Kardos Tibor 
szerint nyolc "képre" tagolható. 

A Szentatyák ott tartózkodnak a pokol tornácának fogságában, az ördög ural· 
kodni szeretne rajtuk. Kisérti őket, Adám azonban reménykedik lsten irgalmassá
gában. Társalgás kezdődik Adám, a próféták, meg az Igazság között. Az Úr is 
erősíti hitüket. 

Dávid a Szentatyák kérésére az Égbe megy követségbe, ahol az Úr szine előtt 
az Irgalmasság veszi az emberiséget pártfogásába. Dávid tele reménységgel tér 
vissza az emberek világába. 

Az égben nagy vetélkedés támad az ú r Irgalmassága, Igazsága és Igazmondása 
között az ember megszabadításáról, végül lsten Fia, vagyi> a Bölcsesség dönt. 

A következő rész Jézus küldetéseről szól: legyen jó bűnhődése és jó halála Adám
nak. Ezért lesz az Isten Fia emberré: megtestesül és kinhalált szenved az emberi 
nem megváltásáért. 

Az utolsó rész Mária kiválasztásáról emlékezik meg: .,keressünk egy szép virágzó 
szüzet, aki a Király előtt álljon és szolgáljon neki. Olyan leány, aki méltán fogadja 
szállásán a mi Istenünket. Ne találjon benne semmit, ami az ő szent fölségének 
szem ét sérthetoé. Ne hozzon ránk áldás helyett átkot." 

A Szentatyák Názáretbe küldik Dávidot, aki örömmel tér vissza: .,helyet lelt!!ID 
az Úrnak és sátort Jákob Istenének. Kelj föl, jőjj a te nyugalmadba szentségednek 
szekrényével." A Szentatyák éneklile te vagy Jeru-zsálem dicsősége, népünknek ti~
tessége Oud • s)."7 

Az égi pör magyar változatokban a franciskánus Tihanyi- és a domi
nikánus eredetű Horvát-kódexben~S is megjelenik, ami a téma közismert 
volta rodlett szól. 

A keresztény ember egzisztenciális szorongása és útkeresése, a Gond
viselésben való személyes hite és az ábrázolás barokk igénye magyarázza, 
hogy ez az égi tanácskozás - nyilvánvalóan székelyföldi obszerváns előz
mények után is- a csíksomlyai misztériumjátékok között nyolc változat
ban újabb motívumokkal is színeződve fordul eló.49 

Fülöp Arpád tartalmi összefoglalása nyomán csak kettőt emelünk ki 
belőlük. Az 17 2 7-ben előadott ro isztérium szerint Deus Pater neheztel az 
emberiségre. Gondolkozik: kiszabadítsa-e áz ördög hatalmából, vagy 
örök kárhozatra ítélje. Justitia helyénvalónak találja a büntetést, Mise
ricordia azonban könyörögni kezd. Deus parancsára megjelennek a pát-
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riackák, majd a próféták, végül az evangélisták. Mindannyian sürgetik, 
hogy a Fili us az emberiség megváltására emberré legyen és kínhalált szen
ved jen. 

Az I7H· évi játék Fodor Patrik atya szerzeménye. Deus Pater meg
tudja, hogy Fia az emberiség megváltására készül. Az összehívott égi 
tanácsban egyedül Innocentia ellenzi, viszont az angyalok, a limbus 
Atyái, továbbá Amor, Justitia, Misericordia és Sapientia Krisztus halá
lára, vagyis a megváltásra szavaznak. Deus elfogadja a többség kérését, 
és a Fiúnak a szenvedés eszközeit: az oszlopot, kötelet, töviskoronát, 
poharat, lándzsát, vagyis az arma Cbristi tárgyait küldi ajándékul. Az 

' már a szenvedélyes barokk jellemző vonása, hogy a somlyai misztériu
mokban a hangsúly nem a megtestesülésre, hanem a kereszthalálra esik. 

Az égi tanácskozást Varga Lajos népköltő is megverseli.50 

Úgy véljük, hogy a mennyei tanácskozás, illet6leg a somlyai misztériumjáték népi 
kicsendülése még máshol is idézendő változatokkal együtt ez a háromszéki kará
csonyköszöntő: 

A paradicsomban egy almafa vala, 
Melyre egy nagy kígyó tekeredett vala. 
Adám maradékí mai nnp örvendnek, 
Limbusban szent Atyák vígan énekelnek: 
Glória excelús, mondván a:~: lrtennek, 
Aldás és békesség adasrék népeknek. 
Amen. EJ.mondám.5t 

A bibliai világdrámát adja elő az erdélyi szász Almakerik (Ma
lamccav) gótikus freskóciklusa52 is. Első képsor a világ, továbbá nö
vények, állatok, Éva teremtése. Isten megmutatja Adámnak és Évának 
a paradicsomot. Az első emberpár, bűnbeesés és kiűzetés, Adám és Éva 
földi élete, Kain és Abel áldozata, Abel halála, Kain a gyilkosság után. 

E képsor alatt: az Atyaisten ölében tartja a kis jézust. Angyali üdvöz
let, Mária látogatása, Jézus születése, híradás a pásztoroknak, Három
királyok, betlehemi gyermekgyilkosság. Menekülés Egyiptomba, jézus 
bemutatása, a 1 z éves jézus a templomban. 

A harmadik mezöben a passiótörténet tizenhárom képben, majd 
újabb hét jelenet a mennybemenetelig. Mária halála, temetése, mennybe
vétele. 

A lócsei minorita kolostor folyosójának XIV. században festett freskó i: 
Adám és Eva a paradicsomban, a tiltott gyümölcs és a kiűzetés. Er~

detileg a ciklus nyilván teljes voltJi3 
Gótikus szárnyasoltáraink liturgikus fegyelme már meglazult. A meg-



testesülés Mária élete cegyik epizódjaként jelenik meg. A misztérium az 
apokrif evangéliumok és a Legenda AurefZ mesei ihletében már szinte 
idillé válik. 

A megtestesül~st megörök!tik még Csécs (Cecejovce, XIII. század), Gett!ny (Ho
riany, XIV. század), Hi::snyó (Chyzn~ pri Revúci, XIU. század), Keres<.tfslu (Kri
zová Ves, 1400), Lócse (XIV. szAzad), Msrtonhá<.s (Ochtiná, XIV. század), Orali•
boldogfalvs (Santa Maria Orlea, görögkeleti, XIV. sLázad), Podolin (Pudleín, Podo
línec, XIV. század), Vi<.soly (XI. század), Zsigrs (Schigra, Zehra, XIII. század), 
román és koragótikus falképei. 5Io 

A karácsonyi életfa, termóág az évről évre megújuló természet ősi, 
mágikus j,elképe, amely az európai keresztény hagyományban bibliai ele
mekkel is gazdagon ötvöződött. Allítása általános volt hazánkban, ille
tőleg népünknél is, de a múlt században feltűnő karácsonyfa teljesen ki
szorította, jobban mondva helyettesíti. 

Sajnos, a gyűjtés a maga kellő idejében alig fordított figyelmet-az 
archaikus életfa és modern karácsonyfa közötti hagyománybeli ürt kitöltő, 
másfelől a funkcionális folytonosságot is igazoló termőág világának meg
örökítésére. 

A múlt század második felében Szegvár palóc-jász telepítésú faluban 
sodrófát, esetleg mángorló sulykot kötöttek a mcstergerendára és a gye
rekek számára gyümölccsel, süteménnyel rakták meg. 

"Horgoson láttam olyan karácsonyfát, piacon is árulták - tudósft'í5 
1 886-ból Móra István - amelyiknek szimbolikus jelentősége tisztább, 
könnyebb, mint a fenyőágé. Ott a korona/a, glédics (Gleditschia triacan
thos) ágait, töviscit becsavargatják cifrapapirossal, összekötnek kettőt
hármat, vagy átfonnak egy negyedikkel. Az egészet virágcserépbe ültetik, 
s a tüskökre szúrkodnak aranyozott diót, aranyazatlan almát. Mellette 
van a sublaton kétfelől két csészében vagy két kis tányérban a Lucakor 
vetett, azóta kizöldült karácsonyi búza." 

Ilyen díszes ágra Nagybaracska, Bácstopolya56 magyar népe is emlé
kezik. 

Lehetséges, hogy a karácsonyi termőágat a középkori magyarság kincs 
néven emlegette. A horvátok ajkán ugyanis máig kiné a neve a hasonló 
rendeltetésű karácsonyi ágnak. Schnecweis szerint57 a szó és szokás, ille
tőleg tárgy a horvátságban magyar eredetű. Ez, tekintve a középkori 
magyar-horvát liturgikus kapcsolatok elevenségét, nem lehetetlen. A hor
vát kiné (Ruscus oculeatus) egyébként aranyozott mogyoróval díszített ág, 
amelyet aszoba mennyezetére függesztenek: mintha az égből nőtt volna 



ki és másodlagos, keresztény értelmezéssel, mintha a földre szállá, embe
rek közt szállást kereső Kisdedet jelképezné. 

Leopold Schmidt a mostani Burgenland területén végzett atlasz-kuta
tások nyomán megállapítja,58 hogy az országrész területén, tehát az egy
kori nyugati magyar végekert milyen általános még manapság is a kará
csonyfának mestergerendára, szabasarokba függesztése, hol koronájáná}, 
hol pedig megfordítva, törzsénél fogva. Német nyelvterületről sok pár
huzamot is idéz hozzá. A hagyomány a vasi, :zalai magyarság, továbbá a 
W asserkroaten, vagyis a fertővidéki horvátság körében seQt ismeretlen, 
de mi hazánknak e vidékeiről hasonló rendszeres kutatással nem dicse
kedhetünk. A magunk vizsgálódásaiból mégis utalunk Vasvár, Vásáro~·
miske, Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Tófej, Zalaszentbalázs, ille
tőleg a somogyi Csököly, a matyó Mezókövesd, Kapuvár59 régebbi gya
korlatára.60 Mindenütt emlékezn~k azonban arra is, hogy a mostani kará
csonyfa elterjedése előtt tüskés zöld ágakat, borókát, fagyöngyöt függesz
tettek a gerendára, legtöbbször koronájánál fogva. Díszítése közben a 
matyó anya karácsonyi énekeket énekelt. 

Alsószepesség szász népe a karácsonyfa koronáját újév reggelén a gaz
daság védelmére a ház vagy csűr ormára szögezte. A Háromkirályok nyol
cadában történő házszentelés alkalmával a pap ezt is megszentelte.61 

Mindez eredetileg nyilvánvalóan az évkezdetnek, az idő új hajtásának 
ünnepi jelképe. Bizonyára nem véletlen, hogy archaikus csángó verseze
tünk és több találóskérdésünk az esztendőt az élőfa példázatával szem
lélteti. 

Alig kétséges, hogy az ország több vidékén felbukkanó lakodalmi ter
móág is erre az archaikus hagyományra emlékeztet. Ehhez itt csak néhány 
párhuzamot idézünk. 

A balatonmelléki lakodalmas asztalnak még a múlt században is ál
landó dísze volt az életfa: bojtorján kórój-át vagy bürök ágát tuskó ba 
ütötték be. Az egészet finomao betekerték tésztával, külön a tuskót, külön 
minden egyes ágat. Aztán megsütötték, majd az ágakat teleaggatták sző
lővel, gyümölccsel, pereccel és egyéb jóval. Odaállították az asztalra,. 
ahol a násznagy és egy kirendelt legény vigyázott rá.G2 

A mohácsi magyar termóág, illetőleg sokác grana63 váza egy öreg fa 
törzsének oldalán egyhelyből kinőtt ujjnyi vastag hármas ág, amelyeket 
végig télizöld vagy cédruságacskákkal födnek be. Végükre almát szúrnak, 
ezekbe pedig több behasogatott, szétágazó lúdtollacskákat tűzdelnek. 
Az így földíszített almákba rozmaringszálakat szúrnak. A termőág bel
sejébe gyertyát is erősítenek, amelyet este vacsora után akkor gyújtanak 



meg, amikor a násznép a menyasszonyos házból a völegény hajlékába 
indul. 

Karácsony ünQ.epéhez, illetőleg szimbolikájához a karácsouyfa falun
városon, hivők és nem hivők között egyaránt hozzátartozik. 

A karácsonyfa eredetét egy mosoni, irodalmi eredetűnek tetsző nép
monda64 így magyarázza: amikor Krisztus Urunk a földön járt, a gonosz 
emberek elöl.bújdosnia kellett. Üldözői elől menekülve egy sűrűlombú 
fa alatt vonta volna meg magát, ez azonban odaszólt neki: állj odább, 
mert ha nálam találnak, engem is elpusztítanak. Ezzel utasították el 
féltükben a többi fák is. Az Úrnak ellenségei már nyomában voltak, 
amikor egy fenyőfához ért. Alig volt lombja, ezért ágai rejtették el Jézust, 
aki így meg is menekült. 

Az Úr most megáldotta a fenyőfát: soha ne hullasd el a leveledet. 
Akkor is viruli és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. 
Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között, élj meg 
mindenütt. Légy az emberek öröme, és emlékezetemre rajtad gyújtsanak 
karácsonyi gyertyát. 

Ki hinné, hogy a karácsonyfa állítása hazánkban, de Németországon 
kívül - a mediterrán népek kivételével - szinte a fehér ember egész vilá
gában, alig több száz esztendősnél. 

Kétségtelen, hogy a szokás protestáns, éspedig evangélikus gyakor
latból ered. Solymossy Sándor nyilván helyesen mutat rá,65 hogy Luther 
Márton még nem volt a betlehemes, illetőleg paradicsomjáték ellensége. 
Puritán utódai azonban már felháborodtak naiv hangjukon, tréfás moz
zanataikon, és a .szószéken is, meg az egyház-irányította helyi közigazga
tásban is pusztító háborút indítottak ellene. !gy történt, hogy evangélikus 
helyeken általában ki is halt. A hagyományőrző nép azonban legalább a 
paradicsomjáték életfáját átmentette, asztalára állította, és családi közös
ségben előtte énekelte a maga örökölt, megszakott énekeit. 

Hazánkban a karácsonyfa állítására bécsi udvari ösztönzésből az arisz
tokrácia mutatott először példát. Bécsben a múlt század második felében 
kezdett terjedni, ahol viszont Németországból átszármazó protestáns mű
vészek, főúri családok honosították meg.66 

Nálunk Brunswick Teréz (I 824). továbbá József nádor harma~ik neje, 
Mária Dorottya, illetőleg a Podmaniczky család (I 8z6 tá ján), majd Fer
tőszentmiklóson a Bezerédi csal:id állít karácsonyfát Flóra lányának 
(I 8 34). Jáky Ferenc osli plébános, a gróf Hunyady család egykori házi
papja, I 8 5 5 -ben a fal•1 iskolás gyermekei számára rendez karácsonyfa
ü nocpél y t. 67 



Brassó városában, az erdélyi szászok körében egy bevándorolt dán 
példájából 18 30 tá ján honosodott meg.68 

Szeged társadalmában a múlt század derekán bukkan föl. "Tisztelem 
én fajunkat- írja69 egy újságcikk -eredeti vonásaiban, de ami szívneme
sítő, azt a külföldről is szívesen utánzom. Ily utánzásra méltónak talál
nám én a karácsonyfát, és ezek eszméjével egybekötött családi ártatlan 
örömök elsajátítását." Kálmány Lajos följegyzése szerint70 egyik szegedi 
betlehemezésben már karácsonyfával lépnek a gyerekek a szobába. Ez 
azonban nem vált általánossá. 

A karácsonyfa eredetét azon mclegében már mindjárt hazai föltűnése 
idején egy biedermeier illatú verses ponyvatöredék71 úgy magyarázza, 
hogy Egyiptomból hazajövet a Szentcsalád Názáretben élt: József műhe
lyében dolgozott, Mária font, a kis Jézus pedig hulladékfából keresztet 
ácsolt, amely ágakat hajtott és szép zöld lombokat. Majd kivirágzott és 
fényes csillagokat termett. József rádöbbent, hogy éppen akkor volt a 
Gyermek születésnapja. Mária titokban telerakta a fa ágait eggyel
mással, aranyos dióval, ünnepi ruhával. A kis Jézus örömmel nézett a 
fára. Eljöttek játszótársai is, akik felköszöntötték. Sajnos, itt a szöveg 
megszakad. 

Mint már jeleztük, a karácsonyfa múltját, jelképrendszerét, funkció
változásait a kutatás még nem tisztázta egészen. Mégis biztosra vehető, 
hogy elsősorban, archaikus formáiban (Y ggrasil, Julbock) vegetációs, 
napfordulati, tavaszigéző szimbólum volt. Mindenesetre az élet, illetőleg 
tudás fájának képzetkörével is korán összefonódott. Nem véletlen, hogy 
számos német vidéken a karácsonyfának paradicsom (Paradies) a neve. 72 

Erre a kapcsolatra már több vonatkozásban utaltunk. 
A karácsonyfa nyilván hozzátartozott a középkori paradicsomjáték 

kelléktárához is. A manapság ráaggatott papírlánc, angyalhaj h~lványan 
most is idézi a kígyót, a rákötött gyümölcs a bibliai almát, a bethlemi Új
szülöttet, aki az emberiségnek a megváltás kegyelmét hozza. Erre a kar:i
csonyfa alá helyezett ajándékok emlékeztetik a gyermeket, amelyek étel 
alakjában valamikor a család halottjait, illetőleg az értük imádkozó kol
dusokat, szegényeket illették. Doroszlón a karácsonyfa gyertyácskáit és 
csillagszóróit csak éjféli misére hívogató első harangszó hallatára gyújt
ják meg. 73 Német szokás szerint konszekrálatlan ostyadarabokat is aggat
nak a karácsonyfára. Ez a hagyomány népünknél itt-ott szintén él. Később 
még bővebben is szó lesz róla. Bauerreiss úgy találja, hogy eredeti szán
dék szerint ez sem volt dísz, hanem Krisztusra, az Élet Kenyerére akart 
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emlékeztetni, mint a Jelenések Könyve mondja: A gyóztesnek az Éíet 
Fájáról adok enni, amely Isten paradicsomában van. 

A templomokban, újabban hivatalokban, vasútállomásokon, köztere
ken is felállított karácsonyfa már kitéphetetlenül hozzátartozik ugyan az 
ünnepi reprezentációhoz, de kultikus jellegű hagyományokat még alig sar
jasztott. Mindenesetre egy ágát sok szegedi családban, talán máshol is két 
karácsony között kiviszik a temetőbe és a hozzátartozók sírjára szúrják. 
Ez a gesztus emlékeztet arra az ágra, amelyet az idézett középkori legenda 
szerint Seth kapott az angyaltól halott atyja, Adám számára.74 Göcsejben 
az ünnepek után gyümölcsfára akasztják. Székesfehérvdrott a gazdasz
szony sót tesz a karácsonyfa alá. Ezzel ízesíti az ünnepi ételeket. 

Szeplőtelen Fogantatás ünnepénél már bővebben szólunk a Jesse vesz
szeje bibliai próféciájáról: és vesszó sarjad Jesse törzsökéból és virág nö
vekedik az ó gyökeréból. Alma a gyümölcse. Ebből érthetjük meg, hogy 
a kisdedet miért emlegetik így: 

A kis Jézus aranyalma, 
Boldogságos Szűz az anyja. 

Az alma tehát nemcsak a tudás fájának titokzatos gyümölcse, hanem 
Isten ajándéka, az ő egyszülött Fia is. 

Jesse fájának gyümölcsét magyarázza egyik középkori liturgikus ha
gyományunk: az éjféli misével kapcsolatosan a Jézus nemzetségfája (liber 
generationis, gcnealogia Christi, Mt 1, 1-16) énekszóval való ünnepélyes 
előadására is sor került. 75 Ez a megidézés - véleményünk szerint - kará
csony éjszakájának halottkultuszával is összefügg. 

Alig vitatható Jesseföld (Hercegszőllős) Jessemajor (Mosonszentjános) 
határneveink biblikus-vegetációs célzata. 

Most pedig vizsgáljuk meg a nap bemutatott egykori gazdag hagyo
mányvilágának orális emlékeit, illetőleg maradványait, amelyeket két
ségtelenül hajdani rekordációs gyakorlat ihletett. Ez a paradicsomjáté.k 
középkori örökségként ma már csak a katolikos székelység és Erdély re
formátus magyarsága körében él, de más fogalmazásban fölbukkan hazai 
németségünk körében is. 

Első, XVII. században összefoglalt emlékünk, a magyar nyelvű, pro
testáns szereztetésű lamentatio Adami, amely a legendához is alkalmaz
kodva, három részből áll. Az elsőben Adám a bűnét siratja. A második
ban angyal vigasztalja a Megváltó eljövetelével. A harmadikban Adám 



megköszöni az angyalnak az örvendetes hírt és vigasságra szólítja a min
denséget. 76 

A középkori liturgikus paradicsomjáték a moralizáló protestáns isko
ladrámában is tovább él. Ez nyilvánvalóan a hagyomány népszerűségé
ből következett, mellőzni nem lehetett. 

Legelső ismert hazai hajtása a Theophania, Szegedi Lőrinc komédiája (1 nJ), 
amelyet a prológus Igy jellemez: a~ mi gyüleke~etimk komédiát akar ágálni, kinek 
neve Theophania, a~a~ isteni megjelenés. Mert ebben megjelenik a~ Atyaisten a~ 
elesés után a mi első atyáinknak és kegyelmes és atyai bes~édekkel vigas~talja 
őket és oktatja őket a~ megígért magra, a~ ]é~us Kris~tusra. Minden ember a<;ért 
erre s~íve s~erént hallgasson. 71 

A XVII. századból való Eszéki István (I641?-1707) nagybányai rektor előadott, 
de kéziratban maradt műve: Ritmusokkal való s~ent bes~élgetés, melyben a prófé
ciákból világosan megmutogattatik a ~sidók ellen, hogy a~ Otestamentumban sok
s~or és sokképpen megígéretett Messiás már régen eljött a testben és hogy nem 
más a~. hanem a mi urunk ]é~s Kris~tus. Lött a tanuló gyermekek ko7.ött a nagy
bányai skótában s~ép feles gyüleke~et előtt 1697. es~tendóben, nagykarácsony 
estvéjén. Tárgyát a prológus Igy summázza: 

Halljátok meg hívek bes7.édlinknek rendít, 
Miképpen tl'l. Adám elhagyta épségét, 
Mint ígírte lsten megidve'1,.ítójét, 
Mint tóltolle is bé kegyes igíretét ... 

Kelj föl a~ért Mó7.es, lsten hú S'1.olgája, 
A dolognak rendit vedd rövid summába, 
A7. igérteket tovább prófétákra 
Bí7.dl Teológusok s~abjátok Kris~tusraf18 

Bemutatja a paradicsomi történetet, majd a Megváltóról szóló ószövetségi pró
féciákat, hittudósnak és rabbinak Jézus messiási mivoltáról való disputáját, végül 
Jézus születését. 

A másik egy erdélyi unitárius iskolajáték, címe: Nativitalis cunabula (1696), 
vagyis a születés bölcsője. Az Angyali Üdvözlettől Jézus neveltetéséig mutatja be 
a Megváltó életét. Szövege önálló magyar és latin változatban maradt ránk, vagyis 
az egyik nem fordítása a másiknak.78 A magyar nyilvánvalóan szélesebb társadalmi 
körök számára készillt. Jellemző a barokk iskoladráma technikAjá.ra az antik 
mitológia képeire és párhuzamaira való untalan hivatkozá.s. Ez egyébként legtöbb 
későbbi játékunkra is ráillik, elárulva kántori, iskolamested fogalmazásukat. 

Betlehemezéseink, illetőleg karácsonyi játékaink az átmeneti formák 
gazdag változatossága mellett is, lényegében két alapformához igazad
nak. 



Az egyik még ünnepköszöntés, rekordáció, amely tisztes régi hagyo
mányként, főleg az erdélyi református magyarság és katolikus székelység 
körében máig virágzik: a paradicsomi almafának és keresztfának, a bűn
beesésnek és megváltásnak emberfölötti titkára, Adámnak és ivadékai
nak számkivetésére, gyöngeségére és az új Adámnak, Jézusnak könyörü
letére emlékeztet. A játékot elsősorban a vigilia, vagyis Adám és Éva 
ünnepe ihleti. E típusnak, amely minálunk is nyilvánvalóan ősi, az idők 
folyamán elenyészett templomi liturgikus játékból sarjadt, számos inter
etnikus párhuzama, fejleménye él régi hazánkban is. A kutatás paradi
csomjáték néven emlegeti. Erre még többször visszatérünk. 

A hagyomány dramatikus mozzanatok nélkül, de költői szövegvál
tozatokban már csak köszöntőként él. Így Kalotaszegen : 

Az elsó Adámban lett igen nagy estünk, 
lsten kegyelméból mert akkor kiestünk. 
Szórnyú veszedelmet magunknak kerestünk, 
Amelyben fetrengett mínd testünk, mind lelkünk. 
A második Adám de a hatalmas lón, 
Hogy ördögön, poklon egész hatalmat vón, 
Bs így az Atyának már kegyelmébe tett. 

Magáboz is veszen, majd mikor jó utolsó órátok, 
Forduljon a Jézus akkor tihozzátok, 
Kegyes tekintettel nézzen tireátok, 
Hogy ne ártson nektek amaz örök átok. 
Vigyen fel titeket az egek cgébe, 
A szent angyaloknak dicsó seregébe 
Fogadjon s juttasson szentséges keblébe. Elmondámf19 

Feldoboly (Dibolii de-Sus) háromszéki református falubeli80 változat: 

Paradicsom kökertjébe 
Arany szónyeg leteritve. 
Bn nem láttam szebb termófát, 
Mint Or Jézus keresztfáját, 
Mert a vér megvirágoza, 
S a Szentlélek illatoza. 
Feltekinték magas mennybe, 
S nyitva látom menyorsz.ág ajtóját: 
Azon felűl egy bölcsócske, 
Amellett egy rend székecske. 
Abban van a világ Or Jézusa, 
Ott ringézi asszonyunk Szúz Mária, 



jobb keziben arany alma, 
Bal keziben arany vessző. 
Fel-felhajtja, meg<,úditja, 
Leültiben kik.apkodja. 
S,zántassuk fel cintorony elejit 
S vettessük be bűnös Adám-maggal, 
S boronáltassuk szép anyai sozókk.al. 
Az angyalkák csengetének, 
S a templomba bemenének. 
Egy szép misét elmondának, 
S:zép új esztendőre legyünk vig kedvünkre, 
Az új esztendőkre legyünk vig kedvünkre. 

Az egykori lstensegíts katolikus székely gyerekei napsr_entülte, vagy
is alkonyat idején hasonlóval köszöntöttek: 

Paradicsom mezeibe 
Aranyszőnyeg leterítve. 
Azon vagyon rengő bőcsű, 
Abba fekszik Or Jézuska: 
Jobb kezibe arany vessző, 
Bal ke:zibe arany alma, 
Megzúdítá a vess<,ejét: 
Zúg az erdő, zeng a mező. 
Én nem láttam szebb termő/át, 
Mint Or Jézus keresztfáját, 
Mert az vérrel virágozik, 
Szentlélekkel gyümölcsö:r.ik. 

A Felsóbánya (Baia Sprie) magyar bányászaitól előadott Adám és 
Éva-játék szövegét, amelynek közzétételét a titkolózó Sebestyén Gyula 
csak ígérgette, máig sem ismerjük. Aligha lehet törzsökös magyar hagyo
mány. Nem a mi hajdani rekordációnk sarjadéka, hanem meghonoso
dott német bányászjátékból való átvétel, átdolgozás. 

A hazai német Paradeisspiele útja sokkal egyenletesebb, töretlenebb 
a mienkénél. 

Leghíresebb Fórév (Oberufer) evangélikus német falu játéka, de vala
mikor ismerték a délről szomszédos katolikus német községek is. 

A játék azzal kezdődik, hogy a kórus a világ teremtéséról, az Úr hat
napi munkájáról és Adámnak a paradicsomba tételéről énekel. Az Úr 
már az elején lócán, mintegy trónon foglal helyet. Mellette a tudás fája, 
az ágán almával. Előtte Adám térdel, fejét Teremtője ölébe hajtja. 
Mozdulatlan, hiszen még nem él. 
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A:z ének végén az Úr Adárnot szólítja, mire az föláll, leveti barna 
agyagszínü köntösét. Alatta fehér ing, ártatlanságának jelképe. Szétnéz, 
és a teremtett dolgokban gyönyörködik. A:z Úr tdkére köti, hogyan 
éljen. 81 

A kóru~ ismét énekel. Az Úr most Évát teremti meg. Előszólítja a fa 
mögül. Adám örömében az Úr jóságáról beszél neki, de szól tilalmáról is. 
Ezután az ördög kísérti meg őket: esznek a tiltott fa gyümölcséből. 

Adám szégyenkezni és Évával együtt félni kezd. A:z Úr hívása elöl 
elrejtőznek, de az ördög láncraverve a Teremtő elé vonszolja és vádolja, 
majd pedig Gábor arkangyal kiűzi őket a paradicsomból. 

A:z első emberpárban most feltámad a bűnbánat, mire az angyal a 
Megváltó születését ígéri meg nekik. 

Buda, Dobsina,B2 Töttös (Baranya),83 Felsómindszent, Németlad,B4 

továbbá a SzerémségBS színtelenebb német változatai más típusba tartoz
nak. Kétségtelenül misztériumjáték töredékei, de már nem vetekednek 
a főrévinek szépségével, szertartásos-kultikus igényével. 

A:z életfával, illetőleg karácsonyfával való ünneplésnek sajátos erdélyi 
szász fejleménye a Weihnachtsleuchter, röviden Leuchter, tájszólásban: 
Lichtert, Lichtertche.86 A:z iskolai ifjúság négy csoportra osztott kórus
ban énekelte karácsony első napjának hajnali istenszolgálata (Matten) 
alatt a Quem pastores és Puer natus est kezdetű liturgikus énekeket. 
A múlt század közepétől kezdve csak anyanyelven énekelnek. 

Mindegyik csoport Leuchter-t hoz a templomba. Ez örökzölddel, mű
virággal, koszorúval, újabban karácsonyfadísszel megrakott, felső végén 
gyertyatartóban végződő rúd, amelynek keresztalakban kinyúló ágait is 
sok helyi változatban az ifjúság ékesítette. 

A karácsonyi gyertya egészen vízkeresztig, tehát a Zwöl/ten időszaka 
alatt a templomban maradt. Egyes helyeken körül is hordozták a fa
luban. 

A szakásnak számos birodalmi párhuzama van. Erdélyi kibontako
zásának kora bizonytalan, bár jellege szerint még a középkort idézi. 

Az érzelmes, devocionális ihletésű betlehemezés templomi eredete ősi 
soron szintén kétségtelen, akár a bábtáncoltatásra, akár a pásztorok imá
dásának, vagyis az éjféli mise evangéliumának megjelenítésére gondo
lunk.87 

Ehhez nyilván az is hozzájárul, hogy Európa népének egyik főfoglal
kozása hosszú századokon át a jószágtartás, pásztorkodás lévén, a betle
hemi éjszakából ez a rokon jelenet ragadta meg. Nyilvánvalóan azért 
többről is szó van: a téli napfordulat ünnepének hajdani kultikus táncai, 
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alakoskodásai a betlehemezésben más színezödéssel ugyan, de tovább
élnek. Kellékei közül a táncosbottal hajdanában a gonoszokat riasztgat
ták, itt meg már az ének, tánc ritmusát verik ki vele. 

A csillagiárás, Heródes-iáték vizkeresztnél kerül bemutatásra, rnost a 
betlehemi játéknál maradunk. 

A tél ráérős, eszrnélkedö csöndjében, az advent meghitt várakozásá
ban évszázadokon át, egyes helyeken napjainkig virágzott a betleheme
zés, betlehemjárás, vagyis a betlehemi eseményre, Jézus születésére ernlé
keztető liturgikus eredetű, elnépiesedett hagyomány. A legtöbb helyen 
már játékká vált, máshol, így Székelyföldön, Fővéren, német bányavidé
keken máig megőrizte szertartásos jellegét. 

Teljes áttekintésre törekvő feldolgozása a magyar hagyománykutatás
nak régi adóssága. Néhány újabb, kimagasló értékű, alább említendő 
dokurnentációt, illetőleg tanulmányt nem számítva, a régebbi közlések 
jelentős részére alig lehet építeni. A szövegtípusok szétválasztása, ille
tőleg rendszerezése is még a jövő feladata. Természetesen itt mi magunk 
sem vállalkozhatunk erre a szerteágazó, inkább drámatörténetre tartozó 
kritikai munkára, mégis szeretnénk néhány lehetőséget megfontolásra 
ajánlani. 

A betlehemcs játék két legrégibb emléke a XVII. század második felé
ből maradt ránk. 

Az egyiket Ecseg nógrádi falu Szentkereszt-céhe néven ismert jámbor 
társulatának fiatal legénytagjai adták elő a templomban 1684-1694 kö
zött. Címe: Rithmi pro Epiphania Domini in processione. Latin címe 
ellenére is a betlehemezés legrégibb ismert magyar szövegéről van szó.rlB 

Ismerve az akkori paphiányt, illetőleg licenciátusi gyakorlatot, bátran 
föltételezhetjük, hogy a betlehemező legények ádvcnt ideje alatt a kör
nyéket is összejárták. 

A hagyományra nagyon jellemző, hogy Székelyföldön a betlehemet 
nem gyermekek járják, hanem meglett emberek: legények, sőt házas fér
fiak, akik a játékot kellő komolysággal, liturgikus szolgálat igényével 
adják elő. Éppen a legutóbbi évtizedekben modern kutatói szempontok 
és igények szerint több játékukat jegyezték föl, így többek között Domo
kos Pál Péter és Volly István Lövétén (Lueta)89, Benedek András Homo
ródremetén (Calugareni)90, Faragó József Pusztakamaráson (Camarasul), 
Csíkcsobotfalván (Cioboteni)91, Földes László a Budajenőte települő 
ditrói székelyek körében,92 Benedek András és Vargyas Lajos,93 továbbá 
Domokos Pál Péter és Rajeczky Benjámin a hazatért bukovinai székelyek 
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között. A oetlehemkutatás modern követelményeire Ortutay Gyula 
újabban külön is fölhívta94 a figyelmet. 

E vizsgálódásokból kiderül a székelyföldi és a belőle sarjadt buko
vinai, erdélyrészi betlehemezés kötött, kultikus rendje, továbbá az az 
alapos föltevés, hogy közös forrásuk valamely, sajnos, ránk nem maradt 
csíksomlyai barokk karácsonyi vagy úrnapi misztériumjáték, amely még 
praetridentinus elemeket is átmentett n. Józsefnek a vallásos kultuszra 
vonatkozó korlátozó rendelkezései a deákszínjátszásnak véget vetettek. 
A hagyomány azonban kilépett az iskola szűkebb vonzási köréből és el
népiesedve, játékszíni karakterét megőrizve, a katolikus székelység köré
ben sok helyen máig él. A mai gyakorlat természetesen helyi elemekkel 
és jellegzetességekkel, máshonnan átvett archaikus pásztorjelenetekkel 
is bővült. Jellemző, hogy amíg a hagyomány az ország más vidékein már 
szinte csak a pásztorok imádására szorítkozik, addig a Székelyföld az 
egész karácsonyi eseménysort bemutatja, amelyet természetesen éppen a 
misztériumjátékok szakrális célzata magyaráz. 

A lövétei kéziratos betlehemi rendtartás előírja, hogy "akik Krisztus születése 
emlékén, vagyis a karácsonyi szent ünnepekre betlehemi folytatásban tagok akar
nak lenni, azok csak úgy lehetnek, ha a következő feltételeket megtartják: nem 
szabad a kocsmahelységeken forogni, fonóseregbe lányokhoz járni, az utcákon néma 
csöndben kell járni, továbbá nem szabad világi énekeket énekelni. Mindezeket meg 
kell tartani attól a naptól, amikor próbálni kezdik, egészen vízkereszt napjáig ... 95 
Aki ezen alapszabálynak nem tesz eleget, annak büntetése nem lehet egyéb, mint· 
hogy abból a szobából, amelyben gyakoroltak, a Kócsár és a Huszár nevú tagok 
kihúzott karddal kísérik az illető személye, mezítláb és hajadonfővel, a templomot 
pedig háromszor megkerülik. Ez bármilyen zord idt5 esetén is végrehajtandó ... " 

Benedek András elmondja, hogy ,.Homoródremete és Lövéte a megye katolikus 
vidékének peremén fekszik, nyugatra és délre protestáns a nép zöme. Éppen ezért 
az erős és mély vallásossághoz bizonyos missziós öntudat is társul: a remetei betle
hemesek - főként a múltban - több napos vándorútra indultak a szomszédos faluk 
templom nélkül szúkölködő katolikusaihoz, mintegy megújitva a betlehemezés ősi 

értelmét. Szivesen fogadták azonban a szomszédos unitárius falukban (Kemény
falva, Andrásfalva, Almás) is. 

Töretlenül él az előadás épületes eszménye is. Nem iires szólam - lrja Benedek -, 
amit a moralizáló epilógusban hallunk: 

Mert nem tré/aságnak okáért fáradtunk, 
Sembogy evilági nevetést indítsunk, . 
Hanem megtérésre jó példát mutassunk, 
]éz.us sz.erelméért hogy felinditbassunk, 
Boldog mennyors<,ágban együtt vígadbasmnk.'Jő 
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Külsöleg mutatja ezt az eszményt az egyház és a nép együttmúködése. A játék 
a templomból indul el. A betlehemesek jelmezbe öltözve csoportosulnak az oltár 
körül, az oltár elé rakva a háromtornyú .,várost" és a szalmaföddes .,istállót" a -ka
rácsonyi éjféli misén s az ünnepek vecsernyéjén. Onnét indulnak a körútjukra. De 
a társulat belső meggyőződése is egy szentnek érzett ügy szalgálatára vall. Ha elő
adás közben beszélget vagy nevet a közönség, a játékvezető szigorúan utasítja 
rendre. 

Földes László kitünő dolgozatában pontosan leírja Küsmödi Bálint 
székely "játékrendező" parasztember előadása nyomán a ditrói (Ditrau) 
betlehemezés játékrendjét, előadói stílusát, hagyományos mozdulatait, 
sok próbáját, kelléktárát97. Csak egy mozzanatot idézünk belőle, hogyan 
oldja meg a rendezés a cselekmény színhelyeinek érzékeltetését. Jól elkü
nül a három jelenetre, színhelyre tagolt cselekmény: királyi palota, bet
lehemi mezö, királyi palota. Ezt a falusi tisztaszabában a játék azzal 
érzékelteti, hogy a pásztorok közvetlenül az ajtó mctlett heverednek le 
(betlehemi mezö), József, Mária és az angyal pedig a szoba közepén, a 
betlehemi templomocska körül helyezkednek el. A templom alakú épít
mény nyilván a királyi palotát akarja ábrázolni. Jellemző, hogy a buko
vinai székelyek város néven emlegetik. 

A színek egymás mellett élnek, mint a középkori szimultán színpado
kon. Amíg Heródes házában folyik a cselekmény, és a király meg a két 
huszár leborulva imádják a kisdedet, addig a pásztorok az ajtó melletti 
betlehemi mezőkön horkolnak. 

A színek változását, a cselekmény súlypontjának áthelyezését egyik 
helyről a másikra a szereplők járkálása és a közbeiktatott ének jelzik. lgy 
az angyal a betlehemi templomocskától, Heródes palotájától indul el az 
ajtó mellett fekvő pásztorokhoz, és lassan lépegetve, ezt énekli: Dicsós_ég 
metmyben Istennek . .. A pásztorok szintén énekelve, a botokat elébb 
elébb csapkodva a padlóra, nagy lassúsággal közelednek a betlehemi 
templom és a jászol felé ... Ditróban a betlehemes csoport legelőször a 
templombament éjféli misére. A templomban nem játszottak, hanem föl
álltak az oltár előtt. úrfelmutatáskor a király és a két huszár kardot rán
tott, tisztelgett. A betlehemre erősített csillagszórókat a vezető most gyúj
totta meg, majd a betlehemesek elénekelték az Istállóban, kint a pusz
tán . .. kezdetü éneket. Ezután a mise folytatódott. 

A Csíksomlyóval összeépült Csíkcsobot/alván - mint Faragó József 
kutatásaiból tudjuk - a misztériumszerű betlehemjárást kellő begyakor
lás után szintén részben álarcos felnőtt férfiak adták elő. 

Karácsony estéjén, tíz óra tájban először a csobotfalvi papnál betlehe-
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meztek. Innen a plébánossal együtt mentek át a templomba az éjféli mi
sére. Mária, József, meg a betlehemi kápolna a templom bejáratánál ma
radt. A kápolna négy sarkán négy gyertya égett. A többi játszószemélyek
nek is megvolt a meghatározott helyük. Ez azt bizonyítja, hogy a betlehe
mezés régebben itt is szarosan összefüggött a liturgiávaL Ennek nyilván 
a lelkipásztori aggályoskodás vetett véget. 

Nagykarácsony délutánján mindjárt elkezdték a falu házaiban való 
betlehemezést, amely késő estéig tartott. 

Karácsony másnapján reggel a somlyai búcsújáró templomban hallgat
tak misét. Utána a klastrombeli barátoknál betlehcmeztek. Ezután Som
lyó házait keresték föl. A menet igen ünnepélyes volt. 

Nyárádremetén (Eremitul) a betlehemezés az éjféli misén történt.98 

Egyes csíki falukban a hajnali miséken betlehemeztek, majd innen indul
tak a hívek hajlékába is.99 

Más magyar tájaink betlchemezését nem a Székelyföld középkorig 
visszanyúló liturgikus ihletettsége, misztériumjátékok elnépiesedett helyi 
hagyományvilága, hanem már a barokk érzelmes devocionalizmusa jel
lemzi.100 

A Pozsony városával újabban egybeépült Fórév XVIII. század elején 
telepített evangélikus németsége körében a Székelyföldéhez hasonló szak
rális kötöttségek között virágzott a Christigeburtspiel, 101 amely nem min
den esztendőben került előadásra. Ez még évszázadokkal ezelőtt történt 
fogadalom emlékezetét őrizheti. 

Egyszerre három darabot adtak elő: 1. Christigeburtspiel, 2. Adam 
und Éva, másként Paradiesspiel, erről már szólottunk, ~· Schuster- und 
Schneiderspiel, amely esetlegesen, nyilván a kultikus igézet feloldása 
végett kapcsolódott az előbbiekhez. Voltaképpen profán farsangi játék, 
ezért elemzésérc itt nincs szükség. 

Házasember sohasem játszott a darabokban, még Máriát is egy vé
konyhangú legény alakította. Gábriel arkangyal szerepe egy ügyes, kisebb 
fiúnak jutott. A szereplők szigorú iskolába kerültek. Naponként és es
ténként a játékmester házánál tartózkodtak, másolták énekeiket, gyako
rolták mondókáikat. Minden lépésüket, mozdulatukat előírás szerint 
kellett végezniök. A tanufás, valamint a játékok ideje alatt - tehát ad
venttől vízkeresztig - a szereplö legényeknek teljes önmegtartóztatást 
kellett fogadniok. Nem járhattak lányosházakhoz, világi n·'ltákat nem 
énekdhettek, tartózkodniok kellett a szeszcs italoktól, és visszavonult
ságban élniök. Ez volt a gyakorlat az első világháborÍ' e 1Őtt. 

A játékok idejére a faluban eltiltották a zenét. Amil.or megállapított 
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napokon a szomszédos községbe mentek, ott sem tűrték meg a muzsikáso
kat. Ha valahol a rezesbanda megszólalt, azonnal otthagyták a falut~ 
Mint mondogatták: mi nem vagyunk komédiások. 

Mint Solymossy Sándor kimutatta, a főrévi játék és a szomszédos 
Heideboden, régi magyar nevén Tószög később katolizált német faluinak 
(Pomogy, Pátfalu, Rajka, Mosonszentjános), északra Pozsony és Pozsony
szentgyörgy városoknak kihalt, már csak forrásutalásokból ismert német 
betlehemező hagyománya elnépiesedett formában: a bibliai üdvösségtör
ténetet mutatja be a világ teremtésétől a betlehemi gyermekgyilkosságig. 
lgy tehát még a középkor végén virágzó úrnapi misztériumjátékok pre
figurációinak, vagyis biblikus élőképeinek világát, szerkezetét és jelenete
zését, épületes szándékait idézi. A liturgikus kapcsalódást magyarázza, 
hogy Jézus nemcsak karácsony éjszakáján öltött testet, hanem a miseáldo
zatban, az Oltáriszentségben, az úrnapján ünnepelt misztériumban is. A 
játékot ez az exuláns, vagyis evangélikus vallása miatt kivándadásra 
kényszerült német népsziget még szülőföldjéről, valószínűleg Salzburg 
vidékéről hozta magával. Sajátságos módon a katolikus gyökérzetü ha
gyományt a hajdani előadási előírásokkal egyetemben éppen egy evangé
likusnak maradt falu őrizte meg, és tartotta fönn a legújabb időkig. 

Csak éppen emlékeztetünk rá, hogy Körmöcbánya (Kremnica) és Me
cenzéf (Medzev) német bányászainak XVL századtól kimutatható, isko
ladrámai gyakorlattól is ihletett karácsonyi játéka102 is ehhez a prefigu
rációs típushoz tartozik. 

A betlehemi esemény előadásának másik, kevéssé elterjedt módja a 
bábtáncoltatás, amely hazánkban főleg a Balaton déli részének katolikus, 
Szatmár megyének pedig református faluiban103 szinte napjainkig élt. 
Jézus születésének egyes mozzanatait bábokkal is eljátszatták, egyidejű
leg pedig helyettük, illetőleg nevükben a szöveget is mondták a pásztor
nak, egyébnek öltözött szereplők. 

A kutatás szerint a bábtáncoltatás a középkorban még az oltáron tör
tént, a hívek jámbor gyönyörködésére és épülésére. Később nyilván pro
fán elemek is szövődvén bele, a templomból kitiltották, a nép azonban 
tovább is ragaszkodott hozzá. A Szentcsalád és a betlehemi istálló mi
niatűr mása bentmarad a templomban, esetleg újabban az ünnepekre ki
teszik, de ehhez már sem liturgikus cselekmény, sem nyilvános, hango> 
ájtatosság nem fűződik. 

El kell még mondanunk, hogy vannak régi, templomi betlehemes je-
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leneteink, amelyek elmozdíthatatlanul oda vannak rögzítve az oltárhoz. 
A bártfai Jézus születése-oltár közepén a jászolban fekvő Kisdedet Má
ria, az angyalok és pásztorok veszik körül. A predeltán az Angyali üdvöz
let, Mária látogatása, a Háromkirályok hódolata. 

A lócsei Jakab-templom hársfa-domborműve (I 510)104 talán egy ön
álló szárnyasoltár maradványa: I. Mária, z. József, 3· pásztor kalappal, 
4· pásztor csuklyával, 5. angyal, 6. angyal, 7. hírmondó angyal. A hagyo
mány szerint a szaborcsoportot 1698-ban a városháza egyik elrejtett fül
kéjében találták. Csáky Miklós, esztergomi érsek, a Szepesség fia, a szab
rokat barokk oltár keretébe foglaltatta (qp). Innen a neve: Csáky
oltár. 

Külön figyelmet érdemel Galgóc (Hlohovec) körtefából faragott híres 
domborműve,1°5 amely nyilván szintén oltáron állott. A hagyomány sze
rint Mátyás királyé volt, majd Bakócz Tamás révén az Erdődy család 
birtokába jutott. 

Mindezek előtt a középkorban betlehemezhettek, vagyis a misztériu
mot előadhatták, de aligha voltak bábjáték kellékei. 

E jászolkultusznak106 a nyugati egyházban először a római S. Maria 
Maggiore, eredeti latin titulusa szt:rint S. Maria ad Praesepe betlehemi 
ereklyéje, a gótikus jámborságban pedig Szent Ferenc Greccio-i karácso
nya (Izz 3) adott döntő ösztönzést. Celanói Tamástól tudjuk, hogy Fe
renc testvér rendtársaival és a környék egyszerű népével együtt Greedo 
közelében egy barlangban jászol mellett mondatta az éjféli misét. Ökör, 
~zamár is volt körülötte. A Povereilo bárány módjára bégetett, amikor a 
Betlehem szót kimondta. Csodák csodája: az átváltozott ostya a pólyás 
kis Jézusnak tűnt a hívek szemében. Mintha Mária, József meg a pászto
rok is ott lettek volna a misén.107 

Nyilván nem véletlen, hogy hazánkban is éppen a franciskánizmustól 
leginkább ihletett tájakon virágzik a betlehemnek és karácsonynak benső
séges, helyi, családi hagyományokból is kitetszó tisztelete. Külön Bet
lehem-oltára van váci templomuknak. 

Lehetséges, hogy a karácsonyi időszakban egészen Gycrtyaszentelőig 
kitett templomi, élőképszerű, egyébként röviden már említett betlehemet 
(Krippe) is a bábjátszó gyakorlat távoli emlékének kell tekintenünk. Ez 
azonban aligha bizonyít a kultusz hazai folytonassága mellett. Kétségte
len ugyanis, hogy itáliai, részben spanyol ihletésre osztrák barokk, majd 
rokokó közvetítéssel csak a XVIII. században bukkannak föl hazánkban. 
Terjesztésén bécsi műveltségű arisztokraták, franciskánusok (Greccio), 
karmeliták (Prágai Kis Jézus) és újabb apácaközösségek buzgólkodnak. 



A templomban már nincs liturgikus hivatásuk, II. József a kiállításukat 
mcgtiltja, 108 ezért már csak a magándevóciót ihletik, és mintegy az ünne
pet szemléltetik. Eddig csak egyetlen hozzáfűződő, újabban született nep
szokással találkoztunk: Hercegszántó sokácai almát, tojást, lucabúzát rak
nak eléje. A pap vízkereszt után a ministráns gyerekeket vendégeli meg 
az almával és a tojássaL 

Néhány dunántúli templomunk eredeti szép, hangulatos barokk betle
hemei mellett, az ország legnagyobb részén az utolsó száz év alatt az egy
házművészeti kontáripar "alkotásai" terjedtek el. Nincs védekezés elle
nük. A harmincas években bontakozó betlehemes mozgalom már és még 
nem tudott megfelelő szép eredményeket elérni. 

Ezeknek előrebocsátásával vizsgáljuk tovább a bábtáncoltató hagyo
mányt. Sajnos, régi adataink nincsenek róla, hacsak a Háromkirályok 
napjánál még tárgyalandó Mátyás-korabeli játékot nem tekintjük annak. 
1gy tehát csak föltesszük, hogy hazánkban is lehetett betlehemi bábjáték
apparátus, amely előadás végett karácsonyi időszakban az oltárra került. 
Ezt vihették ki a nálunk is föltételezett egyházi tilalom következtében 
később a hívek közé. 

Ha a gyakorlat csakugyan élt, a XVIII. század folyamán teljesen elné
piesedett, sőt profanizálódott is. Kialakulására nyilván hatott az osztrák 
barokk Marionettentheater vidékies fejleménye, a búcsúkon, vásárokon 
febukkaná komédiások példája is. 

A játék leggondosabban lejegyzett hoza i előadását V örs faluban Petá
novils Katalin buzgalmának köszönjük.109 A szokás itt napjainkban új
jászületett. Idősebb falubeliek támasztották föl, hogy az épületes játékkal 
a templom tatarozásának ( 196 3) költségeit előteremtsék. 

A vörsi betlehemezök karácsony böjtjén, már a szentestén gyülekez
nek ott, ahol egész éven át a betlehemet őrzik. Innen indulnak, sorra
járják a falu házait. Úgy intézik, hogy éppen az éjféli rnisére hívogató 
beharangszóra fejezzék be. Most ők is bevonulnak a templomba, ahol 
azonban már nem betlehemeznek. 

A szálláskeresés az elnépiesedett, sok tekintetben el is profanizálódott 
betlehemezés mellett, az adventi várakozás megünneplésére alighanem 
csak századunk elején bontakozott ki. Más nevei: szentcsaládjárás, szent
családkilenced. 

Nincsenek kezünkben kétségtelen hazai történeti bizonyítékok, mégis 
föltesszük, hogy a karácsonyi ünnep előtt kilenc napon át ismétlődő szál-



Jáskeresés jámbor hagyományának egyrészt a Maria gravida109a késö
barokk ünnepe (Expectatio partus B. Marie Virginis, dec. 18.) adott ösz
tönzést, amely azonban már nem került a néptől is számontatott jeles na
pok közé. Nyilván az osztrák, délnémet Herbergsuchen példájára, lelki
pásztori kezdeményezésre terjedt el nálunk is. Papi kenetét, jámbor, ben
sőséges, kissé érzelgős hangulatát máig őrzi. HO 

A szokást legalaposabban Manga János tanulmányozta. Hi Előadásunk 
jelentős részében az ő vizsgálataira és anyaggyűjtésére támaszkodunk. 

A középkori karácsonyi játékoknak egyik, részben önállósult Pro
vence-i mozzanata volt Mária és József szálláskeresése: a kovács nyomo
rék leányának csodálatos gyógyulása, amelyet az Anasztázia-legenda is 
ihletett. Az épületes történet nálunk csak a múlt századbeli ponyván jele
nik meg. Villámgyors elterjedését és népszerűségét számos erdélyi refor
mátus magyar faluban is felgyújtött, folklorizálódott változata mutatja. 

A szálláskérő Máriát és Józsefet mindenki, így a gazdag, erdélyiesen 
bő kovács is elutasítja. Ennek nyomorék leánya mégis megszánja őket~ 
mire szeme megnyílik, béna karjai pedig kinőnek. Manga a történetnek 
cseh, szolvák, horvát párhuzamaira is utal. 

A legenda balladaivá kopott változataiban Jézus és Péter gazdag há
zaknál kopogtat szállásért, de csakegy szegény özvegyasszony, Veronika, 
(·gyes változatokban Regina fogadja be őket. 

A szálláskeresés országszerte meglehetősen egyezik, ami nyilvánvalóan 
a ponyvakiadványokhoz való ragaszkodással magyarázható: még nem 
volt idejük folklorizálódni, orális hagyománnyá válni. 

A szálláskereső Szent Család tiszteletére kilenc család összeáll, hogy december 
1 j-étól karácsony estéig naponta felváltva a Szent Családnak, illetőleg a Szent Csa
ládot ébrázoló képnek széllást adjanak. A képet a rendező énekesasszony vagy 
maga hinti meg szenteltvízzcl, vagy pedig a pap áldja meg. A soros családban már 
kész a házioltár égő mécsessel vagy gyertyával, ahol rendesen a többi családok is 
összegyülekeznek, amikor esti Úrangyalára harangoznak. Amikor a szentkép az új 
családhoz érkezik, letérdel a házinép, miközben megfelelő szövegezésü imádságo
kat mondanak. A képet a házioltárra helyezik, meggyújtják előtte a mécsest, amely 
mindaddíg ott ég, amig a képet másik családhoz nem viszik. A szentkép előtt ren
desen ájtatosságot is szoktak végezni: a lorettói liténiát, Szent József vagy Jézus 
Szíve litániáját, majd felajánlják az egész családot a Szent Család oltalmába. Köz
ben természetcsen énekelni is szaktak megfelelő énekeket. A házbeliek napközben 
i~ föl-fölkeresik a képet, hogy rövid fohászkodással üdvözöljék. Ilyenkor rendsze
rint valami szegény gyermekes családot meg is szoktak ajándékozni, mintha a Szcnt 
C$aládnak adnák. A kilencnapos ájtatosság után a kép vagy a templomba, vagy 
val·~·ni jámbor lélekhez kerül, aki jövő adventig vigyáz rá. 
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Ez a szokás a legújabb időkben kezd a vallásos ponyva révén terjedni, 
amelynek szövegei: énekei és imádságai kántor-eredetre vallanak. Stílu
suk terjengős, szentimentális, nydvében modern. Itt-ott azonban régi éne
kek és szokástöredékek is fölszívódtak bele. Nem lehetetlen, hogy az oszt
rák Herbergsuchen hatására terjedt el színmagyar vidékeken is. 

A helyi változatok közül figyelemre méltó T ordas szlovákból magya
rosadott falué: a Szent Család képét megszenteltetik, a kilenc fölkeresen
dő család tagjai pedig gyónással és áldozással készülnek a fogadtatásra. 

Csíkdelne (Delnita) helyi hagyománya szerint legénye.k hordozzák a 
Szent Család képét. Ez még nyilvánvalóan a férfiak ősi liturgikus elsöbb
ségének fejleménye, még ebben a jellegzetesen asszonyi szokásban is. 

Egyes szabolcsi görögkatolikus falukban a lucabúzához hasonlóan sar
jaztatott zöldbúzával rakják körül a szálláskereső képet. 

Lehetséges, hogy a szálláskeresést a felnőtt hívek ünnepi készületre, 
igénye tette általáqossá a legtöbb helven már elprofanizálódott, komoly
talanná vált betlehemezés helyett. 

Röviden utaltunk a mi hagyományaink és a bajor-osztrák Herberg
suche, Frautragen közötti interetnikus kapcsolatra. Richard Wolfram sze
ri nt a jámbor szokás írásban csak I87o-ben kerül följegyzésre, bár nyo
mai már a XVII. században föltűnnek.112 

A szokás Szlovéniában is él: a család itt is ünnepélyesen várja Mária 
szobrát. Hasonlóképpen virágzik Úszerbia, Macedónia pravoszláv tájain, 
de sajatos módon f:szak-Szerbiában és Boszniában nem. 

A macedóniai V elez városában egy Mária-ikont, amelyet gostinka, 
vagyis vendég néven emlegetnek, hordoznak házról házra, házasság előtt 
pedig a vőlegény hajlékába. 

Hasonló szokás él, de nem az adventi időszakhoz kötve, más szerb és 
macedón vidékeken is: házasság előtt, betegség idején házhoz viszik vala
melyik templom csodatevő hírben álló Mária-ikonját, de olykor a szcntc
két is. Más helyeken az ikon házról házra jár. Fogadására a család kimc
szeli, kitakarítja a házat, előző napon böjtöt tart. 

A szálláskeresésnek egyik országszerte fölbukkanó, ponyvairodalmi 
úton elterjedt, röviden már említett újabb változata a lwvács leánya, er
délyiesen bő kovács története,113 amely egy középkori francia betlehemcs 
játéknak elnépiesedett hazai változata. A játék vándorlásának, idő- és 
térbeli állomásainak körülményei ismeretlenek előttünk. 

A francia játékot Szent Anasztázia (t 28o) legendája színezi. E szűz 
és vértanú ünnepe a római kalendáriumban éppen karácsony elsó napjára 



esik, ezért liturgikus önállósághoz nem juthatott, csak a pásztorok miséjé
nek egyik könyörgése emlékezik meg róla. 

Már röviden utaltunk rá, hogy Anasztázia a magyar középkorban ked
velt női név volt, de kultuszáról, patrociniumairól nem tudunk. A Deb
reczeni-kódex egyébként elmondja,114 hogy előkelő római család keresz
tény sarjadéka, aki irgalmas szívvel járja a börtönöket, hogy a rabokat 
ellássa, tisztántartsa, orvosolja. Ezért őt is fogvatartják. Nem hajlandó a 
bálványoknak áldozni. A császár kényszeríteni akarja, hogy felesége le
gyen, kit - olvassuk - mikoron ágyasházába vitetvén, megölelt volna, 
azonnal megvakula. 

A bölcsócske115 a karácsonyi rekordádának kései biedermeier hajtása. 
A játékot nyilván apácaiskolák szorgalmazták, van valami idegenes jel
lege. Szórványosan főleg Dunántúl (Székesfehérvár, Vitnyéd, Pula), to
vábbá Harta evangélikus németjei és Nagyszombat vidéki szlovákok kö
rében ismeretes. 

A fehérvári kislányok aprócska bölcsővel járnak házról házra. Két an
gyal jelenti be a Szent Család érkezését, majd Mária és József jön be. 
Mária egy székre ül és az ölében lévő kis bölcsőt, melyben a Jézuska szab
ra fekszik, ringatja. József aranyos fejszével a háta mögé áll. Az angya
lok énekelnek a megtestesülésrőL Utána pásztorok jönnek be, hogy kife
jezzék hódolatukat a Kisded előtt. Végül Mária a bölcsőben fekvő Jézus
kát körülhordozza, akit a család minden tagja megcsókol, miközben a 
bölcsőbe teszik az ajándékot. 

Görögkatolikusainknál a karácsony előtti második vasárnap a Mózes 
előtt élt szent ősatyák emléknapja, az ünnepet közvetlenül megelőző va
sárnap pedig azoké, akiket Jézus nemzetségfája emleget. 

A görögkeleti szerb egyházban e vasárnapoknak materice, illetőleg oci 
a neve. A hozzájuk fűződő szokások sajátos módon Bácska latin szertar
tású bunyevácainál, sokacainál is szívósan élnek. Így Szabadkán a mate
' ica ünnepén unokák, de más gyermekek, olykor korosabbak is, az isme
rős asszonyokat fel szokták köszönteni: 

Faljen /sus, gazdaricel 
Cestite v am T111lterice l 
]a sam doJo priko mora, 
Da mi date malo ora, 
Snaita me je straina muka, 
Da mi date i jabuka. 
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Vitlio um i ovaca, 
Da mi dote i novac11. 
N11poliu ie ~dr11~o vm~~. 
Molim iednu ~alu vinal 

Magyarul: Dicsértessék a Jézus, gazdaasszony l Köszöntjük a matericát: 
én a tengeren át jöttem, hogy pár szem diót adjon. Nehéz kínokat szen
vedtem, hogy egy kis almát adjon. Birkákat is láttam, hogy egy kis pénzt 
is adjon. Odakint nagyon kemény a tél, hogy egy ital bort is adjon. 

Aszalt gyümölcsöt, diót kapnak ajándékba. Az új vő is ezen a napon 
látogatja meg legelőször a napát, akitől régebben tyilim-szövésű tarisz
nyát kapott. Az oca, vagyis az atyák napja már kevéssé jelentős, de ezt is 
megtartják. A szokás bunyevác példára a szabadkai magyarok körében 
is él. 

Hercegszántó sokác gyerekeinek köszöntője: 

Falien !sus, ga<,tarice, 
Cestitam vom materice. 
Mi smo dosli priko mora, 
Da nam date laku ora, 
Da nam date poga~ice, 
Cestitam vam m~~terice. 

Magyarul: Dicsérjük a Jézust, gazdaasszonyi Matericát jöttünk köszönte
ni, tengertúlról jöttünk ide. Adjon nekünk marék diót, adjon nekünk po
gácsát, köszöntjük a matericátl 



KARACSONY BÖJTJE 

Karácsony böjtje (dec. z4), másként Adám-Bva napja, két ünnepi moz
zanatot foglal magában, amelyet az Egyház liturgikus körültekintéssel 
kapcsolt össze. Egyrészt bibliai ősszüleinknek, Adámnak és Bvának neve
napja, emlékezete: a karácsonyi misztériumjáték és ünnepi szimbolika 
forrása. Másfelől az Oszövetség megváltatlan világából, Adám és Bva 
örökségéből az új Adám fogadására, egyúttal a halott természet életre 
igézésére, a kezdódó új esztendőre, továbbá az emberi megújulásea való 
előkészület, vigilia: archaikus emberi követelményei szerint, de szakrális
liturgikus értelemben is. 

Adám és Éva volt a szúcsök érsekújvári céhének védőszentje. Zászla
juk bibliai felírása (Ter z,z~): ISTEN ADAMNAK ÉS ÉVANAK 
BORKÖNTÖST KÉSZÍTE. 1861. A mnhácsi fazekasok céhmiséje 
Adám és Éva napján, a céhpatrónusok ünnepén volt. Utána a céh új elöl
járóit választották meg. Templomi zászlajukon (19o6) is ősszüleinket lát
juk a tudás fája alatt. t A sz_egedi fazekasok céhének pecsétjén (17 19) 
és zászlaján (r8z4) a föld porából alkotott emberpárnak, Adámnak és 
Évának képe látható. Baja címerében Adám és Éva áll, mert szabadal
mas mezövárosi rangra emeltetése karácsonyi ajándékul 1699. december 
24-én történt.2 

A nap, illetéleg este nevei: Rozsnyó vidékén, görögkatolikusoknál, evangélikus 
tirpákoknál,3 debreceni kálvinistáknál karácsony víliája, váltakozva még 't•ília estéje, 
az ístensegítsi székelyek ajkán karácsony s:zenvedeje, röviden szenvedeje, az and
rásfaiviakén szenvedejeeste, a bukovinai eredetű S:zékelykeve (Siwrenvvac) SZÓ· 

használatban szenvedeeste,4 az északi csángóknál karácsolly s:t.l'nvedje,5 a cdocmátu;; 
Csúza baranyai faluban béved,6 máshol Ormánságban bü·ödeste,7 Bátán pedig bú
vedeste, egyes helyeken karácsony szombatja (még ha nem is erre a napra esik), 
Szakadát szebeni evangélikus mngyar faluban ünnep szombatja.8 Az erdélyi s:zJ,·<_ok 



ajkán Cbristsonnabend. Tanult köreinkben, továbbá Dunántúl a szenteste, a német 
beiliger Abend tükörszava járja. Katolikus délszlávjainknál kvatre post, Horvát
zsidányban badnjak, a görögkeleti pomázi szerbeknél badnji dan,9 a bánáti bolgá
roknál babinden.10 

Karácsony böjtjén gondosan rendbeteszik, kitakarítják a házat, udvart, 
a jószág helyét is, hiszen vendéget várnak, a világra születő Kisdedet, de 
most fordulnak az új esztendőbe is. Mindennek a helyén, otthon kell len
nie. A kikölcsönzött tárgyakat legalább erre a napra sokfelé hazakérik. 
Mint T ó fej göcseji faluban mondják: nehogy "megboszorkányozzák". 
Nem adnak, nem kérnek kölcsönt. Nem örülnek a látogatónak, csak a kö
szöntőket: pásztorokat, gyerekeket fogadják szívesen. Három~zékben a 
készülődést így jelentik: 

Tizenkét kapuláb gyöngyból van kiverve, 
A:r. Or ]é:r.us széke közból van helye;.ve. 
Az lsten a~ embert annyira szerette, 
Szerelmes szent Fiát hogy földre k.Fddötte, 
Hideg istállóba, jászolba fektette. 
Oh emberi nemzet induli igazságra, 
M.ert eljott a Krisztus szegény szállásodra. 
Tis:r.títsd ki házadat, hlvd be ·Ótet oda, 
Hogy vigye lelkedet boldog mennyorszdgba.11 

Egész nap folyik az ünnepi előkészület: sütés-főzés, a karácsonyi asztal 
és az ajándékok elrendezése, a jószág ellátása, egyes vidékeken a hajlék 
"fölszentelése". Ez utóbbiról külön is szólunk. 

Ata sokácai a karácsonyi ünnepekre kimeszelték a szobát, lemosták a 
bútorokat, az ágyba friss szalmát tettek, a szalmazsák négy sarkába pedig 
a boszorkányok ellen fokhagymát, kést. A gyerekeket megfürosztötték, 
a felnőttek hajat mostak.12 

Mint Manga János írja,13 a palócoknál az ünnepre a haragosok is -
legalább látszólag - kibékülnek, a szegényebb rokonoknak, a család ál
landó munkásainak természetbeli ajándékot küldtek. Ezek segítettek a 
gazda portáját rendbetenni. Régebben a gyónás, áldozás sem maradt el. 

Sajátos hagyomány élt még a múlt században is Bajmóc (Bojnice) me
zővárosban. Karácsony estéjén a család egyik- tagja, nyilván az apa pap
nak öltözött, majd az asztalfővel szemben leült egy székre és a család
tagjait gyóntatta: mindenkire ráolvasta az esztendő folyamán elkövetett 
hibáit, bűneit. Az este méltóságából következik, hogy ennek nem volt 
parodisztikus jellege. 



A megújulást célzó karácsonyböjti, újévi, egyes helyeken tavaszi für
dés, mosakodás, tisztálkodás az évkezdet ősi kultikus hagyományaihoz 
tartozik. Régiségére, illetőleg szívósságára jellemző, hogy behatolt a kö
zépkor hazai liturgikus szokásrendjébe is, mert a Genezis (z,8-Io), más
felől a jelenések Könyve (zz,I,z) szakrális értelmezést, utólagos igazolást 
adott neki. 

Mózes els6 könyvében az idézett helyen ezt olvassuk: plántáltil valll pedig a<; Or
isten a t,yönyörús~g parlldicsomát ker..delt6l, melybe belyq_é ll<; embert, tZJdt lllkoto/t 
Vlllll. & nevele ll<; Úristen ll földb6l míndenféle, teJdntetre sr..ép ü ételre kellemes 
fát. kl élet fáját is ll ptZrtZdicsom kör..epén, s ll j6 és gonos<; tudásána/t. fáját. & 
folyóvlr.. megyen vfllll/U ll gyönyörúsét, belyér6l ll ptlTt~dicsom megöntör..~s~re. 

A Jelenések Könyvének látomása szerint Isten Báránya, vagyis a Betlehemi Kis
ded trónusából az üdvösség forrása ered. Hallgassu·k meg János bizonyságát: ll<; aTZ
gylll megfilMtiltá nekem ll<: élet vir..ének folyóját, mely fényes vtlltl, mint ll kristály, 
s ll<; Istennek és Báránynt1k /Urályi sr..ékéból/tZktlda. Ar.. 6 utcájántJit. lt.ö<:epén és ll 
foly6rJitnelt. mindkét felén ll<: élet fájtl valt1, tir..enkét gyümölcsöt termó, mirzden h6-
nt~pbt~n megho<;Ván gyümölcsét. Ss ll /ll levelei a népek egés.:ségére vt~l6k..i1 

Temesvári Pelbárt szerint "Krisztus testében jött el, tehát az ó testi 
eljövetelének megfelelóen testedet is nagy tisztaságban kell megtartanod 
és megőrizned. Mint ahogy nem akarsz a holnapi ünnepen fürdetlen test
tel részt venni, annál inkább kell búneid mocskát levetned magadról." 

Er.. rzömös s.:iletésébör.. uronkntZit.- írja16 a Debreczeni-kódex (q2j) - keU ké
sr..ulnönk és magonktlt megsr..entölnönlt. s<;e11t töredelmességvel, tZZ.fl<: s<;ívönk sr..erint 
val6 bántlttal, hogy 6 sr..ent felségének eUen vétkör..tönk. Es iga<; gyónásstll, bi<;ony 
elégtéteUel, mert bt1 ll bá<;llt megsöpörjük a holnapi napnak tis.:tösségére és szeny
nyes tingeinket megmosaljuk és még némelyek testöket is ma megförösr..tik, nagyl.'fll 
ink.Jibb a hínöknek sr..ennyét le kell mtZgonluól tisr..titanonk. 

Martonfalvy György debreceni kálvinista professzor az ünnepek méltó 
megünnepléséről szólva (166~) megrója, hogy némely emberek Karátsan 
napján jeges vízben mosdanak.17 

A szokásra utaP8 ez a kuruckorból ránkmaradt koledáló versezet (rythmus natali> 
ad deportandum auream aquam) : 

Szép szokás mindenben jó s.:okást tartani, 
Régi atyáinknak nyomdokát követni, 
}ó régi példákat elóttunk bordor..ni, 
Hogy úgy éljünk mint ők, arrtl tigyekn.ni. 



Es sz,ép re11dtartás vót tígy ér'J.úk kö'J.tük is, 
Hogy vitet bordof,talt. ez. éjsz.akán ök is, 
Mely nem lött semmiböl, mert példát egyet is 
Hagytak, lisvaságra intettek minket is. 

Hogy az.ért köztünk is ez. régi jó sz.ok4s 
Mindaddig fenruiUion ez. régi rendtartás, 
Nem-zetiinkben bevött tis<,ta víz. hordCJtás, 
Evvel tisz,taságra i11dít a mosódás. 

Bt okon hotVtk be ez. sz.ép vitet mu is, 
Amely bevött evvel ugyan aranyat is. 
Cselekedtük a:,ért nagy jó s:,ívbül mü is, 
Mosdgyék a-zért mindgyárt tü Kegyelmetek is. 

Inter !ava n dum (mosdás közben) : 

Ama:, tis:,taságban gyönyörködö lsten, 
Tü Kegyelmetek minden bűt~bül sz.épen 
Mossa s tisf,títsa ki, hogy így jövendóben 
Istennéllehessen Kegyelmetek ment~yben. 

Milt.éppen testedet im e testi vi'J.zel 
Megmosod, Úristen amaz. lelki vl:~;z.rl 
Morson meg tégedet ó S'J.ent igéjivel, 
Ruhá:?;'J.on fel téged a,_ ó sz.ent lelkivel. 

Valedictio (búcsúzkodás): 

A sötét éjstak4t ki reátok boz.ta, 
A jó Isten adjon a holnapi napra 

Boldog felvirradJst, karácsony napjára, 
Tü unelmeteknelt. mindenikünk mondgya, 
Adgyon Isten, adgya, sz.ivünk ev lúvánja. 

Az aranyvíz, aranyosvíz, életvíz, élet vize, s:(.erenc.revíz, .rzentvíz ha
gyományainkban nem más, mint karácsony, ritkábban Szilveszter, újév, 
vízkereszt estéjén, éjszakáján, hajnalán kútból, folyóból, esetleg forrásból 
frissiben merített víz. Szimbolikáját a középkori liturgia, majd az el
népiesedett szemtélet az élövi.zek megrekedt paradicsomi forrásával hoz
ta kapcsolatba: a megszületett Jézus megnyitotta az ember számára, aki 
most megmerül, vagyis újjászületik benne. Legarchaikusabb formáit re
formátusságunk őrizte meg. 

A Szernye mocsár vidékének kálvinista népe nagyon megbecsülte a ku-



takat, hiszen a faluban kevésnek volt jó vize. Igy Fomoson egyetlen kút 
volt a falun kívül. Odamentek a fonóban gyülekező lányok és legények 
éjféltájban, várva Jézus születését. A magukkal vitt, földíszített fenyőfát, 
koszorúkat a kútágashoz szögezték. Ezután gúzsvesszőt tekertek össze és 
az ágast odakötötték vele a kávához. Aki ezt éjfél után elsőnek föloldotta, 
az medtette az aranyvizet, amelyben Jézus fürdött meg. Ez a lány ment 
legelőször férjhez. Aki már elvitte, az keresett egy tövises gallyat és el
reteszelte vele a kutat. Jelezte, hogy valaki már járt ott. 

Máshol a fiatalok szintén a fonóban gyülekeztek, és a lányok puszpáng
ból, borostyánból, virágból koszorút fontak. Ezt vitték ki a kútra, majd 
felkötötték az ágasra. 

Tomyospálcán karácsonyéjfelén viszik az eladó lányok a jó kútról az 
aranyvizet. Reggel abban mosdanak, hogy szépek legyenek. Isznak is be
lőle, hogy betegség ne érje őket. 

Kissárréten azt tartják, hogy éjjel tizenegy órától éjfél után egy óráig 
aranyos víz folyik a Kőrösön. Ha az ember ebből itatja meg a jószágait, 
nem áll beléjük a nyavalya.19 

Az őrségi Kercavidék protestánsai, hogy egészségesek legyenek, kará
csony és újév reggelén olyan vizet isznak, amelyet éjfélkor merítettek a 
kútból. Kercas~omor fiatalságaakutakra fenyőágat, szalagokat köt.2o 

Számos más református vidékünkön a hagyomány Szilveszter estéjére, 
éjszakájára került át. 

Póka (Poca) marostordai falu fiatalsága Szilveszterkor muzsika- és nó
taszóval megkerüli a falu határát. Ilyenkor merítenek az útbaeső kutak
ból aranyosvizet. A határjárás hajnalban fejeződik be. Utána táncba men
nek. 

A kalotaszegi Nyárs~ó legényei Súlveszter estéjén valamelyik lányos
háznál szórakoznak, majd éjfél előtt korsókkal kimennek a csurgóra, 
vagyis a forrásra. Amikor megszólal az újévet köszöntő éjféli harangszó. 
akkor a csurgó fölé tüzet raknak: fénye aranyosan tündöklik a vízen. A 
megmerített korsókkal végigdalolják a falut. A lányosházak ajtajánál új
évi éneket énekelnek, majd köszöntót mondanak. A gazda kaláccsal, pá
linkával hálálja meg a legények figyelmét. Régebben az aranyosvizet hozó 
legényeknek a lányok négy-öt piros vagy kék gyöngyszemct fűztek a csuk
lójukra, ami talán a házasélet gyümölcsére, a gyermekáldásra emlékezte
tett. Tudnivaló, hogy a lánygyermeknek piros, a fiúnak pedig kék a böl
csőszalagja.21 

Petri eladólányai újév hajnalán mennek aranyosvizért. A legelső megy 



leghamarább férjhez. Aki már merített, a kutat polyvával szórja be, hogy 
a késöbb jövő lány lássa, hogy már megelőzték. 

Maroscsesztve (Cisteul de Mures) faluban a gazda merít Súlveszter 
éjszakáján, pontosan éjfélkor. Az aranyvíz egészségben tartja azt, aki 
ilyenkor iszik belőle. 

Ormánság szintén Szilveszter estéjére került hagyományaszerint vízzel 
telt vödröt készítettek be a fiZObába. Új abb reggelén a ház földjére teknőt 
tettek. A vödörból szótalankezdetlen, tehát másra még nem használt vizet 
öntöttek némán bele. Tettek bele piros almát, ezüst pénzt. Ebben mos
dott meg az egész háznép, hogy szép piros, serény legyen az új eszten
dőben.22 

Ami a katolikusokat illeti, Délló (Dileul) székely falucskában23 az 
aranyvizet éjfélkor hozzák be a kútról. Mint mondják, azért ez a neve, 
mert ilyenkor fürösztötte meg Mária az ó Jéduskáját. Ej féli miséról haza
jövet, a gazdasszony kicseréli a fehéresikos piros abroszt, amelyen este 
a böjtös vacsorát ették. Tiszta fehéret terít föl helyette. Most már disznó
toros ételek kerülnek az asztalra, majd a család az aranyvízból iszik. 

/stensegíts. egykori bukovinai székely faluban karácsony ünnepére vir
rad va, a gazda a kútról behozta az aranyosvizet. Itteni hagyomány sze
rint Mária megfürösztvén az újszülött Jézuskát, éjfél után a kutakban 
aranyos lesz a viz. Annak jut, aki legelőször merít. Ehomra kell inni, 
megmosakadni belőle, mert {gy lesz egészséges, áldásos. 

Ht!ljdúdorog görögkatolikusai az éjfélkor medtett aranyosvíznek gyó
gyító erőt tulajdonítanak.23 

Apáfalván karácsony böjtjén a család tagjai a kútvödörból mosakod
nak meg, éspedig kor szerint egymás után, hogy - mint mondogatják -
egészségük olyan friss legyen, mint a kútban a víz. 

Dány faluban, amikor az éjféli misére elsőt kondul a harangszó, akkor 
a család legidősebb férfitagja, vagy a menyecske frissen merített vizet 
visz be vödörben a szobába. Vetnek bele egy piros almát és egy ezüst 
pénzdarabot is. Ez a szerencsevíz. lgy köszönti be: dicsértesrék a Jézus 
Krisztus, szerenesés legyen a magok ünnepjük. Több jóval, kevesebb bú
val megérhessük Krisztus Urunk születése napját. Adjon az lsten bort, 
búzát, békességet, holtunk után örök üdvösséget/ 

A beköszöntés után a vízből isznak, reggel pedig megmosakodnak. 
Ilyenkor az almával végighúzogatják az arcot. Az almát mindig az veszi 
először a kezébe, aki a szerencsevizet behozta. Utána, életkor szerint a 
család minden tagja. 

Ezután a vízból visszalöttyentenek a kútba, a többit a jószággal itatják· 

s6 



meg. A:z almából minden családtag eszik. A pénzt pásztoroknak, esetleg 
koldusnak adják. Vannak, akik a templomi perselybe vetik. Egyes csalá
dok nem költik el, megőrzik. Osszela vetőbúza közé teszik, utána pedig 
ők is a perselybe dobják.24 

Abujákiakis az éjféli misére hívogató első harangszóra mosdanak meg. 
Mihálygerge palócai a vigília estéjére megmosakodnak és tisztába öl

töznek.25 
Szanyí szokás szerint karácsony böjtjén az apró gyermekeket megfü

rösztik a kis jézus viziben. A felnőttek sem mulasztanák el a lábmosást, 
amelyet valamikor a család legfiatalabb asszonytagja végzett. Lábat mos
nak, megmosakodnak Orség reformátusai, Csököly katolikusai is. 

Búcsúszentlászl6n éjféli mise előtt a kútról mosdóvizet készítenek be, 
almát is tesznek bele. Karácsony reggelén ebben mosdik meg a család. 
A j.ószág vödrébe most almát is aprítanak. Erről itatják az ünnepen. 

Zalaszentbalázsi hiedelem szerint újév napján megvirágzik a víz. Aki 
először megy a kúthoz, elhozza a virágját. A család megmosdik benne. 

Az aranyviz képzetköre a boszorka.nypörökben is felbukkan. 
Gyór, x6o8: Kis Györgyné karácsony napján a~ kútra küldötte a~.on s~olgát Js 

arra tanJtotta, hogy amikor viss~ajöss~ Js kérdem .tóled, mit boz.ol, t1~t mondjad: 
földnek, mennynek és mindennek z_sírját Js hasz_ndt. 

Hódmezóvásárhely, 1744: még özvegy voltam, karácsony elsó ijs-:.akáján bajnt1l 
elótt a viz.et meghoztam a tórul. S.s ba magamnak nem volt, mástul is felkértem bét 
máriásokat, és t~kkor bo<;ott vi~et tt~lban töltvin a hét máridsolua, t~bbtln megmos
dottam és gyermekeimet is megmosdt~ttam. Es abban ti'<. es~tendóben semmi kártul 
nem féltem. A hetedik mdriást pedig elváltván, férfinak igyeke~tem adni, vagy párz
tomtik fii.<;etísiben, vagy adósságban. 26. 

A:z aranyvíz a szomszédos népeknél sem ismeretlen. Amikor a s:::.lof)ák 
leány hazatér az éjféli miséről, vizet megy meríteni. Közben ezt mondja: 
először víz, utána tűzi Ha ebben a vízben a család megmosakodik, egész 
éven át egészséges marad. 27 

Miske elmagyarosodott szlovák népe körében28 a szokás úgy él, hogy 
a nagylány, ha nincs: a gazdasszony akkor hoz be a kútról egy vödör 
vizet, amikor az éjféli misére elsőt harangoznak. Beledobnak egy szép 
piros almát, amelyet foggal halásznak ki a vízből. A család minden tagja 
ezzel húzogatja meg az arcát, hogy így majd pirosak, egészségesek legyl!
nek. Most az almát visszadobják a vízbe, de ostyamaradékot is vetnek 
bele. Enel meg a jószágot itatják meg, vigyázva, hogy az alma azért 
épségben maradjon egészen újévig. 



A déls~lávoknál a karácsony éjszakáján, még napkelte előtt merített 
víznek jakovna voda, vagyis hatalmas, erőt adó víz a neve. Merítés előtt 
valami ajándékot: gabonaszemet, almát, kalácsot, sót dobnak bele, és 
a maguk nyelvén így üdvözlik: jóreggelt kedves vizecske, boldog kará
csonyt! A vízből tesznek a éesnica, vagyis az ünnepi kalács tésztájába, 
mosnak vele, meghintik a méhkaptárt is.29 

Pomáz szerbjeinél prva voda, vagyis a karácsony első napján először 
merített és a cesníca készítéséhez szükséges víz behozatala a gazda fel
adata. Közte és a gazdasszony között szerbül ez a párbeszéd hangzik el: 
Krisztus született l Valóban megszületett l Mit hozol? Egészséget és örö
met l Te is élj és maradj egészséges l A cesnica készítése közben az asszony 
kimegy a kertbe és tésztás kézzel rázza meg a gyümölcsfákat. A cesnicába 
ezüst pénzt rejtenek. Aki megtalálja, az új esztendőben szerenesés lesz. 
A pénzdarabot egyébként a boroskancsóba teszik és erről isznak egészen 
újév napjáig.ao 

A néphagyományban a víz mellett a tűz is tanúságot tesz mind a meg
született Kisded, mind pedig az idő új fordulata mellett. 

A téli napfordulathoz kapcsolódó ősi mágikus cselekmények között a 
tüzet mint a világosság és meleg hordozóját, a Nap szimbólumát is kellő 
szertartással megtisztelik, hogy az új esztendőben árassza el áldással a 
családot. 

A szokás Közép-Európában már csak csökevényekben, de a Balkán 
szlávjai, főleg szerb, sokác, bunyevác szomszédaink között a badnjak ége
tésében máig elevenen él. 31 

A bad n jak ,tuskó', de átvitt értelemben ,karácsonyeste' is, más néven 
vese[ jak ,örvendeztető', blai_ena palica ,üdvösségszerző pálca'. Eredeti
leg tölgyfa, amelyet a gazda karácsony böjtjén napkelte előtt vág ki sajá
tos szertartások mellett. Így kesztyűt húz, gabonaszemet szór a fára, leve
gőbe lő. Horvátországban, Boszniában, a Szerémségbeo egy fatuskó szol
gál badnjak gyanánt. 

Hozóját a családban örömmel fogadják. A gazdasszony kalácsot nyújt 
neki. Ezt a fa fölött töri ketté, majd megcsókolja és megeszi. A badnjak 
estig kint marad az ajtóban. Amikor az első csillag föltűnik, a gazda kesz
tyűs kézzel a jobb vállán behozza. Arra is ügyel, hogy a jobb lábávallép
jen a ház küszöbére. A házbeliek égő gyertyával fogadják. Kölcsönös üd
vözlés után a gazdasszony szitából magvat és diót szór rá. Ezután a gazda 
a tűzhöz lép és a badnjakot ráteszi. Sok helyen el is áldja, ilyenképpen: 



amennyi a szikra, annyi nyáj, pénz, gödölye, tyúkocska, nagyszemű búza, 
fiúgyerek, szürke disznó, fekete kecske, erő, egészség l Máshol szenteltvíz
zel hintik meg, tömjénnel megfüstölik, majd felköszöntik és borral meg
locsolják. Vágott felét mézzel megkenik, minden ételből egy kanállal tesz
nek rá, a bor sem hiányzik róla. 

A badnjak-égetésnek és a visszamaradó hamunak gyógyító, terméke
nyitó, bajelhárító erőt tulajdonítanak. Rászárják az emberre, jószágra, 
házra, kertre, földre. A fa maradékából kis kereszteket faragnak és a ház
ra, földre tűzik. Mások ekerészeket készítenek belőle. 

A badnjakról való első följegyzések a XIII. századból valók. V alvarar 
a XVII. században írja, hogy Isztriában a parasztok karácsony estéjén 
nagy fatönköt visznek haza és tűzbe vetik. Vacsora közben megkínálják 
és evésre biztatják. Bár a papok tiltják, szokásukhoz erősen ragaszkod
nak, mert hitük szerio t csak így lesz az új esztendőben szerencsé j ük. A 
kultusz a szabadtűzhellyel van összefüggésben és a kemence terjedésével 
lassan háttérbe szorul. Jellemző, hogy a Szerémségben már állítanak ka
rácsonyfát, de azért a badnjak égetéséről sem mondanak le. A szokás 
eredete homályos, de szinte csak a régi római birodalom területén talál
kozunk vele és így valószínű, hogy klasszikus ókori előzményei vannak. 

A tűzhely karácsonykor a délszlávoknál máig nagy tiszteletben része
sül. Ilyenkor férfinak kell meggyújtania, tűzkővel gerjesztik, és áldozatul 
sót, ételt, pénzt szórnak rá, hogy a betegségtől megszabaduljanak. Dal
máciában a szabadban nagy tüzet raknak, ürüt sütnek, isznak, énekelnek, 
és ugrándoznak fölötte. 

Hercegszántón a badnjakot, tuskóta századforduló táján kemencében 
égették el. Ezt a módosult hagyományt is halálra ítélte azonban a taka
réktűzhely. Bátyán a polazaj éjféli mise után régebben a nyitott tűzhelyen 
verte a parazsat, miközben jókívánságokat hangoztatott, ilyenformán: 
jókor jött a Jézus születése! Legyen mindenünk bőven, rossz ne érjen ben
nünket! Legyen szerencsénk a jószághoz, mindenünk teremjen! Szalánta 
sokácai szerint karácsonykor egész éjjel égnie kell a tűznek. Mindig vi
gyáz rá valaki, még akkor is, ha már aludni térnek. Vastag fákat, tuskó
kat (badnjak) raknak rá, hogy szép lassan, tartósan égjen. 

Pomáz.szerb családjaiban vacsora alatt egyik fiatal férfi őrzi a tüzet és 
időnként borrallocsolja meg. Ezért ajándék jár neki. 

A hagyomány a középkori magyarság körében sem volt ismeretlen. Er
ról azonban már csak református vidékeinken élő, elszigetelódött töredé
kek tanúskodnak. Nagyszalontán este a cselédség még a századfordulón is 
fatuskót hozott a szobába, amelyet a gazda e szavakkal tett tűzbe: áldolt 
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legyen a Kristtus sz_ületísnapja/ A gazdasszony meg szalmát hozott be, és 
annak egy részét a tuskóra tette. A másikat eltette, hogy majd kotlója alá 
rakja, mert csak ezen tudott jól költeni. A tuskó maradványát a követ
kező karácsonyon égették el egészen. A gazda a kutyának a karácsonyi 
fatuskó kormával bekent kenyeret adott, hogy meg ne ártson neki más 
kutya marása. 32 

Csenger, Zilah (Zalau), Dés (Dei) vidékén élő hiedelem szerint kará
csony estétól egészen az ünnep reggeléig nem szabad a tűznek kialudnia.:i3 
KibU székely faluban a hagyomány már Szilvesztecce tolódott át, mint 
református népünknél annyi más karácsonyi hiedelem. Eszerint a tűzre 
egész éjszaka ügyelni kell, hogy ki ne aludjék, különben az új esztendőben 
a családfő meghal. 34 

A hagyomány katolikusainknál már csak nyomokban villan föl. Dávod 
magyacrá asszimilálódott bácskai faluban karácsony este jól meg kell rak
ni a tüzet, hogy reggelig égjen, mert a kis Jézus melegszik mellette.35 

Nyilván a badnjak csökevénye a göcseji kotyoló, vagyis Lucát köszöntő 
fiúgyerekek kopott fadarabja, tuskója, amelyre szertartás közben ráülnek. 
A fának mágikus erőt tulajdonítanak. A Csertamelléken karácsony böjt
jén ebéd előtt a család minden tagia részére egy-egy darab vágott fát tá
masztanak a tűzhely töltése mellé. Megjelölik, hogy melyik kié. Akiét ét
kezés után eldőlve találják, az a következő évben meghal. Ha egyik sem 
dől el, a családban mindenki életben marad.36 Búcsúszentlászló régi ha
gyománya szerint Luca estéjén annyi tűzrevaló fát készítettek elő, hogy 
karácsonyestéig elegendő legyen: a tűznek folyamatosan kellett égnie 
e tizenkét nap alatt. 

A tűz, illetőleg gyertya lángja és fénye is szimbolikus, sőt mágikus ér
telmet kap, különösen katolikus délszlávjainknál. Egész éjszaka világíta
nia kell, ha mindenki elment is az éjféli misére. Bátyán régebben annyi 
gyenya égett a karácsonyi asztalon, ahány tagja van a családnak. Mások 
hármat gyújtanak. Ha füstje fölfelé száll: kedvesek vagyunk a Kisded 
előtt. Ha lefelé: bűnösök, akiknt:k életükön változtaeni ok keil. A közeli 
Drágszél magyar népe az asztalon égő gyertyát vacsora után a gabonás 
szakajtóba állítja. Bátmonostoron a gyertyát már a széna bevitelekor 
meggyújtják. 37 

Németprónán (Slovenské Pravno) a karácsonyi gyertyát, amely a va
csorán világított, elteszik, és nyilallás ellen fájás tagra kötik vagy csöp
pcntik.38 

Regöly jellemző, az ünnep fénymisztikáját idéző hagyománya szerint a 
század elején minden ember égő gyertyával a kezében ment az éjféli misé-
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ce. A vasi Kósz.egpaty, Kószegszerdahely, Gencsapáti, Perenye, CsiPke
rek, Olaszfa, Salköveskút jórésze régebben filia lévén, éjféli misére a má
sik faluba, a plébániatemplomba jártak. Útközben a pásztorok ostort 
durrogattak, lövöldöztek, a legények pedig egész éven át gondosan félre
tett, elhasznált nyírfasepeükből fáklyát készítettek, és rúdra, ágra tüz
ték.39 A szokás eredeti boszorkányüző, rontás ellen védekező szándéka 
kétségtelen. Ezt az is bizonyítja, hogy visszafelé már nem volt kivilágítás. 

Nyitranagykéren (Milanovce) a ház ablakába egész éjszakára égő gyer
tyát raknak. 

A gyertyakultusz somogyvámosi profán elhajtása szerint az eladólány
nak olyan gyertya fénye mellett kell az éjféli misére öltözködnie, amely 
menyasszonytáncnál már lakodalomban is világított. 

A hagyomány liturgikus forrása: karácsony éjszakáján Betlehemben 
nagy fényesség támadt, új napfény született, az Or dicsősége beragyogta 
a pásztorokat (Lk 1, 9), és az egész világot. Amint Gyergyában é neklik: 

Oh Atyának öröme, 
Oh anyának s-:.erelme, 
Oh anyád Atyja aludj, 
Oh anyád Fia aludj, 
Oh napfény, 6h élet, 6h édes ]t!zus, 
Ob édes- }é:.us-.40 

Ebből érthető, hogy az éjféli miséről hazajövő tápai gazda, kezében az 
asztalon még mindig égő gyertyával, a világ most született világosságának 
jelképével kimegy az istállóba, hogy megnézze, megsimogassa a jószágot, 
és messzire űzze a leselkedő, károkozó gonoszt. A tápai lányok pedig szin
tén ezzel az égő gyertyával állanak ki a kapuba, hogy az evangéliumi okos 
szűzek példájára várják a vőlegényt. A szóregi gazda régebben karácsony 
éjszakáján tüzet gyújtott és átvezette rajta a lovát, hogy majd ne legyen 
ijedős. Amikor Valkonya hivő népe Bánokszentgyörgyről az éjféli misé
ről hazaérkezik, száraz gallyakat vagy szalmát gyújtva világít.41 

Az ünnep legjellegzetesebb készületei közé tartozik a lakószoba, kará
csonyi asztal szalmával való telehintése, illetőleg ennek jelképes, de szívó
san élő maradványaként az asztal alá helyezett kosárban szalma, vető
magvak, továbbá kultikus szándékkal rájuk helyezett házieszközök be· 
hordása. A hagyomány olykor már csak csökevényekben Európa-szeete 
ismeretes, illetőleg élt. Eredeti vegetációs célzata, az Adonis kertjének 



archaikus képzetkörével való összefüggése, meditercán jellege kétségte
len.42 Természetes tehát, hogy különbözó fokozatokban inkább hazánk 
déli részein, a franciskánus múveltségú magyarok, sokacok, horvátok, 
bunyevácok, bánáti bolgárok, továbbá pravoszláv szeebek körében él. 

A földre hintett szalma biblikus népi értelmezés szerint már a betlehe
mi istállót jelképezi. Altalában úgy magyarázzák, hogy legyen a szállás
kereső Máriának, Józsefnek és a szamárnak helye, ha útjukban betérné
nek a családhoz. A szalmának és a ráhelyezett holmiknak szentelményi 
erőt tulajdonítanak. 

Martonfalvy György az ünnepek megüléséről már idézett beszédében még el
mondja, hogy rosszul ünnepelnek az emberek, mert karácsony napján s4almával há-
411Íkat hétöltik, s a4on, nem tlgyokban fekün:.nek, mint a rácok és más némely ke
res4tyé11 11evet viselók. As4talaikat kaláccsal, méz<.el, bo"al éis<.akán fl<. angyalok 
s<.ámára megrakják. Egé,<. éjs~ka tü~eiket bé nem takrjJ.It., barmaikat s~énával 
tartják. Két karácsony kö~hen nem fonnak, sütnek, kér.ót nem adnak. 

A szalma és a többi gazdasági holmi elkészítése a családfő feladata, sőt 
kötelessége. A kiszombori gazda hajadonfővel hozta a szobába. Amikor 
belépett, háromszor e szavakkal hajtott térdet: möggyütt a Kis Jézus. 
Utána a családdal együtt elmondta a Miatyánkot és Üdvözlégyet. Csak 
ezután tette a kosárra, magvakat is rakván rá. A tis:zas:zigetiek (ószentivá
niak) mindent födetlen fővel hordanak be a lakószobába. 

A szegedi tájon egyébként az asztal alá szakajtóban búzát, szalmát, 
takarmányt tesznek, sokszor még só is kerül melléje. A szakajtó mellett 
~ok helyen ott van a lószerszám is. Tetejére kerül a gazda kalapja, sap
kája, jegykendö, istráng, sulyok, nagykés, olykor balta, mosogatóruha. 
Mindcz - családonként hol az egyiknek, hol pedig a másiknak nagyobb 
foganatosságában bízván- késöbb a fájós testrész, beteg jószág beborítá
sára, meghúzogatására szolgált. Lúzsok ormánsági faluban a lovak békóit 
láncolták az asztal lábához, hogy ne lehessen ellopni őket.43 Miskén hosz
szú rudallókötéllel kötözik meg. A hagyomány nyilván még másfelé is él. 
Eredeti célzata: a karácsonyi asztalhoz kapcsolódó szertarttísok és szán
dékok foganatosságát a gonosz ne rontsa meg. Kiskórösön a katolikusok 
jégeső ellen azt a baltát dobják ki az udvarra, amely karácsonykor az 
asztal alatt volt.44 

Az a szegedi népi hiedelem, hogy ezen az éjszakán az angyalok pihen
nek meg a szalmán, sőt magának a Kis Jézusnak is ez a fekvőhelye. In
nen alsótanyai neve: Jézuska ágya, Ószentivánban Jézus ágya, Szatyma-
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zon ]~us jás~la, Tápén karácsonyi já~ol, Kiszomborban jé~uskafész_ök. 
Más magyarázat szerint a Jézuska szamara telepedik rá, és eszik a takar
mánybóL Ahol ezt a készületet elhagyják, oda a Kis Jézus nem tér be. 

Már említettük, régebben az egész lakószahát telehintették szalmával, 
hogy annál hasonlatosabb legyen a betlehemi istállóhoz. Él a híre, hogy 
ilyenkor rajta is háltak. Az ajtót S~eged-Alsóvároson, Törökkani~sán kis
sé nyitva hagyják, hogy a Ki~ Jézus be tudjon jönni, ne találjon zárt 
ajtóra és 7.árt sz.ivekre. Ez eredetileg még a karácsonyi halottkultusz ma
radványa. Az ünnepek után a szegedi tájon a szalmát csóvákban gyü
mölcsfákra kötözték, Dombiratoson az istállóban a tehén jászla fölé 
akasztották jószágvész ellen. 

Az ősi Báta faluban vetőmagvakat, szerszámot, zablát, kenyérsütéshez 
használatos kovászfát, kevcrőlapockát raktak az asztal alá. 

Nyitragerencsér (Hrnciarovce) magyar faluban karácsony estéjén a 
gazda egy csomó, a tetőfedéshez előkészített és kice - NyitranagykéreD 
- bárányka - néven emlegetett rozsszalmával köszönt be a szobába ösz
szegyűlt családhoz: 

Aditm Isten. mimien iót, 
Ami tavtJly s~úken vót. 
Grz~dának bort, bú~át, 
Ga~dassz.onynak tyúkot, ludai, 
Lányoknrzk, legényeknek egy·efiY s~~p mátkát, 
Ors~águnknak cserides b~lt.esS~fiel 
E.s megmaradást. 

A gazdaebeköszöntés után a szalmát, amelynek most már bárány, ls
ten báránya a neve, berakja az asztal alá. Ott i.:> marad a földre terítve 
az ünnepek idején. Utána kiviszik, elteszik. Késóbb a költő lúd alá te
szik, vagy fát kötöznek át vele. 

A gazda kezébe most a felesége kerek kalácsot ad, és rostába tett diót 
tart eléje. A dióból a családfő egyet-egyet a szoba négy sarkába dob, majd 
a kalácsot az asztal belső sarkára helyezi. A sarokpad, másként padszáj 
tetejére teszi a szénát, az asztal alá a szalmát, és erre szekérláncot, eke
vasat is dob. A szalma és széna ünnepek alatt végig a helyén marad. Utá
na a szénát teheneknek adják, a szalmát tyúkok alá szórják. 

Vacsora kezdete előtt a padszájban a szénától balra ülő gazdához ros
tát visz a felesége, ebben búza, szőló, dió, alma, ostya, méz, feketebors, 
fokhagyma. Mindezekből a gazda ad a család tagjainak. A fokhagymát 



annyi darabra törd eli, ahányan vannak, majd a magáét mindenki ostyába 
teszi, mézbe mártja és megeszi. 

Most kezdődik a vacsora. A gazda minden fogásból az angyalok részé
re a szénára tesz egy keveset. Vacsora közben mellette balra ül a gazdasz
szon y, majd a menyecskék és férjeik következnek. A szénától jobbra a 
gyermekek ülnek. Vacsora alatt a szoba közepén áll a karácsonyfa, rajta 
égő gyertyák. Utána a karácsonyfa az asztal belső sarkára kerül a kalács
csal együtt. A vele keresztben lévő sarkon gyertya ég. A kalácsot az ünne
pek után eszik meg.45 

A közeli, zoborvidéki Kolon (Kolinany) faluban a karácsonyi szalmát 
elégetik. A tűz körül mondogatják: ég a karácsonyi báránykal Utána a 
gyerekek a hamura fekszenek.46 A játékossá vált szokás eredeti célzata 
szerint az egészség megoltalmazására irányult. 

Göcsejben az asztal alá kis csomó szénát és szalmát tesznek. A család 
valamelyik tagja ráfekszik, hogy ., jelképezze szalmán való fekvését". 
Sok házieszközt, szerszámot, vetőmagvat is tesznek részben az asztalra, 
részben alája, hogy használatukon, illetőleg termésükön áldás legyen.~7 

A szólőtermelö Zala somogyi faluban a szalmával, szénával, illetőleg 
gabonaszemekkel, kukoricával megrakott szakajtóra metszókést is tesz
nek. Pusztakovácsiban József ácseszközeit: a fúrészt, vonókést is rárak
ják.47;a 

A szobának szalmával való felhintése evangélikus szlovákjainknál is 
általános. A szalmának szintén szentelményi erőt tulajdonítanak.4B 

Bátya .,rácainak" körében élő hagyomány szerint vacsora előtt a gazd
asszony bögrébe öntött vetőmagvak közé szúrt három szál égő gyertyával, 
a gazda pedig egy köteg szalmával jön a szobába. A szalmával imádkozva 
kerüli meg az asztalt. A többiek is velemondják a Miatyánkot, Üdvöz
légyet, Úrangyalát. A szalmát most szórják szét, terítenek belőle az asz
talabrosz alá is. Csak ezután kezdődik a vacsora. 

Az ünnepek alatt a szalmán szoktak aludni, hogy betegek ne legyenek. 
Karácsony másnapján összeszedik, és az ágyzsákokat töltik meg vele, 

a régi szalmát kifordítják belőle. Ha öreg ember is van a háznál, azt fek
tetik a frissen töltött szalmazsákra, hogy - mint mondják - a télen ne 
haljon meg.49 

Jankó János írja,50 hogy a bácskai sokác gazda karácsony estéjén szal
mát visz a házba. A szobában a földre szórja, jut belőle az asztal alá, de 
az asztalra is. A szaba szalmájából visznek a ház más részeibe: konyhába, 
pincébe, padlásra, istállóba, jószág alá is. Az asztalabrosz alá almát tesz
nek, ezt mindhárom karácsonyi misére elviszik, harmadnap pedig dara
bokra szelve, a marhának adják. Az asztal alatt zab, kukorica, amelyet 
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az ünnep harmadnapján az aprójószággal etetnek meg. Azt a kötelet, 
amellyel a szobába hozott szalmát átkötötték, az asztallábai köré tekerik. 
Harmadnap kört alkotnak belőle, ebben etetik meg a baromfit. Az asz
talra szórt szalmát gyümölcsfára kötik, hogy a fa ne szórja el éretlenül a 
gyümölcsét. Az asztal alá behozzák még az ekevasat, lószerszámot és 
ostort is. 

A szalmát szétszórván, kiválasztanak három olyan kalászt, amelyben 
még benne van a szem. Ezeket három kis gyertya közé teszik, melyeket 
egy fiúgyermek tart kesztyűs jobb kezében. A fiú hármat fordul sarka 
köriil, miközben mondja: dicsértessék a Jézus l Mindnyájan felelnek: 
Krisztus megszületettl A fiú: vigadjunk tehát! Ezután ugrik egyet és cl
oltja a gyertyákat. Hercegszántón a gyerek ezt mondja: köszöntöm Adá
rnot meg Évát és a karácsonyestét (éestitam vam Adama i Evu i Badnie 
vece). A családfő most előveszi a badnjacát, vagyis kenyér alakú fonott 
kalácsot. Az alsó haját keresztbevágja, majd ráteszi a levessel telt tálra. 
Most imádság következik, az amen után a békesség jeléül összecsókolóz
nak. Megcsókolják a karácsonyt jelképező szalmát is. 

A baranyai Szalánta sokác családjaiban .,karácsony este - írja51 Dö
mötör Sándor - a gazda szalmát hoz be a szobába, és eiteregeti a padlón. 
Ilyenkor a családfő nem az ágyban alszik, hanem a padlón, illetőleg a 
szalmán, mint egykor a pásztorok. A szalma mindkét ünnepnapon ott
marad a padlón. A két ünnepnap elteltével összeszedik és a kertbe viszik. 
Egy-egy marékkal a gyümölcsfákra kötnek belőle, hogy jó termésük le
gyen: mintegy elzárják a rontás és ártalom elől. Karácsony estéjén azon
ban nemcsak aszoba földjére, hanem az evősarokban lévő karácsonyi asz
talra is szalmát hintenek. Erre teszik rá az ünnepi abroszt. A szépen ki
terített és elsimított abroszra mindenféle magot szórnak: kukoricát, bú
zát, zabot, árpát, rozsot, kendermagot, babot, borsát, diót stb. Ezek más
nap reggelig maradnak az asztalon. Ekkor összekotorják valamilyen 
edénybe, kiviszik a kertbe, és szétszórják, mintha vetnének, hogy min
denből jó terrnésük legyen az új esztendőben." 

Mohácson az égő gyertyával és szalmacsomóval belépő gazda anya
nyelvén így szól: boldog bővedestét és Jézus születését95 kívánok! Ezt 
háromszor megismétli, miközben a szalmát háromszor odébb teszi. 

A drávamenti sokácoknál a köszöntő így hangzik: dicsértessék a Jézus, 
boldog karácsonyt és jó nyarat, mindenkinek erőt, egészséget! A baranyai 
bosnyákoknál: dicsértessék a Jézus l Boldog karácsonyt és új esztendőt 
kívánok. A válasz: amen! A maga lelke az lsten előtt! A többi már ter
mékenységet bűvölő mágia.52 
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A szalmaszórást ismerik a bánáti bolgárok is. 53 

Majd százéves feljegyzés szeriot a beregi ruszinok szalmával teritették be a ház 
földjét. Azon mindenki, még az aggastyán is egyszer-kétszer végighengergett, hogy 
derekából a jövő évi csömör a szalmába szallJon. Ezután a gazda ünnepélyes ko
molysággal egy mostanra készített, király néven emlegetett zabkévét az asztalra 
tett. Közben kívánta gyermekeinek és egész családjának. hogy ahány zabszem van 
á kévébcn, az Isteo annyi bárányt, juhot, tehenet, ökröt, félasztagos zabkereszteket 
adjon jövőre. A kévére vacsora közben az elsó pohárból minden családtag három 
csöpp pálinkát öntött. Mellette széna volt és annyi vöröshagyma. ahány a ház lakó
ja. Ezután egy eleven juhot, vagy borjút - polóznik a neve - hoztak be. Minden 
főtt, vagy sült ételból adtak neki egy-két kanálnyit. Utána a gazda az istállóba ment 
és az ott t-:leló marhákkal sót nyalatott. Ilyenkor egyébként a ruszinok is úgy tart
ják, hogy a jószág, különösen a tehén megszólal és emberi hangon panaszolja, hogy 
a gazda miként bánt vele az elmúlt év folyamán.M 

Felsorolásunkat a magunk gyűjtésével is hosszasan lehetne folytatni.55 

Utalunk itt is Pócs Éva fejtegetéseire,[i6 aki helyesen tesz különbséget a 
vegetáció és egészség archaikus intenciójának továbbélése és a másodia
gos népi értelmezés : a betlehemi istálló felidézésének üdvös szándéka 
között. Mint sokfelé mondják, a Kis Jézust várják így: a Szentcsalád hát
ha az ő hajlékukba tér be, és a Kisded önáluk születik meg_ Nyilvánvaló, 
hogy eredetileg a család karácsony éjszakájára hazatérő balottjait várták 
a terített asztal mellett a fekvőhellyel is. Jellemző módon Kapuvárott a 
szalmának fogadjisten a neve. 

Az angyalok felszólítására pásztorok hódoltak először a betlehemi Kis
ded előtt. Érthető tehát, hogy ivadékaik az új esztendő mágikus előkészí
tésében, a karácsonyi ünnepkör jellegzetes hagyományvilágában, főleg 
a bajelhárításban, gonoszűzésben kiváltságos szerephez jutottak. 

Göcsejben a pásztorok a sötétség beálltával, a kezükbe vett csöngettyű 
és kolomp rázásával, kürtfúvással, ostorpattogtatással végigvonulnak a 
falun, jelezve - mint mondják - a Betlehembe menést. Azt hiszik, ha 
ilyenkor nagy lármát csapnak, a következő évben sok malac és borjú 
lesz.57 Nagyatádon a majorokból és környező filiákból a juhászok ünnep
lőbe öltözve vonultak fel és járták a község utcáit: elöl a kisbojtárok 
csöngettyűvel, majd a bojtárok kolompokkal, maguk a juhászok kariká
sukkal ütöttek zajt. Nem az éjféli misére, hanem a pásztorok miséjére 
mentek.58 A ráckeresztúri Szentlászlópusztán a köszöntő belépve a kony
hába, kérdezte: meghallgatják-e az lsten izenetét? Ha igen, akkor a kö-



szöntő megrázta a kezében lévő kolompot. E jeladásra udvaron várakozó 
társai egymástól hét-nyolc lépésre állva, új sudárral ellátott ökörhajtó 
ostorokkal durrogtatni kezdtek. Közben odabent is elhangzott a köszön
tővers. Most a kolomp ismételten megszólalt, mire a durrogtatás abba
máradt es a társaság továbbment. 59 

T ápiósápon ilyenkor a pásztorok minden gazda házánál megjelennek egy-egy kö
teg nyárfavesszővel és elmondják a következő jókívánságokat: dicsértessék a Jézus 
Krisz.tus, adjon lsten jó estéti Megengedte érni Krisztus Urunk sz.ületése napját, de 
engedjen még több sz.ámos esztendöket is, hogy több S<.tÍmos es:r.tendóket megérhes
sünk együtt erőben, egészségben, testben és lélekben, hosszú életben Adjon bort, 
búzát, békességet, holtunk után örök üdvösséget. Dicsértessék a Jézus Krisztur! 
A köszöntő elhangzása után a gazda minden pásztor kötegéből egy szál vesszőt ki
húz és aprószentek napján a jószágokat megveri vele, hogy elkerüljék a betegséget 
és hogy szaporák legyenek.60 

Hallgassuk meg Manga János gazdag gyűjtéséből61 az érsekvadkerti 
hagyományt is: "A pásztorok minden házhoz elmentek, ahonnét marhát 
őriztek ... Velük voltak a feleségeik és a fiaik, de ők kint maradtak az 
utcán, vagy az udvaron. A feleség és a fiú vitte az üveget, amibe a bort, 
vagy pálinkát öntötték és a kosarat, amibe az egyéb ajándékokat rakták. 
Az aprószenteket, a vörösgyűrű vesszőket a pásztor a hónalja alatt vitte, 
botját pedig a jobb kezében. Belépett a szobába és elmondta a köszön
tót ... Egyes családokban régebben a gazda, mostanában a gazdasszony 
kötényébe csavart visszakézzel három vesszőt húz ki a kötegböl, majd 
rávág a pásztor farára és ezt mondja: "frissek legyenek és szaporodjanak 
a barmok." Amikor még a gazda húzta ki a ve~szőt, ezt mondta: "a jó 
lsten tartsa meg az én jószágaimat erőben, egészségben, hogy sok szapo
rodás legyen ebben az esztendőben betegség nélkül Isten és országunk 
javára. A pásztor megverése után a vesszőket az asztal mögötti sarokba 
tették ... " 

Vámosladányban az asszonyok karácsony napján kalácsot és pálinkát 
szoktak vinni a pásztornak, aki egy csomó fűzfavesszőt tesz a gazdasz
szony elé, ez meg egy szálat húz ki belőle. Ahány rügy van a kiemel t ágon, 
annyi szaporodást remélnek a következő esztendőben jószágaik között. 
Vesszőt húzni csak kendővel szabad, mert különben kopasz lesz a borjú. w 

Bori (Bor) faluban is karácsony böjtjén járnak a pásztorok. Köszöntő
jük után a gazdasszony két nyírfavesszőt húz ki a csomóból, kötényébe 
csavart kézzel, majd a kihúzott vesszőkkel ráver a pásztorokra. Erre ezek 
ugrálni kezdenek, hogy a barmok frissek ~s egészségesek legyenek. Ha 
a vesszökön sok az ág, akkor a jószág szapora lesz.61 



A galgamácsai pásztorok az erdőben vesszőt szednek, és csomóba kö
tik, reggel pedig a szentmisén, nyilván a pásztorok miséjén, megáldatják. 
E vesszóknek itt is aprószentek a neve. A pásztorok hónuk alatt viszik 
házról házra. A gazdasszony a kezét itt is kötője sarkába csavarja és visz
szakézből annyi vesszőt húz ki, ahány jószág jár ki a házból a legelőre. 
Elveri velük a pásztorokat, mire ezek ugrálni kezdenek. A vesszöket ki
lenc napig a sarokba állitják. Nem szabad hozzájuk nyúlni. Aki megfogja 
őket, beteg lesz. 

A felsorolást még hosszasan lehetne folytatni.62 Megjegyezhetjük, 
hogy e hagyományok máshol, főleg Dunántúl Márton, sok helyen pedig 
Szent György napjához kapcsolódnak. Célzatuk szerint az Aprószentek
napi vesszőzéssei egyeznek. A pásztorokkal egyébként még majd az éjféli 
misén is találkozunk. 

A gonosz zajütéssei való elriasztásának más jellemző, régebben sok
felé élt módja volt a lövöldözés, vidékenként váltakozva karácsony esté
jén, éjszakáján, éjféli mise idején, esetleg Szilvcszter estéjén. Már Komá
romi Csipkés György írja (1671), hogy az emberek karátsan napján öriil
nck és örömet lónek.63 

Szeged városában még századunk elején is sok háznál puskalövés előzte 
meg a karácsonyesti étkezést. Az udvarban a gazda vagy a levegőbe, vagy 
a trágyadombra irányította. Kint a tanyán háromszor is lóttek egymás 
után. A helyi hagyomány szívósságára jellemző, hogy a tanács már I 8 I 9-
ben hiába tilalmazza: bent a városban puskát kilőni, kivévén veszedett 
állatokra, még karácsony és újesztendő napján sem szabad, egy arany 
büntetés alatt. 

A szokás Hercegszántó sokácai, Buják patócai között is járja. Sály bor
sodi faluban csak egy helyen lőnek. Ennek elhangzását várva, minden 
család egyszerre kezdi meg a vacsorát. 64 

A téli napforduló örömünnepérc, a föld jövőévi áldásának, a család és 
jószág gyarapodásának kiérdemlésére, a szellemvilág megvendégelésére 
az európai pogány népek nagy, kultikus célzatú áldomásokkal65 éltek. 

A hajdani áldozati lakomákra nálunk már alighanem csak a decemberi 
disznótorok emlékeztetnek. A keresztény ember a nagy ünnepekre böjt
tel, megtartóztatással, testi-lelki tisztálkodással készül, hogy így érde
melje ki a karácsony, illetőleg új esztendő áldásait. 

Adám és Éva ünnepe hamvazószerda és nagypéntek mellett katolikus 
népünknél a legszigorúbb, de örömmel vállalt böjti nap. Innen deák neve 
is: ieiunium gaudiosum. Szegedi öregek valamikor egész nap nem szok
tak mást enni, csak kenyer;!t és nyers, olajba áztatott savanyúkáposztát. 

68 



Ismét mások són, kenyéren, vízen böjtölnek. Csépa hagyománya szerint 
egész nyáron szomjas lesz, aki karác9ony böjtjén akárcsak vizet is iszik. 

A böjt miatt éhes gyermekeket az újkigyósiak azzal szokták biztatni, 
hogy jutalmul majd meglátják az arany szekeret a mennyezeten. Balás
tyán ezüst csikókkal vigasztalják őket, amelyek a ház tetején nyargalnak. 
Ki is szokták küldeni őket, nézzék meg, vajon látják-e már a csikókat 
ott szaladozni. Régi sz.óregi hiedelem szerint meglátja az aranymadarat 
aki a karácsony böjtjét megtartja: a madár beszáll a szobába és végigsétál 
a mcstergerendán. Az Európa-szerte ismert66 hiedelemnek szlovák,67 er
délyi magyar református6tl párbuzamai is vannak. 

Aki e napon húst eszik, azt Kompöc szegedi eredetű népe szerint el
viszi az ördög. 

A karácsonyi asztal, vagyis a karácsonyesti étrend hagyományvilága 
máig igen eleven. Az egyház-adta újabb böjti fölmentésekkel csak a vá
rosi, műveltebb körök élnek, parasztok és öregek máig kitartanak a nö
vényi eredetű eledelek mellett. Még halat is ritkán esznek. 

A karácsonyi asztal hazai, illetőleg közép-európai világát Pócs E.va 
rendszerezte. Az értékes, többször idézett dokumentáció fölment bennün
ket a részletezés alól. Mi itt is a liturgikus eredetű és ihletésű mozzanato
kat emeljük ki. Először szólunk az előkészület, azután a lakoma sajátos
ságairól, majd meg az egyes ételekhez fűződő áldozati, illetőleg meg
szentelő, megerősítő szándekokról. 

A vigília fő étkezése egyes palóc vidékeken kora délután, egyébként 
a rendes vacsoraidőben történik. Jól megéheznek a böjt után, de addig 
a szegedi tájon nem látnak hozzá, amíg az első csillag föl nem tűnik az 
égen. Régebben a békési evangélikus szlovákok is egész nap böjtöltek. 
Csak akkor ültek asztalhoz, amikor az esthajnalcsillag (zorniéka) föltűnt 
az égen. 69 Székesfehérvár-Felsővároson esti harangszóra kezdődik. A csa
lád közösen elmondja az Úrangyalát, és csak utána fognak az evéshez. 

A vacsorán ősibb, archaikus hit szerint az asztalnál megjelennek, ott 
vannak a halott ősök is. Hangonyi hiedelem szerint ilyenkor nem jó az 
asztal alá nézni, nyilván mert oda telepednek a lelkek. Selmecbánya szlo
vákjai a vacsorából adnak minden jószágnak, dobtak ki belőle a szelek
nek, a tűzbe pedig halottjaiknak. Terítenek a távollévő családtagnak is. 
Oresen hagyják a helyét.70 Ezért történik valami jelképes módon az el
hunytakról is gondoskodás. Nagykanizsán a közelmúltban elhalt család
tag számára is terítenek. Ugyanitt a fogásokból a tűzbe is vetnek, a tisz
títóhelyen szenvedók táplálására. A terített asztalt egész éjszakán át 
Hosszúhetényben úgy hagyják, hqgy - másodiagos magyarázatként - a 



halottak helyébe lépő Szent Család is jóllakjék belőle. Nógrádsápon a ka
rácsonyi asztal alá kis teknőt tesznek. Ez a Mária teknóje. A vacsora fo
gásaiból mindenki rak bele. Másnap koldusok kapják. Hasonlóképpen 
Egerbaktán is: egy tányérba mindenki rak a maga ételéből, majd a jó
szágnak adják oda. A szegedi tájon vacsora elején mindent az asztalra 
készítenek, hogy közben ne álljon föl senki. Aki a hagyományról meg
feledkezve mégis fölkel, a szatymaziak szerint az új esztendőben a más
világra távozik az élők sorábóJ.71 Ebbe a képzetkörbe tartozik az a tápai 
hiedelem is, hogy karácsony böjtjén, de főleg éjszakáján nem jó senkiért 
sem az ablakon beszólni, mert akkor az új esztendőben meghal a család
ból valaki. 

A könnyen vihető, hozható abrosz a karácsonyi asztal bűvös erejét, ve
getációs szándékait veszi át, illetőleg közvetíti számos hagyományunk
ban. Nemcsak egy, hanem két, sőt Görgeteg somogyi faluban, a szlovák 
eredetű Miskén három asztalterítővel is találkozunk. Ebbe a gyakorlatba 
nyilvánvalóan belejátszott az is, hogy valamikor karácsony éjszakáján -
mint később látjuk - egymást fölváltva, három takaró borította a temp
lomi oltárt. Ez a göcseji Kányaváron - mint mondják- a három isteni 
személy tiszteletére történik. 

A szegedi tájon régebben a beteg embert, jószágot vele simogatták, 
kötötték át. A karácsonyi magvakat, takarmányt, szalmát az ünnepek 
után erről az abroszról szórták oda a jószágoknak Apátfalván ebből ve
tették a búzát. 

A hercegszántai sokácok a karácsonyi abroszt régebben betegre teritct
ték. A falu magyarjai ellés idején az istállóajtóra függesztették, amíg a 
kisborjú világra nem jött. 

Pócs Éva térképéből kitűnik, hogy egynél több abroszt leginkább a 
Zoborvidéken, ZaJában, Baranyában terítenek föl. Van külön karácsonyi 
abrosz is, amely csak ilyenkor kerül asztalra. Utána legföljebb búzát ve
tettek belöle Pócs Éva felsorolt helységei me ll ett Tápé, Balástya, Csö
köly, Nemessándorháza, Lickóvadamos, Hosszúpereszteg, Vásárosmiske 
falukban is. Algyőn sütőabrosznak használták. Használatukról is részle
tesen tájékoztat bennünket: a vetőmagvakat teszik két abrosz közé. 

Bátán a szépen hímzett, gondosan őrizgetett karácsonyi abroszt a lako
dalomban a menyasszonyra vetik, hogy a rontás ne fogjon rajta. A meny
asszonyos házhoz látogatva reá is, a vőlegéll.yrc is ráterítik. Eredeti cél
zata szerint nyilván még az asszonyi termékenységet, a család boldogulá
sát akarták előmozdítani. 

Menyhén (Mechenice) a gazda és r:,zdasszony együtt teríti föl a két 



abroszt, háromszor ;:ncgcserélve az alsót és felsőt, miközben párbeszédet 
folytat a gazhúzásróL Ezután vetésutánzó cselekmény következik. A 
gazda bemegy a szobába, a gazdasszony pedig kint marad és búzát szór 
az ablakra. A gazda az asztal mellől kiszól: mit vet kend? A gazdas~zony 
ezt kiáltja be: ezüstöt, aranyat, gyöngyarany búzát, mindennapi jó sze
reneréti 

Pogrányban (Pohranice) szintén két abroszt tesznek föl. A gazda és 
gazdasszony egymással szembenállva húz egy-egy abroszt, a következő 
párbeszéd kíséretében: mit hziz kend? Vszögöt, konkolyt, Boldogasszony 
tízparancsolatját! Ezt háromszor ismétlik. Úgy vélik, hogy ezzel a szer
tartással a gabonából kihúzzák a piszkot és üszögöt. Az őrségiek szerint 
::1 termés tiszta lesz, ha két karácsony között az asztalle van terítve. 72. 

Az abrosz, továbbá az abroszra, abrosz asztal alá helyezett, esetleg a 
szoba földjére, padlójára tett széna, szalma, vetőmagvak, gazdasági esz
közök, használati tárgyak az archaikus hagyomány értelmében karácsony 
éjszakáján szinte természetfölötti erővel telnek meg, paraliturgikus szen
telménnyé válnak. Mágikus hitelük fölött eljárt ugyan az idő, a megszo· 
kás azonban még mindig életben tartja öket. 

Egy eber gó ci boszorkánypörben (1746) elhangzott val!umás: Karácson estén a~:; 
as~talyra sok félét rakott: ros tát, bú~át, seót almát, kenyeret, kJJlticsot etc. és a~o
kat külöm/J külömbféle allapotokra applicalta.13 

Göcsejben, továbbá Zalatárnokon, Nemesszentandráson, Zalaszent
balázson, valamint V as ban kaszakövet és sót tesznek a karácsonyi asztal· 
ra. A szikrázó kaszakő világosan a mennykövet helyettesíti, amint egy 
pókaszepetki ember meg is erősítette. Máshol erről már elfeledkeztek. 
Az égből lehulló mennykőnek, Isten nyilának különös foganatosságot, 
szemelményi erőt tulajdonítanak. ,.A talált mennykövet - írja74 Gönczi 
Ferenc - hazaviszik és gondosan elteszik, hogy alkalomadtán egyes be
tl!gségeknél orvoslásra használják. Némely háznál évszázadokon át tarto
gatják mindaddig, amíg csak el nem vesz. Mint valami ereklyét őrzik. 
Rendesen a mestergerendán, üstökben, padláson, a ház keresztvégében 
és a talp boranájában tartják. Azt hiszik, hogy ez elhárítja a mennykő
csapás veszedelmét. Az ilyen házhoz, mint hiszik, még csak nem is köze
leg a mennykő." Elmondja még, hogy Bánoks:r.,entgyörgyön egy kis 
mennykő tejesfazék-tartóba csapott. A gazdasszony ezt észrevette, meg
őrizte, és minden karácsonykor az asztalra tette, hogy ,.ott, arra az évre 
gyógyító erőt véve magába", fölhasználhassa. 



Ahol karácsony este ott a mennykó - újabban ennek helyettesítésére 
a kaszakő -, ott a jószág nem pusztul. A tehén fájó tőgyét azzal húzogat
ják meg, hasonlóképpen a szoptatós asszony megdagadt mellbimbóját is. 

Az asztal szakrális ékessége a lucabúza, amely archaikus vegetációs, 
illetőleg eucharisztikus szimbólum egyszerre. A nép a megtestesült Igét, 
az emberrévált Jézust a kizöldellő búzaszem és kenyér képében is szem
téli, ünnepli. 

Mezókövesdi jámbor magyarázat szerint még a vetés is eljön köszön
teni Űt.75 

Mint majd máshol elmondjuk, az esztendő legrövidebb napján, legsöté
tebb éjszakáján, Luca estéjén kezd a délvidéki magyar, délszláv, német 
gazdasszony tányérban búzát csíráztatni. Éppen karácsony estéjére már 
szép zöld szálat ereszt. Odakerül a karácsonyi asztalra, templomi oltárra. 
Sokszor égő gyertyát is tűznek közé. Az ünnepek után paraliturgikus 
szcntelménnyé válik, leginkább jószággal etetik meg. 

A karácsony népi szimbolikájából a bárány sem hiányzik. 
A szegedi tájon a múlt században, itt-ott még manapság is a gyerekek

nek ajándékul karácsonyi bárány, kisbárány, tápaiasan sárbuba, maksus, 
Drágszélen Jézuska báránya néven emlegetett bárányalakú játékszer ké
szül szikföldből, esetleg sárból. Vékony fácskából, gyufaszálból -.ran a lá
ba, borsóból a szeme, báránygyapjút is ragasztanak rá. Karácsony estéjén 
régebben vagy koledáló, azaz köszöntő gyerekek kapták ajándékba, vagy 
az abiakba rakták, végül ezt is a család gyermekeinek ajándékozták.76 

Manapság - ahol még nem feledkeztek el róla - a karácsonyfa alá, a luca
búza mellé teszik. Tápai gyerekeknek azt mondják, hogy a Jézuska haj
totta nekik az ablakba. A játékszer bizonyára más vidékeken sem volt 
ismeretlen. Utalunk arra, amit a zoborvidéki magyarság bárány néven 
emlegetett karácsonyi szalmájáról mondottunk. Emlékeznek rá a herceg
szántai sokácok is.77 

A bárány-szimbolum a szlovákoknál is félreérthetetlenül a karácsonyra 
utal. V elke Rovne (Nagyróna) népe szecin t legelőször kisbárányt kell ka
rácsonyi ajándékul átnyújtani, meet így áldással jár az új esztendő. 7~ 

A játékszer, illetőleg szokás a betlehemi jelenetet idézi: a barmok 
között Isten báránya született a világra, aki majd elveszi a világ bűneit 
és gondot visel az emberre. 
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Kétségtelenül középkori liturgikus hagyomány, vagyis a pap hajdani 
ház-, asztal- és ételszentelésére emlékeztet néhány főleg németeknél élő 
szokás, amely a Rauchniichte bajor-osztrák világával függ össze a Zwölf
tenz_eit alatt, vagyis karácsonyeste és vízkereszt között, rendesen Tamás, 
karácsony, újév, vízkereszt vigíliáján: a gazda vagy gazdasszony sze n telt 
fűvel, tömjénnel felfüstöli, szentdtvízzel meghinti a hajlékot meg az 
istállókat. Ez régebben a pap dolga volt. 79 

A zoborvidéki Menyhe régebbi hagyománya szerint amikor már az 
egész család körülállotta az asztalt, a gazda meg a gazdasszony kiment 
és tömjénnel a ház minden helyiségét megfüstölték, szentelt vízzel föl
hintették, fokhagymával keresztet húztak az ajtók és ablakok fölött.SO 

Csék (Malinová) középkorban települt németsége vacsora előtt a 
szobát, istállót, pajtát szentcltvízzel hinti meg, hogy a kígyómarás elke
rülje a családot. Vacsora után az erdő közelében lévő szállásra, azaz juh
akolba viszik a Nagyboldogasszony ünnepén szentelt kaprot. Meggyújt
ják, megfüstölik rontás ellen vele az aklot, meg a juhokat.81 Fölszenteli 
a szobát, hajlékot Százhalombatta gazdasszonya is. 

Dunaszentmiklós, 2 V értes somló, V ár gesztes, 83 Leányvár, Magyarpo
lány XVIII. században bevándorolt németjei gonoszűzés céljából lapáton 
vagy alkalma6 edényben parázsra tett úrnapi virággal, esetleg még szen
telt barkával füstölik végig a házat, istállót, ólat, borospincét. Ez nyil
vánvalóan a pap hajdani tömjénezésének paraliturgikus maradványa. 
Rendes templomi tömjénnel füstölnek vacsora előtt sokacaink is. Jelleg
zetes Mosonszolnok német hagyománya: régebben a Máriacellből hozott 
viasztekereset gyújtották meg ilyenkor és végigjárták vele az egész hajlé
kot. Hasonlóképpen Mohács sokacai is. 

A ·kányavári, bozsoki magyar asszony éjféli mise elótt szentcli, illetó
leg füstöli föl a hajlékot, Zanat gazdasszonya pedig utána az istállót. 
Horváth István gyűjtése szerint hasonló Zsidány horvát hagyománya 
is. A szentelés celli máriagyertya, marianske spica hozzáadásával történt. 
Utoljára hagyták a lakószobát, ahova így köszöntek horvátul be: dicsér
tessék a Jézus Krisztus l Krisztus megszületett. Adjon az lsten egészsé
get, békességet, halálunk után örök üdvösséget l Így köszöntek egészen 
újév napjáig. Ez Hollókón már vacsora előtt megtörtéoik. jánoshalmán 
az asztalt szentelik meg, csak azután ülnek mellé. Do:zmaton az éjféli 
mise idején az végzi, aki házpásztornak otthon marad.S.á 

Különben maga az egyházi áldás is egy-két helyen máig él. A bajai 
bunyevácok, mohácsi sokácok Tamás apostol napján a barátok templo
mában kosárba rakott almát, diót, szőlőt, fokhagymát, babot, káposztát, 



sót, mézet, mézeskalácsot, pattogatott kukoricát, továbbá három sárga 
és egy nagy fehér gyertyát szoktak együttesen szente\ni. f:te\eikböl adtak 
a klastromnak is. A szenteltet fehér ruhával letakarva, a szekrény tetejére 
teszik, hogy a gyerek karácsony estéig ne férjen hozzá. 

A Szepe.rség és Poz.sony németsége körében még a század elején is a 
plébános, kántor és számos csengettyüs ministráns gyerek ment a házat, 
illetőleg az ünnepi asztalt megáldani. Szolgálatukért bőséges ajándékban 
részesültek. Ez volt a Klingeltag, de nem tudjuk, melyik nap (in der Vor
weihnachtszeit).85 Helybeli középkori előzményeit, nyomait hiába kercs
tük a pozsonyi kódexek liturgikus szövegei között. 

A szakkutatas már régóta tisztában van a karácsonyesti fogások má
gikus rendeltetéséveL Rámutatott egyfelől a vegetációs, pánspermiás cél
zatokra, az Adoniskert képzetkörére, másrészt pedig a halottak archai
kus kultuszára, etetésére. Mi ezekre a vonatkozásokra éppen csak uta
lunk, és most is elsősorban az egyházi ihletést, adaptációs szándékot ke
ressük, illetőleg vizsgáljuk. 

1gy tehát a téli napfordulat, illetőleg a megtestesülés ünnepe az esz
tendő középkori kezdete, készületc is. Az alvó természet, a téli álmába 
merült anyaföld ébresztése, terrnőre igézése jellemzi a karácsonyi asztal 
képzetkörét. Mint már előbb is láttuk, az óév fölterített termését az Egy
ház valamikor, egyes helyeken még manapság is meg szokta áldani, hogy 
ezzel az áldással elvetve új életre keljen, gazdagon gyümölcsözzék és le
gyen a család táplálására, oltalmára. 

A Fasciculus Triplex (1739) elmondja (de benedictione domorum in 
vigilia nativitads Christi), hogy szláv ajkú országokban karácsony estéjén 
iil pap eljön az asztalt megáldani, tömjénnel megfüstölni, koledálni, hogy 
a hivek hajlékából a gonosz távozzék, és áldás szálljon a házra. A család 
tagjai a pap keresztjét és a nála lévő ereklyéket ájtatosan megcsókolták. 
Az ismeretlen szerkesztő megjegyzi még, hogy ez a szokás Csehországban 
született. Aldásra a vízkereszti házszentelés szövegét ajánlja. 

Az ételek és hajlékok megáldása a praetridentinus időkben hazánkban 
is föltétlenül ismeretes volt. Ennek elnépiesedett bizonysága a karácsony
esti eledeleknek, magvaknak, használati tárgyaknak, sőt emberi gesztu
soknak maig tulajdonított szakrális telitettség, szentelményi erő. 

A liturgikus gyakorlatra más korábbi katolikus adatok hiján is követ
keztethetünk a dobsinai evangélikus lelkész 1622-ben kelt javadalmi 
jegyzőkönyvénck86 följegyzéséből: "A pápista korban szokás volt, hogy 
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a plébános karácsonykor (in vigiliis nativitatis Christi) feszülettel áldoz
va járt körül, mi nyilván bálványimádás lévén, jámbor elódeink helyette 
azt hozták be, hogy az evangélikus lelkész poharat küld körül, és így gyűjt 
magának egy forintot és egy-két garast." 

Mintha a pap karácsonyi szava, áldása épült v•>lna bele és csendülne tovább 
a regösök köszöntőjében: 

Kelj fel, ga~d.a, kelj fel! l rt en s:r_áU a bá:r_adra 
Seregével, népét•el, számyas angyalával, 
Egó gyertyájával, teli poharával. 
Haj, rege rejtem, majd neked ejtem! 
A:r.t is megengedte tercmtó Orsitenl 

Aldáskérö sza va iban: 

Máshol: 

Ha a kendtek asztala szent oltár lebetnc, 
1/a a kendtek kenyere sr.ent ostya lehetne, 
Ha a kendtek bora isten vére lehetne ... 

Boldogfai templom a mi házunk lehetne, 
Bennevaló oltár mi a.rztalunk lehetne, 
Misemondó ruha mi abroszunk lehetne, 
A sr.ent kelyhe mi poharunk lehetne ... 87 

A földre szállott, megtestesült Ige misztériumára akart emlékeztetni 
és az Utolsó Vacsora eucharisztikus rendelkezéseire elóremutatni hajda
nában a karácsonyi eulógia, azaz szentelt, de nem konszekrált kenyér, os
tya, amely a lucabúza képzetkörével is összefügg, és amely a középkorban 
nyilvánvalóan nálunk is hozzátartozott az ünnep liturgikus rendjéhez. 
Amikor a félreérthetőségtől félve, már nem a pap osztogatta a templom
ban, akkor laikus hagyománnyá vált: már karácsony böjtjén a kántor, 
mester, harangozó, egyházfi jövedelemszerzés, koleda okából osztogatta 
a nép közöt:, amely a töblft kultikus eledelek mellett, ennek is szentclmé
nyi cril• tulajdonított. A Zoborvidéken Alsóbodok (Bodok) faluban lát
tunk paraszehajlékban is ilyen különleges ostyasütót, amely Krisztus-jcl
képet is r.vomott beh~. 

A karácsonyi ostya, Bélapdtfalván, Szarvaskőn, Felnélneten emlege
tett nevén mo!nárkalács osztogatása, illetőleg eszegctése - tudomásunk 
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szerint - ismeretes az északi, fóleg palóc, továbbá göcseji magyarság, 
hasonlóan a szlovákok, csehek, lengyelek körében. Egyik-másik, XVIII. 
század folyamán Alföldre települt palóc közösség körében, így Mezőko
kovácsházán is él. Hasonlóan a Nyitra vidékéról származó, szlovák ere
detű Miskén is. Itt már a harangozó árulja a piacon. 88 

Az ostyahordás hagyományát a békési szlovákok is sokáig örizték. Tes
sedik Sámuel, a híres szarvasi evangélikus lelkész már a felvilágosodás 
korának gyermeke. Küzd tehát a karácsonyi ostyahordás ellen is. A 
Szarvasi nevezeteJségek c. művében (1759) írja, hogy sikerült a bostiatio 
káros hagyományát megszüntetnie. Szenvedélyes hangon mutatott rá, 
hogy a szokás miért fölösleges: a tanuJók több hetet mulasztanak az ostya 
sütésével és széthordásával, továbbá lopnak, koldulnak, korhelykednek, 
az ostyákkal meg babonaságat Ű2nek. 1771-ben királyi rendelet is tiltja 
az iskolamesterek ostyasütését. Mindezek ellenére a szokás a békési szlo
vákság körében, csak a XIX. század folyamán enyészett el.89 

Manga János idézi a cseh Bozena Nemcová leírását a múlt század de
rekáról: Balassagyarmaton a katolikus tanítók valamikor koledálni men
tek, most azonban ostyát sütnek és ezt ünneplóbe öltözött iskolás lányok
kal hordatják szét a falu népének. Ajándékba, illetöleg természetbeli já
randóságba babot, lisztet, tojást, szalonnát és hasonlókat adtak a mester
nek. 

Még a század elején is a nógrádi Piliny faluban!lO karácsony előtti napokban :t 

kántor ama növend&eivcl, akiket különösen kedvelt, ostyákat küldött a tehetősebb 
házakhoz. Az ostya formája hosszas téglalap volt, azonban azokra a helyekre, mc
lyc:ket különösen meg akartak tisztelni, összesodorták. Az ajdnd~k néven emlegetett 
csomóért a kántor pénzt vagy gabonát kapott, az ostyahordó gyereknek is járt né
hány krajcár. A jc:Iesebb házak a szomszéd faluból is kaptak ostyát. A gyerek a ko
sárba rakott, fehér kendóbe takart osryacsomót lóbálva, ezt a versezetet mondta 
gyors, ének ló beszéddel: 

E.n nagy vigasságot, örömet birdeuk, 
Mert a kisded Jézus egy s~úuól n:.ületett. 
Betlehem városában jds~olba tétetnt. 
Okör és ~amártól 6 megismertetett. 
Sok karácsony napjdt maguk is élf:Jessék. 
Kris~tus sz_ületését örömmel ~enteljék. 
T öbb jeles napokluzl vígan ~nekelj~k. 

A .rzent angyalokkal t.'igan é11ekeljék. 
Ugyana~on angyal s~d/ljon be ide is. 
A sz_ent békességet usz_togossa itt is. 
Mivel a kis Jéz.us rejte<,ik ostydba, 



Bn is a~ért ho<.tam ostyát e hajlékba, 
Mert a kisded }évu ebbe rejte<./ucűk. 
EledeiUl adjtl mtlgtit, ki kéred<.il. 
Dicsértess~k 11 }éVIs Krit<.tus/ 

Karácsboy estéjén a hAz népe ezt az ostyát eszegette, 

A Mátra vidékén az iskolás gyermekek karácsony böjtjén a múlt szá
zad végén szép fehér asztalkendővel bekötött tányéron, tálban vagy ko
sárban ostyát hordoztak szét a faluban, rendesen mise utántól délig. A 
kántor küldte. Minden házhoz annyit vittek, ahányan laktak benne. Mi
előtt átadták volna, itt is verset mondtak. A gazdasszony a szívességet 
annyi lencsével, mákkal, aszaltgombával, esetleg szilvával viszonozta, 
amennyi a gyerekek tányérjába vagy táljába belfért. 

Mátrabalián a kapott ostyát nem ették meg, hanem a gazda ollóval 
szépen kivágta belőle a fölfeszített Krisztust ábrázoló részt, vagy pedig 
az ostyából keresztalakot oyírva, cérnára fűzte, és az asztal fölé, a geren
dára akasztotta. Ott csüngött aztán a jövő karácsonyig. Rendeltetése 
nyilvánvalóan az volt, hogy Isten töltse be áldásával azokat, akik az 
asztalhoz ülnek. 

Terpes faluban az ilyen ostya jdes szentelménynek számít: imádságos 
könyvbe téve, karácsonykor elvitték mindhárom misére. Ha valakit a 
háznál kitelt a hideg, letörtek belőle egy darabkát az ostyából, hogy a 
beteg meggyógyuljon. 

A borsodi palócoknál az ostyát a kántor abból a magból sütötte, amely 
az őszi vetéskor kimaradt, és erre a célra a gazdák elküldötték ncki.91 

A honti Kemence faluban karácsony böjtjén szokták az ostyát a gyerc
kek széthordani, amelyet a pap és a tanító kö7.ösen süttct. Minden ház 
ablakán bekopognak, és megkérdezik: befogtJdják-e az Isten Igéjét?, 
vagyis a karácsonykor megtestesült Jézust. Ha megengedik, énekelnek, 
és az ostyát szétosztják. 

Az ostyahor-dás és a kantácíó névvel illetett versmondás a Zoborvidé
ken karácsony böjtjének déldőttjén, esetleg délutánján történik. Az os
tyák a kántortanító küldi a családoknak. Ez régen egyik jövedelmi 
forrása volt a gyermekek kantációjával együtt, amely még a díjlevélbe 
is belekerült. 

A szokás ismeretes volt az Ipoly mcntén még Ipolyfödémesen (Ipelské 
Ulany), KeletZyén (Klenang), él> más falukban is.92 

A zalai Kékkúton93 hajdanában a karácsony hetét megelőző napokon 
a tanító házában sütötték a karácson)'Í ostyát. Megbeszélték, hány csa-
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lád van a faluban, és kinek milyen színü ostya jár. Ötféle ostyát sütöttek: 
december I 8-án fehéret, 1 9-én zöldágas fehéret, következő nap pirosa t, 
2 I -én kéket, majd pedig sárgát. Az ostyát a legfehérebb búzalisztból ké
~zítették. Az ötféle ostyát osztályozták és átkötötték pamut!al. A csomó
kat tányér ba rakták, majd fehér kendőbe kötötték. Már december 2 3-án 
reggel megindult három fiú velük: 

A három királyok Á~riliból jöttek, 
S~ületett }éV~snak ajándékot vittek. 

Mink is a'l,.ért jöttünk, ajándékot bottunk, 
Mit jelentsen pedig, anól majd így s-zólu11k: 

Fehér ostya jel·d Mtirja tisttaságát, 
Makulátlan levö kegyes atlyaságát. 

A fehér ostyában benne levő 7.öld ág, 
Jelenti Mária mébe tis'l,.taságát, 

Aron vess::;;ejé11ek kit•irdgo7.ását, 
Bűnös embereknek órőmre bo'l,.ását. 

Piros ostya jel'l,.i, hogy értünk s<.envedni 
Fog a Kris'l,.tus }é'l.US piros vért ontani, 

Ördögtől, pokoltól minket megmenteni, 
V égre holtunk után ors'l,.ágába vinni. 

A kék ostya jelzi Umnknak kékségét, 
Ű s<.ent testéti levő sebeknek helyeit. 

Sárga o.;tya je!ú Urunknnk halálát, 
Mi értünk megkóstolt kese1ú poharát ... 

Az ének - nyilván valami régi iskolamester szerzeménye - végével a 
gazdasszony tojással, dióval, aszaltgyümölccsel szokta megajándékozni a 
gyerekeket. 

Hasonló a somogyi Nemesvid ostyahordó hagyománya is. Ebből és a 
göcseji ostyázásból bátran következtethetünk, hogy a karácsonyi eulógiát 
valamikor még a középkorban országszerte ismerték. Láttuk, hogy a 
Baja kárnyéki magyarok, bunycvácok, sokácok a termőfára ostyadíszeket 
is kötnek. 



Hercegszántó magyar családjai vacsora előtt ostyát kötöttek a mester
gerendára. 

Nem volt ismeretlen az erdélyi szászok körében sem. A brassai evan
gélikus szász iskolában ugyanis hajdanában szokásban volt95 az égi ke
nyér sütésc. Advent elején - szeriotünk a gabonacsodájáért is tisztelt 
Miklós napjára - a tanuJók lisztet vittek a tanítónak, aki karácsonykor 
ezt az égi kenyér néven emlegetett alkalmi süteményt osztotta ki tanít
ványai között. A szülök ennek fejében ünnepi ajándékot küldtek a me5-
ternek. A szokást 1 7 3 cr ban eltörölték. 

Már Pócs Éva észreveszi,96 hogy népünknél számos vidéken a kenyér
nek a kalácsféléknél is nagyobb a karácsonyi jelentősége. Ez természetes, 
hiszen a megtestesült Kisded alakja az archaikus ostya-eulógia karácso
nyi kenyérkultuszában, hiedelemvilágában él tovább. 

A kultusz régies megnyilatkozásaként a bukovinai Istensegíts székely 
népe a múlt században vacsorára még mézzel ízesített főtt búzát is evett .. 
A jómódú gazdák asztalukhoz régebben tizenkét szegényt is meghívtak, 
mintegy halottjaik helyett.97 

A karácsonyra sült kenyeret a gazda szegi meg (Pográny), máshol ak
kor, amikor az asztalnál már együtt ül a család (Vének). Az asztalra 
egész kenyér, a kis Jézus számára pedig cipó, koszorúba font kalács ke
rül (Csorna, Egyed, Sármellék). Ez utóbbit a szegényeknek adják, ere
deti meggondolás szerint mint a család halottjait illető részt. A göcseji 
\T as pör hagyománya szecin t a gazdasszony a karácsonyi kalácstésztából 
cipót is süt. Ebből minden jószág is kap egy-egy darabot. Rédics család
jaiban a cipót a karácsonyi asztal sarkára teszik, majd vízkeresztkor il 

jószágnak adják.98 Győrvárott a karácsonyra sütött kukoricakenyérnek 
pásztorkenyér a neve.99 Úgy véljük, hogy ez valamikor ősi, kultikus ren
deltetésű, szaporaságot varázsló köleskásából készült. Eredetileg talán a 
köszöntő pásztorok ajándékozták a családnak. Magyarszombatfa és Gö
dörháza reformátosai a karácsony böjtjén sütött cipót az asztalon két 
abrosz közé tették. Ottmaradt újévig, amikor földarabolták, és a jószá
gokkal etették meg.100 Teskánd göcseji faluban meghagyott karácsonyi 
rozskenyeret tesznek tűzvész ellen a kapufélfára. 

Sárbagárdi hagyomány szerínt a kenyeret az asztal alá készített szal
mára teszik, vacsorakor innen veszik eló. 

Maraslelén a karácsonyi kenyérből eltett darbkát valamikor olyan 
emberrel etették meg, akit a veszett kutya megmart. Karácsonykor a 
göcsejick meghagyott rozskenyeret tettek a kapufélfára, vagy vetettek a 
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tenyegetó tűzvész lángjai közé,101 A karácsonyi kenyér Alsó~ és Felsó
szentmihály hagyománya szerint nem penészedik. 

Bátya .,rác" katolikusai között az asztalra tett kenyér elköltésére csak 
karácsony napján kerül sor. A polazaj szegi meg. Egy~egy darabka a jó
szágnak is jut belóle.102 Hercegs:t.,ántó sokác családjaiban a bozieni kolaé, 
vagyis karácsonyi kalács közepére a polazaj keresztet vág, majd bort önt 
rá. Csak ezután esznek belőle. Mohács sokácai a tetején a maga tésztájá~ 
ból madárral, kalásszal díszített karácsonyi kenyeret kendóbe fogva sze
gik meg. A szokás föltétlenül eucharisztikus eredetű: a pap is tiszteletból 
fehér szinű vállkendő (velum humerale) végeivel fogja meg a kitett vagy 
körülhordozott Oltáriszentséget. Olykor a !eszelt kenyérdarabra bort 
öntenek, szölót is raknak. Felajánlják, keveset imádkoznak, és csak most 
esznek belóle.tOJ 

A baranyai Németi sokácai az asztal külsó sarkára teszik a karácsonyi 
fehér kenyeret, amely mostanra kalácslisztból készül. A belső sorokra 
rendes lisztból sült kenyeret tesznek. Ezt karácsony estéjén, a másikat 
újévkor szegik meg. A belső kenyérre néhány almát is tesznek. A külsö 
kenyéren csupán egy van. Ebbe ezüstpénzt szúrnak, és körülfonják az 
ol vasával. Melléj e teszik az imádságoskönyvet is. 1°4 

A régi felvidéki németség karácsonyi asztalára mákkal és túróval 
töltött sütemény került, neve: Luketschn. Az első darabokat a tisztító
helyen szenvedő lelkeknek áldozták.105 Ettek mézzel ízesített ostyát is, 
amely nyilván koledálás útján jutott a házba. 

A karácsonyi kenyérkultusz távolabbi hajtása, áttétele szerint Alpár 
faluban karácsony estéjén a liszteszsákot odaverik a gyümölcsfákhoz, 
hogy bőven teremjenek. Ojszentiván régi német hiedelemvilága szcrint 
éjféli mise idején kell kimenni a gyümölcsösbe, és liszteszsákkal szintén 
megütögetni a fák törzsét. Ez azonban csak akkor foganatos, ha olyan 
zsákkal történik, amelynek lisztjéből a karácsonyi kalácsot sütötték. Rém 
bácskai német faluban a fekélyt, kelevényt kifordított liszteszsákkal bo
r:ogatták. 106 

A karácsonyesti mákostészta, guba, kalácsfélék fogyasztá~ára nézve is
mét Pócs Éva munkájára utalunk. Megjegyezzük, hogy a környező népek
re annyira jellemző kultikus-vegetációs célzatú, alakos kalácsfélék (Ge
bildbrote)107 nálunk szórványosan fordulnak elő. A somlóvidéki Oroszi 
szarvas-alakú karácsonyi kalácsai nyilván a regölés hagyományait, a cso
dafiúszarvas, vagyis Jézus Krisztus alakját is idézi.108 Ilyen a Délló 
székely faluban sütött galambas, a Szeged vidéki pipícske, tubus, ,kisga
lamb,' a bátyai galamb (a pásztorok miséjéről hazajövet lónak, marhának 
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adták, hogy egészséges legyen). Törökkoppányban, Sióagárdon fánktész
tából készített, Adám-Éva néven emlegetett ember alakú sütemény ke
rült a karácsonyfára.109 

Az ostya, illetőleg kenyér, kalács vegetációs-szakrális kultuszából kö
vetkezett a karácsonyi morzsa megbecsülése is. A morzsa, továbbá má
sodlagos fejleményként minden asztali hulladék, szemét pars pro toto 
képviseli, őrzi az ünnep kozmikus telítettségét, idézi az Úrnak a hivő 
környezetben való jelenlétét, gondoskodását. Éppen ezért elte~zik, és a 
következő év folyamán szintén paraliturgikus szentelményként használ
ják föl: embert, jószágot gyógyítanak, sokszor füstölnek vele, kertre, gyü
mölcsösre szórják rá, csomóba kötve, tűzvész ellen a padlás szarufáj.ára 
akasztják. Némely helyeken a család halottjainak szánják. 

Így Kemence honti faluban a korácsanyi morzsát tűzbe kell dobni, 
hogy annyi lélek szabaduljon ki a tisztítótűzből, ahány morzsa elégett. 
A bácskai Baracskán éjjelre a halottaknak hagyják ott az asztalon a 
morzsát, miután behintették szenteltvízzel és áldást mondtak fölötte. 

Vác városában a karácsonyi ételmaradékot clégctik, füstjét és szagát 
pedig belélegzik. Nagykáta, Sellye, Nemesvita, Pográny, Búcsúszent
lászló gazdasszonyai a morzsát az ég madarainak szórják oda az ünnepek 
után. Balástyán a szőlőtőkékre hintik. Zagyvarékasan az összegyűjtött 
rnorzsalékot vízkeresztkor elviszik a templomba, hogy szentelés érje. 1gy 
még foganatosabbnak tartják. 

Ipolydamásd, Bernecebaráti és Maconka hagyománya szerint az eltett 
karácsonyi morzsát égiháború idején - esetleg szentelt búzával együtt -
tlízrevetik, miközben imádkoznak.110 

A néphit szerint a szentelményi erő az oltárnak érzett asztalról, illető
kg az eucharisztikus eredetű zöld búzáról, eulógiáról, kenyérről átsugár
zik az este többi kultikus célzatú eledeleire is. A méz, dió alma, továbbá 
az archaikus fokhagyma, olykor só, kapor is foganatossággal telik meg. 

A méz kultikus jelentőségét nyilván még a Physiologus mediterrán 
képzetköréből származó hiedelemtől kapta. Eszerint a méhek szűzies 
életet élnek, parthenogenesis álta!111 szaparodnak: régi szóregi hagyo
mány szerint a Boldogasszony szívéből, magyarszentmártoniak szerint 
pedig a könnyeiből vannak. Nem döglenek, pusztulnak, hanem ők is 
halnak, mint az ember. Innen van az is, hogy a liturgia lehetőség szerint 
ragaszkodik ahhoz, hogy a Jézus-jelkép, vagyis a templomi, illetőleg 

szentelt gyertya ne faggyúból, hanem a méhek viaszából készüljön. Ve
gyük ehhez még hozzá, hogy a középkorban a tej és a méz megáldása 
(benedictio lactis et mellis) a nagyböjt után, a húsvéti ünnepekre történt 
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ugyan, de ez később elmaradt, kultikus jellegét azonban a karácsonyi 
asztal hagyományai között megőrizte. 112 Régi szimbolikus magyarázat 
szerint a tej és méz az emberi és isteni természetnek Jézusban való egye
sülését, egységét jelképezi.113 

Ezekból érthetjük meg, hogy a vacsora kezdő fogása sokfelé máig ép
pen a méz, mézbe mártott fokhagyma, dió, mézzel ízesített ostya. A méz 
foganatosságát évkezdő vacsorán az ősi gonoszűzö szerrel, a fokhagymá
val is fokozni vélik. Okát már nem tudják mindenütt magyarázni, dc 
Szeged vidékén még lényegében a szentelményi erőt hangoztatják: az~:rt 
kell mézbe mártott fokhagymát enni, hogv a földön fekvő ember szájába 
a kígyó nyáron majd ne másszék bele, vagy amint szatymazi öregc:k 
mondják: a kígyó ne marja meg, a kígyó képében rejtőző gonoszlélek ne 
kisértse meg. 

A mézbe mártott fokhagyma nyeléséről máshol már csak annyit tud
nak, hogy az ősök is így cselekedtek. Esetleg azt mendják, hogy az új 
esztendő "édes" legyen, vagyis gondtalan. A délszlávok a badnjakot is 
bekenték vele.114 

A karácsonyi mézet régebben paraliturgikus szentelménynek és foga
natos házi orvosságnak tartották.115 

A Kiskárpátok vidékéntl6 karácsonyi vacsora alatt a szlovák édesanya 
eladólányainak és legényfiainak homlokát mézzel kente meg, hogy majd 
kedvesek legyenek a legények, illetőleg lányok előtt. Ugyanígy cseleke
dett Németprónán is111 az anya eladólányának arcával. Seirnecbánya és 
a szomszédos Hegybánya (Pjerg Stiavnícké Bane) szlovák családjaiban 
a családfő a karácsonyi ostyára kent mézzel rajzol a családtagok homlo
kán keresztet.1t8 Ha a horvátoknál karácsonyeste elsőnek asszony tépne 
a házba, a fejét mézzel bekenikés azonnal elküldik.119 

Más németprónai hagyomány szerint, ha lopás történt, a károsult ka
rácsonyi mézzel kenje meg a harangot. A tolvajnak addig mindig zakla
tott lesz a szíve, amíg a lopott jószágot vissza nem adja. 

A Garam völgyében az ajtókat gonosz ellen karácsonyi fokhagymával 
keresztezik meg.120 Miske elmagyarosodott szlovákjainál vacsora előtt az 
ajtófélfára, ablakra a gazda, vagy a gazdasszony fokhagymával keresztet 
húz, nehogy a gonoszok bejöjjenek. 
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A karácsonyi fokhagymát szintén orvosságul használták. A szegedi boszorkány· 
pörökben is emlegetik. 1 n 1. Megértette Molmímé, hogy fokhagyma kos~orújávnl 
akarták gyógyítani, mond4: rrem olyarr, hanem amely fokhagyma karácsonykor a~ 
tál alatt volt, kell orvosolni.t2t A múlt században karácsonyi fokhagymát, diógerez-



det és szentelt tömjént kellett a szegediek hite szerint az embernek nyakába hor
dani. Így sem a gonosztól, sem a járványoktól nem kellett félnie. A szegediekből 
települt Mórahalmon karácsonyi hagymát dugnak az új tehén szarvához, hogy ne 
fogjon rajta rotltás. 

Nux est Christus, a dió ősi Krisztus-jelkép: a Megváltó Anyja méhé
ben, majd sziklasírjában rejtőzködött, hogy utána az embereknek kará
csonyi üdvössége, majd húsvéti eledele és öröme lehessen. Elmaradha
tatlan a vigília egésznapos izigorú böjtjét követő esti étkezésnek növényi 
eredetű, kultikus célzatú fogásai közül. Ebből következőleg az éjszaka 
profanizálódott, gonoszűző hagyományaiból sem hiányzik.122 A kará
csony képzetköréből érthető meg esztendőn át a dió paraliturgikus kul
tusza is. 

Országszerte ismeretes, hogy a család tagjai vacsora kezdetén diót tör
nek. Akinek diója egészséges, az a következő évben nem lesz beteg. Akié 
viszont férges, hibás, az már ne reméljen hosszú életet. 

Aki ilyenkor akár az egész diót, akár a kibontott dióbelet a földre ejti, 
nem szabad fölvennie, mert ez most már az elhunyt családtagokat illeti. 
Oda is teszik a megőrzésre szánt karácsonyi morzsa, bujáki nevén kará
cso1tyi morzsika közé. Betegség idején évközben is előveszik és tűzre 
vetve, megfüstölik vele a beteg embert, illetőleg jószágot. 

A dióhéj scm kerülhet semmi körülmények között szemétre. A vacsora 
többi morzsalékával ezt is zacskóba gyűjtik és hasonló módon használják 
föl. Püspökbögád faluban szenteltvízzel meglocsolvateszik el. Ha valaki 
évközben megbetegedett, ennek füstjével gyógyítgatták_l23 Göcsejben, 
Lispe faluban, még századunk elején is a karácsonyi dió belét viliára 
szúrva, hamuvá égették, az eltett hamut vízbe áztatva itatták a beteggel. 

Nagycétény (Velky Cetin) nyitravidéki magyar faluban élő hagyomány szerint 
karácsonyi vacsora idején a gazda a szoba négy sarkába egy-egy diót dob az Atyá
nak, Fiúnak, Szentlélek lstennek nevében, azétt, hogy "minden sarok tele legyen 
dióvaL" Ez a magyarázat természetesen utólagos, az eredeti célzat már el homályo
sodott. Ezután a család minden tagjának négy-négy diót kell megennie, mett. -
mint mondják - négy évszak van. A diót csak kézzel szabad megtörni, különbcn 
elromlanak a fogak. Egy gerezdet, egy szem feketeborssal és fokhagymával a kará
csonyi ostyára tesznek, és mézzel eszik. hogy erősek és egészségesek legyenek. 124 

A közeli Nyitranagykér: a családfő a terített asztal előtt megállva, kezében né~;y 
szem diót tart\"a, keresztet vet, majd a szaba négy sarkába hajítja. A diókat csak 
vacsora végén szedhetik föl a gyerekek.l75 

Nyitragerencsér hagyománya szerint vacsora kezdetc elött az asztal belső sarká
nál, két pad összeszögellésére a gazdasszony rostát tesz, benne ostya, dió, szóló. 
fokhagyma, köménymag, alma, feketebors. A gazda a rosta mellett balról, a gazc.l-



asszony meg jobbról foglal helyet. Most a gazda az asztal négy sarka felé egy-egy 
diót dob, - báttal a belső sarok felé - e szavakkal: édes angyalkáim, ti megaján
dékoztatok erővel, egés;:séggel, én megajándékozlak egy-egy dióval. Atyának, FiJi
nak, S<,entlélek Istemtek 1tevében. Amen. Az angyaloknak járó rész után a cs:J.Iád
tagok is behunyt szemmel, hasonlóképpen vetnek diót a rostábóL l26 

Hasonló hagyományok élnek a közeli Zsérén is. 
Gimes (Jelenec) faluban a családfő ezt mondja, amikor a diót a sarokba dobja: 

éjszak, kelet, dél, nyugat megajándékozlak téged. T e adja( erőt, egés::_.réget J121 
Erdélyi Zsuzsanna lédeci (Ladice) magyar asszonyok ajkáról jegyzett föl egy 

imádságot (1970). Karácsony estéjén kísérik vele a diószárás szcrtartását. A szoba 
minden sarkába keresztben, azaz átlósan diót dobnak: édes sarkocskdim, mással 
nem ajándékozhatlak meg, c.<ak ezzel a dióval, miközben a család tagjai keresztet 
vetnek a négy sarok felé, és így imádkoznak: 

Benn a bá<;ban négy szog van, 
Minden s<,ógbm egy angyal. 
Közepib8 Krisz.tus, 
Ablakban Svi<. Mária. 
Fiát kollázgatja, 
Odas<,áll egy angyal, 
Szárnya alá kapja, 
Viszi a mennyekbe. 
A mennyek megnyilnak, 
A:z. angyalok szépen énekelnek: 
Dicsőség a magasságban a{. Istenneki Amen.128 

A hagyománynak szomszédos szlovák párbuzamai is vannak. Tormos faluban a 
gazda a szoba négy sarkába e szavakkal dob diót: kedves négy sarok, nem tudok 
nektek más ajándékot adni, mint ezt a csekélységct! Fogadjátok hálásan !129 

A lédeci verssei kísért szertartásnak meglepő intcretnikus szlovák párhuz:>.ma él 
az Alföldön. Kiss Ilona gyújtéséből tudjuk, hogy Miske Nyitra vidékéról származó 
elmagyarosodott, de családban még szlovákul beszélő idősebb népe körében a leg· 
utóbbi időkig élő szokás szerint vacsora alatt a gazdasszony négy szem diót fogott 
a kezébe e szavakkal: 

V tomto dome Jtiri kuti 
V kal,dom kute andal boze 
Na prostedku sam sim boze 
Nado dverma panincicka Maria 
Do sinácka narodila 
Do plenocek zapot>iltJ 
Do jaslicek ulaiita 
Svetim krii;om pref,ehnala 
Aj mi sa tak prel,ehntJjme. 



Magyarul: ebben a házban négy sarok, minden sarokban Isten angyala. A közepén 
maga Isten fia. Az ajtó fölött kisasszonyka, Mária. Fiúcskát szült, pólyába takana, 
szent keresztet vetett (á. Mi is úgy ve.ssünk keresztet. 

Csakugyan mindhárman keresztet vetettek. Utána a gazdasszony átlós alakban e 
szavakkal dobta a négy szem diót a szoba négy sarkába: Milé moje luiti ki, uemam 
vas s tim obdarit len s tímto jenim orelkom. Vagyis: kedves sarkocskáim, nem 
tudlak benneteket mivel megajándékozni, csak ezzel a diócskávaL 

A diókat a gyerekek gyorsan fölkapkoduik. Öregek magyarázata szerint az aján
dék a nér:/ evangélistllt illette. Mások meg úgy mondják, hogy a négy sarok a négy 
világtájat jelképezi: mindenfelól kedvező idojárás jöjjön az új esztendóben. 130 

A vacsora hagyományőrző szegedi családokban mai napig mézbe már
tott fokhagyma és dióbél nyelésével kezdődik. Régebben a gyerekeknek 
nyújtották elóször, hogy egészségesek legyenek. A szegedi világhoz tar
tozó Szatymazon a megtört dió beléből először a gazdája eszik, de nyom
ban megkínálja a többieket is. 

Baranyai hagyomány szerint, aki most diót eszik, nem lesz golyvás. 111 

A Kálmánytól leírt szegedi diószárás már a múlté: az éjféli misérc 
igyekvők közé a legények diót dobáltak, majd kedvteléssei kapkodták 
össze. Mise alatt a kórusról szórták a padban ülő hívek, főleg a bűbájos
nak vélt öregasszonyok közé. Egyesek nem vették föl, hátha rontásból 
dobták el. 

A diószárás valamikor egyetemesebb lehetett. Eger vidékéről származó 
századeleji följegyzés szerint132 az éjféli misén az oltár felé diót dobáltak. 
A szokást a nép már úgy magyarázta, hogy a zajtól az alvó pásztorok 
fölébrednek, és a néppel együtt örvendeznek Jézus születésén. Mezókö
vesd és T ard legényei az éjféli misére igyekvő lányokat dióval és piros 
almával szokták megdobálni. Tardon még az a szokás is járta, hogy a 
legény éjféli mise előtt diót vagy almát vitt a lánynak. Bény faluban, a 
Garam mentén az éjfélimisén a legények diót szoktak a papra dobálni. t:'I:J 
Nyitranagykéren hasonló szokás járja. A lányokat veszik célba Kőszeg
paty, Kószegszerdahely, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Tanakajd, V ép t:s 
más vasi faluk legényei, bár a papság szívósan küzd a szokás cllen. 13" 

Hogy a karácsonyi diókultusz hajdanában nyilván még a középkorban 
országszerte ismeretes volt, arról az ünneptől elszigetelődött számos 
szentelményi alkalmazása Í> tanúskodik. 

Szabófalva (Saboeni) csángói dióval szokták megkínálni a kézfogóra 
érkező kérőket. Amikor a jegyesek kczetfognak, a kérő egy tálból két-két 
szem diót ad nekik. Majd a tálban maradt diót a levegőbe dobja, kapkod 
is utána u összegyűlt fiatalság. Megérkeznek a rokonok, a vőlegény szü
lei is, dc dión kívül semmivel sem kínálják meg őkct. 135 
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A református szatmári tájon, akinek kelése van, dióval vagy megyoró
val kerekiti meg, majd hátratett kézzel az úton elhagyja.136 

Szemistván matyó faluban annak a gyereknek fürösztóvizébe, akit 
szemmel vertek meg, két egész diót tesznek.137 

A dió-hagyományt is a karácsony éjszakájának telített hiedelemvilága 
érteti meg velünk. Mint már többször is érintettük, a gonoszok, bűbájo
sok - az esztendő leghosszabb éjszakáitól is bátorítva - a Luca és kará
csony estéje közötti tizenkét nap alatt vannak ártó hatalmuk teljességé
ben. Most már az éjféli miséig kevés idejük van hátra, az Úr születése 
után már oda a hatalmuk. Ott is sürgölődnek mindenütt. Még a temp
lomba, az éjféli misére is belopakodnak, hogy meghiúsítsák a pap áldo
zatát, a Kisdednek világra igézését. Ezekben a valamikor szorongó vára
kozásban töltött, eszkatológikusnak érzett pillanatokban megnyugtatott 
a felnyíló és gyümölcsét kínáló dió, a Messiás archaikus jelképe. 

Mezey László mutatott rá a karácsonyi dió szimbólumának bibliai, ille
tóleg liturgikus inspirációjára, kijelölvén szellemi vándorútját. Az óskép 
Aron kivirágzott vess:u:je. Tud róla egy Szent Agostonnak tulajdonitott 
adventi homília, azaz lelkiolvasmány is, amely a mi középkori kolos
torainkban, így a premontrei apácák szegedi közösségében sem volt is
meretlen. Hozzájárult ehhez Adamus a S. Victore karácsonyi szekven
ciája is, amelynek egyik versszaka így hangzik: Frondem, florem, nucem 
sicca virga profert, et pudica Virgo Dei fílium. Vagyis: a száraz vessző 
lombot, virágot, diót sarjaszt, a szemérmes Szúz pedig Isten Fiát szüli. 
Lomb Krisztus: befödöz bennünket, de illatozó virág, tápláló dió is.137fa 

Említést érdemel, hogy a virrasztásnak ezekben az óráiban az ember
nép álmosság ellen országszerte dióra szakott kártyázni. Pénzre nem sza
bad, illetőleg nem illik. A kártya egyébként az ördög bibliája, a könnyű 
nyerészkedés eszköze, most karácsony estéjén azonban a tét mintegy a 
Kisded. Jellegzetes csanádapácai hiedelem szerio t, aki nagyon szeretne 
a kártyajátékban nyerni, varrja a mctlényébe a kártyalapokat és vigye el 
őket magával az éjféli misére. A zsebct ott vágja föl. Ezentúl mindig 
nyerni fog. Jól vigyázzon azonban, hogy éjfélkor soha kívül ne maradjon 
a hajlékán, mert magukkal ragadják az ördögök. /stensegítsi hagyomány, 
hogy játék végén a nyertes a gyerekeknek ajándékozza dióit. 

Az alma a diónál is jellegzetesebb gyümölcse a karácsonyi asztalnak. 
Vegetációs áttétellel azonban erotikus szimbólum is, a tudás fájának ter
mése, amelyet Adám és Éva bűnbeesésének bibliai hagyománya, illetó
leg napjának emlékezete színezett. 

Az alma a legtöbb népnél: primitívnél, kereszténynél egyaránt erotikus, 
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jelkép. Az almával űzött szerelmi varázslat karácsony böjtjén, Adám és 
Eva napján általános szinte egész Európában. Hogy a varázslat fogana
tosabb legyen, természetesen vaJlásos képzetek, mozzanatok is szerepel
nek benne. Országszerte elterjedt szokás, hogy az eladólány különbözó 
előzmények után és különbözó körülmények között, de mindenütt ugyan
egy szándékkal: hogy jövendóbelijéről egyet s mást megtudj on, almába 
harap. Az alma ebben az esetben nem akar más lenni, mint a paradicsomi 
tudás fájának szimbolikus gyümölcse, azaz a szerelmi megismerésnek 
kezdete.138 

A tudás fájamellett azonban ott virágzik az élet fája. 139 Belöle sarjad
zik Jesse már többször emlegetett vesszeje, amelynek virága Mária, 
al mája pedig kisfia: 

A kis Jézus aranyalma, 
Boldogságos Szúz az anyja ... 

Az alma tehát a karácsonyi ünnepkörben a Kisdednek, Isten hozzánk 
való szerelmének jelképe, amelyhez szintén számos szokás és hiedelem 
fűződik. 

A szegedi tájon piros almát tesznek az ivópohárba, tanyahelyen pedig 
az ásott kútba. Erről iszik ember, jószág egészen vízkeresztig. Ezt azért 
teszik, hogy egészségesek maradjanak. Az almát a család közösen fo
gyasztja el, sőt a jószág ételébe is kevernek belőle. Hollókón annyi almát 
raknak a vályúba, ahány házbeli jószág ivott belőle. Litkén három almát 
tesznek az itatóba, és erről itatják karácsony böjtjétől vízkeresztig a jó
szágotY.O A hagyomány részben az aranyvíz képzetkörével is összefügg. 

Bátyán karácsony estéjén a gazda egy szép piros almát annyi részre 
szel, hogy minden családtagnak jusson belőle. 1gy a család az alma ere
jével, majd a mennyekben is együttmarad. 

A megromlott világ orvosa a kis Jézus: amit az alma elrontott, alma 
teszi jóvá. 

A karácsonyi asztal, illetőleg ünnep kozmikus ereje a néphit 'szerint 
még a szemetet is átjárja. Az egész nyolcad alatt bent marad a szobában, 
nehogy ártó kezekbe kerüljön. Országszerte élő szokás, hogy gyümölcsfára 
szórják, hogy bővebben teremjen. Tamási falu hagyományaszerint a csa
ládfő kiskarácsony után a fa tövébe szórja. Törzsét bottal megveregeti, 
miközben ezt mondja: teremjetek, teremjetek I st en áldásávall 

A szegedi tájon a vacsora és éjféli mise közötti órákban, közvetlenül 
a szent éjszakán hangzott el még a századfordulón is az angyali vigasság, 
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vagyis az ünnep titkának megjelentése. Fiúgyermekek mentek házról 
házra, illetőleg ablakról ablakra, és beszóltak: möghallgatják-e az an
gyali vígasságot? Ha kedvező választ kaptak, akkor rázendítettek. Desz
ken így köszöntöttek: 

Orüljetök, ötvendjetök, 
E napon vígan lögyetök. 
Míndnyájan most vígadjunk, 
Mert ma születött Urunk. 
Sieuünk, ne kéuünk, 
Bötlehömí istállóhon 
Induljunk. 

l st en Fia a jászolban, 
Szénán fekszik a szalmáhan. 
Szúz szent Anyja ringatja, 
Szent József takargatja. 
Pásztorok vigadjunk, 
Mert születött Urunk, 
Kit régön vártunk ... tu 

A vidám mozzanatokban is bővelkedő ünnepköszöntés más szeged
vidéki neve kántálás, koledálás, kóringyálás volt, ami világosan a régi 
rekordáció világát idézi. A hagyomány - mint láttuk - Erdélyben, főleg 
az archaikus Székelyföldön, továbbá a palócoknál ostyahordás kíséreté
ben más-más adventi időponthoz tapadva, máig virágzik. Tisztázásra vár 
a betlehemezéssei való műfaji, illetőleg kultikus összefüggése. 

A gombosi (Bogojevo) kántálás142 ünnepélyes, megilletődött hangjá
val, még a régebbi idők komolyságát idézi: 

88 

Mikor Máriához az Isten angyala 
Názáret városba az égből leszálla, 
Kit sze111 imádságban Gábriel talála. 
Ékes köszöntbsel a Sz/kböz így szóla: 

Üdvözlégy te kegyes, Isten szép leánya, 
Jessétál származott Adám uno.kája, 
Az Ev a assz.ony11ak leg ti s<.tább raj<.atja, 
Aron vess::ejének megújult vi~ágtt. 

Téged az Úristen leginkább szeretett, 
Sok nemzetek kö<.ül magának eljegyzett, 
Kilenc angyali kar koronát kés:<,/tett, 
Hogy megkoroná:r.za azzal szelll fejedet. 



Atért késtils s~állást a~ lsten Fiának, 
Mert tégedet vallott s<.entséges Anyjának. 
Te méhed kJvánta 4~ ó s~dllásának, 
Téged mond a~ Irás Salamon tornyának. 

VilágosiLSa meg 4Z Or 4Z bt bá~4mat, 
Ragyogó /áklákluzl rakja udvaromat, 
Piros hajnal után bo~4 föl napomat, 
Hogy látbassam én is az én Krisztusomat. 

A vacsora utáni órák meghitt együttlétében teljesedik az advent min
den várakozása. A téli napfordulatnak, az esztendőváltásnak szorongó 
örömében a múlt és jö\·Ó, elmúlás és keletkezés, devenek és holtak talál
koznak egymással. Mindennek sejtelmes bűvölete, kozmikus jelenté~c 

támad ilyenkor. A harangszó is más, mint egyébkor. Székesfehérvár pa
rasztpolgársága szerint a karácsonyesti harangszóra megnyílik az ég, i:s 
egészen az éjféli misére való beharangozásig így is marad. Ezt az időt 
békességben, szeretetben kell eltölttw~i, hogy a kis Jézus áldására mdtók 
legyünk. Az éjféli harangszóra pedig az istállóbéli jószág is talpra áll. 

A falusi bakterek valamikor tűzre-vízre, emberek nyugalmára vigyáz
tak, és megkiáltották az éjszaka óráit. Mondókájuk karácsony estéjén és 
éjjelén az ünnephez igazodott. 

Nagyölved (V eiké Ludince) múlt század derekán följe!!)'zett 10<1 rigmusa: 

Kelj föl ember egy-két szóra, 
Thenkettót vert az óra, 
Melyben bajdan Kristtus Urunk 
S<.•tletett mi Messíásunk 
A Mária tisztil .rzúztól, 
Fogantatván Szcntlélektól. 
Eten angy4lok vigadtak 
E:s lstennek hálát adtak. 
Azért mi is felserkenjüttk, 
Ez nagy csoddt jól tekintsük. 
Dicsérjük a Jé;.us Kris~tust, 
Amm. Mindörökké amen. 
Ezen angyalok vig4dtak 
E:s l slennek hálát adtak. 
Azért mi is fölserkelljüttk, 
& nagy csodát jól tekintsük. 
Dicsérjük 4 Jézus Kris<.tust, 
Amen. lotindörökké 4tnen.l43 
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Löv61'" régi karácsonyi baktcréneke; 

10 órakor: 

11 órakor: 

1 órakor: 

1 órakor: 

Keres:r.tényelt. éhredjetelt.. 
Ti:r. már a::: óra! 
A:r. Or }é:r_us váltságunkért 
Ho:r.:r_ánlt. eljön ma. 
A s:r.egény pás:r.torolt.kal, 
Menjunk ajándllt.IW 
EJ Betlehembe, 
Egy rongyos helyre. 
Ott s:r.Uletilt. a:r. Or ]é:r_us, 
Ki nekiink udvösséget ho:, 
Ti:r. már a:r. ór11, 
Orvende:r_<,unk ma l 

Oh emberelt. örvendjetelt.. 
Thenegy óra! 
A<: Or ]é:r.us Betlebembe 
Jön a:r. éjts:r.akil. 
A s:r.egény pás:r.torokkal, 
Menjunk ajámtékollil. 
Ti:::et~egy óra, 
Orvende:r.:r_unk ma.'"' 

Hallja núnden há:r.nalt. ura, 
Egyet elvert a::: óra l 
A:: Or ]é:r_us válságunkért 
Ho:::vínk eljött ma. 
Betlehemell kívUl feks:::ik. 
Okör, szamár közt meleg>t•k 
At lsten fia 
F eks:r.ik jás:r_olba. 
Siessunk pás::torokkal, 
,'.fenjunk ajándékokkal. 
Egy már a;: úra, 
Orvende:r.:r_iink ma l 

Hallja minden há:r.nak ur 1, 

Kettót ütött az. óra l 
A::: Or Jézus Betlehembe~~ 
Megs:r.uleutt ma. 
Hideg s:r.él is sértegette, 
Ertünk meg is könnyeztette 
A gyönge ]éz.wt, 
Hoz.r.Jnk jött on•ost. 
Azért tehát örvendjetek, 
O; kírtílyunk megs:r_ületettl 
Ketló a::: éra, 
Orvendez.::ünk mal 



3 órakor: Hllllja minden hdznak ura, 
Hármat utott az 6ra l 
Betlehembe siessetek, 
At Or }étus ott stiiletett. 
Három at 6ra, 
Orv ende-aiink f1l4 l 

A karácsonyt, a betlehemi jászol misztériumát már Nagy Szent Ger
gely pápa idejében hárommisével ünnepli az Egyház.146 Középkori ma
gyarázat szerint147 az éjféli mise a törvény előtti időt jelképezi, amikor 
még sötétség volt a földön: Populus gentium, qui ambulabat in tenebris. 
A hajnali mise a törvény alatti időt jelzi, annak halvány világosságával: 
Lux fulgebít hodie (lzaiás 9,1), a nappali mise pedig a kegyelem teljes
ségének felel meg, amikor a lelkek napja, Jézus már fölkelt: Puer natus 
est (lzaiás 9,6). A régiek ezt versbe is foglalták: 

Nocte prior, sub luce sequens, in luce suprema: 
Sub Noe, sub David, sub cruce sacra nota. 

Ugyanezt a magyarázatot fűzték a karácsonyi három éjszakai imaórá
hoz (noctucnus). Ezért az első alatt fekete takaró, a sötétség jelképe födte 
az oltárt, a második alatt fehér, amely a világosságra utal, míg a harma
dik alatt vörös, ami Jézus és jegyese, az Egyház közötti szecetetet jelké
pezte. Ennek elnépiesedett nyomaival a karácsonyi asztal terítésénél már 
találkoztunk. 

Bod Péter148 a három miséról ezt írja: egyet virradt elótt, mely jelentette a 
Törvény kiadaltatása előtt való időt. Mást virradatkor, amely a Törvény idej.!t, 
harmadikat nappal, amely elóadta a Kegyelemnek idejét, ama versek sze• ént: 

Tres in Natali debent Missae celebrari: 
Quarum prima tibi tempus, quo leg!: cerehunt, 
Altera dat Moysen, designat tertia Christum. 

A három mise- írjalr.9 Somogyi Elek- jelképesen ]étus Kristtus bárom/éle sz.file
tésére emlékettet. At első stületése volt at égben az Atyaistentól anya nélkül. 
Eu bizonyítja Szem Dávid, szólván eten sz6kkal a mennyei Atyának képében: 
én Fiam vagy te, én ma sz.ültelek téged. Erről a szuletéSTól stól Szent János is 
mondván: kezdetben, az.az. Atyában, ki mimleneknek kezdete és teremtője, vala 
az. Ige, azat a Fiú ... Második stiiletése at Udóben lett Atya nélkül anyától, mikor 
Betlehemben sziiletetr emberi testben. Erról szól ltaiás: KistJed sziiletctt 11ek.Mnk 
és Fiú adatott nrkrink, és hiuattatik csudálatosnak, Istennek. Szent jános: és az Ige 
testté ló11 ... Harmadik s~tilerés!! vagy?n Atya és Anya nélkül il'l: emberek lelk-"bt!Jl 

91 



kegyelme, vagyis s~enteló maiatuja által. Ev bizonyítja S~ent János: és bennunk 
lakék. Ogyhogy nemcsak akkor la/Uk bennünk, ntikor a~ Oltáris~ent.régben magunk
ho~ vers~ük, hanem akkor is, mikor ho~~ája megtériink, mibennünk la/Uk s~entel6 
malas~tja által ... 

E7.et1 három s<,ületésnek emléke-,_etére három s<;entmise mondatik. Első éifélkor: 
a mmnyei Atyátúl Kris7.tus öróktül fogt•a sviletésének emléke<;lltére. Másodikán, 
mely hajnalhatJ vagy napkeltekor vagyon, jelentetik iid6 sozerént való születése a 
Boldogságos Szúztól. Ennek népünk ajkán pás<.torok miséje a neve. Harmadik s~ent
misével, mely fényes nappal mondatik, jelentetik a~ emberek lelkében való s~iile
tése a sozenteló malaszt által, melynek fényességével a:;: egés~ világ tiindöklik. 

Ponyvairodalmi magyarázat szerint az el sli mise: Krisoztus a feslettségnek slitét
ségében sziiletett a vil4gNJ (lz; 9 • .z, Lk .z, p). A második mise: a hajnali csillag 
a hívek svvében /Uderül (Pét .z, 1, 19). A harmadik mise: Jé-zus a t•ilág világoss.ig.J 
(Jn 1 ,1-14). 

A:z írástudatlan hívekre gondol, de a liturgia iránti teljes érzékeden
séget és a barokk devocionalizmus t\Íltengését mutatja a Liliomkertecske, 
karácsonyra ajánlott három olvasójával, amelyeket a három misc alatt 
kellett végezni: 

Első misére való Rozsárium Üdvözlégy Mária, mala57.ttal vagy teljes, Or vagyon 
teveled, te vagy áldott a<. ass-zonyi 1illatok kö~ött és áldott a<. a<. ó1a, melyben lsten 
és Ember 57.uleték, jér.11s Kris:;:tus. Ass~onyunk Sv'h Mária, lstennek 57.ent anyjr1, 
kö11yárögj érettünk bűnvsökért most és halálunk óráján. Amen. 

Második misére való Rozsárium. Odvó:;:légy Mtiria, malas-zttal vagy teljes, Or va
gyon teveled, te vagy didott a:;: ass-zonyi állatok között és áldott légy dücsóséges sz.ép 
Szü<. Mária, kit6llsten és Ember s-,_ii/eték, a }é<;us Krisztus. Asszonyunk S:t:tÍ7. Mária, 
lstennek szent any;a, könyörögj érettünk búnösökért most és balá/unk óráián. AmeiJ. 

Harmadik niisére való Ro~sárium. Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes, Úr 
vagyon teveled, te vagy áldott az asszonyi állatok kö::.ött b áldott ltgyen a-z az óra, 
melyben s<;ületék lsten és Ember ér te tis~taságos szét• S::.űz Mária szúz.en megma
radtál. Te lstennek szent anyja és mennyei királyné asszony, hiszem, hogy megball
gatod az én imádságomat a:z lstennt'k akaratja s::.erént, és az én lelkemnek üdt•ó;
sé.~ére. Amen. 

Szokatlan, kiváltságos időpontja, ebből fakadó sejtelmcs bűbája miatt 
~.z éjféli mise, középkori kódcxeinkben,l50 továbbá a kálvinista Komá
romi Csipkés György szerint151 aranyos ntise mindig megragadta a hivő 
népnek amúgyis élénk fantáziáját, költői készségét. A:z éjfél a napnak 
különben is a legtitokzatosabb pillanata, a néphitben a szellemek, haza
járó lelkek, sőt kísértetek ideje. A világ világossága, a Betlehemi Kisded 
azonban ura a téli napfordulatnak is: clúzi a sötétség hatalmait és meg
örvendezteti azoKat, akik őt várják. Krisztus szülctésének ünnepével a 
vilúg t'·vröl évre mintcgy mcgújul, érthető tehát, hogy az éjféli misébcz 
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annyi különös képzetet fűznek a jámbor lelkek. Adventnek minden vára
kozása összesűrűsödik e pár órára: jelet látnak mindenben, a titkok meg
nyílnak, a jövő feltárul a fiatal szívek előtt, az állatok megszólalnak. 
A patak vize borrá változik,152 minden folyóban tej és méz folyik, úrfel
mutatáskor a vizek borrá változnak.153 Egy régi német följegyzés (1848) 
szcrint Jézus születése pillanatában fakadt154 a Balaton tava, "mindenki
nek álmélkodására, amint a balatoni lakosok még manap is regélik". 

Az éjféli órának csodálatos színváltozását, paradicsomi boldogságát 
már a Debreceni-kóclex magasztalja, t55 fölidézvén vele a magyar közép
kor archaikus világát is: 

O szent felségének ez velágra st.filetése megbizonyíttatik mindón terömlött álla
toktól. Először az éltető állatoktól ér a köuektól, elesztébb az égtől, kin Uronk 
sz.iletése na{l;,:n bárom nap jelönék napkelet felől, kik lassabban ószvemenvén, egy 
napot s~pzének. melyen értetik vala, hogy a Szentháromság egy bizony lstennek 
esmereti támadott vol11a ez velágnak. Napnyugat felől kegyig mikoron Oktávitinos 
császár éjjel Rómában a7. ó házdban Uronk Jé:r.us sziletése napján imádkoznéjék, 
t1 na{lnak kilenced óráján láta a fényós nap környül egy arany perecót, és közepötte 
egy JZúzet, és karjó11 egy S'~ép kis ,P,yermököt. T a hát bomlokán art~ny bötúkkel ez !ik 
irattattanok meg: ez az élő l stemzek oltára. S ottan imádá a császár e gyermököt, és 
nagy áldozatot teszón t•afa óneki, mert megérté, hogy ez gyermök nagyobb volna 
őnálánál. Ott a helyön vagyon mast a S:r_ent Pere11c fiainak ka!astromok, ki Ara 
Coeli-nek hivattatik ... 

A víznek éltető állatja es megmutatá a .<ziletésnek igaz voltát, mert miképpen 
harmt~d lnocencius pápa mondja: a Tiberisön által Rómában mely forrás vagyon, 
Uronk s<)letése napján a kút a víz helyében nagy jóillatú és ízű olajat folya és 
s.;.tirmaza magából oly nagy bévön, hogy t1 Tiberis vizében foly vala. 

A föld is tanzibizonyságot tőn Uronk Jézus s:r.ületéséról, mely ez éjszaka, mikoron 
ö szetil felsége ez velágra születék, csudaképpen elvelágosodék. Mely velágasság 
mikoron a földnek temérdökségéht 11em világosithatna limbusba a szent atyáknak. 
Mint a Szem Damascenu; Jtinos doktor mo:zdja: nagy sok helyön a föld megnyílék, 
és a.0 ó basadi.rt1in a velágossríg leszálla a .<::_ent atyákra, kik isteni jelönelból meg
értvén, hálákat adának (Jristennek. 
Megmutaták tovdbbá az Engadi hegyötz való .<zólók az édös lsten fiának sz.ile
tését, mert éjszaka mcgverá,~or.ának, és gerezdöt terömtenek, melyekból a balzra
momot szíírik. 

lm ez is nagy jegy róla, bogy ha a vizimentát Keresztölő Szent Já1zos napra 
veradóan bajnaiba s::edik, és kéuében kötik, vagy kötölegben karácsony napjá11 
a megaszott fivet, ha az oltárra teszik, kin az első misét kántálják, a megas<.ott 
menta meg;:öldtil, és megelevenedik. 
E:r.önképpen a Jerikó. mezején termölt rózsa is. 

Megbizonyíták az oktalan állatok és Uronk sziletését, mert mind az ökör, kit 
Betlehemben József eladni vitt vala, s mind a szamár térdökre esve imádák Uronk 
Jézust a jászolba. 

Megbizonyíták e s<,iletést az angyalok es, kik a .<zent pásztoroknak jelönvén, 



megmondák, hogy emböri ne~etnek megváltája s:r.iletött volna. ](je a ptis:ztorok 
meg is érdemlék látnia. 

Az ördög is tanúságot t6n e"6l, mert a rómaiaknak régi kornikájokban vagyon, 
hogy mikoron Oktdvitinus csás-zár birodalmának bormittcötöd es:r.tendójében 11 Capi
toliumba, a:r.o:r. ll tonácsbá:r.IHI, bol11 róftl4ioknak istenöle kii<_Ul is valo bálványuk. ... 
Megkérdé a:z istenökt6l, a:r.a:z ll?. ördögökt6l, kik a bálványokbonlsten gyt~ndnt imád
tatják vala mogokat: ki birndja 6 utána e:z rJilágotl Pelelének ll'Z ördogök, mondrJán: 
egy :zsidó gyermok, ki aoz éló lstentól örökt6l fogva soziletött ... 

B:zönképpen ll jerikó me:r.ején termölt róva is. 
Elkö-zelgetvén a:zért - írja156 a Makula nélkül való Tükör - a:r.on S:zerencsés óra, 

kit a:r. ég és föld óbojtott, és okin a vildg rJáltsdgo állott, kiben a:r. lsten /ill, mint 
volami koronás völegény a:r. ó dgyosháozábul, úgy mint a Szú:z mé~biU ki kellett 
jörmi. Ob bi:zony oranyos óra a:r., aki éifélkori ti:zenkettódik óra vala. A:zért elér
ke~·én ll?. éifél, nagy világosság s:záUo le ll'Z égbiU. Oly világos.<ág lett, valamint 
déltájban s:r.okott leruú. E.:zen világosságtul nemcsak a;: istálló és Betlehem városa. 
hanem a:z egés:z világ megvilágosodott: látván a:r. emberek, igen csudálkoztak, hogy 
éjfélkor világos nap fJan. 

Ez a fénymisztika néphagyományainkban sem ismeretlen. Mezőköve8-
den, Búcsúszentlászlón, de bizonyára - főleg régebben - más helyeken is 
a hívek a sötét templomban szoktak gyülekezni. Az éjféli mise sötétben, 
mintegy az Oszövetség éjszakai várakozásában kezdődik. Amikor azon
ban a pap éneke: Gloria in excelsis Deo felhangzik, egyszerre, szinte 
nappali fényben ragyog a templom. Ilyenkor egy matyó asszony szerint 
örömében az emberból majd kiszakad a lélek. 

A betlehemi jászol és a benne fekvö Kisded imádásában a barmok 
megelőzték az embereket.157 Az írásmagyarázók szerint így teljesedett be 
lzaiás (I, 3) jövendölése: megismeri a~ ökör gazdáját és a szamár ura 
jászolát. l~rael pedig nem ismer engem és az én népem nem ért. Az ökröt 
egyébként a zsidóság, a szamarat pedig a pogányság jelképének, másként 
az üdvösség befogadására alkalmas, illetöleg alkalmatlan lélek képviselő
jének is magyarázzák.158 Ez a kép ihlette egyik régi karácsonyi énekün
ket is: 
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Okör, s:zamár megó.rméré 
T eremtójét és Urdt, 
Lebeléssei melengeti 
]ns~ol hideg nyoszolyát. 
Ob te kemény ember s~ive, 
Mért nem ckllrs:r. Megváltódat 
Osmérni és lenni hívei 
&ee, eeee, eeee, eeee, 
Osmérní és lenni híve. 
Alleluja, allelujo, alle, alleluja, 
Alle, allebehe, hehel:ebe, 
Alle, .zllelt<ia !1f'.J 



Ez a kiváltság magyarázza ezen az éjszakán a jószág és istálló népha
gyománybeli ünneplését is. Erről még szó lesz. 

Már a régieknek is feltünt, hogy a pátdárkák, Dávid, a próféták vala
mennyien pásztorok. A pásztor jelképe a királynak, prófétának, tanító
nak. Mitga Isten is pásztorként jelenik meg választott népe előtt, és for
rásból itatja meg őket. Jézus a jó Pásztor, Péter az ó juhait és bárányait 
legelteti. A püspök is híveinek pásztora. 160 

Az angyalok után pásztorok találtattak n.é!tónal.. a Kisded udvarlására. Az c!jfC::li 
mise evangéliumában szó van a pásztorok imádásáról is: a~on a vidéken pá~torolc 
tanyáztak kinn a szahadban és éjs~aka őrizték a nyájukat. Egys<,erre csak ott állt 
elóttük D": Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. 
De az angyal bátorította őket: ne féljetek, nagy örömet hirdetek Nektek és !l<, 
egész népnek: ma sziiletett az Odvözítő Dávid városában. O a Messiás és az Or. 
Ez a jele: kisdedet találtok pólyába takarva és já<zolba fektetve. Hirtelen nagy 
mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek: dicsőség 
a magasságban litennek és békesrég a Jóldön a jóakaratú embereknek. 

Miután a:t angyalok t>isszatértek a mcnnybe, a pásztorok Igy bíztatták egymá,·t: 
menjünk át Betlehembel Hadd lássuk a történteket. amiket a:t Or birül adott 
11ekünk. Odasiettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. 
Miután látták, elhíresztelték a:tt i.<, amit már elóbb tudtak a gyermekről. Aki csak 
hallotta, csodálko:tott a pás:ttorok elbes:télésén. Mária pedig szívébe véste szavai
kat és elgondolkozott rajtuk. A pásttorok azután hazatértek (Lk :, 8-:o). 

Érthet:ó, ha az officium pastorum, vagyis a pásztorok tiszteletadása 
ho:a:átartozott a mise praetridentinos liturgiájához, de még barokk ha
gyományrendjéhez is.161 

A Pásztor Lajostól kiadott162 gyöngyösi két pásztormise (1767) litur
gikus szövegei közé magyar nyelvű betlehemes énekek vannak iktatva, 
amelyeknek betlehemezéseinkkel való kronológiai és funkcióbeli össze
függését még a jövó kutatásnak kell annyi más idetartozó kérdéssel (szlo
vák, cseh, lengyel interetnikus kapcsolatok, barokk pásztorjáték. népi 
dudazene) egyetemben eldöntenie. Mi itt csak a második miséból idézzük 
az Agnus Dei-részt követő magyar éneket: 

Istennek báránytt, 
Egeknek adománya, 
Juhoknak jó telet, 
Adj,;; súrú tejet. 
FarL..oktul tartsd meg, 
Bárányolekal áldd meg, 
Hidegben ápolgasd, 
S:telelehen takargasd. 
Dona, danana, 
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T e békességet adj f1lll. 

Dona nobis pacem, 
Mi kériink Téged s~épen, 
Dona nobis pacem, 
Odvöz)ts minket s~ívesen. 
Dona, danana, dona, danana, 
Dona, danana, 
Mert ez bi~ony jó volna. 
Dona nobis pacem, 
O~d el ellenségem, 
Dona nobis pacem, 
Hogy el ne vess~en a lelkem. 
Dona, danana, dona, danana. 
Dona, dana11a, 
Csendességet adjál m4. 

Dona nobis pacem, 
Hallgasd meg s~ép kérésem, 
Dona nobis pacem, 
Téged s~épen kér a lelkem. 
Dona, danana pacem. 
Dona, dana, dana, dana, 
Dona, dana, danana. 

Nyilvánvaló, hogy e barokk pásztorrnisének középkori templomi előz
ményei is voltak, amelyeket hazai forrásokból, sajnos, nem tudunk iga
zolni. Népi utóéletükről azonban sok, egyelőre nem rendszerezett isme
retünk van. lgy még a múlt században is a Szeged-felsővárosi minorita 
templomban mise után nyomban csodálatos alakok dülöngéltek a szen
télybe. ,. A felsőtanyai mezőkröl, havas legelökről jöttek a karácsony éj
féli szent misére ezen küldöttek. Virágokkal varrott subájukat szőrével 
fordították kifelé. Hájjal kent zsíros hajuk a subára omlott. Kampós 
botjuk kopogott a templom kőpadlóján. A birkabőrsüveg alól vihartól 
cserzett magyar arcok tekintettek szét. A felsőtanyai juhászok voltak 
ezek. A pásztorok karácsonyi adózását szállították be a Jézuska bölcsőjé
hez. Jancsika bojtár vezette a hófehér báránykát és a mekegő kis gedács
kát. A minorita páterek fráter szakácsa a sekrestyeajtóból leste őket. 
Vajon lészen-e olyan kövér az ajándék, amilyen a tavalyi karácsonyi bá
rányka és gedácska volt? 

A juhászok pedig dudaszó mellett énekelték karácsony éjszakai alkal
mi éneküket. Az orgona búgását túlsivította a mekegő duda, s az egész 
felekezet együtt énekelte a juhászok egyszerű énekét. Most a tömjén bó
dító nehéz illata helyett a pusztai széna jó szaga érezett a subákróL Duda
kíséret mellett énekelték: 



Nosza tehát hagyjuk, bogyjuk iti 
Nyájat és csordát. 
Betlebemhe induljunk. 
Muz.síkákkal ballagjunk. 
Fogd meg András a dudát, 
En fogok furulyál, 
Menjünk Jézuskának kószóntésire. 
De üresen ne menjünk, ne menjünk, 
Ajándékot vigyünk: 
Egy kis tarka gedácskát, 
Pehár göndör báránykát 
Vigyünk JC::.uskának. 
Báránykával ]éz.ushoz 
Menj be te előre. 
Térdet hajtva üdvözöljed, 
Velünk egyiitt tiszteljed. 

Aldását nyájunkra, 
Malasz.tját szívtinkre 
Kérjed és mezónkre. 
Ale, aleluja. 

Sírt a bárányka. Mekegett a gedácska. Sikoltoztak a dudák. Nosza zen
gett az ének is. Hajlongtak a kifordított subás pásztorok és a kegyes öreg
asszonyok karikában forogtak a templomban a szent öröméjszakán, hogy 
jászolban Jézuska született ... "163 

Apátfalva (Csongrád) egyházi följegyzései között olvassuk, hogy a 
pásztorok és juhászok kérésére a plébános 1 872.-bcn megengedte, hogy 
a pásztorok miséjén az ő rendes viseletükben ismét megjelenhetnek, de 
csak azzal a föltétellel, ha magatartásukkal a hívek épülésére szolgálnak. 
Ajándékaikat: báránykát, sajtot, tejet, vajat offertórium (felajánlás) ide
jén az oltár körüljárása után a szentély közepére állított asztalra rakták. 
Ezeket mise végén a szegények között osztották szét.164 

A jozefinista pasztoráció ezeket a tisztes múltú hagyományokat kites
sékelte a templomból, de megörökítésük eszébe sem jutott. Töredékesen, 
laicizálódott formában itt-ott még századunkat is megérték. Így Tápén 
máig elvárják a kántortól, hogy mise alatt dudaszerü futamokat szólal
tasson meg az orgonán. 

Erdélyi Zsuzsanna följegyzése szerint Rum, Ikervár vasi falukban az 
éjféli misén cigánybanda muzsikált. 

Prohászka Ottokár naplójábant65 egy Makfalvy nevü minisztériumi 
főtisztviselő, somogyi földbirtokos közlése nyomán olvassuk, hogy az 
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uraság egyik "őspásztora" karácsony éjjel a nagy akolban, és a vele egy 
tető alatt lévő istállóban istentiszteletet szokott tartani a jós:;o:ágokkal 
együtt. Oltárt készített, lámpát gyújtott. Odajöttek ilyenkor a juhászok, 
bojtárok, cselédek. A pásztor valamilyen imádságokat mondott: egyszer
re bőgni és bégetni kezdtek az állatok. "Már csak hárman vagyunk ős
pásztorok" - mondta a somoeyszéplaki ember. Prohászka hozzáfűzi: 
multa sunt in mundo, quae non sunt in libris! 

Az őspásztor haláláról is szó esik. "Nagybeteg volt: kérte urát, engcd
je meg, ha meghal, temetésén az állatok is elkísérjék. Makfalvy megen
gedte. Nos, a koporsó után mentek az ökrök, tehenek, a juhnyáj, s el
kísérték a határig. Ott megálltak, nagyott bőgtek, és visszatértek. Az ős
juhász lelke ment bizonyára a koporsó után és az vonzotta, azután vissza
terelte őket." 

Az őspásztor emlékezetc éihet még a somogyi öregek között. E.rde
mes volna a hagyományt, a paraszti szakrális önellátásnak megragadó 
példáját felkutatni. A Kadarkúton élő Varga János hajdani juhásztól, 
pásztormúvészetünk agg mcsterétől hallottuk, hogy karácsony éjszaká
ján, messze a falutól, juhaival a karámban a Csordapásztorok midón 
Betlehemben, és hasonló énekeket énekelve, ő is virrasztott.166 

Sz.íír baranyai német falucskában pár emberöltővel ezelőtt a juhászok 
éjféli misére a templom elé hajtották nyájukat és ott tanyáztak, furulyáz
tak. Mise után a pap kijött és a templomajtóban föláldotta a juhokat.167 

Bélapát/alván az éjféli misét a kalastorom néven emlegetett apátsági 
templomban mutatják be. A hagyomány szerint valamikor a félórás utat 
mezítláb tették meg, hogy a kis Jézus betlehemi szegénységét ezzel meg
tiszteljék. Aki Kiskanizsán nem jut el az éjféli misére, az udvarban térdel 
le, amikor ú rfelmutatásra csöndítenek. 168 

Még századunk első évtizedeiben is egyes zalai uradalmak távoli ma
jorokban (Kismező, Barnakpuszta, Alizmajor) élő cselédnépe karácsony 
éjszakáján a csillagos ég alatt összegyülekezve karácsonyi énekeket éne
kelt, közben a legények trombitáltak, ostorukkal durrogtattak.169 

A kapuvári, vitnyédi, ghimesi menyecskék, nagylányok fehérbe öltöz
vementek az éjféli misére.f70 A bernecebaráti menyecskék menyasszony
ruhájukban. 

A csökölyi református asszonyok eljárnak a helybeli katolikus temp
lomba éjféli misére. 



Az éjféli misére vitték el valamikor a lucaszéket, hogy ráállva, meg
lássák, kik a boszorkányok. Erről csak igen röviden szólunkP1 Ajánlatos 
szentelt krétával a székek körül kört vonni, hogy a bűbájosok ne árthas
sanak az illetőnek. Eger környékén különben azt tartják, hogy amikor a 
pap az éjféli misén a Szentséget felmutatja, akkor mind maga körül lát
ja a boszorkányokat, akik igyekeznek a stólát a nyakáról leakasztani.172 

T ornán (Turnianske Pohradie) is az a hiedelem járja, hogy amikor a pap 
az ostyán átnéz, minden boszorkányt megismer, mert ekkor annak szarva 
nő, aki boszorkány.173 A palócok szerint a bűbájosokat a pap a templom
ban megismeri, amikor a nép felé fordul. Az ilyenek háttal állnak a szent
ség felé. A pap nem meri öket elárulni, mert elváltoztatnák kutyává 
vagy egyéb bé. m 

Nyitranagykéri öregek mesélik,175 hogy egyszer egy szabadságos hu
szár is készített lucaszéket és elvitte magával az éjféli misére. Amikor az 
úrfelmutatás elkövetkezett, ráállott a székre. Látta ám, hogy a boszor
kányok mind háttal állottak az oltárnak. Észrevették, hogy valaki fölis
merte öket, rohantak is a huszár felé, ez azonban derekasan vagdalkozott 
a kardjával. Közben azonban a lábát levette a lucaszékről, mire vala
hány boszorkány csak volt, mind egyszerre eltúnt. Megfenyegették azon
ban a huszárt, hogy elragadják a hetedik határba és széttépik, ha el talál
ja árulni őket. A hívek látván a huszár hadakozását, azt hitték, hogy meg
hibbant. 

A lucaszékkel kapcsolatos szokások és hiedelmek már régen csak mon
daként élnek országszerte. 

Ditró és más környékbeli székely faluk sajátos templomi hagyománya, 
hogy az éjféli mise egyik énekének e szavainál: A madarak megszólal
tak ... a gyerekek cserépsípokkal madárhangot utánoztak egészen a mise 
végéig. Délló (Dileul) Maros menti, szintén székely falucskában Glória 
éneklésekor a férfiak kalitkában hozott csízeket eresztettek föl, hogy 
szép szavakkal ök is dicsérjék a Kisdedet. A bácskai Sz.entfölöp (Filipo
vo) német hagyománya szerint a mise alatt fülemüle éneket hallattak a 
legények. 176 Sándorfa/va csongrádi községben jókedvű legények maguk
kal hozott verebet engednek el a mise alatt a templomban. 

Nyilván helyes Kardos Tibor nézete,177 amikor a következő dunántúli, 
kiskanizsai betlehemező dalbani 78 a madármise goliard nyomát látja: 

T e kis maddr!Wk, s<.álljatok ide: 
Itt fekszik févu jás<.olba téve. 
Fülemile, stiglicke, 
S<.ép kanári, csí<.ecske 
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S<.óljatok ékesen. 
Kik vannak e há<.nak drága la~tosz, 

Kik Betlehembe jött pás<.tori, 
Itt s<.úletett lsten fia, 
Egy kis gyermeltecske, 
Angyaloktul S'l.ármtf<.Olt 
Egy s'l.éP kisdedecske. 
Annyi gyöngyök, annyi könn.vek 
f!.rte hullanak, 
A mennyei drága vi:zek 
Lelkünkre folynak. 

A Speculum Perfectionis előadása szerint179 Szent Ferenc szerette vol
na rábeszélni a császárt, külön törvényben parancsolja meg az emberek
nek, hogy karácsony napján illő módon gondoskodjanak a madarakról, 
ökörről, szamárról, és az emberekről: minden esztendőben gabonával és 
más magokkal hintsék tele az utakat, hogy pacsirta nővéreinknek, de meg 
más madaraknak is legyen mit enniök e nagy ünnepen. Úgyszintén az 
J sten Fia iránt való tiszteletből, kit a Boldogságos Szűz ez éjszakán az 
ökör és a szamár elé fektetett a jászolban, kötelezne mindenkit, akinek 
ökre és szamara van, hogy e szent éjszakán bőségesen gondoskodjék szá
mukra jóféle abrakróL Nemkülönben a gazdagoknak is rajta kell lenniök, 
hogy e napon ízletes ételekből minden szegény jóllakhassék. 

A madarak karácsonyi etetése hazánknak franciskánizmustól ihletett 
több táj án máig virágzik. Búcsúszentlászló gazdasszonyai éjféli mise előtt 
magot szórnak az ég madarainak. Fél Editnek mondotta el egy harmad
rendben élő mez.ókövesdi parasztasszony,180 hogy karácsony éjszakáján 
a madarak is csicseregnek, énekelnek örömükben, mert Szent Ferenc 
atyánk karácsony napján az összekoldult búzát kivitette a dűlőútra, ki
szóratta az ég éhező madarainak táplálására. Ezért kell nekünk is az ab
lak párkányára szemeket szórni. Már adventben morzsával kezdik, hogy 
a madarak odaszokjanak. Még a szegények is magot vásárolnak, hogy 
karácsony éjszakáján széthintsék a számukra. Az ünnepi ételmaradékot 
a kiskertbe tett deszkára szórják Apátfalván a madarak részére. 

A középkor igézete, a Fioretti költészete él abban a lelkendezésben, 
amellyel a régi mezókövesdiek a karácsonyt ünnepelték. Eszerint a fák 
hajladoztak, a görbe fa kinyújtotta a derekát, a csillagok különös ragyo
gással fénylettek, hogy az angyaloknak utat mutassanak, akik a Tejúton 
jöttek le Betlehembe. Jönni akart a Göncölszekér, Fiastyúk, meg a Sánta
lány is köszönteni. Az l1sthajnalcsillag azóta olyan fényes, mert a Szűz-
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anya ragyogó tisztaságát hirdeti. A holdvilág is nagy fénnyel világított az 
istállóba, mert Máriának bizony nem volt gyertyája. 

Amikor az angyalok az örömhírt vitték a páSztoroknak, még az erdei 
vadak is táncra kerekedtek. A farkas odújába húzódott, nehogy mécgé
ben valakit megtámadjon. Az egerek azóta sem tesznek kárt az ember és 
jószág eledelében karácsony éjszakáján. Azóta erre az időre eláll a széL 
A háborgó tenger is lecsillapodik. Mondogatja: behúzom a derekamat, 
nem háborgok. Nem mehetek ugyan Betlehembe, de nekem is megszüle
tett, aki a tengernek, víznek parancsol. A kút vize is lágyabb ilyenkor. 
Hajnalban odaköszönnek neki: dicsértessék a ]éz.us Krisz.tus, áldassék, 
imádtassékl 

Az éjféli mise egyéb hiedelemvilágába tartozik, hogy a szegedi nép 
szerint lsten éjfélkor áldását adja az emberekre. Az áldás az egyszülött 
Fiú, aki megváltásul jött a földre. Porádon úgy tartják, hogy most egy 
percre világosság támad az istállókban: jelenségül a Jézus születésé
nek.f81 Többfelé ismeretes hiedelem az is, hogy ilyenkor a jószágok em
beri hangon beszélnek. Göcsejben úgy vélik, hogy misekor, úrfelmutatás 
idején a barmok, a betlehemi esemény tanúi emberi hangon szólalnak 
meg. Mindegyik megmondja a másiknak, miféle veszély környezi, hová 
jut, kihez kerül. Ezeket a beszélgetéseket a szénahányó lyukon ki lehet 
hallgatni. Aki az istállóban hallgatná, meghalna. Ha most a velük rosszul 
bánó bérest az istállóban találnák, szarvukkal agyonöklelnék.182 Az ele!<.i 
németek a lovak elé ilyenkor kilencféle takarmányt raknak. Ezt rnég a 
tanyai istállóba is kiviszik. Egy bérest az állatok agyonrúgtak, mert ki
hallgatta beszédjüket.f83 Németbólyban, ha valaki meg alrarja tudni, 
hogymint beszélnek az állatok, az éjféli mise vége felé menjen haza, járja 
háromszor körül a helyüket, akkor megérti szavukat. Mádi hiedelem sze
rint a jászolba hérszer szentelt keresztre kell feküdnie, aki ki akarja őket 
hallgatni.f84 A jószágnak ilyenkor mindenfelé kedveznek és s0kféle szo
kással élnek az érdekükben. A ballai palóc az igavonó marhának, hogy 
egész éven át jól egyék-igyék, éjféli mise előtt első harangszókor enni ad, 
beharangozáskor pedig megitatja. Parádon, hogy a ló jól menjen, felmen
nek a legények éjféli misekor a toronyba és Úrfeimutatás alatt négyelleó 
(négy lóra való) ostort a harang tengelyén kenegetik meg. Az Alföldön, 
hogy a méhek sok mézet gyűjtsenek: az éjféli misére tiszta búzát kell vin
ni, kijövet pedig minden kas alá kell tenni beJőle.iS5 Az eucharisztikus 
színezetü hiedelemnek úrnapi párbuzamai is vannak. 

Elők és holtak karácsonyi symposionja érteti meg velünk azt a sokfelé 
ismert hiedelmet, hogy a halottaknak is van éjféli miséjük, éspedig az 
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eleveneké előtt, máshol utána. Az eleki német néphagyomány szerint éj
féli mise előtt van a bűbájosok órája (Unglücksstunde). A hazajáró lel
keket ugyanis a néphit olykor a gonoszokkal, rontó démonokkal is azo
nosítja. 

A hiedelem forrása egy középkori legenda, a Speculum Exemplorum 
egyik elbeszélése. Az összefüggésekre Mathilde Hain mutatott rá.186 

Eszerint egy ember szüntelen jót szecetett tenni másokkal. Templomba 
menet a temetőn át vezetett az útja. Ilyenkor mindig imádkozott a halot
takért. Amikor halálra vált, egy Dániel nevü pap látta el szentségekkel. 
A visszatérő pap elcsodálkozott, hogy elmentében bezárta a templomot, 
pedig tárva-nyitva találta. Még inkább elbámult, amikor a temetőben 
könyörgő éneket hallott, amellyel a halottak vissza akarták fizetni, meg
köszönni a jámbor ember könyörületességét. Maguk a megholt lelkek is 
fölkeltek sírjukból és bementek a templomba, ahol a gyertyák gyújtatlan 
gyulladtak meg. Felajánló imádságukat elvégezve, visszatértek nyugovó
helyükre, a gyertyák pedig szépen elaludtak. Dániel pap a látomás után 
lépett a templomba és rakta a szent edényeket a helyükre. 

Nyilván ennek népi tükröződése ez a régebbi gömöri hiedelem: aki 
karácsony éjszakáján kimegy a temetőbe és ott egy Miatyánkot elmond, 
meghallja az angyalok énekét. 187 

A legenda mondai utáéletét a téli napfordulat kísértetjárásai, szellem
hite is befolyásolták: a hazajáró lelkek már nem mindig segítenek, ha
nem az élők ártalmára is törnek. 

A hagyományt - tudomásunk szerint - Cserei Mihály említi188 elóször hazánk
ban: ebben a:z es:zte1zdóben (1691) Magyarországban, Pécs város tájón csuda jele
nések láts<.anak vala. Négy öreg tüzes osz.lopok függöttenek le az. égből és két 
nagy üstökös csillag napnyugot felől tíz. nap s tíz. éjszaka láttatott . .. A pécsi temp
lomban barátköntösben megjelenvén sokan, pápista mód sz.erint mise ceremóniát 
s:;;entén úgy elvégez_ték, és a karban úgy mu:;;sikáltanak, énekeltenek, mintha való
ságos emberek lettenek volna ..• 

A zalai Hahót határában, Fakos pusztán kolostor romjai állnak. A kö
zeli Búcsúszentlászló környékén élő monda szerint a benne élő barátokat 
a templomba menekülő falubeliekkel együtt karácsony estéjén törökök 
mészárolták Ic. Egyik társuk, aki nem mcssze remetéskedett, és éppen az 
éjféli misére iparkodott, döbbenettellátta a pusztulást. Elhatározta, hogy 
a misét ott, a felkoncolt halottak között mégis elmondja. Közben a még 
életben maradtak is ide menekültek, a templomba, az üldöző törökök 
azonban őket is megölték a remetével együtt, aki a misét nem tudta elvé-
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gezni. Az a hiedelem, hogy amikor megcsendülnek a környék éjféli misére 
hívogató harangjai, a fakasi vértanú barátok fénybe öltözve, föltűnnek 
a romnál, hogy az éjféli zsolozsmát elvégezzék és befejezzék a félbenma
radt szentmisét. Utasemberek, virrasztó pásztorok hallani vélik az éne
ket, meg az orgonaszót is. 

A pozsonyi franciskánusok templomához az a helybeli német hiedelem 
fűződik,189 hogy éjfélkor mise előtt az elhalt barátok fölkelnek sírbolt
jukból és öröméneket zengenek a Kis Jézus tiszteletére, meet eljött az 
emberiség megváltására. 

Németprónán is úgy tartják,100 hogy az élők éjféli miséje után a holtak 
tartják a magukét. Ezen már azok is részt vesznek, akik a jövő évben 
fognak meghalni. 

Többfelé élő hit, hogy ügyelni kell arra, nehogy valaki r I órakor men
jcn a templomba, mert akkor még a halottak miséznek ott. Egyszer egy 
asszony egyedül volt otthon, elaludt és I I óra felé fölébredve azt hitte, 
hogy már éjfélre jár az idő. Elment a templomba, ahol csodálkozva látta 
sok ismerősét, akik már régen elhaltak. Mindjárt tudta, hányadán áll a 
dolog és kifelé indult a templomból. A halottak utána. Ekkor egy látha
tatlan lény, aki nem volt más, mint az őrangyal, azt súgta a fülébe, hogy 
dobja le a felsőruháját. Úgy is tett. Mikor a rendes misére gyülekeztek a 
hívek, a ruhadarabot ízzé-porrá tépve találták. A gonosz lelkek a temp
lomba is behatoltak és halottak alakjában kísértették meg az asszonyt. 

A budaórsiek nem mennek túl korán az éjféli misére, mert a halottak 
előtte tartják a miséjüket és magukkal vinnék a közéjük tévedt élő em
bert. Az úton óvatosan kell járni, mert aki megbotlik, az a jövő évben 
meghaJ.191 

Bátya "rác" hagyománya szerint éjféli mise után egy öregasszony a 
templomban maradt. Hátranézett. Látta, hogy csupán egy-két öreg ül 
a padokban. Ú is megindult hazafelé. Lassan megfogyatkozott az utcai 
nép, már csak egymaga volt odakint. A házuk előtt meglátott egy asz
szonyt. Megismerte, meg is szólította: az ő elhalt ángya volt. Észrevette, 
hogy sírjából mezítláb jött haza. Nagyon megijedt. Alighogy be tudott 
előle a házba jutni. A család látta rajta, hogy valami történt vele. Nagy 
nehezen megnyugodott és elmondta, hogy kivel találkozott. 

Reggel fölkeltek havat söpörni. Éppen a halott egyik hozzátartozója 
ment arra. Megkérdezte, hogy mi van az anyjukkal, nincs kint söprögetni. 
Mondták, mi történt vele. A rokon megnyugtatta öket, hogy ne féljenek. 
A halott sűrűn hazajár valami helytelen családi osztozkodás miatt.192 

A néphagyományok lélektanából érthető, hogy a hiedelem egyes vidé-
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keken már adventhoz, karácsony előkészületéhez, olykor halottak nap
jához kapcsolódik. 

A háromszéki székelyek mesélik,19J hogy t:gy szentgyörgyi asszony este 
korábban lefeküdt, hogy hajnalban elmehessen a rórátéra. Egyszer mint
ha beharangoznának. Az asszony felült az ágyában és gondolta: de jó, 
hogy fölébredtem. Elment a templomba, ahol szakatlan világosságot ta
lált. Furcsállotta, hogy az asszonyoknak mind fehér kendő van a fején. 
Beült a padba. Szétnézett, de ismerőst nem látott. Ahogy a mellette ülő 
asszonyt jobban szemügyre vette, fölismerte, hogy az ő régebben elhalt 
komaasszonya. A halott igy szólt hozzá: ne féljen kend komámasszony, 
csak menjen ki szépen. 

A hiedelem a bukovinai székelyek körében sem ism.'!retlen.194 

Hosszúfalu (Dlhá nacl Váhom) szlovákjai között <a a hiedelem,19:l 

hogy halottak napján a megholtak éjjel misére gyűlnek a templomban. 
Mindegyiken fehér lepedő, amely földig ér. A misézőket megnézni nem 
szabad, meet aki ezt megteszi, egy év múlva ő is közöttük lesz. 

Rudnó (Rudna) szlovák faluban van egy fatemplom, mellette teme
tő.196 Éjfélkor mindig harangozás, orgonálás, énekelés hangzott benne, 
A templomot szétbontották és más helyen építették föl. Másnap azonban 
megintcsak a régi helyén volt, és tovább folyt a csudálatos éjféli templo
mozás. Egyszer egy öregasszony ment késő éjjel haza a szomszéd faluból. 
Messziről hallotta az éneklést. Odaérve bement a kivilágított templom
ba. Hát látja, hogy a halottak tcmplomoznak. Ráestek, letépték a ruhá
ját, majd azt mondották, hogy rnenjen haza, de ne nézzen hátra. Haza
érve, ájultan esett össze,197 

A hagyomány megkapva, időponthoz nem kötve is él. Kiskunfélegy
bázi hiedelem szerint a megholtak üdvözült lelkei éjjelenként misére jön
nek össze a templomban. Utalunk Nagyboldogasszony ünnepének ha
gyományaira is. 

Szegedi öregek úgy mondják, hogy a halottak éjszakának évadján tart
ják a miséjüket, búcsújukat. Az jár elöl, aki legutóbb halt meg. Ezért 
nem jó az ablakot éjszakára nyitva hagyni, meet betévedhetnek. 

A legények Kenéz, Töttös, Ivánc, Pósfa nyugati falukban már kará
csony éjszakáján is megsuprikálják az éjféli miséről kijövő lányokat. 1~8 

Az éjféli miséről hazatérve, Búcsúszentlászlón még meg szakták rázni 
a gyümölcsfákat, hogy majd bőven teremjenek, és hogy "a Jézuskának 
legyen aranyalmája". 
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Galgamácsa jószágtartó gazdái azzal az aprószentek néven emlegetett 
vesszővel most veregetik meg állataikat, amelyet a karácsony böjtjén a 
pásztortól kaptak. Közben ezt mondogatják: keljetek föl, megszületett 
az Úr Jézus J199 

Németpróna vidékén a gazda éjféli mise után azt a zabot eteti a fel
költött jószággal, amelyet külön erre az alkalomra tett el. A kertben szal
makötéllel kötözi át a fákat, hogy bőven teremjenek.200 

Bátya faluban éjféli miséről hazatérve, a polai:aj a karácsonyi szakaj
tóból kukoricával eteti meg a lovakat, hogy egészségesek legyenek.20l 

A mihálygergei fiatalok éjféli miséről hazajövet, a szájukba vett szen
teltvízzel otthon megmosták az arcukat.202 Ez az aranyviz sajátos helyi 
fejleménye. 

Éjféli mise után megszúnik a hagyományos böjt. A család most finom, 
_régebben kemencében melegített vacsorához ül, amelynek a katolikus 
Székelyföldön Mária radiná;a, máriaradina, másként Mária vacsorája, 
vagyis mintegy a gyerekágyban fekvő Szűzanya keresztelói áldomása a 
neve: a kis Jézust a család szülöttjeként is köszöntik. Csíkménaságon ez 
kerül asztalra: bordáslaskás húsleves, galuska, vagyis töltöttkáposzta, 
kolbász, kocsonya, kalács, gyümölcs. Ilyenkor az apa elköszönti gyerme
keit: jóra inti őket. 

A szegedi tájon az angyali kóbász, vagyis fölmelegített disznótori la
koma, esetleg angyali kocsonya mellé ül a család. 

Mezókövesdi hagyomány szerint angyalhurka kerül asztalra. 
Mihálygerge mostani, már nem böjtös ételének összefoglaló neve: an

gyalguba.203 Most eszik meg Zagyvarékasan a mákoscsík maradékát. A 
neve: angyalcsík. 204 

Olykor már előre fölterftenek. Ez nyilvánvalóan még a halottak meg
vendégelésének jelképes maradványa. A hiedelem, illetőleg szokás Dá
vadon már úgy módosult, hogy ilyenkor jönnek a táltosok, nekik is jusson 
az ételekbóL 

V égre pihenőre térnek. Mint már mondottuk, sokfelé a földrehintett 
szalmán aludtak az ünnepek alatt. 

A bánáti bolgárok tovább virrasztanak, majd elmennek a pásztorok 
miséjére is. 205 

Az ünnep második miséjének a magyar egyházi szóhasználatban, de 
népünk ajkán is pásztorok miséie a neve, mert evangéliuma kizárólag a 
betlehemi pásztorok idézett imádásáról (Lukács 2, 1 s-20) szól. Ezért 



pásztoraink emlitett hódolata is egyes helységekben ezen a misén történt. 
Egyik pécsi közé p kori misekönyv így emlegeti: ad galli cantum. 

Mohácsi sokác hiedelem szerint, aki nem volt az éjféli misén, zsebé
ben almával most megy a pásztorok miséjére. Az almát utána a jószágnak 
adják, hogy egészséges és szapora legyen.206 Dávod pásztorai, csordásai 
a pásztorok miséje után házról házra járva suprikálták végig a csalá
dot.207 
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KARACSONY NAPJA 

Karácsony napja (dec. 2') az otthon és család bensőséges ünnepe. Régi
vágású öregek az ételeket már elözö nap elkészítették, a tüzet is úgy meg
rakták még éjféli mise körül, hogy arra sc legyen gondjuk. Öreg bukovi
nai székelyek egyenesen búnnek tartották az e napon való fözést. Amíg 
volt parasztkemence, előre jól befútötték. Ebben melegítették az étele
ket is. 

Litke palócai is karácsony napján csak annyit jártak, amíg a templom
bamentek és hazajöttek. Aki ilyenkor járkált, annak mázsát, vagyis mák
törő mozsarat kötöttek a hátára. t 

Most az ünnep csendjében még külön kell fölidéznünk a Betlehemi 
Kisdednek részben a Prágai Kis Jézus kultuszában, részben ponyvairo
dalmunk legendáiban, ájtatosságaiban élő népi hagyományvilágát is. 

A Prágai Kis Jézus (Milostné Pra:Zske Jezulatko) az osztrák-cseh ba
rokk újjászületés egyik legjellegzetesebb ikonográfiai és kultikus szimbó
luma. Számos templomunkban, családi otthonunkban máig látható és 
egész éven át a karácsony misztériumát, a gyermekség örömét idézi a hivő 
lélekben. 

A szabrocskát Lobkowitz Polyxena kapta Spanyolországból nászaján
dékba, ő meg a nagy nyomorral küszködö prágai kármelita kolostornak 
adományozta (1628). A hagyomány szerint a szerzetesek ínsége egyszerre 
megszűnt, sőt ennek nyomán a kis szabor tisztelete a prágai nép körében 
is villámgyorsan elterjedt. Különlegesen Cyrill atya buzgólkodott még a 
XVII. században a terjesztésén. Imádságát a magyar ponyvairodalom 
színte megszámlálhatatlan lenyomatban ismeri. A szabor hírnevére jel
lem.zö, hogy a hódító svédek tartogattak tőle. Ezért maga Gusztáv Adolf 
30 dukátot ajándékozott neki, a kolostort pedig védelmébe vette. 

A szobor történetét először a kultusz másik buzgó apostola, egy ma-
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gy ar rendtárs: Szent István királyról nevezett l mTe atya írta meg (Pra
gerisches Gross und Klein, 1737). Az ó kezdeményezésére a kármelita 
provincia elhatározta, hogy a rend valamennyi, monarchiabeli kolostorá
ban a prágai szabor eredetijéhez érintett másolatot kell nyilvános tiszte
letre kiállítani (17}9). Mária Terézia egy magahímezte köpenykét aján
lott föl a Jézuskának (1743). A szabor "ruhatára" páratlanul gazdag. A 
köpenykéket fogadalomból ajánlották föl.2 

A kultusz hazánkban is gyökeret vert nemcsak a rendi templomokban, 
hanem más egyházakban is. Külön oltára van a székesfehérvári Kármel
hegyi Boldogasszony-templomb·an (a XVIII. században kármeliták építet
'ték), a szombathelyi franciskánus templomban. Képét láttuk a csongrádi 
nagytemplomban. Fölírás: Máté jános és Gyán!i Mária kedves Béla fiuk 
cmlékére lstennek áldo~ta. 1900. A kultusz fénykora a XVIII. század, 
azóta már inkább csak az asszonynép, gyermekek, apácák, illetőleg kár
melita hatásra győri, angyalföldi kisemberek körében virágzik. A györi 
Kármel karácsonyra kilencedet szakott végezni a tiszteletére. 

A Prágai Kis Jézus a világmindenség gyermeki Uraként királyi koro
nával a fején, királyi palástban, baljában a földgömböt jelképező arany
almával, gyűrüs jobbjával pedig mellkeresztes főpapként, áldást osztva 
jelenik meg. 

Az inkább csak hazai apácazárdákban tisztelt és apró szentképekról 
ismert salzburgi Loretokindl (XVII. század)3 jobbjában nagy keresztet 
tart. Az ábrázolás egy még szóbakerüló apokrif történetből merített ihle
tést. 

A betlehemi bazilika Kisded-szabrának átköltése, mása a római Ara 
Coeli-templomban tisztelt Bambino, amelyet egy franciskánus fráter 
a XVL szá7:tdban a Gecemáné kertjének egy mohamedántól kivágott 
olajfájából faragott. Utána megmerítette a Jordán vizében, majd sok vi
szontagsággal Rómába hozta. A karácsonyi ünnepek alatt a római gyer
mekek prédikálnak előtte, ágyban fekvő betegekhez viszik gyógyulás, 
vigasztalás végett, táviratban fordulnak hozzá segítségért.4. Koltusza -
tudomásunk szerint - hazánkban nem vert gyökeret, bár lehetséges, hogy 
harmadrendi közösségekben itt-ott .tiszteletben részesült. 
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Amig a Prágai és Salzburgi Kis Jézus, tovabbá a római Bambino a barokk dev•r 
cionális szellemére jellemző, addig egy középkori híres, magyar eredetű kultu~z a 
megtestesülés karácsonyi misztériumát idézi. 

Eit Magyarországon, állitólag IV. Béla idejében egy szentéletiÍ pap, aki egyébkC:nt 
a királyné káplánja volt. Mint mondják, htennek jámbor szolgája, B éven át m~g
rartóztatta magát a hústól és keményen böjtölt, egyszer evett napjában. Imádságú
ban ·állandóan azért könyörgött, hogy emberalakban láthassa Jézust. Egyszer éjsza-



kai álmában megjelent Isten l!.ngyala és meghagyta neki, hogy készíttessen egy kön
töst a Megváltó számára, mert könyörgése meghallgatásra talált, és a köntösre szük
sége lesz a kis Jézusnak. A pap ugyanis inkább gyermekkorában, mint szenvedésé· 
ben szerette volna szemlélni az Üdvözítőt. Ezért kék selyem köntöskét varratott, 
és mise idején az oltárra helyezte. Miután az átváltozás szavait elsuttogta és o 
kenyér Krisztus testévé lett: az ostya a kis Jézus látható testévé változott, és a 
köntösébe öltözött. A pap elragadtatásban mintegy három óra hosszáig gyönyör· 
ködött a kis Jézusban, addig, amíg a Kisded vissza nem ment a szentostya fog
ságába. A köntöske ottmaradt az oltáron. A királyné, aki szintén jelen volt ezen 
a ·sodálatos miseáldozaton, nem tudta mire vélni a hoss7.Ú késlekedést. A papot 
magához hívatta, aki némi vonakodás után elmesélte kiválcságos élményét. A ki
rályné azonnal nagy tiszteletben részesítette és a királyi kincstárba vitette a szcnt 
~öntöst. 

Múlnak az évek. Egyszer Béla király nehéz helyzetthen a német lovagrend nagy
roesterét hívta segítségül a pogányok ellen. Az ellenséget közös erővel le is győz
tek. A király szabad választást engedeu kincseiből, de a nagymester egyedül a 
köntöskét kérte jutalmul. Béla király nem akart a köntöstól elválni, de háládatlan
nak s~m szeretett volna látszani, ígéretét megszegni. E'.ppen ezért a köntös bal ujját 
levágta és ezt megtartotta magának, a töbhit, tehát a nagyobb részt, meg odaaján
.dékozta. A nagymester szép ládikát készíttetett és egyik hú szelgájával elküldte 
húgának, aki Kölnben fehérapáca volt, de nem árulta el, hogy mi van benne. A 
nagymester közben meghalt, késöbb húga is követte a sírba. 

A szekrényke talán örökre mcgöri7.te volna titkát, ha a legenda szerint mintegy 
százötven év múlva, 1412 körül az Aachent járó magyar búcsúsok nem kérdezöski)d
nek a szent ereklye után, amelyet tudomásuk szerint a fehérapácák klastromában 
öriznek. Hl>sszas keresgélés után meg is találták a szekrényt, amely öt lakattal volt 
lezárva. A magyarok tehát igazat mondtak. Amikor felnyitották, ott volt a köntös, 
bal ujja is hiányzott, amelyet Béla király késöbb leánya, Boldog Margit kolostorá
nak ajándékozott. A magyarak azután is, amikor a hazai ereklye a török időkben 
eltúnt, hét évenként ismétlődő aacheni zarándoklataik során nagy áhítattal tisztelték 
a köntöskét. Gyer.tyát ajánlottak föl neki, amelyet bizonyos ünnepnapokon meggyúj
tottak a tiszteletére. A lecsorduló viaszt az apácák gondosan összegyújtötték. és a 
legközelebbi zarándoklat alkalmával átadták 9 magyar búcsúsoknak, akik szentel
ményként hozták magukkal haza.5 

A kölni köntöskét a XVIII. században még tisztelték,6 későbbi kultu
szát azonban elsöpörte a felvilágosodás szele. Nyoma veszett a magyar 
ereklyének is. 

Baring modern angol regényíró rnűve a K.Tin .. tus köntöse. Magyar vo
natkozásokban is gazdag, de a kölni köntöskével mégsem egyező legendá
ja vagy előttiink ismeretleo hagyományból merít, vagy találó költői fik
ció.7 

Mikszáth írja a Szent Péter esernyóje egyik helyén: "csak a Krisztus 
ruháival történt meg a csoJa, hogy együtt nőttek a gyermekkel. A kis 
palástka, melyet fiúcska korában viselt, ugyanaz volt, mely a Golgotára 
lépegető férfi-Krisztus tagjait födte. "8 
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KARACSONY MASNAPJA 

István (dec. 26) az Egyház elsö vértanú ja, akit úgy köveztek meg (Apos · 
tolok Cselekedetei 6,7). Diákonus volt: az apostolok segítsége, a sze
gények gondviselöje. A győzelem jelével, páJmaággaJ, köntösében pedig 
kövekkel szokták ábrázolni. Az ünnep szokottabb neve karácsony más
napja. 

liO 

István vértanú tisztelete ereklyéinek föltalálásával (41 J) kezd bontakozni. Testé
nek megleletiról az Érdy-kódex1 1gy emlékezik meg: ~·ala Jeruzsálem tartományáfJan 
egy Lucianus nev/i pap jámbor. Mikoron egy péntek nttpon Jgyában fekzinék, dlla
pék meg elötte egy magas termetű, nagy szép vén ember, kinek vala vidám orcával 
bossv' szakálla, szép fejér palástja, szép aranyos fontos keresztek fejében. LábaheU 
nadrága mind aranyas. Kezében szép aranyas vesszó, kivel megii.tlentvén ótet mon
dá: imáran nyilván megjelöntöm a mi temetésünket, mert igen utdlatos helyen vatJ
nak. Menj el azért, mondjad meg jeruzsálembeli Jtinos pispeknek, hogy tisz.töletesb 
bel}•re vigye a mi testünket. Mondá Lucianus: Uram, ki vagyi Felele: ln vagyole 
Gamáliel írástudó doktor, ki Pál apollolt feltartottam, és tanojtottam az töroén_vr~. 
Ez én társom kedég, ki velem vagyon, Sz.ent l.<tván, kit irigységben az. bitetlm 
z.sidó népek megköve<,ének, érén eltemetém ennen koporsómban. ~ harmadunk 
Nikodémus 1mokám, kit Péter és János apostolok megkeresz.tölének, és sok hdbo
rúság, sz.envedés után ennen házamnál múlék ki. Negyedik Ahybas d{. én fiam, 
ki húsz. es<;tendós kordban énvelem vevé fel a sz.ent keresz.tséget, és holtig sz.úzen 
marada meg. A<.t megmondván Szent Gamtiliel, elenyészék. 

Lucianusnak Gamáliel még kétszer megjelenik, most m{lr engedelmeskedik is a 
törvénytudónak. Így tehát nagy tisztösséggel azért belr:ivék d{. testöket Jeruozsdlem
ben, és nagy isteni /élelemmel tiszteletes helyre belyeztetJle.. Ereklyéinek ezt a !i>l
találását az Egyház augusztus 3-án külön is megünnepli. Egy szepességi eredetű 
táblakép a Legenda Aurea nyomán ezt a jelenetet is ábrázolja.2 

Jeruzsilemben egy gazdag konstantinápolyi polgár, Alexander és felesége Juliána 
kápolnát rakat István tiszteletére. A férfi meghal és a szent diakonui mellé temetik. 
Később az özvegy vissza akar térni hazájába és szeretné magával vinni férje földi 
maradványait is. A püspök a kérést teljesíti, de az asszony tévedésb.51 István ciont-



jait viszi magával. A tengeren a nekivadult ördögök na~:y vihan támasztanak, de 
István megfélemlíti őket. Megérkezvén Konstantinápolyba, ereklyéi a róla elneve
zett egyházban nagy tiszteletben részesülnek. 

Rómában a császár lt'ányát ördög gyötri, aki elszólja magát, hogy rajta egyedtil 
Istvánnak van hatalma. A püspök a szent ereklyék tejében Lörincét kéri cserébe. 
Mikoron - folytatja a kódcx - dicsóséges Szent Istvánnak szent testét Szent Lőrinc 
mártir levitának koporsójához vitték volna, ime szerelmcs atyámfiai, csodállltus 
egyesség és ti.r<,tósség egymáshoz, mintha élő testben volnának, oly nagy atyafiú.rág
galfogadák egymást. Es levita Szent Lórinc mártir a:j; ó nyugovó helyének felét ell
gedé, hogy mellé férne levita Sz.ent István protomartirnak, mint szerelmcs atyafi,J
nak. Az görögök kedég, kik S:zent Lőrinc testéért jöttenek vala Konstantinápolyb61, 
akarván onnan elr-·inni, ottan boltelevenül mind lebullának. A pápa könyörgésére 
térnek magukhoz. 

Ez a római legendarészlet érteti meg velünk, hogy Istvánt és Lőrincet 
a középkorban többször ábrázolják együttesen, így Csegöld (1494), Kasuz 
(1440), Nagyekemező (Prostea Mare 1480), Szászbogács (Bogeschdorf, 
Bagaci u, 1 p 8) szárnyasoltárain.3 Késöbb is: a szolnoki franciskánus 
templom Sze nt Antal oltárának őrálló barokk szobrai. Oket látjuk T a
mási barokk templomának homlokzatán is. 

A:z ünnep, illetőleg szent európai hagyományvilágát legújabban Mat
thias Zender4 és W. Hofman5 foglalta össze. Rámutatnak arra, hogy 
István vértanú tisztelete éppen ereklyéinek föltalálásával a mediterrán 
világban kezd először kibontakozni. Templomok, városok védőszentje
ként, vagy Mária és Péter mellett második patrónusként Galliában kü
lönösen népszerű. 

A kultusz legfontosabb középeurópai tűzhelye Passau: István a szé
kesegyház és egyházmegye védőszentje. Közvetlen hatását hirdeti a bécsi 
Stephansdom. Tisztelete eljut hazánkba is, hiszen a X. században rész
ben a passaui egyházmegye missziós területe volt. 

Géza fejedelem fiának az István keresztnevet választja, hogy ural
kodói méltóságában és kötelességeiben akár a vértanúságig állhatatos 
legyen. Ezért szól az esztergomi székesegyháznak legelső dedikációja 
szintén István vértanúnak. Újabb nézet szerint az István nevet Sarolta, 
Vajk édesanyja választotta fiának. Az ó édesapja, Gyula ugyanis Bi
záncban megkeresztelkedve, az István (Stephanos) nevet kapta. A név 
mindenképpen találó.6 Legendai fogalmazásáról István király ünnepénél 
szólunk. 

Sajátságos, hogy az István-patrocinium a koraközépkorban legelő

ször és elsősorban püspöki székvárosokban bukkan föl. A székesegyház 
általában a Megváltót, Máriát, Pétert, a keresztelókápolna Keresztelő 
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Szent Jánost, a püspök magánkápolnája, oratáriurna pedig István vér
tanút tiszteli védőszentül. Ez sokszor egyúttal a székesegyházi főesperes
nek, István hierarchiabeli örökösének székhelye. Ehhez magyar részről 
hozzátehetjük, hogy Esztergomban a várfalak közelében, a Boldogasz
szony tiszteletére szentelt későbbi székesegyház szomszédságában állott a 
szent diakónus tiszteletére szentelt és már említett templom, amelyet még 
föltétlenül Géza fejedelem építtetett. 7 Romjai megérték a XIX. századot. 
A hagyomány szerint ebben keresztelték meg Szent Istvánt. A templom 
egyébként I 393-ban káptalani egyházzá, prépostsággá let-t. 8 Emlékeze
tét őrzi az I 8 5 6-ban fölszentel t mai bazilika hajójának északi oldalká
·polnája István vértanú tiszteletére. 

Győr városának ősi soron István vértanú a védőszentje, címerében is 
egészen napjainkig benne volt. Ez a patrocinium nyilván szintén közvet
lenül összefügg Passau kultikus kisugárzásával, illetőleg a protomártir 
tiszteletére szentelt plébániatemplommal, amely a Váralján, a vármegyc
ház helyén már a XI. században állott.9 A templom a hódoltság alatt 
tönkrement, azonban a kultusz elevenségét, hatalmas helyi múltját mu
tatja, hogy a győri székesegyház déli hajóját, amely máig a plébániai 
istentisztelet céljait szolgálja, külön is István oltalmába ajánlották. En
nek monumentális külső kifejezése a hajó Maulbertsch ihletéséből, egyik 
tanítványától festett freskója is, amely István diákónussá szentelését és 
a főtanács előtt való beszédét, maga az oltárkép pedig vértanúhalálát áb
rázolja. 

Ugyancsak a székesegyház őrzi a szent diákónus ereklyéjét is.10 A 
Győrújvárosi klasszicizáló templom főoltárán szobrát látjuk. Így az idők 
folyamán Győr bizonyult a magyar kereszténység hőskorát idéző István
kultusz leghűségesebb örökösének. Tudata azonban már az egyházme
gyei papságban sem él. 

A püspöki székváros és a szent vértanú szakrális-szimbolikus kapcso
latát tanúsítja Gyula/ehén·ár ágostonrendi remete kolostora (I29o),11 

a csanádi székesegyház protomártir oltára,12 továbbá Vetési Albert veszp
rémi püspök (t 1486) remekbe készült vörös misemondó ruhája is, 
amelyre a Szűzanya, Magdolna, Keresztelő János és Pál apostol társasá
gában István alakja is rá van hímezve.13 Megemlíthetjük, hogy a közeli 
Sóly elenyészett protomártír-patrociniuma14 a legkorábbiak közé tartozik 
(I009) hazánkban. 

Ismeretlen a Szent István vértanú tiszteletére szentelt somlóvásárhelyi 
plébániatemplom alapításának időpontja. Aligha tévedünk azonban, ha 
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még István király egyházszervező tevékenységével, a főesperesi intéz
mény megteremtésével hozzuk kapcsolatba. 

lstván-ereklyéje volt Csatár bencés apátsági femplomának.15 
Királyi alapítás és esztergomi joghatóság alá tartozott V áradhegyfo.l,. 

István vértanúnak szentelt premontrei prépostsága (r r 30) is. Ez volt a 
rend legelső hazai monostora. Istvánt nyilván állhatatosságáért, a jó ügy
ben való kitartásáért választották patrónusnak, itteni példaképnek. 

István vértanú oltalmába ajánlották Kó (Szerém) bencés apátságát 
(r 198), Pok premontrei prépostságát (up)16 is. 

Szintén a protomártír tiszteletére szentelt kolostoruk és templomuk 
volt az ágostonrendi remetéknek Budán, a Sr_ombatkapu, vagyis a későbbi 
Bécsikapu szomszédságában. 141 r-ben már virágzik. A patrociniumot 
nyilván Buda székvárosjellege is magyarázza. A hódoltság után ismét 
megteleped ve Budán, r 707-ben a kultikus folytonosság hangsúlyozására 
választják új templomuk védőszentjéül István vértanút, de társpatrónusul 
most már István királyt is.t7 Barokk oltára van az Erzsébet-apácák 
budai templomának sekrestyéjében. 

István vértanú legrégibb ismert hazai ábrázolása a Szent Lászlótól alapított so
mogyvári bencés apátság kómaradványai között látható d·Jmborrnűtöredék,18 amely 
a XI. század végéről származik, és a protomártir megkövezését örökiti meg. Ezt a 
jelenetet mutatja be egy három önálló alakból álló, ntpies ízű szoborcsoport (t ~oo) 
is,l9 amely Kassa vidékéről került a Szépművészeti Múzeumba. Faszobrait őrzi még 
Busóc (Busovce ljlO), Dovalló (Dovalovo l)lo), Határhely (Hranifné qoo), 
Káposzta/alva (Hrabusice 1516), (Mo~ovce tp8), Necpál (Necpaly qoo?), 
Szepestótfalu (Siovenská Ves noo), Túrrjcrudnó (Rudno 1490).20 

Szentünk középkori hazai tiszteletérc "emlékeztet még Kiszeben (Sabinov 1~oo) 
és Lócs e (három képból álló sorozat) szárnyasoltárain föltűnő alakja is. 21 Megkö
vezését Nagytótlak (Selo, XIV. század) falképén Rómer Flóris még látta. 

lst\·án legmonumentálisabb hazai szentélyét, a későbarokk pápai plébániatemp· 
lornot Eszterházy Károly egri püspök mint Pápa örökös ura emelte, Fellner Jakab 
tervei szerint a szintén Istvánnak szentelt középkori templom (!467) helyén.22 

A barokk nem aggályoskodott, amikor egy-egy régi templomtitulus megváltozta
tásáról volt szó. Éppen Eszterházy a Tridentinum modern tettvágytól égő szellemi
ségének egyik legjellegzetesebb képviselője, szinte magyar megtestesülése volt.23 

Hogy mégis ragaszkodott a régi pápai patrociniumhoz, arra a családi kegyeleméi 
nyomósabb érzések is ösztönözték. Ezzel fejezte ki ugyanis nagyúri háláját a római 
S. Stefano Rotondo iránt. Ismeretes, hogy ez az ókeresztény bazilika sokáig nemzeti 
templomunk volt, és magyar pálosok éltek benne.2~ Késöbb az a Collegium Germa
nico-Hungaricum örökölte, amelyben Károly püspök a tanulmányait végezte. Pappá 
is ebben a bazilikában szentelték (1748). Bár István vértanúnak a főpásztorok, 
székesegyházak védőszentjeként való tisztelete az idők folyamán elhalványodott, 
mégst."'ll lehetetlen, hogy az egyéni áhítat mellett teljes tudatossággal választotta 
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újra a hagyományokban is járatos, Róma-hűségében pedig rettenthetetlen Eszterháq 
ezt az archaikussá vált patrociniumot. 

Kliroly püspök az új templom freskótémáinak kijelölcsében gondol a RotonJo 
freskóira is. Ezekról vázlatokat készíttet. Maulben~ch festi meg J781-JS7J közott 
István diákonussá szentelésének és prédikációjának, továbbá zsinagóga elé hurcolá
sának hatalmas freskóit. Emlékeztetiink arra, hogy ezt a témát a múvtsz Győrött is 
megörökítette. A főoltárkép megkövezési jelenete már nem az ó, hanem Maurer 
alkotása. 25 

Egyébként természetes, de Eszterházyra is jellemzi>, hogy a templom ikono.~ráfi.íja 
- Istvánt nem számítva - teljesen a Tridentium világát tükrözi. A kor .,divat" 
szentjei jelennek meg a mellékoltárokon: József, a dinas:r.tia egyik pa trónusa, Anna, 
Károly, a barokk főpásztor ideálja, az alapító védőszentje, továbbá a nemrég szentt<! 
avatott Nepomuki János. 

István vénanú a patrónusa a már említett, részben el is enyészett középkori dedi
kációk mellett Lábd (1299), So::igetbecst' (!Hz),26 Tontaj (Badacsonytomaj IH4).~7 

Szedikert (Záhradné, középkori), Hedri (Hendrihovce, középkori), Domán/alva 
(Domanovce, középkori), Kisterenye (q99 exemptlls), Szódi (1401),28 továbbá 
Kemenesmihályfa, Sarród, Miklósfalva (Nickelsdod, 1798 kápolna), La;tapordá•t.'l 
(Leitha-Prodersdorf 1641, később Mária-Magdolna),29 Kiirt (Ohrady), Nagysurá!IJ 
(Surany), Kisbdg.von (!?IS). Paloznak (nso), Jászóúifalu (Novacany 1807), Kri
vány (Kriviany), Nagykemence (Kamenica and Cirochou 1791), Agyago.<patak 
(Hiinné 186o), Vichodna, Peceszentmárton (Sammartin 18~8) templomainak is. 
Kupcse (Kupea J86J) templomát Moyzes István megyéspiispök építette névadó
jának tiszteletére. 

István vértanút választotta mennyei pártfogójául a hajdúdorogi görög
katolikus magyar egyházmegye ( 191 z). A patrodoium igen találó, me rt 
egyszerre emlékeztet megszületésének kivételesen nehéz, hitvallói körül
ményeire, meg az első főpásztornak, Miklósy Istvánnak védőszentjére is. 

A titulus megválasztását a barokk időkben már nyilvánvalóan nem a 
protomártir kultuszhagyománya, hanem sokszor az építtető keresztneve 
szabta meg. A gyér előfordulást az is magyarázza, hogy István tJértamí 
szakrális tekintélyét hazánkban mindinkább István király örökli. A sza
kottabb karácsony másnapja elnevezés is arra utal, hogy a protomártír 
tisztelete kissé hátraszorul, elhomályosodik, bár még máig ott él népünk 
tudatában is. Erre még visszatérünk. 

Galgamácsán nem Aprószentek ünnepén, hanem már ezen a napon 
volt a legénybíró megválasztása a múlt században.30 

Hofmann fejtegetései szerint kultuszának teljességében az Egyház leg
első vértanúja eleinte a jó halál védőszentje volt. Tiszteletére sokfelé 
temetőkápolnát szentelnek. Miután úgy kövezték meg, pateónusa lett a 
kőmíves.eknek, kőfaragóknak, parittyázóknak is. Mindezeknek hazai 
párhuzamairól nem tudunk. 
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Nem tudjuk már, hogy milyen megfontolásból tartott a debreceni sza
bócéh a középkor végén minden harmad hétnek előfordulásában misét31 

István vértanúnak a Szent András-templomban levő oltáránáL A barokk 
világban a protomártir volt a szegedi szűrszabók pateónusa is. Lehetsé
ges, hogy azért, mert a céhújítás, vagyis a céhmester választása ezen a 
napon történt. Ez pedig misehallgatással, áldomásivással járt együtt. 

Jscván vértanú kultusza a népi barokk jámborságban a karácsonyi áhítatformák 
gazdagsága miatt háttérbe szorul. Csak a jászladányi Orosz István híres búcsúvezér
nek és énekköltónek (t 192.1), aki a protomártírt tisztelte névadó patrónusának, ma
gánáhítatb61 sarjadt olvasószövegét tudjuk idézni: 

J szem és J tized, Hiszekegy, Dicsöség, Míatyánk. Odvö::.lete: Üdvözlégy ób di
csőséges Szent lstvány mártél y, ki a Jézus Kris<;tus kins::.envedése és halála uttin el.<ö 
voltál, ki véredet ontád Jézusért. Agyonküve:r.tettél, kövek zápora alatt adtad ki 
szent lelkedet. Imádkozzál érettünk búnösökért S:r.ent istván mártily, hogy a mennyei 
boldogságba hozzád jutbassunk, r.Jeled imádbassuk Té:r.us Kris:r.tust mindörölli, 
amen. 

Nem világos Hofmann szerint sem, rotert lett István a lovak védő
szentje. Az egyház nyilván céltudatosan helyezte ünnepét erre a napra, 
a téli napforduló archaikus pogány vigadozásainak Oulfest), Wotan
kultuszának időpontjára. Eltűrte, hogy e napon új hívei nagy áldomást 
(Stephans-Minne) üljenek32. Erről még szó lesz magyar vonatkozásban 
is. Továbbá vizet, sőt, magvakat, takarmányt szentelt, lényegében tehát 
megáldotta, előkészítette a vegetációt. Megszentelte a lovakat, és azt a 
szokást, hogy az emberek lakóhelyüket ezen a napon lovon megkerüljék, 
körülfussák, mintegy körülzárják, és így az István érdemeiért megnyílt 
ég oltalmába ajánlják. 

Ez a határkerülő hagyomány régi hazánk nyugati részén, illetőleg a 
mai Burgenland néhány német falujában él, amint Leopold Schmidt 
néprajzi atlasz-munkára épült tanulmányábóP3 kitűnik. A Stefanireiten, 
másként Beiglreiten ismeretes a hazai Mosons:,.entpéter és Mosonszolnok, 
továbbá odaát Bánfalva (Apetlon), lllmitz, Pomogy (Pamhagen) német 
és Alsóőr (Unterwart) magyar faluban. Mindenütt kora reggel kilovagol
nak a legények a határba, hogy a ló, jószág egészséges legyen az új esz
tendőben. Ehhez még hozzátehetjük, hogy Mosomzentpéteren minden 
lovas legény attól a lánytól, akinek udvarol, nagy kerek kalácsot (Beugel) 
kap. Ez a ló nyakán függ verseny közben. Végül a vendéglőben áldomást 
isznak, a kalácsot pedig ott nyomban megeszik.34 

Schmidt bemutatja a szokás szórványosan élő osztrák párhuzamait is. 

r q 



Arra gyanakszik, hogy újkori német telepesek hozták magukkal új hazá
jukba. Véleményünk szerint elszigetelődött középkori hagyományról is 
szó lehet. Alsóőr mellett ugyanis Vitnyéd répcemelléki magyar faluban a 
század elején még élt a ló járatás: István hajnalán a gazda kivezette lo
vait és csikóit az istállóbóL A falun kívül megjáratta, megfuttatta őket. 
Némelyek a kocsiba is befogták és így kerülték meg a falut. Megszólták, 
aki a szokást elmulasztotta: nem törődik a lovaival és ezért az új eszten
dőben majd betegek lesznek.35 

Schmidt értékes anyagához mi még Újszentiván hagyományát adjuk 
hozzá. A falu német legényei István vértanú napján még századunk ele
jén is lovon versenyeztek az elsőségért. A játékossá vált határjáráshoz 
szerb legények is kedvet kaptak. Az ünnep délutánján a fiatalság: lányok, 
legények szánkáztak a faluban és a határban. 

Különös módon nemcsak a nemeteknél és más, főleg északi népeknél, 
hanem hazánkban is éltek, megfértek egymás mellctt a ló oltalmára, or
voslására, megfelelő táplálására irányuló liturgikus áldások és népies rá
imádkozások, amelyek István vértanút idézik. Ezek kölcsönösen ihlették 
is egymást. Az összefüggés azonban már nemcsak nálunk, hanem Hof
mann szerint európai vonatkozásban sem tisztázható teljesen. 

A külföldi párhuzamokra, főleg a X. századból származó és egy trieri 
kéziratban fennmaradt ráolvasásra (contra equorum aegritudinem) és a 
mindjárt sorra kerülő regölés egyik archaikus mozzanatára csak utalva, 
hazánkban szinte egyidejűleg, éspedig a XV. század végén tűnik föl a 
litugikus szöveg és a népies ráolvasás, amelyek azonban nyilván már 
kialakult párhuzamos, egymás mellett élő gyakorlatot tükröznek. 

Az esztergomi Obsequíale (1496) és Agendarius (1 5 83) áldásának (be
nedictio pabuli in festo Sancti Stephani prothomartyris)36 pontos európai 
megfelelőit a rendelkezésünkre álló szűkös források miatt nem sikerült 
megtalálnunk.37 Szó lehet hazai szertartási fejleményről is. Jogosult az a 
föltevés, hogy a Jézuska ágya már bemutatott népi hagyományrendjét 
legalább részben ez az áldás is ihlette. 

l~~ 

A Bagonyai Ráolvasások (!488)38 latin bevezetése szerint a ló/ekély (ffekel Equo· 
rum) elmúlik, ha Urunk kínszenvedésének emiCkezetére öt Miatyánkot, a Szúun:--a 
hét f.ijdalmának tiszteletére pedig hét Üdvözlégyet elmondunk, majd pedig keresz
tet vetve ezt az imádságot végezzük: 

Uronk Krisztus felden ba iár vala, 
Egy títon elmegyen vala, 
Protomártir Szent Istvánt 
Elél lelte vala. 



A~ s:;;ót mondta vala Uronk Kris~tus: 
En s~eretó sz.entem 
S~ent /stvdn protomdrtir, 
E<. út me/lett láték 
Egy veres pejlovat. 
O berekésit és ó bústit 
fekélyvar fogta. 
Menj el, mondjad 
S~ent jános evangélistáuak, 
Hogy e:;; fekélyr.•ar-fogotta 
Veres pejló megtisz.toljon. 
Akképpen ment Jordán vize 
lsten parancsolatja miatt: 
Uronk Kris~tus s:;;ilettfk, 
Menden jót tén. 
His<.ek Istennek, 
Hogy ez.t es jóvá tesv. 

A liturgikus gyakorlat hazai virágzását közvetve az is mutatja, hogy 
Szkhárosi Horvát András protestáns hitújító egyik verselményében (A:z. 
Antikrisztus országa ellen) más szentelmények között ezt is kipellengé
rezi: 

Nagy sok mistfnket S<.ent lstvdn elvötte, 
A mi lovonkat s:;;ereneséssé tötte, 
lu papoknak soks<,or kedvét tötte.';!lj 

A hazai szentelmény: sónak és istállónak, takarmánynak megáldása a 
magyar egyház újkori liturgikus gyakorlatából ugyan kikophatott, de 
laikussá vált örökségéhez annál szivósabban ragaszkodik mind mái na
pig a jé6zágtartó nép. lgy számos szlovák faluban zabot szórnak a lóra 
ezen a napon. A zab eredetileg szentelmény volt. 4° Archaikus néphit sze
rint a só, továbbá a széna, szalma, kukorica, zabszem - mint láttuk - a 
karácsonyi asztal alatt az angyali szózatra megnyíló ég áldásában része
sül, megszentelódik. Ezt azután helyenként más-más napokon, de még 
a karácsony nyolcadában, esetleg a titokzatos tizenkét nap (Zwölften) 
utolján, azaz vizkereszt hajnalán itt-ott az ételmaradékokkal együtt meg
etetik a jószágokkaL Csak néhány hagyományt említünk, illetőleg ismét
lünk meg: 

A karácsonyi szalmát a szegedi nagytájon, újév napján, de Újkigyóson 
már István vértanú ünnepén a jószággal éhomra etetik meg. Dombirato
son a karácsonyesti szénából is csóvát kötnek és az istállóban a tehén 
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jászla fölé kötik, hogy a vészt távoltartsák a jószágtóL Csanádapácán 
n karácsonyi sóval etetik meg újévkor, tehát a nyolcad végén, a jószágot. 

Tápén az öregek még manapság is sóval -hajdanában nyilvánvalóan 
a szentelt sóval - szokták meghinteni házépítéskor a fundamentomot. 
Vásárra menet az erszényükbe tesznek egy csipet sót. Szeged-alsóváro
saik a vetőmagot hintik meg vele. Sót is tesznek a Boldogasszony ágyába, 
vagyis a gyerekágyba. 

A göcseji Gellénházán a marhának a karácsonyi sóból adnak, hogy föl 
ne fúvódjék. Nagylengyel vidékén a világrajött kisborjút szórják meg 
vele, mai magyarázat szerint azért, hogy az anyja tisztára nyalja. A beteg 
embert a karácsonyi sóval füstölik meg.4t Lesencenémeti faluban István 
vi:rtanú hajnalán jószágait a gazda a karácsonyi sóval eteti meg bent az 
istállóban. 

Rábagyarmatonezen a napon a marhát nem jó megitatni. 42 Az óvatos
ság föltétlenül a középkori szentelmény csökevénye: a szentelt só utáni 
itatás nyilván kisebb felfúvódással járt együtt. 

Zagyvarékasan a kisborjút mindjárt világrajötte után megsózzák. Utó
lagos magyarázatuk szerint azért, hogy az anyja szeresse.43 

Az aranyvíz sajátos áttétele, hogy Pölöskefőn most, István hajnalán 
merítcnek a kútból, meet - mint mondják - ilyenkor gyöngyözik a víz. 
Ebből az egész család inni szokott. 

Szintén István középkori ló-patronátusát idézi Csanádpalota hagyo
mánya: az ünnepen háromszor gyöngéden meghasítják a ló szájpadlását, 
hogy egészséges legyen.« 

A példákat céltudatos, irányitott gyűjtéssel bizonyára még bőségesen 
lehetne gyarapítani. 

Mint mondottuk, az Egyház fékezni, szublimálni akarta a pogányság
ból megtért népeknek a téli napfordulathoz kötött mágikus évkezdó mu
latságait, sőt kicsapongásait. A Szent István áldása (Stephansminne) és 
különösen a Szent jános áldása (poculum Sancti Johannis) eredeti litur
gikus célzata szerint az e napokon szcntelt borral akarta mérsékelni a 
nagy áldomásokat. Célía az volt, hogy a mulatság, vigadozás, amelyet 
úgysem lehetett volna kiirtani, legalább tisztes korlátok közé kerüljön, 
István és János oltalma alatt szelídebbé váljon. 

Szent István áldásának hazai nyoma nincs. Az elnépiesedett szoká~
ból, meg a külföldi liturgikus párhuzamokból azonban kétségtelenül ki
tűnik, hogy Szent István áldása a hazai szakrális hagyományból sem 
hi,\nyzott. Előttünk már csak a profánná vált gyakorlat ismeretes. Bizo
nyosra vehető, hogy régi hazánk több vidékén, főleg az erdélyi rcformá-
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tusságnál közkedvelt istvánkos~ontés, istvánolás, majd rákövetkező nap 
a jánosköszöntés, jánosotás középkori liturgikus hagyománynak, a S~ent 
István, illetőleg S~ent jános pohara néven emlegetett szentelménynek 
teljesen elvilágiasodott, rekordációs gyakorlattal is kiegészült maradvá
nya. Már Martonfalvy György debreceni kálvinista professzor elitélóen 
írja (1663): Ordög, ordög, be sok számtalan Istr.'ánt és jánost vittél po
kolba S~ent István és jános napján a sok István és János teli pohara ál
tal ... Miért nem hagytok békét a~oknak az innepi hos~ú kö~óntések
nek, meUyekben tsak a ]éhovának neve matskoltatik.45 

A szokást itt alig kell részletezünk, a köszöntőket idéznünk, hiszen a 
liturgikus-szakrális mozzanatok már évszázadok óta kihullottak belőle. 
A hangulat mégis megkövetelte, hogy diákok, kántorok, iskolamesterek 
verses köszöntőivel tiszteljék meg az Istvánokat, Jánosokat István vér
tanú, illetőleg János evangélista hajdani kultusza, szentelt borral való el
áldása nyomán. A szokásból természetesen nem hiányoznak az évkezdő 
jókívánságok sem. Egy pusztaszeri rövid köszöntő: 

Kinek ma föltetsz_ett 
Sz_ép fényes csillaga, 
O gymint Sz_ent Istvánnak 
Holnap lesz_ a napja. 
Kérjed Istenedet, 
T erjess:z.e ki karját, 
Hogy b6ven árassz_a 
Az ó s;z.ent áldását. 

Már minálunk a virágok 
S:z.épen bimbó._nak, 
A mi árva vetéseink 
jóval biz.tatnak. 
&j, élj, élj sokáig, 
Ob S:z.ent István sokáig. 
I stent tartsa, boldogítsa 
Szent orqágába. 

A szakrális és profán célzatok vidám ötvözete az a Búzáskocs.írd er
délyi faluban élő szokás, hogy István (majd János) hajnalán a leg~nyek 
kiviszik István, illetőleg János nevezetű társukat a kapuba, ráhúzzák öket 
a sulykoló padra, és vagy sulyokkal, vagy vesszővel végigvernek rajtuk. 
Ez az egészségvarázslat voltaképpen az aprószcnteki hagyomány körébe 
tartozik. Végül borral itatják meg őket, hogy meggyógyuljanak. Ebben 
meg a s:zentclt bor elfeledett hagyománya villan föl. Radnóton a kapuban 



már várakozó István vagy János nevű legényeket barátaik felkapják és 
elóre átemelik a kis- és nagykapu közötti garád fölött. 46 

Az újba forduló esztendő kozmikus élményéról akkor sem szabad meg
feledkeznünk, amikor a regölés leginkább István vértanú estéjéhez fű
ződő hagyományáról szólunk. 

A téli napforduló óeurópai hagyományait és archaikus keleti hitvilá
gunkat egybeötvöző szokás a középkorban még nyilván országszerte is
meretes volt. Manapság voltaképpen a hajdani gyepűvidékeken él, leg
inkább Dunántúl nyugati részén, főleg Zala és Vas megyékben, nyomok
ban a Székelyföldön, sőt Moldvában is. Számtalan változatából elöl
járóban a legépebbnek Iátszók közül Hahót falu századfordulón följegy
zett regölését47 választottuk ki: 
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Karácsony estétól újév napjáig három közönséges regös, egy bika és egy bikás sza
kott regölni. A. közönséges regösök láncos bottal járnak, s vele éneklés közben az 
ütemet erősen kiverik. A. bika hosszúszörü kifordított bundát ölt magára, a nyakán 
pedig hosszú láncot visel. Amint bealkonyodik, a hbról házra való járást azonnal 
megkezdik. Mielótt énekelni kezdenének, egyik regös az ablakon ét mindig meg
kérdi: szabad-e regönyil Ha azt mondják: szabad!, éneküket kint az ajtó mögött 
mindnyájan elkezdik: 

Ha beeresztenek, 
Becsiszegünk-csoszogunk. 
Nyírfa-kéreg a bocskorunlr., 
Hajdina-sz4l a nadr4gunlr.. 
Haj regö rejtemf 
Azt is megengedte 
NekUnk az Oristent 

Megjöttek, megjöttek 
Szent l stván szolgái, 
Kinek füle, kinek 
Lába el van fagyva. 
Nyomjuk-e, vagy mondjuk? 
Kelj /öl, gazda, kelj föl, 
SzáUott lsten b4zadra 
Sereged magával, 
T eritett asztallal, 
T ele poharával. 
B4r kietek bora 
Krisztus véTe volna, 
A kietek kenyere 
Kris:t_tus teste volntt, 
A kietek asztttla 



Kis oltdra volna, 
A kietek ruhája 
Misemondó-mha. 
Haj regó rejtemf 
A<:t is megengedte 
Nékünk a;: Oristent 
Adjon a;: Úristen 
Ennek a ga~ddnak 
Egy bold földön 
S~á;: keres<;t bú<;át, 
S::á<. keres<;t ro<;sot, 
S;:á<; keres<;/ árpát. 
Haj regó rejtem! 
A<.t is megengedte 
Néluink ti(. Úristen! 
Adjon a:: Úristen 
E,mek a ga<.dának 
S<.á<. darab juhot, 
MeUéje két kis ibás<;l, 
A<. egyik ihás<;nak 
S<;ép arany furulyál, 
A másik ihásznak 
Arany bajtóbotot. 
Haj reg6 rejtem! 
A;:t is megengedte 
NékUnk a:c: Úristen! 

Pt~lu végén van egy ers;:ény, 
Abban vagyon e;:er forint. 
Pele s;:egény regöl6ké, 
Pele t1 ga;:dáé. 

Pt~lu végén van egy s:c:ép lány, 
Kinek neue Mdri, 
Falu végén egy s:c:ép legény, 
KJnek neve Ferkó. 
H4t te Perkó mit vis;:el1 
Visv csiki csákánybotját, 
lldt te Mdri mit vis;:ell 
Visv M4ri IÍgyruháját. 
lsten meg ne mentse, 
/Vbelébe rejtse, 
ŰSs<;epödórltse, 
Mint cica a farkát, 
Még annál is jobban, 
Mint kis róka farkát. 
Haj reg6 rejtem/ 
Av is megengedte 
At t1 nttgy Oristen/ 
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Most a bika, kit mindeddig a bi.kás láncon tart, beront a szobába, ott ugrál, böm
böl, a bikás pedig mindenütt nyomában. Ahol leányok vannak, mint pl. a fon(lban, 
ott a leányokat ijesztgeti s természetes, hogy nagy riadalom támad köztük. A bikát 
folyton csitítgatja, de hasztalan. Künn a regösök ezalatt tovább énekelnek: 

Amitt keletkeVlr. 
Egy s~ép kerek p6uil, 
Abban legelés~ egy 
CsodtJ/iús~arvas. 
Csodafiús~arvasntJk 

&er ága-boga, 
Misemondd gyeflytJ 
Gyújtatlan &Júlúuljdl, 
Ojtatlan aludjál •. 
Haj reg6 rejtem/ 
Av is megengedte 
~a nagy OristenT 

Ezzel a regölés, illetól eg az ének végetér. Dicsértes;ék az Úr Jézus Krisztus l -
szavakkal mindnyáj~n bemennek a szobába, hol sót klrnek a bikának. Amit kap
nak, elveszik, megköszönik s szerenesés jóéjszakát kívánva, tovább mcnnek. 

Kiválóan értékes még a bucsui és do':l.mati misztériumszerű szöveg
változat. 48 

A szokásban különböző eredetű, különböző korú és különbözó célzatú 
elemek vegyülnek, amelyekre nagyon röviden nekünk is utalnunk kell. 
A kutatás úttörője Sebestyén Gyula volt, akinek páratlan szargalommal 
végzett, bár imitt-amott romantikus munkája feltárta a regölés magyar 
dokumentumait és összefüggéseinek tekintélyes részét. Kimutatja, hogy 
a zajütésben és a regó rejtem-féle szavak ritmikus ismétlésében a finn
ugor sámán varázslás csökevényét kell látnunk. Utal a szakásnak a téli 
napfordulat ősi primitív ünnepével való kapcsolatára.49 

A regölésnek egyik leglényegesebb mozzanata a különbözó rendű jó
kívánságok kifejezése. Láttuk, hogy a középkorban Jézus szülctése nap
jával, karácsonnyal kezdődött az új esztendő. Az újévi jókívánságok ma 
már puszta udvariassági szólammá halványultak. A régiekben, primitív 
népi rétegekben azonban kisebb-nagyobb méctékben él a szó mágikus 
erejébe vetett hit. A szávai kifejezett kívánság egyúttal a teljesedést i~ 

jelenti, előkészíti. A regösök az eredeti felfogái szerint tehát nem közön
ségcs köszöntők, hanem varázslók is. 

Sebestyén Gyula ez újévi jókívánságokat összekapcsolja a római év
kezdő Calenda, másként a még ismertetendő dier strenamm hagyomány
világával. Rómában ez a nap a jókívánságok kifejezésének napja volt, 
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amelyért ajándékot (strena) illett adni. A szokás a római kolonizáció 
területén, tehát Pannóniában is elterjedt, miközben helyi elemeket is föl
szívott magába. Solymossy Sándor viszont a ma is élő francia guillanneuf 
újévi házalószokást látja50 benne, amelyet francia szerzetesek honosí
tottak volna meg az Arpád-korban. 

Trencsényi-Waldapfel Imre és Vargyas Lajos, a regölés óeurópai, ille
tőleg mediterráo kapcsolataira,51 Pais Dezső a :eg szó eredetére és kép
zetkörére,á2 Fettich Nándor a hagyomány régészeti és múvészettörténeti 
vonatkozásaira, 5-1 Dömötör Tekla pedig a csodaszarvas újabban fölismert 
párhuzamaira és összefüggéseire mutatott rá.:>• Legújabban Szendrei 
Janka a Szent István szolgái westfáliai német párhuzamaira bukkant 
(Stephansknechte).541• Falvy Zoltán és Fettich Nándor a XII. század de
rekáról származó Codex Albensis István vértanú ünnepénél közölt több 
állatrajzáról, főleg a lóról és szarvasról úgy véli, hogy a regölésre emlé
keztet. Sajnos, a liturgikus szövegben nincs rá utalás, és így a kínálkozó 
föltevés még bővebb igazoltlsra szorul. 

A felsorolt sok kiváló részleteredmény, illetőleg vélekedés minden
esetre megérdemelné a monografikus összegezést. lgy is elárulja azonban 
a regölés sokrétúségét, a pogány és románkori keresztény szakralizmus 
ötvöződését. Mi éppen erre az összefüggésre mutatunk rá nagyobb nyo
matékkal. 

A regölésnek a középkori keresztény hitvilággal, így az Eustachius
legendával való kapcsolatát legbehatóbban Solymossy Sándor és Berze 
Nagy János vizsgálta.''r, Mint a szent ünnepénél (szept. 20.) is még szó
lunk róla, Piacidus római főtiszt vadászatra ment. Gyönyörű hímszarvas 
bukkant föl előtte, amelyet üldözőbe vett. A szarvas egy dombtetőn 
hirtelen megállott és szemközt fordult a vadásszaL Agancsai között 
Piacidus tündöklő keresztet pillantott meg. A szarvas megszólalt: ő 
Krisztus. Piacidus erre megkeresztelkedett és a keresztségben az Eusta
chius nevet kapta. Krisztusnak szarvasként való ábrázolása az őskeresz
tény ikonográfiában és költői szimbolikában sűrűn előfordul. 

Berze Nagy a regösénekben fönnmaradt szarvaslegenda Iényegéc így 
fogalmazza meg: sebes folyóvíztől körülvett kerek zöld pázsiton szarvas 
legel. Veséjén aranykeresztet, homlokán napot, oldalán holdat és csil
lagokat hord, ezerágú szarván pedig maguktól gyulladó és elalvó mise· 
gyertyák vannak. A szarvas folyóvízen átvezető ékes nagy úton menny.::i 
seregével István magyar királyt keresi föl, aki le akarja teríteni. Erre 
ez kijelenti, hogy ő nem vad, hanem lstennek hozzája küldött követe, 
maga Jézus Krisztus, aki a pogány Istvánt új hnzába, az új hit világába 
vezeti. Amint a dúzmati változat mondja: 
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Noba kimennél wam, Sz_ent lllván király 
Vadá>z.ni, madttrász_ni, 
De ha nem találnál sem vadat, sem madarat, 
Hanem csak találnál csudafiús<.arvast, 
Haj, regúlejtem, regúlejtem! 
Ne sies.<, nt' siess uram, S~tilll István király, 
~ ~n halálomra. 
En sem vagyok vadlövő vadad, 
Hanem én is v::zgyok a<. Atyoiitentól 
Ho<.r.ád követ. 
Hej, regülejtem, regü/ejtemf 

A király hajlékában az égi vendégek szent lakomát ülnek, mire István 
maga is megkeresztelkedik. Krisztus a megtért fejedelem országát áldás
sal halmozza el, amire a regölök jókívánságai is emlékeztetnek. 

Kardos Tibor a bucsui előadásnak három szép madár-epizódját: Péter 
apostolnak, az Úristennek és Mihály arkangyalnak madárként való fel
tűnését szintén ősvallási maradványként, illetőleg áttételként magya
rázza.56 

Az Egyház adaptációs törekvéseiből, a bencés térítés kiegyenlítő huma
nizmusából következett, hogy a mítikus csodaszarvast, amely a magyar
ságnak új hazát mutatott és amelyet nyilván gazdag orális, élőszavas 
mondakör tartott fönn, az Eustachius-legendával ötvözte össze. A cso
dafiúszarvas, vagyis Jézus Krisztus az égi hazát nyitotta meg előtte. 
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AP ROSZENTEK 

Aprószentek (dec. 18.) a betlehemi gyermekgyilkosság emlékünnepe. 

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijáts'-ottúk, nagy haragra gerjedt és 
Betlehemben meg annak egés<. környékén megöletett minden fiúgyermeket a két
évestölle/elé, a bölcsektól megtudott idönek megfelelóen. Akkor beteljesedett, amit 
Jeremiás próféta jövendölt: kiáltás hang·dk. Rómában, hangos sírás és jajgatás 
Ráchel siratja fiait és vigas<_talódni nem akar, mert nincsenek többé (Máté 2, 

16-18).1 

Aprószentek napját legkésőbb a XI. századtól kezdve az alszerpapok 
és a templomi g}'ermekkórusok tagjai is megünnepelték. Ez már a vigí
lián, a vesperas után megtörtént, magán az ünnepen pedig körmenetük 
volt, élén a tőlük erre a napra megválasztott gyermekpüspökkel (epis
copus puerorum), akinek most joga volt a felnőtteket vizsgáztatni és jutal
mazni, büntetni. 

A szertartást Hartvik győri püspök XI. századbeli Agendája2 is tar
talmazza: vesperas után az összesereglett gyermekek közül kettő a pul
pitusra lép és ezt az antifonát énekli: Si nit e parvulos venire, azaz: En
gedjétek a kisdedeket hozzám jönni ... Erre a többiek is csatlakoznak 
a kórushoz, énekelvén: Centum quadraginea quatuo r milia ... vagyis: 
Száznegyvennégyezren. . . Ez az officium infantum a gyermekek ünne
pélyes körmenete, végén pedig megáldása volt. 

Az egész tréfás-komoly szertartás a XIII. század táján Miklós napjára 
tevődött át.3 Az Aprószentek egyrészt a betlehemezésnek számos helyi 
változatába kerülnek bele, másfelől a Heródes-játék kialakulását segítik 
elő. Mindezckről a megfelelő helyen bővebben is szólunk. 

Az ünnepet misekönyveink kezdettől számontartják. Antifónáit dalla
mostul a XII. századbeli Codex Albensis is megörökíti.4 
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Aprószentek-oltára volt (1485) Oros~tony falunak. 5 

Az Aprószentek számát jámbor túlzással, de a Jelenések könyvére 
támaszkodva már a középkor, de a mai játékos néphagyomány is száz
negyvennégy-ezerre becsüli. A Winkler-kódexG egyik Mária-énekében 
olvassuk: 

O te kegyös /Us kerál 
I!s igön nagy lsten, 
Ez velágra s-:.iletvén 
Af1'ódokat gyójtél: 
5-:.áz és negyven négy ezer. 
Kiket tól mind vitéu_é 
~ ~gkorondzád 
~ elótted bocsátád 
Ilyen édös seregót 
A mennyei udvarban. 

Legendájukat a Debreczeni-kódex7 így adja elő: 
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Az aprószent mártirok Erodes Askalonittitól ölettenek meg ... A három szent 
IUrdlyok eljutának ]eru-:.sálembe1z és kezdék a városba kirdövzie, hol volna az 
újonnan sziletött ldrály. Kit meghallván az Erode.,·, igen megs::,omorodék rajta. 
Félvén a~on, hogyha királyi nemból a zsidóknak kirlilya sziletött volna, felniivén, 
ótet mint idegönt országából kivernéje. Ke-:.dé azért a három s::,ent ldrályokat erre 
kérnie, hogy ha megleli t1 szjletött IUrályt, neki cs megmundiák, hogy ó es tís-:.tril
hesse, és megajándéko<,~a. Kit maga immár meggondolt vala elv~s:tení. 

Mikoron a s<,iletött gyermök urankat meglelték é.< imádván megajándékozták 
t'olna a három s<,ent királyok, más úton térének a-:. ő ors:;:ágok}Ja, a1zgyall:ak jelöll
téséból. Minek okáért Erades vélvén, hogy a királyok megcsalatko~ván a csillag
nak látásából s-:.égyónlótték volna hozzája kérésöket, megcsendesödék lölkébe és 
nem keresteté oszton a sziletött királyt. 

De meghallván a pásztoroknak dolgát, hogy mely nagy fényösséggel jelönt volna 
nekik az angyal és hogy imádták volna a születött királyt, kit a három királyok 
keresnek vala, és melyeket a •zent Símeon próféta és a s<,ent Anna asszony maga.-<,
talt vala. Igen megíjede, s oltan megérté, hogy a három királyok ótet megcsalták 
volna. 

Ottan tanácsot kezde a Betlebembe való gyermököknek halálokról tartania, hogy 
akit meg nem tudhatott vala, azokkal egyetömbe11 elves::,tbetnéje. De miért semmi 
tanács nincsen a::. Uristemzek bí1 e nélkül, ezönközben immár s-:.ent J ó~sef asszo
nyonk Máriával Or angyaláTlak jelöntéséból a gyermök ]é<,u.m:l Egyiptomba fut,;tt 
vala és ott lakozék hét esztedeíg, míg e gonos::. Erodt!s kimúlék ez világból. 

Mihelyón uronk ]é<.ussal Egyiptomba leropolim nevú városba jutának, a~onnal 
mind egész Egyiptomba a bálvány istenök elkövettetvén, lehúllának. Ott a város
nak kivüle egy fa vagyon, mind ezideiglen, mely persidimek neveztetik. Kínrtk 
ha levelét vagy gyümölcsét, r.,•agy héjdt valamely kórnak (betegnek) nyakára kötik, 
ottan meggyóuul vele. E fa, hogy a.uzonyu1zk Mária, uronk Jévusal &·odes előtt 



a városba megjön vala, as . .-zo•Jyonknak s uranknak mind földig lehajolva, tisztölé. 
s mikoron a::ért gondolkodnéjék Erodes a betlehemi uamököknek levágatásár6f, 
a csdstár Rómába hh·á, hogy a-;. ó fiainak, kik hevddalták vala, megfelelne. Ami· 
koron a T ars on váromak /Jatárán mene, megtud á, hogy a városnak bajóin költenek. 
volna által a három szcnt királyok, melyeket annak clótte etör es<.tendónél többel 
megpróíétált vala Dávid . .. }eru<.sálembe tén.•én, a betlehemi gyermököket két 
estiendösöktől fogva csak egy napi gyermök.iglen is mind levágatá . .. Makrob!us 
mondja .. . mikippen a:z Apaka/ipsisben vagyon, s::;á::;negyvennégye:zör ártatlan gyer
maköt ölettetölt meg uronk Jézusért Erodes . .. 

Aprószentek napjához fűződő, országszerte ismeretes és aprószenteke
zés, tJesszózés, mustárolás, korbácsolás és más neveken emlegetett szo
kás, amelynek liturgikus gyökereit Radó Polikárp tárt.a föl.8 A jászai 
premontrei prépostság egyik XIV. századból származó kéziratában olvas
ható a benedictio virgarum. Egy szintén premontrei, XV. századi kézirat 
szövege: 

Domine Jhesu Cbriste Filii Dei vive bene + dicere et sancti + ficare digneris 
virgal istas sicut benedixisti tres virgas Moysi propht!tae tui in terra Egypti sic e: 
istas virgas bene + dicere et saneli + ficare digneri.,· tua benedictione coelnti, 
ut quicunque ex tuis famulis ab istis virgis signati fuerint, tua benedictione 
repteantur, Per Christum dominum nostrum Amen. 

Ismeretes még egy 15 z.S-ból származó változat is, ezzel a hozzátétellel: 
Erqdes iratus accidit multos pueros in Betlehem Judae in civitate 
David, David, David. Et sic assignantur. Nyilván a Dávid szó ismét
lésekor történt a vesszőzés. 

Ezzel szemben Temesvári Pelbárt már keményen megrója a szokást.9 

A protestáns Szkhárosi Horváth András is teljes elítélésben részesíti 
(l 544): 

l st enünk azt mondja, hogy ünnepet sozentelj, 
De Stent István napján pápa zabot s-:;,elltel, 
De S<.ent János napiárt ió borokat .<zentel, 
Aprószentek napján nagy sok vess::,ót s::,mtel. 10 

A korbácsolás az újesztendei szerencskívánásnak archaikus fajtája. 
A zöld ág az élet ősi szimbóluma. Egyfelől a betegség szellemét akarják 
vele távozásra kényszeríteni, másrészt pedig nem más, mint analógiás 
varázslat. Célja nőknél a termékenység, gyermekeknél a növekedés elő
segítése: amint a fának is évről évre új hajtásai vannak, éppen úgy gya
rapodjanak a megvesszőzöttek is. 



A szokás a római Luperealia-ünnepek hasonló eljárásában gyökerezik, 
de valamilyen formában minden primitív népnél megtalálható. Apró
szentek napjához bizonyára azért rögződött, mert a betlehemi gyermek
gyilkosságban is eleven a verés képzete. 

A verés, vesszőzés mágikus-liturgikus világából hazánkban és Euró
pában egyaránt színes népszokások sarjadtak, amelyek játékosságukban 
is sokat megőriztek a hagyomány archaikus, komoly célzataiból.11 Bemu
tatásuk, felsorolásuk eitéritene bennünket könyvünk szándékaitól, de az 
egyházi összefüggések miatt szemelvényesen mégis idéznünk kell bdőlük. 

A szokás egyező célzat, hasonló vonások ellenére is természetesen 
vidékenként sok jellegzetességet mutat. 

Az archaikus, biblikus szellemű Székelyföldön a múlt században be
köszöntöüJ12 az evangéliumi esemény tekintélyére és példájára hivatkoz
nak: 

Föltet.czett a csillag üdvösség Urának, 
Az emberi nemzet dicső királyának, 
Amely csillag után három szent királyok 
Nagy fáradság után Betlehembe ju!ának. 
Az egek királyát dicsérék s imádák, 
Dicső ajándékkal őtet magasztalák, 
Amelyet Heróde.< le is fejeztetett, 
Száznegyvennégyn.er ártatlant megiJlettetett, 
Hogy azzal királyi trónját megmentse, 
Lelkünknek királyát lefejeztethesse. 
De mindjárt a;: angyal Józsefnek jelenle, 
És azt parancsolá, hogy Jézust felvegye, 
Máriával együtt Egyiptomba vigye, 
Hogy azzal Heródes dühét e/kerülje. 
Mi is számosabban szent tiszteletéTe 
Köve JS ük példáját örök emlékére: 
Kívánom magukkal, s:;;ámos esztendőkkel. 

Szintén Csíkban szép meggy-, nyír-, fűz- vagy más ágakból font és 
piros szalaggal átkötött vesszökkel történt a szertartás. A négy-hat tagból 
álló társaság bekőszöntője így szólt: 
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Orvendetes nagy nap Krisztus születése, 
Melyben S:;;ent István életét végr_ette. 
Szem Járros pediglen példáját követle, 
Mi is elindulánk Heródes nyomdok-ín, 
Akarván követni, de nem fegyverekkel, 
Hanem szép termő ágakkal sz.enteljük ünnepét. 



A vegen még ezt mondják: egy kis tormát ho-;.tunk, ha megengednék, 
hogy elosztogathassuk. E:rtik rajta a vesszőiket. A háziak felelete: elfo
gadjuk tormájukat, ha nagyon erős nem lenne.t3 

A hagyomány leggazdagabb változatokban, színes szintézisben talán 
a Szigetközben virágzott, megőrizve, fölidézve a legénycéhek hajdani 
világát is.14 

A csallóközi Szentmihályfán (Michal na Ostrove) Aprószentek nap
ján a legények vesszőből jó erős korbácsokat fonnak és a végére csomót 
kötnek. A nap reggelén a templomajtótól a falu közepéig sorfalat állanak. 
Főleg a fiatalokat vesszőzik meg, és a javakorbelieket. Az öregeket nem 
bántják. Vesszőzés közben vigasztalásul ezt mondogatják: egészséggel, 
údvösséggel, több jóval, kevesebb rosszal. Keléses ne legyen a helye. 

A budaörsi németek körében is virágzott a vesszőzés (Aufkhindln). 
Korán reggel, amikor a gyerekek még aludtak, az apjuk vagy édesanyjuk, 
esetleg a szomszédasszony a borbálaággal vagy az ünnep előtti pénteken 
vágott gyümölcsfavesszővel megveregették a lábukat, efféle szavakkal: 
fri~s légy, egészséges légy, ne bántson a veszett kutya l Valamikor a jószág 
vesszőzéséről sem feledkeztek meg.15 

Torbágyon a pásztor karácsonykor körülhordozott vesszőcsomójából 
kihúzott ágakkal járnak a gyerekek házról házra: ezekkel korbácsol nak. 

A vesszőzésnek más módja a mustármag kérése, osztogatása. Az egész 
szegedi nagytájon, így Alsóvároson, Tápén, Algyőn, Újkígyóson, Török
kanizsán az édesanya gyanútlan gyerekét el szokta küldeni a szomszédba, 
rokonokhoz mustármagot kérni. Itt nyírfavesszövel, bottal, esetleg nyúj
tófával megverték öket, hogy gilvásak ne legyenek. Utána ajándékkal 
engesztelték meg. 

Székelyföldön, Csíkszentgyörgyön (Ciuc-Singeorgiu) a vesszőzök e 
szavakkal állítanak be: egy kis mustármagot úoztam, el szabad-e hin
teni? IG Székelykocsárdon a mustármagért küldött gyereket az ágy alá 
bújtatták, hogy onnan hozza ki. Nem talált semmit. Előbújva, szalaggal 
út kötött nyírfaseprő fogadta, megverték vele. Végül almát, diót kapott 
engesztelésül. A mustármago7.ás nyilván még sokfelé ismeretes. 

Nem kétséges, hogy a szokásnak ezt a válto:iatát a mustármagról szóló 
evangéliumi példázat (Mt 13, ~ 1) ihlette: az Isten országa hasonlatos a 
mustármaghoz, amely kisebb ugyan minden magnál, mégis hatalmas 
fává nő, és az ég madarai raknak rajta fészket. A gyermek is növekedésé
ben hasonlítson a mustármaghoz, hiszen arra hivatott, hogy vele is telje
sedjék Isten országa. 



ÚJÉV 

Újév Gan. 1 .) vagy kiskarácsony Krisztus körülmetélésének ünnepe. 
A Müncheni-kódex naptárában: Úrnak környekezele napja, az E.rdy-, 
Lányi-kóclexben kiskarácsony, Bornemissza Péter és Telegdi Mikló; pré
dikációiban Úr körülmetélkedése. 

A pogány Rómában az évkczdetet Janus tiszteletére kicsapongásokkal 
ülték meg, ennek helyére rendelte az Egyház a circumcisio ünnepét. Már 
a rómaiak is e napon jót kívántak egymásnak az új esztendőre, amelyet 
ajándékkal (strena) viszonoztak. 

Az újévet már a XIII. századi magyarországi oklevelek is így emle
getile strenarum dies, elóestéjét: vigilia strenarum. Városaink e napon 
tartoztak a királynak ajándékot (strenuales) adni.1 Hogy az ajándékozás 
különben általános lehetett, igazolja Galeotti, a híres humanista is: 
Kalendis Januariis, in circumcisione Christi co11sueverunt Hungari stre
nam dare, hoc est donum, pro bono omine incipientis anni. Majd el
mondja, hogy a királynak ki-ki mestersége szerszámait mutatja be: a 
síposok a sípot, a kürtösök a tárogatót, a hárfások a hárfát, a szakácsok 
a fazekat és abárló villákat, mások egyéb, mesterségökhöz tartozó szer
számokat hoznak. A király néhány aranyat lökött a fazékba, és a sípba, 
tárogatóba, és a többi holmiba külön ajándékot dobott ... Ekkor Gateot
tihoz fordult a király, mondván: miért nem tárod ki te is szerszámaidat 
az újévi ajándék elé? Lám ez fazekat, amaz billikomot, némelyek dobot, 
és a pincemcsterek kupákat, a lovászok vakarót, a szabók tút és ollót, 
a csizmadiák dikicset meg árat nyújtván elé, megkapták járandóságu
kat ... 

A hagyomány Erdélyben századunkat is megérte. A Teleki grófok 
kendilónai (Luna de Jos) uradalmában újév napján mindazok eljöttek 
köszönteni, akik ott dolgoztak. Szólt akovácsok kezében az üllő és kata-
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pács, a kocsisok kezében pattogott az ostor és mindenki a maga mcstcr
ségét buzgalommal színlelte. A boldog újév kívánásának e hagyományos 
megnyilatkozásáért az uraság pénzajándékot osztott szét.2 

Az újévi köszöntések eredeti jellege már pusztulófélben van ugyan, 
mégis két mozzanatot elég élesen elkülöníthetünk bennük: az egyik az 
ostorral, kolomppal való zajütés, amely a ház népéről, jószágairól akarja 
a gonosz lelket elriasztani. Ez a jókivánásnak negatív módja: a baj 
elhárítása. Utána legtöbbször a szávai, verssei kifejezett, vallásos vonat
kozásokkal színezett szerencsekívánat következik, amely a szó mágikus 
erejébe vetett hitben gyökerezik, eredetileg tehát nem volt puszta udva
riassági szólam, mint manapság. 

Napjainkra - mint annyi más régiséget - az újévi köszöntést is inkább 
csak a gyermekek világa őrizte meg.3 Pécsvárad német gyerekei kereszt
szüleiket mennek felköszonteni. 

Az újévi köszöntésnek jellegzetes középkori módja maradt fönn egyik 
XVII. századi, érdeme szerint még nem méltányolt kéziratban,4 amely 
középkori Physiologu s-hagyományokat tükröz. 5 

Strena, újesztendőbéli ajándék. Jn Christo Dei et Mariae Virginis Unigenilo 
salutem, cuiuslibet anni novi et praesentis. lngressum, progressum, egressum felix, 
felicius, felicissimum praecor. 

I. A magyarországi koronás királyurunk 6/elségJnek ajándékozom amaz rette
netes erős oroszlánt, a több fene bestiáknak mintegy IJatalmas királyát, és ama n,l/!.) 
sebességgel magasan felröpülő s a s k es e l y a t, az aerben röpösó több madarak· 
nak királyát. 

IJI. A felséges koronás királyurunk után lévó gubernátoroknak, fejedelmeknek, 
méltóságos uraknak, kapitányoknak, hadnagyoknak, magistratusoknak és bíráknak, 
egyszóval minden tisztben, hivatalban és méltóságban helyheztetett becsülete.< 
lírálló uraiméknak ajándékozam ama serényen magára t-•igyázó d a r u t. 

Ili. A szántóvető köz- és parasztrendnek ajándékozom ama mzmkás h a n g)' á l t. 
IV. A kereskedőknek ajándékozam a m é h e c s k é t. 
V. A lelkipásztorout megajándékozam az é r c ki g )! ó v a l. 
VI. A<. lsten igéjét hallgatóknak ajándékozom a szeJUd j u h o t. 
V Il. Az atyáknak s anyáknak ajándékozom az ó i:sirkéit nevelő t y ú ko t. 
VIII. A fiaknak és a leányoknak ajándéko::om a::; J arzyjok szavára serényen futó 

cs i r kék e t. 
IX. Az há::;as férfiaknak és asszonyoknak ajánd.t·kozom az h a l c i o n-m a · 

darat.6 
X. Az ifjaknak ajándékozom a s ó l y m o t, ·zki kedves madár, de ritka és 

nehe::;en íogattatik meg. 
XI. A~ szű:::. leányoknak ajándékozam a~ u n i c o r 11 i,. t. 
Xll. A.;: ö~vegy asszonyoknak ajándéko~om a köserz:e.< özvegy g e r l i c é t. 
Xl/J. Az árváknak ajándéko.;:om a fül em ü l é t. 
XN. A gazdáknak ajándéko::.om a p á lm a l á t. 
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XV. A ga:zdass<.ony11ak ajóndéko:zom a t ek e n y ó s b ék á t. 
XVI. A s:zolgáknak és sz.olgálóknak ajóndéko:zom a<. ébren aluvó n y u l a t. 
XVII. A<. Isten igéjét hallgatóknak és penitenciata.•tokllak ajándékozam a ko-

T o n á t. 
XVIII. A nem munkálkodónak ajándéko<.om a p t u c ik o t. 
XIX. A:z Isten igéjét nem hallgatóknak ajándéko<.om a<; hitvány s <.ú n y o g o t. 

A felsorolt állatok szimbolikus jelentését részletesebben nem elemez
zük. Csak jelezzük, hogy az oroszlán és sas a fönséget, a daru a becsületet 
és éberséget, az érckígyó Krisztust, a haleion vagy jégmadár a házastársi 
hűséget, a sólyom a kísértések- elkerülését, az unicornis, azaz egyszarvú 
az örök vőlegényt, Jézust, a gerlice az özvegyi tisztaságat és bánkódá~t. 
a korona pedig a mennyei jutalmat jelenti. A hangya, méh, juh, tyúk és 
csirke, nyúl, tücsök, szúnyog szimbóluma nem szorul magyarázatra. A fü
lemüle, pálmafa, teknősbéka jelentése más összefüggések híján nem vilá
gos, de talán a vigasztalásra, gyarapodásra és türelemre következtet
hetünk. 

A hazai Physiologus-hagyomány különben még a XVIII. században, 
Padányi Bíró Márton újévi prédikációiban is fölcsillan. 

Márton püspök az egyházi méltóságoknak, minden papi rendeknek új 
esztendőbéli ajándékul adja Izrael serege Főbadi vezérjének ]osuénak, 
a Moyses imádságának erejével meg-élesíttetett kardját (Exod. z7. V. 
13.). 

a főtiszteknek Judás Makkabeus kardját (z. Mach. r~. v. r 6.), 
a nemeseknek Dávid (I. Reg. zr. v. 8.) és Apollonius (x. Mach. 3· v. 

10.) kardját, 
a közrendeknek, zsoldoskatonáknak Jonatás szalgájának és fegyver

hordozójának kardját (I. Reg. 14.), 
az egész magyar nemzetnek, amelyet az Úr a Paradicsom úttyának a 

kapujának őrizetével helyheztetett". 
Másik újévi prédikációjában az elöljáróknak, cselédes gazdáknak, 

gazdasszonyoknak az astoros Jézust, a gazdagoknak az irgalmas Jézu~t, 
a koldusoknak, szűkölködőknek pedig a szegény jézust ajánlja. 

A hejgetés, bégetés, másként uráfás az újévköszöntésnek sajátos, a 
regöléssel, illetőleg egyes farsangi játékokkal rokon moldvai csángó 
megnyilatkozása. 

Szilveszter estéjén és újév hajnalán a falu ostort durrogtató legényei 
házról házra járják. Mi itt nem közöljük a játék teljes menetét, csak a 
Luizikalagor faluban följegyzett egyik, általunk kissé átírt, de meg nem 
változtatott szövegét emeljük ki Kallós Zoltán gyűjtéséből.7 
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Jóesth kivánunk 11 lxi:Uga'{lidnak és 11 ga~/Úiss~o11yának., együtt minden család
jának. Jelen ~avainknak luis tidót adjanak_ Jó testvéreink erőst s~épen kéTjük, 
tessék megbaUgassdk. Rebegő nyelvünköt a ~ámyára e1e~tjülc, elóbb s:;emeinket 
égre terjes<;tjük. Ojat várunk, áldást a s<;ép társaságra, annak pedig minden 6 tag
jára. E!.s kis ostorakval nagy1111 p11kkantsatok és a s~djatokból vigan áldjátok.. 
Hahó! ... 

Nocsak jó testvüem, ide ballgass11nak, jobbra is, balra is mostan távo::~and:. 
S~ántani és vetni mostan elindultunk, eketalyigdbo~ bkrököt is fogtunk. És a kis 
ostorakval nagyan pakkantsatok ü a s<;djatokból vigan áldjátok.. Hahót ... 

Mikor s~á11tani ke~dtünk, akkor a~t felelte a ga<;da: segits meg Oristen e<; m11i 
11apra. E!.s mik.or elvég<.etttik ~ántani, a~ ökröket lúfogtulc, hogy nyugudjanak 
meg. A ga~da elvette a bú~át és ke~dte vetni. Mikor elvég~ette vetni, a<;t felelte: 
Oristen vedd le rólunk a nagy haragodat és adj s~éD tildást me<;einkre. Szenteld 
meg me~einket egy s<;ép csendes esővel. 8.s a kis ostorol?val nagyan pakkontsatok 
és a szájatokból vígan áldjátok. Hahó! ... 

Elment a. gazda, s kiho<;ott az i~tállóból egy szép fehér lovat. Felkötött két
bárom harangot reá. Odahozta pz ajtó eleibe. A gazd4ssz(Jny kiho<.ott egy szép cifra 
lepedőt és felvette a ló bátára és szépen elkészíték a lovat. A gazda feltUt a lóra 
és elment, járja meg a búzát. Mikor odaért a darabboz, leszállott a ló bátáról, 
megkerülte tJ darabot, kitépett egy marokval. A bú<,a erőst szép volt é.; meg volt 
érve. És a kis ostorakval ntJgyan pakkantsa/ok és 4 s:;ájatokból vígan áldjátok. 
Hahó! 

A gaztÚl a<.t /elette: Oristen, honnan érdem/ettük, bo gy olyan szép búzát rendel
tél nekünk. Felült a lóra, és bazaindult. De addig a g.a<,dass~ony ittbon megmosta 
s<.épen az as~talt és kitette a ház kö<,epire. V árta haza a gazdát a bú<,ával. Mikor 
a gazda bazaérke<,ett, bétette a lovat a~ istállóba. Béjütt a bá<,ba, letette a bú<,át 
az as<,talra. Vlyan s<;ép volt a búza, hogy a ház megvilágosodott. 8.s a kis osto
rakval nagyan pukkantsatok és a szájatokból vigan áldjátok_ Hahó! . .. 

Azt felelte a ga<,dasszony a ga<,dának: a búz• e16st ~ép és meg van érve. 
Kell keresnünk újra tizenkét napszámosat és menjü11k aratni. Elment a ga<.da és 
keresett tizenkét naps<;ámosat. Ha<;ajött és mondja a gazdas~onyának: és kapt,zm 
tizenkét nap~ámosat. Regvel eljtittek a naps<,ámosak. Elvette a ga<,da és elvitte 
a darabba::. És a kis ostorakval nagyan pakkantsatok és a S"l,ájatokból vígan áld
játok.. Hahó! 

Mikor odaértek a darabboz, rendbe álltak. Ke"l,úkbe vették a sarlókat és keres<.tet 
vettek. A::t felelték: segíts meg Úristen e:: mái napral Es aratni kezdtek. Marokha 
tették és markokból kévéket sántak, s kévékból feleket. És kicsépelték, és török
bu:;át örelni késvtettunk.. E!.s a kis ostorakval nagyan pakkantsatok, és a s<,ája
tokból vigan áldjátok.. Hahó! 
Már bú~agabona legyen elégséges, les<,en mindenkinek . . . Védettek legyenek 
minden betegségtől, és a kis ostorakval nagyan pakkantsa/ok és a s<,ájatoliból vígan 
áldjátok. Hahót 

]ó testvéreim, könyörögjunk az Oristen előtt, hogy vegye le rólunk a nagy ha
ragját, hogy legyen vélünk a<, új eszte11dóben. Kérjü,;k áldást tóle a me<,einkre. 
Ori<,<,e meg mezeinket a kóesótól. Adjon magiknak egés<,séget, hogy tudjanak mun
kálni. Jó testvérem, mikor eljövülik a jövetelőbe, kapjunk egés<,ségesen, s<,erencsé
vel, békességvel, víg örömvel és áldásval. És a kis ostorakval nagyan pakkantsa
tok és a s<,ájatokból vígali áldjátok. Hahó! 



Az archaikus szokás az új esztendőben a föld termésérc, mezei mun
kára, család életére égi áldást, bőséget akar igézni, éppen ezért a hejge
töknek jutalom jár. 

A hagyomány csökevényes formában a Székelyföldön, Dé/ló (Dileul) falucskában 
sem ismeretlen. Újév napján egész délelőtt jöttek a házhoz a búz.abinte;zók: 

E:z a<. új esr.te11dó 11agy bóségben j(>l)jon, 
S:zomorúság a báwkra ne s:záUjon, 
Hanem a jó lsten sok jókkal megáldja, 
Égi harmatjával há:zát virágoz<.a. 
Jézus neve dicsértessék! 

Búza helyett árpát hintettek, meet c~ak ennek voltak bóvében.s 

A zabhintés ott van Gyergyócsomafalva, (Ciumani), Gyergyóalfalu 
Ooseni), Gyergyóremete (Remetea) Székelyvécke (Vetca), Tekerőpatak 
(Valea Strimba) újévi hagyományai között is: fiúgyerekek házról házra 
járva köszöntót mondanak, miközben zabot hintenek szét.9 

Múlt századbeli följegyzés szerint10 az erdélyi szászok újévi ajándékba 
két tál szép almát és körtét vittek a papjuknak. Ennek das grüne jahr 
volt a neve. Köszöntőjük: der liebe Gott im Himme! wolle dem Herr 
V ater (Pfarrer) seinen Aus und Eingang, seinen Kornbaum und W ein
stock auch in den neW!n jahr segnen. 

Endrődi hagyomány szerint az a gyümölcsfa bőven fog teremni, ame
lyet újév napján felköszöntenek. 

Itt sem volt célunk az ünnep teljes hagyományvilágának bemutatása, 
most is csak a szakrális ihletésú és célzatú mozzanatokat akartuk ki· 
emelni.11 



VÍZKERESZT 

Vízkereszt (jan. 6.), ósi egyházi nevén Epiphartia, a Teleki-kódex fordí
tása szerint Úr kijelenése, görögkatolikusaink ajkán úrjelenés, ismét más
ként Háromkirályok: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár napja, az Egyháznak 
egyik legrégibb ünnepe. i 

Vi:t_keres<f napja - íejtegeti2 Bod Péter - Boldogasszony havAnak hatodik nap
jdra esik, amely napot a rómaiak s:t_enteltek a:t. !1ltgustus csds:t.ár tis:t.tességére. 
A keres<:,tyének pedig a magok vallásokra alkalma<:,tattdk és nagy s<_orgalmatosság
gal s:t_okták vólt megs<_entelni. Mlcsoda nevei vóltanak ennek a:t_ innepnek? 

Mohdották e:t.t epifániának, megjelenésnek innepének, mert e:t_en a napon jelent 
meg a:t. új csillag a böiC!ehzek. Melyre né:t.ve neve:t_ték a régiek festum luminarium, 
világosságok innepének is. Mert 11 bölcsek megjelentek ]éru:t_sálemben, mert a 
Kris:t.tus is e-zen a napon megkeres-ztelkedt.'én, bivataljábo:t. fogott, és kijelentette 
ki légyen: arr11 né:t.Ve is mondatott teofániának, lsten megjelenésének. Mert a laka
dalma-zá bá<:,b11n a vi:t.et borrá válto-ztatta, és a maga hatalmát kimutatta, e:t.ért 
nevezték e:t_t a napot bethfániának, há<.nál való ~Mgielenémek. Kiváltképpen, mivel 
a Kris:t_tus testben megjelent, s:t_tmtelték e:t.t a napot a:t. egyiptomi és más napkeleti 
eklé<.siák 4 Kris<.tus születésének emléke':{.etére is. KJsóre is hajlottllMk 11rr4 11 
napkeleti eklé:t.siák, hogy karácson havdnak XXV. napját s:t_enteljék a Kris:t.tus 
megtestesülésének emléke:t.etére. 

Ví:t.keres<tnek neve-zték a magy11rok. Miért1 Egyáltaljában" Kris:t_tus ví:t.:t.el való 
megkeres:t_teltetésének emléke-zetére. A goróg ekié:t..<ia e-zen a napon t1 Kris<.tus 
meglt.eres:t_teltetését emlegeti, melyre nézye vi-zet s:t_entel, beléütvén hároms-zor a 
keres-ztet, a:t.t hintev a<. emberekre és tartja orvosságnak. A<. égyiptomi keres<.
tyének pedig azon t1 n4pon meg/eredtek, amrak emlékezetére, hogy a Kristtru 
a-zon napon keres<.telkedett meg a }orddnba: a folyóvi-zekhe mdrtottált. gyermekt!i
ket, a-zokból edényeikbe merltettek, bi<.onyos cbémóniával megs<.entelték, há-zaik
ban mint orvosságot, úgy tartották. 

Boiesek innepeknek, festum Magorum vagy festum Trium Regum, három királyok 
innepeknek, akik napkeletról Jéruvdlembe iöttenek ~·ala a csillag vezérlése után 
és Betlehemben megta/dlván a Kris<:,tust, ott tis:t_telték. 

E:t.en a \t"í:t.kerero napján, még mikor legelsiJbben keres<.tyénekké lettenek a 



magyarak s elegyesleg voltak a pogányok/e4l, úgy rendelték a magyar fejedelm"k, 
hogy a pap minden ember bá~dho<. elmenjen a keres7)tel, valami áldást mondjon, 
s akkor kitanulja, ki a keres~tyén, és e"<.ért a fáradságdért adjon valami a/amir_snál. 

Bod Péter korának liturgiatörténeti ismereteihez képest, találóan jellemzi víz
kereszt ünnepének történeti alakulását és ösuetevóit. 3 

Kétségtelen, hogy a magyar vízkereszt éppen a keleti egyház liturgikus 
év kezdő hatását tükrözi. Már a Hartvik győri püspök számára írt AgenJa 
pontificalis tartalmazza: ut mos est Graecorum, vagyis amint a keleti egy
házban szokásos. Ezt a formát"a "rítusok kongregációja később eltiltotta, 
i!letőleg jellegtelen szöveggel helyettesítette, amelyben már csak a Há
romkirályokról van szó. 

Az ünnepi vízszentelés egyébként a középkor utolsó sz.1zadaiban a 
nyugati egyházban is elterjedt: A víz rodlett ezen a napon szentelt~k 
régen a tömjént is. E kettős szenteiPsből fejlődött ki, de most már a 
Háromkirályok nevében az emberi hajlékok megszentelése és megtüs
tölése is vízkereszt nyolcadán. Némelyek szerint a tömjénezés is a görög 
egyház hatása. E szentelések formulái már a mi középkori szertartás
könyveinkben is ~lő.fordulnak.4 

Vegyük először szemügyre a Vízkereszt-dedikáció hazai sorsát. 
A kultusz hajdani viragzását az ikonográfiai emlékek nagy száma is 

tanúsítja, a régi Magyarország területén azonban mégis igen kevés az 
Epiphania-, illetőleg a Háromkirályok-patrocínium. Okát részben az 
ünnepek karácso~yi torlódásában, részben pedig a téli időszakban ke
reshetjük. 

A szakkutatás előtt ismeretes a német bányászoknak a középkor vé
gén felbukkanó Háromkirály-tisztelete.5 Aligha kérdéses, hogy a Breznó
bánya (Brezno) melletti, hajdanában Zólyomlipcse várához tartozó Ga
rampéteri (Predajná) XV. századbeli filiális templomának dedikációja, 
továbbá Vihnye (Eisenbach, Vyhne) bányászfalunak egyik, Háromkirá
lyok nevét viselő tárnája ennek a kultusznak emléke. Lehetséges, hogy a 
közeli Osztroluka (Ostrá Luka) patrociniumát is a foglalkozás magya
rázza. Az sem lehet vitás, hogy Körmöcbánya egykori német bányász
faluinak: Jánoshegy Qohannisberg, Piargy), Kékellő (Blaufuss, Krohule), 
továbbá Dobsina, Késmárk, Nyitrabánya (Kricgerhai, Handlová) Há
romkirályok-, illetőleg Heródes-játéka az ünnepre való emlékezés mel
lett, eredeti szándékszerint a három szent bányászpatrónus mcgtisztelése 
volt. E játékok a falusi legénybíróságok, legénycéhek előadásában még 
századunk elején is színrekerültek.6 Minderről különben nagyobb törté
neti összefüggésben még szót ejtünk. 



A Burgenlandhoz tartozó Udvard (Gross-Mutschen) patrocíniuma 
nyilván még a középkori, Kölnből szeetesugárzó német kultuszt közvetle
oül idézi.7 Ezt kell mondanunk Po:z,sony (Szent Márton-templom I414), 
Körmöcbánya (Kremnica I456), Gyór (I486), továbbá Buda (Nagybol
dogasszony-templom XV. század első fele, Ellenbcck János budai polgár 
alapítása)/' n1ajd Sopron középkori három Háromkirályok-oltáráról 
(Szent Mihály-, Boldogasszony-templom, Szent György-kápolna),9 majd 
a Szem György-templom nekik szentelt barokk kápolnájáról is. Oltáruk 
volt Nagyváradon (I~ 24) is. 

Bodrogszög (Klín nad Bodrogom) magyar falu középkori titulusához 
nyilván a leleszi premontrei prépostság révén jutott. Egyedülálló a görög
katolikus Nyírcsászár patrocíniuma (XV. század, nyilván a XVIII. szá
zadban került a görög egyház kezére). 

A török után németekkel újra népesített Bakonynána (1750, később 
Szent Anna), Ráckeve (1777, később: Keresztelő Szent János),11 Tass 
(I 822, filia), Környe (I 86~, filia) faluk hosszú útra vállalkozó, keleti új 
hazába települő lakossága a vándorok napkeleti patrónusainak, a Mor
genland királyainak oltalma alá helyezi magát, miközben - már részben 
el is magyarosodva - német szülőföldjének szakrális hagyományait is 
őrzi tovább. 

A kassai egyházmegyéhez tartozó Rokitó (Rokitov, I 8o6) település
történetét nem ismerjük, és így Háromkirályok-titulusának hátteréhez 
nem tudunk hozzászólni. 

Mint mondottuk, a középkori hazai Háromkirály-ábrázolások a kevés 
patricinium ellenére is, a kultusz egyetemes magyarországi virágzását 
tanúsítják. Tiszteletükben két szakaszt ismerhetünk föl. Az első román 
időszak alkotásai liturgikus, szinte dogmatikus jellegűek, és alighanem 
megelőzik Köln hatását, illetőleg ihletését, amelyről késöbb még böveb
ben is megemlékezünk. Ennek az archaikus periódusnak kiemelkedő 
ikonográfiai emléke a pécsi altemplom lejáratának európai rangú dom
bormű-ciklusa (XII. század). Jelentős a gyulafehérvári székesegyház 
külső falán elhelyezett Háromkirályok-dombormű is (XIII. század), 
amelynek külföldi analógiákból következtetve gonoszűző rendeltetése 
volt) 2 

A második s~akaszt már a gótikus jámborság devocionális világa, a 
szeetesugárzó kölni kultusz hatalmas hódítása jellemzi. Kedveltetéséből, 
népszerűsítéséből Aachent járó. búcsúsaink, céhességünk, német városaink 
egyaránt részt kérnek. 

A liturgikus és devocionalis kifejezés közötti átmenetet legszemléletc-
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sebben talán freskóink tükrözik: átvonulnak az egész magyar katolikus 
középkoron. Kezdődnek a XI. században (l) Vizsoly falképeivel, és csak 
a reformációval szakadnak meg. A megtestesülés misztériumát megjele
nítő ciklus képsorozatok később már önálló, szinte öncélú ábrázolás~á 
válnak. Tekintsük meg őket: 

q 8 

Abrudbánya (Abrud, önálló kora?), Almaker~k. (Malamcrav, a megtestesülés 
képciklusában, XIV. század), Berethalom (Biectan, önálló, XV. ~zázad), Beszterce 
(Bistei~. önálló, XIV. század), Borosluokó (Cricau, qco), Déva (önálló, XVI. 
század), Etrefalva (Turicky, önálló, XV. század). Gerény (Horiany, ciklus, XIV. 
század), llara.fzt (Charast; ciklus; -XIV. súzad?), Hizsnyó (Chyzné pri Revuci, 
önálló, XIV. század), /Vlraszlt.ó (Kraskovo, XIV. szá2'8d vége),tl Keres'l,tf.olu 
(KriZová Ves, a megtestesülés képciklusában, 1400), Kós'l.eg (XV. század), Marton
há'l,a (Ochtiná, a Jézus élete-ciklusban, 1 J 80), Nagydis:;;,nód (Heltau, Cisnadie, XIV. 
század), Nagylibercse (Luberec, mcgtestesülés-sorozatban, XIV. század), Na.tty
s:;;,ombot (székesegyház, önálló, XV. század), űralitJboldogfolvo (Santa Maria Orl<!a, 
XIV. század), Podolin (Pudlein, Podolinec, Jézus élete, XIV. század), Prislop (meg
testesülés, XVI. század), Rimabré'l,ó (Rimavské Brezova, XIV. század), Sopron
bánfolva (XV. század), S1(.entsifn()n (141J), Velemér (XIV. század), Vi'l.soly (XI. 
és XIV. század), Zeykfolvo (Streiu, XIV. század), Z.<igra (Schigra, Zehra, XIV. 
szAzad).H 

A lt.ószegi Szent Jakab-templom középkori freskójának felső részén ábrázolt HA· 
romkirályok a városka hódolatát helyi környezetbe helyezve ábrázolják a betlehemi 
Kisded elótt.15 Sajnos, már aligha dönthetc5 el, hogy itt a kölni, illetve aacheni 
búcsújárás kultikus emlékéről, valami kőszegi fogadalom megörökltésér61, vagy egy
szerűen csak jámborsági divat kifejezéséról van-c sz6. 

Gótikus szárnyasoltáraink tAblaképei: Aranyosmarót (Zlaté Moravce, 14 p), 
Bártfa (Borbála-oltár, 14~0), Berethalom (a megtestesülés ciklus:!.ban, 141 j), Brulya 
(Bruiu, Mária-oltár, IJ.ZO), Csilt.csatós~eg (Cetatuia, Mária-oltár, l no), Némaság 
(Armaseni Mária-oltár, Szépmúvészeti Múzeum, IS4J), Csíksomlyó (Mária-oltár, 
kolozsvári múzeum, 1 po), Dot!alló (Dovalovo 1 jOO, 1 po), Dubrava (Liptó, Mária
oltár, 1 po), Forkasialva (Vlková, 1480), Felka (Vclká, Mária-oltár, Keresztény 
Múzeum, 148o), HétbtÍrs (Lipany, Szent Anna-oltár, q.z6), Hizsnyó (Chy2né, Gyü
mölcsoltó Boldogasszony-oltár, 1 jo8), Kassa (S:tent Erzsébet-fóoltAr, 1474, Sarlós 
Boldogasszony-oltár, IS 16), Késmárk (Jézus élete ciklus, noo), Korpona (Krupina 
1 5o6), Lándok (Lednak, Mária-fóoltár, qoo), Lipótszentmário (Liptovska Mara, 
14~0), Lipótszentmildós (Liptovsky Mikulál, Mária-oltár, 1470), Lócse (Vir dolo
rum-oltár, 1476, Havi Boldogasszony-oltár, 1494, predelia Szent György-szobra 
alatt, 1 po), Malompatak (Miynica, Mária-oltár, 14So), Mosóc (Molovce, 14~0), 
Nagyekemezó (Prostea Mare, Mária-oltár, Brukenthal-Múzeum, 1480), Nagylomnic 
(Lomnica, Mária-oltár, 149~), Nagyócsa (~od, qo~). Nagy6r (Nchrc Strázky, 
Szent Anna-föoltár, qzo, Mária-oltár, ll14), Nagys1[.alók (Gross-Schlagendorf, 
Velky Slavkov, I48J), Nagytótlak (Selo, 1490), Németlipcse (Partizánská Lup~a. 
14~0), Okolicsnó (Okoli~no, qoo), Somogyom (Smig, M:!.ria-oltár, 1 ~oo), Sorostély 
(Sorostin, !joo), Szászbogács (Bagaciu, Mária-oltár, 1p8), S'l,ékely;zsombor ()imbor, 
Mária-oltár, kolozsvári múzeum, 1 ~40), S1(.epeshely (Spihké Pohradie, Mária-oltár, 



J48o, Mária koronázása-oltár, J499), S::_epess<.ombat (Spihka Sobota, Mária-oltár, 
J480), Szepesváralja (Spihké Pohradie, Mária-oltár, J490), S<,mremíny (Smre~any, 
Mária-fóoltár, J 480), Sztankahermány (Hermanovce, J 1 10) .16 

A Háromkirályok faszobrai: Alsóbajom (Boian, J 410, Krisztus születése-ciklu,), 
Bártfa Oézus születése-oltár, 1460, Mária-oltár, 14:19), Budapest (Szépmúvészeti 
Múzeum, qzo, ismeretlen helyröl), Kislomnic (Lomnicka, Mária-oltár, 1400), Kis
palugya (Paludzka, lj ro), K.iss1_eben (Sabinov, Angyali üdvözlet-oltár, JSIO), Szdsz
sebes (Seb~. Mária-oltár, 1 114), S<.epeshely (Királyok imádása-oltár, J 47o), Turóc
s'l_elllmárton (l soo).l7 

A Háromkirályok részben már említett oltárai: Sl•(•ton (az egyiknek Laistel 
Gáspár az alapítója), Po<.sotzy (1414), Körmöcbá11;a Ü4s6), Szepeshely (1470), 
Gyór ( 14 86), Poz.ronysz.entgyórgy ( 1 SI 4), Nagyt•árad ( 1 s 14) .18 Znióváralja (Kláltor, 
Kiihhorn) premontrei temploma Corpus Christi-képoinájának (Js z o) társpatrónuso.i 
voltak a Háromkirályok meg a Tízezer Vitéz. Lehetsé.~es, hogy ezeket az oltárokat 
aacheni búcsúsközösségek alapítottAk, amelyek - mint majd meglátjuk - a Három
királyok kölni ereklyéi elótt is ájtatoskodtak. Egy másik részük nyilván céhes 
alapítás. Barokk oltárképükkel találko1.unk a gyóri s.t:ékesegyházban, az aranyos
maróti, jászberényi és szenteudreil'J plébániatemplomban, a kolo<.svári Szent Mihály
templomban (1747). Ezek nyilván a templom, illetóleg l•elység középkori képdt, 
oltárdedikációit pótolják. 

A sopront'·1 és eperjesi takácsok leginkább német ajkú mestereiből álló 
céhének a középkor végén a három szent király volt a védószentje.22 A 
XVIII. században az aradi magyar~úcsök'l.3 tisztelték őket pártfogóul, 
nyilván azzal a megfontolással, hogy hosszú téli útjukra jó m'elegen kel
lett öltözniök. 

A Háromkirályok archaikus magyar kultuszának, egyben a moldvai 
csángók anyanyt:lvi liturgiájának jellegzetes oizonysága az a zsolozsma, 
amelyet 1700 táján Forrófalván (Faraoany) egy kéziratos énekeskönyvbe 
jegyeztek be. Domokos Pál Péter közlése nyomán2li egyelőre csak himnu
szait ismerjük. A matutinum kezdete: 

Midón boldog Svi<. Mária 
.~~ent p;Jt S<.iil6 v#dva, 
E.g mutatott úi csillagra, 
Mely napkeletben rat'Yata. 

A Háromkirályok legenaájának első ismert magyar nyelvű följegyzései 
a XVL század elejéről származnak. A Legenda Aurea nyomán a Debre
c.zeni-kódex~ így emlékezik meg róluk: 
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A három s:zent királyoknak, Gáspár, Boldi:r,sár és Menybár vala nevök, kilt. Uronk 
]éZJ~sho:z jövén, imádák Ölet ti:zenharmad napi gyermökkorában. E nömös s:r,ent 
királyok napkelel fe/4 való Persiddnalt. tartományából támadának, mely Belsó
indiának neve:r,tetik és Sábaors:zdgnak, miért a Sába nevú folyóví:z általfolyja a~ 
ors~ágot. E:t.ök kö:t.ül t1 Gáspár király mikoron Uronk Jé:zusbo~ jöv4nek, hatvan 
es<;tendós vala, Bolto:zsár negyven, a Melkior kegyig hús":(. es:ztendós. &ek mind· 
hárman nagy termés:zettudó biil•sek vala. A:z Jg forgásának tudományába igen 
esmeretet vettek, s a Bálám prófétának, ki bálványimádó papjok vala a pogányok
nak, maradéki v-alának, Mely Bálám ime::,t prófétti/ta 'l.:ala a:z 6 nem<.ets4ginelt.: 
Jákob pátriárkától csillag támad, Js vess:zó támad Ivaeltöl Js megveri e vess:zó 
Moábnak hercegit. E jövendómondást e pogány pró/t!tával •<. Úristen idve::,ítenlvól 
mondatá, jóllehet ö maga sem érté: ki 11 vid ó 11emból vala támadandó, és at 
ördögöknek hatalmokat megtörend6. E királyok ett érték rajta, hogy mikoron 
e veutó azt a hatalmas királyi főldet és mennyet birnaja. Stilettetik, tabtit új cstlftJg 
jelönék a:z égön. Minek okáht a Báldm fiai, Aranys<.áiú S;;ent jános mondja, tizen
kettót választáw~k köziUük, s h11 valamelyik meghal TJala, annak fiát állatják vala 
helyében. Ez_ök mindön es:ztendóbe bárman-bárman e,,y hónapnak utána szerrel
sze~relfölmennek vala a nagy magos VittoriaUs nevú hegyre és ott lakván harmad
napég nagy sze11Vedetösségben meg1'11Qsódnak vala ... s imádják vala ennek utána 
a::, Dristent, /r.4ft)én Illet, hogy 11 csilltlgot, kirlJl stólt vóna az ó atyjok, a Bálám 
megmutatnája nekiök. Mikoron a::,ért karácsony napjának éjjelén vigyáznának, az 
újonnon teremtiitt csillag megjelönék 11ekik. 5 miképpen vízkereszt napján meg
mondaték, a z.sídóknllk s;;ületött kirdlyt megjelönték, és voná az ö kévánságokat 
arra, hogy bo:;;::;ája mennének és imádnájók e felség,'is, nagy kirtilt. Kik mikoron 
a parqncsolatot beteljesi/ötték vóna, más úton térének meg ors<.ágokban, angyali 
jelönetból. Kik jóllehet elbtlgyvtin a pogányságot, o::;uttin Uronk Jé~usnak hivei 
iönek, de maga a vi<.nek keresz.tségh fel nem vették vola, míg a Szent Tamás 
apostol a<. Idve:;;íté11knek hith o"tt nem prédikálja. Mely s<.em apostol, mihelyt 
öket a bitnek ága<.atira megtanítd, és megkörö.·<.tölé, meghagyván mindenik a 
kirtilyságot, ó prtdikátortársi lönek. Kik IZ'{.on ors<.,ígb.z kimúlvtin Úrban, vitette
nek a<. Isten ors'{.ágába. Kiknek testöket a Nagy Kanstanlinus csás<.ár Indiából 
ho<.~tttatti Konstancinápol)lbll, s időjártába a S<.ent Eusto1t,ius pispök Mediolanonba 
hozá. Onnan at Úristen akarattyából nagy Kolonnyában.26 Ott nyugos:;;nak mastan 
egés::; testökben a ió Isten tisz.tósségére, ki áldott legyen mindöröW. Amen. 

A Gesta Romanorum Háromkirályokról szóló példázata2í a keresztény 
embernek szól: · 

A dániai király nagy indulattal volt a<.okbot a htir~m Királyokbo<., kik Jéru<.sá.
lemben keresték /duevtónket, ajándékot bo<.ván. Mídtm a<.ért a<.on király Kolo
niába ment volna nagy késVdettel, rJbolott otoknak a királyoknak testek tartatik, 
három kor01lát készíttetett és vitt ugyanazo/wak tisveuégekre. Annak felette bat
e:r.er gira e::.üstnél, alamiz_snában többet ostfogatott el, keresztyénségének akarván 
jelét hagyni az_on a földön. 

\'isszamenvén házához, álmot lát. Mintba a bárom Király nagy /énye.rségben 
menne eleibe koroná:;;ott fejekkel és mindeniktől külön-kúlön szó:;;atot hall. Mond 



a:; elsó: s:;erencsésen jöttél, de nagyobb s:;erencs~t találs:; bá:{adnál. A másiktól 
illyen szót baU: sokat os:;togattál, de több adatik nék.:Jd. A harmadiktól a:;t hallja: 
édes atyámfia, -jó bi:;onyságot tóttél hitedról, a:;ért btJrminchárom es:;tendó múlva 
velünk urallcodol mennyor!:{ágban. A:; elsó egy nagy edényt ád kezébe, teli arany
nyal, mondván: vegyed a bölcsességnek kincsét, bogy a te népedet igazságban 
hordozzad, mert a király becsüleli a jó itélettól függ. A másik egy kötés mirbát ád 
néki, mondván: végyed a penitenciának mírháját, mellyel a testi ösztönöket meg
gyózzed, mert az érdemel királyságot, aki zabolán hordozza a természetet. A har
madik temjént ád néki, mondvá11: végyed az ájétato.rsógnak temjénjét, és kegyel
mességnek illatját, mellyel a szegényeket táplálod. Mert valamint a harmat a virá
gokat újítja, úgy éles:;ti a királyi kegyelmesség a fog_wakozott szíveket. 

Midön azért e nagy látáson álmélkodnék a király, felserken és émette is ma~tl 
me/lett találja az ajándékokat. E.s időre míndenek l1ételjesedtek rajtiZ, a mennyei 
boldog királyságra menvén át e földi birodalomból. 

A hozzáfüzött magyarázat kifejti, hogy a király nem más, mint a jó kereszté11y 
ember, aki tartozik, három koronát készíteni a királyok /(jrályának, úgymint az 
Atya, Fili, Szemlélek Istennek. Az Atyaistennek tartozik " tis:;tesség koronájá
val ... . Második korona légyen a reménység koronája, melyet kell helyhe<.tetm";nk 
at Or Jézus haláldnak érdemében .. . Harmadszor tartozunk a szereleinek koro
nájával a Stentlélek l st ennek, ki által a:; isteni !:{er etetben megmaradhatunk 
örökké. 

H ~t e három koronót igaz szeretettel bémutatjuk, mink is szép ajándékokat vészünk 
a Szentbáromságtól. Az Atyától a jószógos cselekedeteknek kincsét ... A Fiútól 
a pénitenciatartósnak mírháját és ajándékját vess'(.ük ... A S'(.entlélektól az ájéta
tosságn~tk temjénjét vesszük, aki az ó erejével és ajándékjával csudálatos bu.r.gó
ságra és kimondbiZtatlan fohászkodásokra gerjesui föl lelkünket. 

Idézett régi szövegeinkből is kitűnik, hogy a Háromkirályok tiszteleté
nek az Újszövetség, illetőleg a liturgiamellett Kriln (Colonia) városa a fő 
forrása. 28 Természetes tehát, hogy ami magyarországi kultuszunk is bősé
gesen merített belőle. Merített pedig az Aachenfahrt, vagyis az Aachenbe 
hét évenként ismétlődő búcsújárás révén, amelyen évszázadokon át egé
szen II. József tiltó rendelkezéséig magyarországi zarándokközösségek is 
megfordultak. Útjukban Köln városát sem kerülték el. Helyi monda
szerű kölni hagyomány szerint inség idején fogadalmat tettek a Három
királyok tiszteletére. Zarándokaink nemzetiség szerint lehettek hazánkba 
vándorolt valionok és németek ivadékai, de természetesen magyarok is. 

Búcsúsaink Kölnben hat hétig tartózkodtak, maga a város látta őket 
vendégül. Rendesen május második felében érkeztek ide. Később csak 
június elseje után eresztették be őket a Hahnentor nevezetű kapun, ahol 
tolmácsok és kórházi emberek ellenórizték öket, van-e útlevelük, és nem 
hurcolnak-e be valami járványos betegséget. Amikor minden vizsgálat 
megtörtént, a magyarok imádkozva és énekelve bevonultak a székesegy-
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házba. Huszonnégy férfi kivált közülük és előre sietett, hogy a nagyha
rangot ünnepélyesen megkondítsa. 

Legnagyobb, búcsúval járó tiszteletben a Háromkirályok ereklyéje 
részesült, amelynek 62 fontos gyertyát ajánlottak föl. Imádságaik egy 
Prágában őrzött kóclexből kiadásra várnak. Egyéb, már S2!0rosan nem a 
Háromkirályok kultuszához tartozó részleteket, tiszteletadásokat a ma
gyar búcsújárásról készülő munkánkban mutatunk be. Ott szólunk majd 
a magyar búcsúsok híres táncáról is, amelyet a rajnavidéki németek min
dig nagy érdeklődéssei vártak, és ugyancsak megbámultak.29 

Bibliai utazásukból, de a kölni búcsújárásból is érthető, hogy a három 
napkeleti király; Gáspár, Menyhért, Boldizsár egyfelől az utasok, úton
j irók, vándorok, zarándokok,30 másfelől pedig a vendégfogadósok pat
eónusa lett. 

A vendégfogadók, szállodák hajdani neve, cégére, címere is szerte 
az európai katolikus világban e három, részben ~zerecsennck tartott szent 
vándorra emlékeztetett: Három Király, Három Szerecsen, Három Ko
rona,31 majd a képzet fokozódó elhalványulásával Szerecsen, Korona, 
Magyar Korona, Magyar Király, sőt Angol Királynő. Szegeden is volt a 
múlt század elején Három Korona nevezetú fogadó. Az utcát is cégéréről 
nevezték el: Háromkorona utca. Ez az árvíz (1879) után a jellegtelen 
Korona utcává szürkült. Ugyanekkor volt Szegeden, de másik helyen 
Három Király vendéglő is. Há1om Szerecsen kávéház volt még a száza
dunk elején is Esztergomban. Napjainkban a mátrai papi üdülő Stella 
nevének megváltozása is mintha e hagyomány tudatában történt volna. 

Nevüket az útra induJók valamikor a térdükre kötötték, fáradtság 
ellen, talizmánul.32 Akik hosszú útra készültek, a középkorban misét 
(missa de tribus regibus) végeztcttek, ezenkivül érmet viseltek a tiszte
letükre. A gyakorlat eleven lehetett, hiszen a hitújító Szkhárosi Horvát 
András nem me gy el korhol ó szó nélkül mellette: 

Reggel ba irrdultmk, mess:::e útra megyünk, 
Három s<;errt királtul segitséget kérünk. 
Bölcsós ereklyét nyakunkban függe.rztünk.33 

A hagyomány évszázadokon át szivósan élt népünk köreiben is. "Indul
junk hát csak el - mondja:V. ennek ismeretében Tömörkény István, egyéb
ként fogadósok ivadéka - Gáspár, Menyhért, Boldizsár nevében, kik 
szintén elindultak és jó sokáig utaztak, míg célhoz értek." 

Népi utókorában ebbe az összefüggésbe tartozik, vagyis a jó utazást, 
szerenesés járást-kelést, boldog megérkezést szolgálja, oltalmazza egy 



Háromkirályok napJara rendelt régi szentelmény is, amelyet a hazai 
egyházi gyakorlatból nyilvánvalóan a jozefinizmus száműzött. 

A szegedi tájon még ma is élő, bár hanyatló szokás, hogy esküvőre 
menet a menyasszony, olykor a vőlegény cipőjébe, illetve csizmájába régi 
Szűz Mária képével díszített régi ezüst pénzt, máriahúszast tesznek, hogy 
ha rontásba lépnének, ne foghasson rajtuk. Egyébként is igen sokan hor
danak, különösen az öregebb nemzedék ilyen máriahúszast a zsebükben, 
ami különben a családban vándorolni szokott nemzedékről nemzedékre. 

Azt hisszük, nem tévedünk, amikor ezt a:z. ezüst mária-húszast egy régi, még a 
XVlll. száadban is virágzó szentelménnyel hozzuk kapcsolatba. Háromkirályok 
napjának a víz- és krétaszentelés mellett még volt egy sajátos, hajdan contra obsessor 
daemoniacos vagyis boszorkánynyomás ellen alkalmazottas szentelménye, ami régi 
liturgikus müvekben így szerepel: benedictio in Festo Trium Regium trium munerum 
pretiosorum. Ilyenkor szentelték az aranyat, tömjént ése mirhát. Az arany helyett 
azonban a szegények ezüstpénzt is szentelhettek. Kegyelemközlő hatásait egyik 
hazai liturgikus könyvünk, a Fasciculus Triplexl6 Igy jellemzi: 1. RepeUit languorem 
corporis. z. Cum humili, & contrito corde portatur, conducitad animae, & corporiJ 
salutem. J. Sicut Aurum est a natura purum, durum, & splendidum; sic benedictum 
Aurum, cor purificat, facit ardem, & Spiritu Sa•uto plenum. 4· ln memori4m revo~at 
aureum Regnum Cbristi Domini, & nostram aeternam auream coronam. 

A megszentelt ezüstpénz természetesen nagy becsben állott a család 
tagjai előtt és karizmatikus jellegét megtartotta akkor is, amikor a szen
telmény az egyházi gyakorlatból kiveszett. Sajátságos, bár érthető, hogy 
általában nem lehet helyettesíteni más, esetleg szintén Máriát ábrázoló 
későbbi pénzdarabbaL Miután már kevés van belőlük, a sándorfalvi 
menyasszony cipójébe kényszerüségből ezüst ötforintost tesznek. 

Egy régi, közkedvelt, ponyvairodalmunkban is megtalálható reggeli 
imádságban3i a hivő lélek magát és egész napját, napjának járását-kelé
sét, ügyeit, dolgait a Háromkirályok oltalmába ajánlja: • 

Én fölkelek a mai nap a;z Atyának + és Fiúnak + és S;zellflélek Orislennek 
+ nevében, akiknek nevében, akiknek nevében én megkeres;ztelkedtem. E-zek 
őri-zzék meg a;z én véremet, testemet, lelkemet és életemet, amelyet énnekem ma.~11 
a;z Or jé;zus Kris;ztus, lstennek s;zent Fia adott. Én tildott akarok lenni a }é;zumak 
+ Máritinak +h ]ó:.sefnek + s:;ent nevében. A s;zent három királyok: Gáspár -l
M enyhárt + és Boldizsár + legyenek a::. én útaimban ve::.érlóim. A-z ég legyen a~ 
én oltalmam és a föld az én bátorságom. E hat s;zcnt s;zemély legyen mindenkot 
bzvelem, és ve;zérlóim minden én dolgaimban, hogy énnekem semmi gonos-z ne 
ártson, hanem n:indenkor Aiyaisten + Fiúisten + és S:;entlélek Oristelt + Gás
pár +. Afenybtir: + Boldi-zsar + legyetek énvelem minden dolgaimban, uta-zásaim
ban és r:e,·::.teglésemb,·n, akár legyek én vizen, aleár földön. E:z.ek oltalma::.;zanak 



meg engemet az ó erős karjukk8l: az Atyaistennek niáulom magamat, a Fiúistennek 
adom magamat és a Szentlélek Úristennek ajti.ndékrn.om magamat. A<: tildott S-zent
háromság legyen én {ólöttem, Jézus, Mária és Jd:;:sef legyenek én előttem, Gáspár, 
M.enyhárt és Boldizsár legyenek hátam mögött most és mindórokké, míglcn be
megyek a<. órökkévaló örömbe és boldogságba, amelyre segéljen engem a<. Or 
Jé:r.us Krisoztus. Amen ... 

Jé-zus, Mária és József legyenek én előttem, Gá.spti.r, Menyhárt és Boldi"{.<ár 
legyenek hátam mögött, most és mindórökké. Amen. 

Nagyon valószínű, hogy e fordításnak tetsző imádság más népeknél, 
más nyelveken sem ismeretlen, a kérdést azonban kellő elömunkálatok, 
illetőleg források hiányában nem tudjuk eldönteni. 

A három sozent királyok ró-zsafü<.ére Orosz István jászladányi búcsúvezető szcnt· 
ember jámbor leleményének látszik: az olvasó 3 szem és 3 tizedból áll. 

Hiszekegy, Dicsóseg, Miatyánk. Az üdvözlet: 
Üdvözlünk titeket kisded ]é7.usnak kedves vendégei, Góspár, Menyhárt is 

Boldizsár, kik a királyi palotát elhagyva, mess-ze tát•olban felkerestétek a kisd.:d 
Jézust, a betlehemi istdllóban felleltétek, aranyat, temjént, mirbát ajti.ndékoztatok 
neki. 
Nép: Imádko:;:-zatok értünk búnősökért }é;;usnál, most és halálunk óráján. Amen. 

Orosz István kéziratából, sajnos, nem túnik ki, vajon búcsúsok imádkozták-e, 
hogy zarándokútjukat a Háromkirályok is oltalmazzák. Ez azonban föltételezhető. 

Jellemző patosfai hiedelem szerint38 azokat, akik egész életükön át 
megböjtölik az ünnep vigiliáját, haláluk óráján a Háromkirályok nem 
hagyják el, hanem Jézushoz vezérlik öket. 

A hiedelem a mohácsi sokácok körében mondai előadásban ismeretes. 
Egy házaspár magában élt, messze kint az erdőben. Az ember jó halálért 
mindig a Háromkirályokhoz imádkozott, az asszony azonban kicsúfolta 
öket. Amikor az ember meghalt, felesége egyedül virrasztotta. Úgy éjfél 
felé észrevette, hogy három ember lép be a szobába. A szenteltvíztartónál 
álltak meg. E:jfélkor a halott tiszteletadásból fölemelte a fejét, mire az 
első látogató megintette az ujjával. A halott visszafeküdt. Majd másod· 
szor felült, akkor meg a második vendég intett neki. Harmadszorra már 
fölállott. A harmadik ember is intett, hogy csak nyugodtan feküdjék 
vissza. Eppen éjfél volt, amikor a három ember odafordult az asszony
hoz: mi vagyunk a Háromkirályok. Az uradért jöttünk, mert mindig 
imádkozott hozzánk. Egyedül féltél volna, ha az urad fölkel és látatlanul 
követ bennünket. Ezután elmentek, az ember lelkét is magukkal vitték. 

Zalaszentbalázs öregasszonyai emlékeznek, hogy régebben imádkoztak 
a Háromkirályokhoz, hogy majd kísérjék el őket utolsó nagy útjukon. 
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Privigye (Prievidza) szlovákjai kalácsot hagynak az asztalon Három
királyok ünnepén. Ez szintén a halottkultuszt idézi.39 

Régi középkori érem fölírása:' SANCT! TRES REGES GASPAR 
MELCHIOR.BATHASAR: ORATE PRO NOBIS NUNC ET IN 
HORA MORTIS NOSTRAE_-IiO 

A Haromkirályok voltak a nyavalyatörősök patrónusai is, amint egy 
középkori vet;sezet mondja: 

GtJspar fert myrrbam, tus Melchior, Boltbasar aurum 
Haec tria qui serum portavit nomina regum 
Solvitur a morbo Christi pietate caduco.~l 

E patronátusnak hazánkban nincs följegyzett nyoma. 
Bekerültek Csólyospálos szegedi eredetű népének egyik mágikus el

ajánlásába is: új hód, új király, Háromkirályok: vótatok-e Krisztus szü
letésin? V ótunk. Fájt-e a fogatok? Nem. Adja a jó Isten, az enyüm :;e 
fájjon! 

A földeáki hívek templomi alamizsnájukat, pénzadományaikat viz
kereszt ünnepén nem a perselybe dobják, hanem az oltárra állított Betle
hemre teszik, követve a Háromkirályok ajándékozását. 

A szegedi tájhoz tartozó Ószentiván (Tiszasziget) népének ajkán egyik 
csillagképnek Háromszemkirály a neve. 

A Háromkirályok nevével számo& családnevünk is összefügg: 
Gáspár, Gaska, Gaskó, Ga~só. 
Menybért, Menyhárt, Mencs, Mense, Mengyi, Menyó. 
Boldi<_sár, Bolti~ár, Balta~ár, Bódi, Bódis, Boldis, esetleg még Bónis, Bóna, 

Ború~s."2 

Az ünnep liturgiájának archaikus középkori világát meggyőző erővel 
idézi a győri Stella, amely egyúttal a román műveltség hazánkban való 
korai térhódításának is méltó bizonysága.43 A fiatal magyar keresztény
séget Nyugat, főleg Franciaország és a Rajnavidék liturgikus közösségébe 
kapcsolja ez a Tractus Stellae,44 azaz csillagjáték, amelyet a XI. század 
végén Hartvik püspök idejében a győri székese~-yházban adtak elő. Ez a 
műfaj legkeletibb megjelenése Európában. 

Amíg a nyugati szövegvariánsok a Háromkirályok hódolatát nagymise 
közben, a papság és hívek felajánló körmenetében jelenítik meg, Győrben 
sajátos módon már hajnalban sor kerül rá: ad matutinum post no num 
respomorium fiat tractus stellae. Ezen nemcsak az egyháziak, hanem a 



világi hívek is biztosan részt vettek. Utána nálunk is nyilvánvalóan a 
hódolat és felajánlás következett. 

A mi győri játékunk négy jelenetból áll: a csillag föltűnése, Heródes 
cselvetése, a csillag újabb feljövetele, és hódolat a jászolban fekvő Kis
ded előtt. 

Ez a liturgikus hódolat később, a középkor folyamán - legalább Fran
ciaországban - egyrészt királyi kiváltsággá, másfelől pedig a templomból 
kiszorulva, rekordációs közvetítéssel népszokássá vált ... Az átalakulás 
középkori állomásait, fokozatait csak kevéssé ismerjük. Egyes kutatók 
szerint nincs is közöttük közvetlen kapcsolat. A szokásról még később 
szó esik. 

A Tractus Stellae liturgikus szelleme és a nemzeti nyelvú szövegek 
devocionális világa közötti átmenetet képviseli mindeoesetre Janus 
Pannonius 1450 tájáról származó költeménye: in Epiphaniam,45 amely 
Kardos Tibor fejtegetése szerint élőkép, illetőleg bábjáték magyarázatául 
szolgált. Deákok adták elő rekordálás, vagyis az ünnepről való játékos 
megemlékezés közben, esetleg a királyi asztalnál is. Eredetileg templomi 
használatra készülhetett, mert húségesen ragaszkodik a vízkereszti zso
lozsma menetéhez. 

q 6 

Mielótt a játék további sorsát követnénk, röviden utalunk arra, hogy az ünne
pélyes fölvonulás a későbbi évszázadokban is felbukkan, de most már nem litur
gikus megnyilatkozás, hanem inkább ünnepi reprezentáció. Így a barokk theatrum 
sacrum világát, káprázatát idézi az a hódolat, amelyet - nyilván hazai előzmények 
és párhuzamok mintájára - a Moldvában müködó magyar jezsuiták rendeztek"6 

1647-ben vízkereszt napján a vajda tiszteletére, akit Bandinus püspök, a mold
vai katolikus magyars.ig apostoli vi~itátora üdvözölt. 

A menet a parókiától indult el. Tizenkét angyalnak öltöztetett gyermek előzte 
meg a papok karát, valamint a három koronás király, akik az ünnep titkát idézték. 
A fából faragott napot és holdat két szép arcú gyermek így vitte: az aranyruhás 
nap fényes sugarakat szórt, amitól a gyermek homloka és ábrázata rózsaszínben 
túnt föl. Így üdvözölte a fejedelmet. Éppen Igy ragyogott az ezüst hold telje& 
képe is, melyet koszorú gyanánt fényes kis felbök körítettek, amitól a gyermek 
homloka és arca egészen festőivé vált, és így gyiinyörködterte a fejedelmet és 
főembereit. A két gyermek pajzsokat tartott a fejedelem és az ország címerével a 
fejedelmi trón elött, az udvari emberek jelenlétében. A nap és a hold a Szúz
anyának szolgált. Az ó képét tartották: a nap kelet felé, a bold nyugat felé moz
gott, táneszeni mozgással. A Szúzanya a kisded Jé-zust megmutatta a bölcseknek, 
képe fölött pedig fényes csillag forgott. 

A menet közeledtére a fejedelem fölkelt a trónról és födetlen fóvel várta áldJ.
sunkat, imádságunkat, a szentclt vízzel való meghintést, majd pedig a kerc~ztet 
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Ez a szakrális reprezentáció, felvonulás, az iskoladráma világától is 
ihletve, később a vízkereszti házszentelésbe szivódott, majd egészen el
népiesedett. 

A Jézus Társaság sárospataki kollégiumának 1664. évi följegyzései 
között olvassuk: sokakat megmozgatott a látványos processzió, amely 
vizkereszt napján a házak megszentelésére indult. Angyalok jártak elöl, 
utána a díszbe öltözött három király, akik magyar rigmusokkal az ünne
peket magyarázták (vernaculis rythmis rem explicantibus). Az 1667. évi 
följegyzés még egyéb mozzanatokat is említ: processio fit cum clero, choro 
tubis, tympanis, tribus Regibus Angelis et Pastoribus, omnibus sibinde 
reátantibus versus Hungaricos. A kezdemény nyilván hagyománnyá erő
södött, mert az 169~. évi bejegyzésekben is olvasunk róla: Stella duce 
tres Reges personati atque Pastores patrio sermone producti fuere.lo7 

A kolozsvári jezsuita kollégium évkönyvei szerint48 a XVIII. század 
legelején három ifjút megkoronáztak és felöltöztettek, hogy a napkeleti 
királyok személyét képviseljék. Ezek a magyarak között magyar versek
kel, más nyelvűeknél pedig deákul üdvözölték és imádták az újszülött 
Királyt egy kép előtt, amely Jézus születését és a pásztorok imádását 
ábrázolta. A három ifjú hármas ajándékkal: arannyal, tömjénnel és mirr
hával is megtisztelte a képet. Közben a pap a házak szentelését végezte. 
E jámbor látványosság megtekintésére az utcákon és házakban nagy 
számú nép csődült össze, katolikusok és protestánsok egyaránt. 

Ezzel szemben a házszentelést végző, térítő célzattal megjelenő pécsi 
jezsuita plébánost a városban élő görögkeleti szcrbek igen barátságtalanl-il 
fogadták: kiszaladtak hajlékukból vagy elrejtőztek. Kijelentették, hogy 
inkább levetik ruhájukat, ha meghintés éri.49 

A népszokásként, ünnepi játékként élő, de napjainkban már halódó 
háromkirályjárás első hazai, anyanyelvi említése a XVI. századból szár
mazik. Héderváry Lőrinc egyik levelében (1540) ezt írja: Osztán a:: csi!
lagéfleket, ha meg vagyon kegyelmednek, küldd aló. Ha több inekeket 
s:::.erezhetsz., azért is légy érte, mert jó gyermekem vagyon itt egy. jó szat'a 
vagyon, kit ha meg nem oltalmazhatok, felkiildöm kegyelmednek."11 

A szokást a protestáns puritanizmus elítéli. A kassai városi tan.í.cs <1 

csillaggal való farsangolá.rt már meg is bélyegzi. A csillagga/járók, fan·a11· 

gosok 16q-böl való följegyzés szerint éjjel mezítelen karddal járnak, far
sangolnak, csillaggal járnak, sőt még az asszonyi állatok is éjjel f.usan
golnak, férfiúi ruhában öltözvén. A tilalom hiábavaló volt, mcrt 1633-
ban megismétlik: Ezidón újra bátorságosan majmoskodnak vele. Mivel 
penig mi édes ldvezitónknek születését nei:!etséges játékra és réJzegségrt.· 
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fordítják, mostantul fogva ennek utána soha ne legyen. Az ki cseleksz.t, 
Istentül várja haragját fejére, mert afféle komédia azokat illeti, akik 
mégis az pápai setétségben vadnak, vagyis római katolikusok.51 

Lassan a szövegek is föltűnnek. Már magyar nyelven szólal meg a 
más vonatkozásban már emlitett Rhitmi pro Epiphania Domini in pro
cessione (x684 után), amely népi betlehemezéseink hangját is elővételezi. 
A Háromkirályok mellett megjelennek benne a pásztorok is. Ebből az 
tűnik ki, hogy az adventi betlehemezésre és a vízkereszt napján, hetében 
történő háromkirályjárásra való időbeli és műfáji megoszlás ekkor még 
aligha következett be. A játékot- Ecseg palóc faluban a helybéli ifjak 
sz-entkereszt-társulata adta elő. Csak Menyhért hódolatát idézzük belöle: 

Sábábul iöttem én is bou_ád, messr,e földrül, 
Istent, hogy imádiak, ki lesr,áUott ~t:bül. 
Téged Egek Urát tiszteljelek sr,ivbül. 
Ne utáld szol!(ádat, ki most hozzád t~rül. 

Kisdeden szemléllek, de nagy úrnak hiszlek, 
Romlandó test alatt Istent s embert nézek. 
Templom illatjával mint Istent tisztellek, 
Ez hitben meghalni minden tagom készek.52 

Idő szerint most Edj kis Tractus következik, amelyet Brassó városá
ban jegyeztek föl (175 x). Alighanem hétfalusi, evangélikus eredetű.53 

Már inkább pásztorjáték a Három Szent Királyok utazása (1767),54 

amelyet Székesfehérvárott és Győrött nyilván diákok adtak elő. Angyal 
köszönti be őket a nézóknek: 

Sóba, Arábia, Persia királyok, 
Kiknek adattattam ~n mostan póstájok. 
Majd ho'l.'l,titok jönnek, ime meglátjátok, 
Született Messiást véle imádjátok. 

Azért házatokat kitisztogassátok, 
Szakács, kulcsár, kukta jól forgolódjatok, 
~ elfáradtaknak híven szolgáljatok, 
Ogy lészen a kisded Jér,us jutalmatok. 

Részben ebből az egyházias gyakorlatból szakadt ki és népiesedett el, 
reszben - mint már ott utaltunk rá - a betlehemezésből önállósult a 
báromkirályjárás,55 szépjelenjárás. 

Az első típushoz tartoznak a színjátékszerű Heródes-játékok (Herodes-



Spiel, Dreikönigs-Spiel) a németség: Körmöcbánya (Kremnica) vidéké
nek bányásznépe, továbbá Császártöltés,56 Nádasd (Rohrbach)57 és az 
evangélikus Fórév (Oberufer) szintén német parasztsága körében. E já
tékok német eredete és a barokk népi misztériumhagyománnyal való 
összefüggése kétségtelen. Hasonló székelyföldi kapcsolatokat sejtet a 
királyköszönés, amelyet Kászonfaluban (Casinul Nou) Kodály Zoltán 
örökitett meg.58 

A magyar nép viszont a múlt, illetőleg jelen századra a Háromkirályok játék
hagyományát már csak rekordáció, kOs<,öntó formájában őrizte meg. Országszerte 
tipikusnak moodható, hogy három fiú. Mogyoród faluban59 három leány, csákóval 
a fején, fehérbe öltözve jár vízkereszt tájékán házról házra. Egyiküknek csiUag 
a kezében. E csillagnak hat ága van, a közepét szitából csinálják. Hátul hagynak 
neki egy kis nyílást, hogy a belül elhelyezett gyertyát meggyújthassák. Bemennek 
a házba és megkérdezik: be s<,abad-e jömzi a csillagokka! Háromlúrályt kös<,óntenil 
Ha engedeimet kapnak, akkor Szóregen60 így szoktak énekelni: 

Amikor a szobába mennek: 

S<,ent, s<.ent és áldott 
lstennek Pia, 
Ki ma ~ühtett: 
Váltságunk díja. 
Egeknek harmatja, 
S<.ent S<.ú<;nek mag<,atja: 
Kri~tus ]é<.us, 
Kris<,tus }é<.usl 

Gáspár ajánlja, 
Örömmel adja 
Aranyát, aranyát. 
Evvel tisueli 
t!.s dicsölti 
Királyát, 
Királyát. 

Boldi:;:.sár is viszi, 
Eleibe testi 
Tömjénjét, tömjénjét, 
Et•vel tis<;tdi 
P-s dicsőíti 
Istenét, 
Istenét. 
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Menyhárt is viszi, 
Elibe teszi 
Mirháját, mirhtiját, 
Evvel tiszteli 
És dicsöíti 
Ég Urát, 
Ég Urát. 

Az isteni g)·erőköt, 
Ki ma kijelentödött 
A három bőlesek elöli, 
Dicsérjük és áldjuk Ot. 
Szép jelzllzk, szép csillag, 
S<,ép rzapunk támad. 

A zsidók Ot üldözték, 
Bőlesek megtis~telték 

Arany, tömjén, mirbával, 
A sziv imádságával. 
S~ép jelünk, s<.éP csillag, 
S~ép napunk támad. 

A liturgikus ví<.szentelés61 már vízkereszt vigiliáján, a délutáni órák
ban megtörténik. Az Egyház a vízzel együtt, illetőleg előtte krétát is 
szentel, amellyel majd a pap a házak bejáratára fölírja a három szent 
király nevét. Erről még szólunk. A szentelésnél a bolgár Vingán az 
e napon választott templomatya (kum) tanúskodik. Ez nagy megtisztel
tetés. 

Sajátos helyi, talán még a német hazából hozott budaörsi hagyomány, 
hogy vízkereszt napján kenyeret, sót, krétát, hagymát, sokszor almát is 
visznek szentclés végett a templomba. Otthon minden családtag kap egy 
darabka sózott kenyeret és egy harapást az almából. A megmaradt sót 
részint a sótartóha teszik, részint pedig kenyéren a jószágnak adják. 
A hagymát az aznapi főzéshez használják. 

Olykor még fokhagymát, kukoricaszemet is szenteltettek. A fokhagy
mát a pesthidegkútiak sárgaság ellen a melliikön hordták, az etyekiek 
szerint fejfájás ellen volt hasznos. A pomá<,iak a szentelt kukoricasze
meket fogfájás ellen tartották foganatosnak. 

Ha már mindent elosztottak, Budaörsön az apa, vagy más valaki, szen
telt krétával a Háromkirályok nevének kezdőbetűit kereszttel, olykor 
hexagtammal és évszámmal a szokott módon felírja az ajtóra e szavakkal: 
Herr, segne unseren Ein- und Ausgang. A betűket hajdanában nagyböjt 
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első vasárnapján törölték le, mert - mint mondogatták - akkor jobban 
tojnak húsvétra a tyúkok. 

Ezen a napon Tormás evangélikus németjei is egyszerűen fel szokták 
írni a G + M + B-jelet a ház szemöldökfájára. Az ellaicizálódott ha
gyományt vagy még a reformáció előtti időkból őrzik, vagy katolikus 
szomszédjaiktól vették át. 

Gara németjei a misén sót, kenyeret, vizet, vöröshagymát, cukrot. 
almát szenteltetnek. Hazaérkezve, egyik családtag fölírja az ajtóra a 
G + M + B betűket, majd megszentelik a házat. Ezen az ünnepen a 
megszentelt sóval és hagymával főznek, a gyermekek meg a szentelt almát 
és cukrot eszik.63 

A szentelt krétához is több helyen fűződnek jellegzetes hiedelmek. 
A szegedi illetőségű Padé (Padej) falu népe szerint64 el kell lopni, amikor 
a pap nem néz oda, és ezzel kell majd az éjféli misén a lucaszék körül 
bűvös kört vonni. Hasonlóan vélekednek Mádon és Siklóson is. A Hegy
alján karácsony éjszakáján a gazda ezzel a krétával von keresztet az 
istállók, ólak ajtajára, Mádon a tehén hasára is. Jó volna tudni, hogy 
párhuzamosan a házszentelés él-e még e helyeken, vagy pedig már csak 
az eltűnt szentelmény elnépiesedett sarjadékával van dolgunk. 

Bács (Baé) városában ezzel kell az új ház ajtajára fölírni a boszorká
nyok távoltartására B (Boldizsár?) betűt, és melléje keresztet.65 

Hermann Antal közli, hogy a Háromkirályok nevét a pap abból a 
parázsból vált szénnel írja föl az ajtóra, amely az egyik családtag mar
kában enyészett el.66 

Ami magát a vízszentelést illeti, sokfelé hatalmas dézsák, kádak álla
nak a sekrestye, templomfolyosó alkalmas helyén, hogy a hívek tetszésük 
sze ri nt annyit vihessenek belőle, amennyit csak akarnak. Csakugyan: 
nemcsak üvegben, hanem nagyobb edényekben is viszik haza. Mezóko
vácsház.án az üveget nem szabad bedugni, mert - mint mondták - angya
lok ülnek rajta. Óbesenyő (Be~enova Veche) bolgárjai a korsóban haza
hozott szenteltvizet üvegben elteszik. Utána a korsót összetörik, nehogy 
akaratlanul is megszentségtelenítsék.67 Esztergomban az idősebb asszo
nyok a Háromkirályokra gondolva három templomból szoktak szentelt
vizct hazavinni. 

Kemencérz a megmaradt tavalyi szentelt vizet, amikor újért mennek, 
a gyümölcsfák tövébe öntik, hogy bőven teremjenek. 

A hazahozott szenteltvízzellegelőször a hajlékot, udvart, istállót szen
telik föl (Apátfalva, Tápé, Kelebia, Tiszapüspöki, Lucska, és bizonyára 
még nagyon sokfelé). Máshol (Pusztadobos) a lakószoba négy sarkát hin-



tik meg. Nagyz_sám Qamul Mare) bánáti faluban a ház ajtaja előtt ke
resztalakban háromszor meghintik a földet, hogy az új esztendőben a 
gonoszelkerülje a ház tájékát. Baján a szoba falait es a háztető csücskét 
tűzvész és villámcsapás ellen. Csákán a legidősebb családtag hozza a 
templomból a szenteltvizet. Először a kenyeret hinti meg vele, majd az 
egész házat, végül minden házbeli iszik belőle. Azért a pap házszcntelése 
sem marad el. 

Dány faluban a megterített asztalra pohárban szenteltvizet, melléje 
kalácsot szaktak tenni: ha útjukban a Háromkirályok betérnének a csa
ládhoz, legyen mit inniuk, enniük. Ez még halottkultusz nyoma. 

Jászladányban a családtagokat felitatják, a kenyérlisztet is megszen
telik vele. A házé e szavakkal történik: EVisz.tus keresztie szentelje meg, 
K.risztus keresztje őrizze meg, Krisztus keresztje támogassa, Krisztu• 
keresztje védelmezze ezt a bár.at! 

Vízkeresztkor a matyó anya el szokta vinni gyermekét a keresztanyjá· 
hoz.68 A szokás virágjában nyilván azért, hogy szentelt vízzel hintse, 
oltalmazza meg. Az óbessenyői bolgár gyerek is fölkeresi most a kereszt
anyját. 69 

Csornán először a kút négy sarkába öntenek belőle. 70 Így szokták 
Litkén is.71 

Nagykáta, Mezókövesd, Felnémet, Bélapátfalva falukban és bizonyára 
még más palóc és jász helységekben is a gazdasszony a hazavitt szentelt
vízzel meghinti a szoba, istálló négy sarkát, udvart, miközben az antifona 
szavait mondja, vagy énekli: 

Hints meg Uram hsópoddal, 
Megtis<.tulok általa. 
Hints meg engem és fehérebb les<.ek, 
Mint a tél hava. 

Somogyban ilyenkor egy porció szénát és az ekevasat teszik az asztal 
alá, majdpedig a templomból hozott szenteltvízzel megöntözik. Utána a 
szénát a lovakkal etetik meg, hogy egészségesek legyenek, az ekevasat 
pedig visszateszik az ekére, hogy ott, ahol vele szántanak, a termés jó 
legyen. 72 

Dávod bácskai faluban a gazda végzi a szentelf-5t: először elvégez 
három Úrangyalát, majd meghinti a házat. önt a kútba, majd a temetőben 
a családtagok >Írjára. 

Hercegszántó, Béreg (Breg), Monostorszeg (Monostor) sukac legén}ci, 
fiatal házasemberei a nap (Tri K(alia) délutánján lóra ülnek, amelyet a 
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tyilim nevezetű, jellegzetes színes sokác szőnyeggel takarnak le, és más
ként is földíszítik. Egyik kezükben a most szentelt vízzel telt üveg. Így 
mennek ki a hófödte mezőkre, szőlőkbe, és ott megszentelik őket. 

A baranyai Sz.ökéd horvát gazdái a frissen szcntelt vízzel kimennek a 
határba, és földjeiket, vetéseiket fölhintik völe.i3 

A muravidéki vendek a szentelésről nemcsak szentelt vizet, hanem 
tömjént is visznek haza. Meghintik, megfüstölik vele a hajlékot, jószágot, 
földeket a gonosz távoltartására. 

Egészen bizáncias egyházi hagyomány laikussá vált töredékét őrizte 
meg az ormánysági Sellye: vízkereszt napján napfölkelte előtt a fejfájó
sok a folyóra szoktak lemenni, hogy vizéből "mosdózzanak".75 

Igen jellemző, hogy a bareasági Hétfalu evangélikus hitű magyar csán
gósága görögkeleti vízkeresztkor a patakban történő szertartáson színtén 
megjelenik, és egész évre való szentelt vízzel tér haza. Használatára 
szükség esetén sor is kerül.16 Ez a gyakorlat más vegyesajkú magyar
román erdélyi falukban is él, ahol kálvinista népünk hasonlóképpen meg
becsüli a szenteltvizet. 

A szabolcsi Buj görögkatolikus vízszentelése még századunk elején is 
a parochia kútjánál történt. A pap kézikeresztjét beledobta a kútba, 
ahonnan szertartás végén egyik híve hozta föl.77 

Hajdúdorogon a század elején a falu legnagyobb kútját merítették 
meg. Teletöltötték a vályút, meg az odahordott nagy dézsákat. A temp
lomból a pap vezetésével zászlók alatt, énekszóval körmenet indult a kút· 
hoz. A szentelésre hosszú kocsisorokban a tanyákról is érkeztek. A pap 
a liturgikus cselekményt mind a vályúnál, ntíndpedig a dézsáknál elvé
gezte. A vizet villámgyorsan széthordták. 

Rakaca borsodi falucskában a görögkatolikus hívek fagy idején, a pa
tak jegén keresztalakban léket vágnak. A szentelés itt történik, a vizet 
innen hordják haza. 

Vilyvitány papja a réti patakot áldja meg. Mindenki visz haza vizet. 
E napon ebből főznek és a jószágot is ebből itatják meg.78 

Bácskeresztúr jómódú görögkatolikus ruszin gazdái valósággal ver
sengenek, hogy a pap az ő portájukon, az ő kútjuknál végezze a szertar
tást, és a falu népe innen hordja szét a szenteltvizet. A gazda utána a pa
pot, kántort, elöljáróságot vendégü! látja. 

A bukovinai Andrásfalva székelysége nagymise után a pap vezetésé
vel fölkereste valamelyik gazda udvarát, kútját, ahol már vízzel telt 
csöbrök várták a szentelést. A kútból az egész nyolcad alatt hordtak a 



hívek szenteltvizet. Minden évben más gazda hajlékát érte a megtisz
telés. 

Román néphit szerint vízkereszt napján bármely folyóból, forrásból, 
k.útból merített víz egész télen át szenteltvíz módjára foganatos.711 

A Nagyág völgyének görögkatolikus ruszin népe úgy tartja, hogy víz
kereszt után egy hétig, tehát az oktáva elmúltáig nem szabad a vízen 
sulykolni, szennyest mártani, mert különben a mennykócsapások gyako
riak lesznek.&~ 

Budaórs németjei a hazahozott szenteltvízből a Háromkirályok tiszte
letére három kortyot isznak, mint mondják: torokfájás ellen. Öntenek 
helöle a kútba is, hogy a vize el ne apadjon.B1 

Az ünnepen szentelt vizet Háromkirályok vize néven is emlegetik. 
A szó - ismereteink szerínt - először a szegedi boszorkanypörök vallo
másai között bukkan föl: I 7 31. Vallja, hogy segített az kezén Szent T a
más bájával, melyben istenfája, szentöltvíz, tömjén és Háromkirályok 
vize volt.82 

A szenteltvíznek az esztendő és emberélet folyamán való liturgikus 
és paraliturgikus alkalmazása szinte áttekinthetetlen. 

A víz nemcsak a testi mosakodáshoz szükséges, archaikus jelképe, oly
kor eszköze a lélek megtisztulásának is. Kultikus jellegű mosakodásokat 
a nem keresztény, sőt pogány vallások is ismernek. Ezeket szublimálja az 
Egyház a szenteltvíz használatávaLBa Amint a középkorban különböző 
emberi szükségleteket elégítettek ki a szenteltvízzel végzett áldások és 
ördögűzések, éppen úgy a nép is életének sokféle ügyében-bajában biza
lommal fordul a használatához. Ebben a készségében sokszor éppen a 
középkori, ma már hivatalosan jórészt megszűnt liturgikus gyakorlat 
laicizálódott. 

Tudomásunk szerint hazánkban Poggio Bracciolini jegyezte föl a 
szenteltvíz legrégibb hazai alkalmazását a XV. század elejéről. A híres 
olasz humanista elmondja,B4 hogy egy firenzei pap szerint, aki Magyar
országon járt, itt az a szokás, hogy a mise végén, akik a jelenlévők közül 
a szemüket fájlalják, az oltár mellé lépnek, és a pap a kehelybe töltött 
szenteltvízzel szemüket meglocsolja, miközben gyógyulásukért is könyö
rög. Ez a hiedelem evangéliumi példákon alapul. A szenteltvízzel való 
szemgyógyítás Szegeden és Baján,85 bizonyára még más helyeken is, még 
napjainkban sem ismeretlen. 

Országszerte szokásos, hogy a Háromkirályok vizét üvegben elteszik, 
hogy szükség esetén felhasználhassák, elövegyék. Öreg dorozsmaiak sze
rint az ör.dög messzire elkerüli azt a házat, ahol érzi a szagát. A hiedel-



mct nyilván az országszerte ismert szólás is sugallta: fél, mint a<: ördög 
a szenteltvíztól. 

A szegedi tájon a fejfájóst olykor még manapság is olyan vízből boro
gatják, amelybe előzőleg a Háromkirályok vizéból öntöttek. Betegek inni 
is szokták. A századfordulón néhány csöppet kenyérsütéskor a tésztába is 
tettek. Ezzel hinti meg manapság is a családfő a feltámadási körmenetet 
követő vacsorán a húsvéti eledeleket. Megszentelték vele régebben a 
Boldogasszony ágyát, de öntöttek az újszülött első fürösztővizébe is. 
Tápén a hazahozott szenteltvízből a kútba is öntenek, hogy a jószág egész
~éges maradjon. 

Sármellék zalai falu öregjei minden este föl szakták hinteni a szoba 
négy sarkát, a fekvőhelyet, a gyermekek homlokát pedig megjelölik vele. 

Göcsejben a szenteltvízzel régebben a torokfájósok öblögcttek. A fá
jós fülűek fülükbe eresztettek egy keveset. A mezőre kihajtott jószágot 
meghintették vele, hasonlóképpen az ellő tehenet is. 

Mezöföldö1l a haragos emberrel, újszülöttet itattak szenteltvizet. Szé
kesfehérvár-Felsővároson az örömszülők meghintik vele az esküvőre in
duló menyasszonyt, vőlegényt. 

Lucska gömöri magyar faluban, amikor a vetőmagot fölteszik a sze
kérre, szenteltvízzel locsolják. Hasonlóképpen az új ekét, új szerszámot, 
új jószágot, azonkívül a betegágyat is. 

Hercegszántó sokácai a vásárban vett új jószág kötőfékjét az istálló 
ajtajában szentelik meg. A bátyai "rác" édesanya bevonuló katonafiát 
búcsúzóul szenteltvízzel hinti meg. 

A mohácsi sokácok a vigíliát régebben megböjtölték. A hazahozott 
szentcltvízzcl a sarkok irányában a ház minden hclyiségét, udvart, istál
lót, ólakat, litánia után pedig a hozzátartozók sírját is fölszentelték. A 
gazda hamvazószerdán a búzavetéseket szentelte meg. Esténként keresz
tet is vetve, meghintették az ágyat, kilincset. 

Görögkatolikusaink ijedtségről szenteltvizet isznak. 
Országos népi szokás, ahol még a háznál ravatalozzák föl a halottat, 

a szenteltvizet odateszik melléje, rozmaringszálat, egyes helyeken búza
kalászt állítanak bele, és a látogatók imádságuk elvégzése után meghíntik 
vele a ~esszire induló halottat. Ismereteink szerint Hercegszántó, Dá
vod, Nagybaracska, Csátalja faluk magyar, illetőleg sokác asszonynépe 
temetés alkalmával szenteltvízzel telt kis üveget szorongat a kezében. 
Ezt a temetési szertartás végeztével a halott frissen hantolt sírhalmára 
öntik. A tisztességtétel után fölkeresik a maguk halottjának sírját, és a 
maradékkal ezt is megszentelik. A szegedi tanyákon a századforduló tá-



járól emlegetik, hogy abba a szenteltvízbe, amellyel a halottat meghin
tették, az eltett karácsonyi morzsából, csíkmákból is szórtak. 

A hangonyiak a halqokló ágyát és szobáját fölhintik a Háromkirályok 
vizével. 

Amikor a matyók tehene először ellik, közepén a szarvát egy kis fúró
val meg szakták fúrni, és abba szenteltvizet vagy szentelt tömjént önte
nek a rontás megelőzésére. Amikor a kemencei asszonyok a keltetésre 
szánt tojást a lúd alá teszik, előtte szenteltvízzcl kereszt alakjában meg
hintik. Kálló palóc faluban egy kis üveg szenteltvizet az istállóban tarta
nak, hogy mindég kéznél legyen. 

A budaórsi németek égiháború idején keresztalakban szenteltvizet hin
tenek az ég felé, miközben ezt mondják: Siehe das Kreu:(.[ Weiehet von 
uns ihr widrigen Gespenster, die der Löwe von dem Geschlecht juda, 
die Wurzel Davids überwunden hat. Alleluja/ A budaörsi gazda munká
ra indulva hajdanában szenteltvízzel hintette meg háza tetejét, hogy tá
vollétében a tűzvész el ne pusztítsa.86 

Lehetséges, hogy az ünnepet követő házszentelés valamikor ország
szerte ismeretes és megkövetelt liturgikus hagyomány volt. Hanyatlásá
hoz a jozefinizmus járult hozzá. A gyakorlat már csak szigetszerüen, főleg 
a franciskánus népközelségtől ihletett tájakon él. Dugonicstól megörökí
tett jellegzetes régi neve: koleda. 

A szeutelés még a múlt században is bizonyos ünnepélyességel folyt le, 
hiszen a rendkívüli családi eseményeket nem számítva, évente legalább 
ekkor fölkereste a pap hajlékukban a híveit. 

Gyöngyösön a plébános még a közelmúltban is fölszentelte az ünne
pen a városházát. A magisztrátus fogadta. Vácott isB7 fölszentelték a köz
épületeket (1754). 

Kethelyen a pap maga mellé vette a mestert, vagyis kántortanítót, to
vábbá két, céhmester néven emlegetett kísérőt. Egyikük szenteltvíztartót, 
másikuk pedig egy nagy házi fonallal befűzött tű t vitt a kezében. V olt 
még két gyerek is. A pap belépvén a házba, nyomában követte a mester, 
aki az ajtónál hajadonfővel megállott, és az évszámmal együtt fölírta a 
szokásos jeleket: G + M + B. A szabában az asztalt fehér abrosszal te
rítették le, és ráhelyezték a család legutóbbi húsvéti gyónását igazoló cé
dulát, majd a pap megszentette a házat és végülleült az őt állva fogadó 
háznép közé. Vallásos oktatásban részesítette őket, és a kis gyermekeket 
megimádkoztatta. Ha a gyónócédulákat nem találta megfelelő számmal 
az asztalon, akkor a családfőt kérlelte, hogy a jövőben ez ne ismétlődjék 
meg. A cédulákat végül megszámlálták és a céhmester tűre fűzte őket. 
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A mester összeszedte a lélekpénz néven emlegetett párbért, jámbor ado
mányt, és ezzel a házszentelés befejeződött.ss 

Kondorfán a szentelő papnak feldolgozott kendert adtak. 
Tormafölde zalai faluban még emlékeznek rá, hogy valamikor egy 

disznóláb jjirt a papnak a házszentelésért.89 
Göcsejben a pap és a mester szintén házról házra járt szentelni. Mint 

mondták: vízkeresztet járnak. Fáradságuk jutalmául sonkát, szalonnát, 
tojást, gabonafélét, babot és lélekpénzt kaptak. Minden háznál zab volt 
egy tányérban, és amikor ebből a mester a pap Z.<>ákjába öntött, a kiszáró
dott szemeket egybegyújtötték, s a tyúkoknak adták, hogy jobban tojja
nak. Szentelés után a papnak le kellett ülnie, mert különben a tyúkok 
nem kotlottak volna. Fölkelése után a gazda vagy gazdasszony ült a pap 
helyére. A pitart végül kisöpörték, hogy a lányuk vagy legényfiuk minél 
hamarább megtalálja élete társát.90 

Búcsúszentlászló és négy filiája: Nemesszentandrás, Nemessándorhá
za, Kisbucsa, Nemeshetés harmadfélszázadon át egészen a legújabb idő
kig a híres zalai búcsújáróhely franciskánusainak lelki gondozása alatt 
állott. A hajlékról hajlékra történő házszentelés, itteni nevén vízkeres~t
járás heteken át eltartott. 

A menet élén haladó csengettyűs ministránsok énekükben számbavet
ték a karácsony és vizkereszt közötti egyházi ünnepeket, beleszúrva Szent 
Lászlónak, a helyi pattónusnak nevét is: 

Nékünk s~liletett mennyei király, 
Sz/í<. Máriának tis<;ta méhéb6l. 
O j es<;tendóben mi vigadjunk, 
S<;úletett jé<;ust ini imádjuk. 

Bettebem városában egy ist.Zll6ban, 
S<;ületett Jézus egy /us jás<;olban, 
O; es<;tendőben ... 

Angyalok a mennyből alájövének, 
Nagy fényességet 6k jelentének. 
O i esztendőben ... 

Menjünk el keresni, majd megtaláljuk, 
Ajándékokkal 6tet imádjuk. 
O; esztendőben ... 

Oket követő boldog Szent István, 
Els6 mártir a hitért meghalván. 
O; esztendőben ... 



Búcsúzóra: 

S~ent János vala válas:t.tott edény, 
Tis:t.ta élettel tündijk/ó napfény, 
o; esztendőben ... 

A:t. aprós;:entek megöletének, 
A:t. Or ]é:t.usétt 6k s~envedének. 
O j es~tendóben ... 

S:;;ent Tamás püspök Anglia s~ékén, 
Halált s:;;envedett Kris<.tus úgyéétt. 
Új es:;;tendóben ... 

S:;;ilves::ter páptit Isten kedvelte, 
Ki Konstantin csás:;;árt megkeres<.telte, 
Új es<_tendóben ... 

S~ent Lds;;.ló király, BélJnak fia, 
Csodákkal tündöklő Kris:t.tus harc:osa. 
O; es<./endúben . .. 

Kiskarticsony napján körülmetélték 
A kisded ]é<.ust, hogy törvény múljék. 
O j es;;.tend6ben ... 

Három királyok csillagot láttak, 
A:;; ó s::ivükhen ilyent gondoltak. 
o; es~tendóben ... 

Dics6ség legyen S:zú<. Mári4nak, 
Ki Isten fiát s::ülte világra. 
Oj esztendőben ... 

A Szenthbomság tólunk áldassék, 
Örök boldogság nékünk adassék. 
O; es<.tendöben ... 

Iuen áldása maradjon mindenkor lltilalok! 

A szentelés egyúttal koledálás, vagyis adománygyűjtés, továbbá a lé
lekpén:;;. beszedése is volt egyúttal. Fogadott kocsin rakták föl a hívek 
természetbeni ajándékait (sonka, gabona, bor) szépen elkülönítve öket. 
Az alkalmi zsákhordónak, kocsisnak :;;.sámár, zsámáros volt a helyi neve. 
A szentelés végén a kolostor, illetőleg a kántor és harangozó megosztoz-
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tak az ajándékokon. A ministránsoknak csengőpénz járt jutalmul. Az a 
nagyocska társuk, aki rendben tartotta, ráncbaszedte őket, volt a próká
tor. 

Erdekcs helyi lelkipásztori újítás, hogy a legújabb évtizedekben a 
szcntelés már két karácsony között lezajlik, amikor a családnak hazalá
togató fiatalabb tagjai még a szülői házban ídőznek.91 Magyarpolányban 
a házszentelés a karácsonyfa előtt történik. 91 a 

A csíki székelyeknél - századvégi följegyzés92 szerint - néhány gyerek 
ökör- vagy lócsengettyűt kötött a nyakába, és még a menet előtt feljárta 
a házakat. Ahol a kiskaput nyitva találták, s a bemenetelt kérő szavukra 
mogyorót, almát vagy pár krajcárt kaptak, onann virágodzzék a ház /öld
je-kívánsággal távoztak. Ahol azonban a kiskapu zárva volt, vagy ahon
nan elutasították őket, egyikőjük a ház előtt maradt a pap megérkeztéíg: 
nehogy - mint mondogatták - a szcnt keresztet szégyen érje. 

Ugyancsak Csíkban a lányok cérnát is tettek a fölterített asztalra, 
amíért a vidimusz néven emlegetett ministránsgyerekektől dícséretet 
kapnak: jó fonó, jó fonó, jókor fölkelő, négy lón s hintón vigyék férjhez/ 
A cérnátlan asztalú lányt azonban ott a pap előtt így gúnyolják: rossz 
fonó, ros~ fonó, délig aluvó, hamuba heverő, koszos taligán vigyék férj
hez/ 

A vidimusz elnevezés nyilvánvalóan az ünnepek evangéliumának kö
vetkező versével függ össze: vidimus enim stellam eius in Oriente (Máté 
z, z). Magyarul: láttuk az ő csillagát napkeleten. Nem lehetetlen, hogy 
régebben, legalábbis a Székelyföldön a rekordácíó és házszentelés egy
szerre történt. 

Ajnddon (Nadejdea) a házszentelés alatt minden családtag kezében 
gyertya ég. Más csíki falukban a ház népe térdelve fogadja a papot. ille
tóleg a keresztet, amelyet a szertartás végén·mindenki megcsókol. A pap 
nemcsak a hajlékot, hanem a benne lakókat is megszenteli.93 

A vidimuszak belépésekor a következőket mondják: láttuk az Or csil
lagát napkeletról feljönni, és mi is elindultunk az Or imádására. Kimene
telkor pedig így búcsúznak: Aldás, békesség maradjon e háznál és a ben
nelakóináll A fenti módon itt is megverselik a lányokat. A papnak a víz
kereszti nagy gyertya mellé tojást adnak, és húsvéti bárányt ajánlanak, 
a kántor tojást, a harangozó és a vidimuszak pénzt kapnak. A szertartáo 
után a papot égó gyertyával kísérik ki, hogy - mint mondogatják - na
gyobb legyen a kender. Hasonló módon és célzattal kíséri ki a házszen
telőket a Jtagykász.oní (Casonul Ma re) gazdasszony is: minél mcsszebb, 
annál hosszabb lesz a kendec. 



Csíkgöröcs/alván (Satul Nou) házszenteléskor a Háromkirályok tiszte
letére három tojást adnak a papnak. Gyergy6tölgyesi (Tulghe~) helyi szo
kás, hogy az odaszánt pénzt a viclírnusz megfordított csengőjébe rakják 
bele.94 Máshol még egy fej kimunkált kendert is adnak, harangkötélre 
valót. 

A vidimuszak e szavakkal is emlékeztetik a házbelieket az ajándéko
zásra: a csengettyú meglikadt, fonják bél A csengettyús Kás~onújfaluban 
(Casinul Nou) így búcsúzik a házaktól: 

Most l,sten véf~.tek áldott jó emberek, 
Kik a s:r.ent keresztnek szállást engedtetek. 
Az ó szent áldása: a mennyei béke 
Maradjon véletek most és mindörökre. 

A moldvai Gajcsána csáng&i· a pap számára széket készítenek, le is ta
karják. Alája zab- és kukoricaszemeket tesznek, majd a szentclés után 
az aprójószággal etetik meg, hogy szapora legycn.95 

Az új házat Moldvában vízkeresztkor szokás ünnepélyesen fölszen
tclni. A gazda égő gyertyával jön ki a házból, és az ajtóban fogadja a pa
pot. Ez imádságot mond, nyilván az előírt könyörgést végzi, amelyet a 
ház népe térdenállva hallgat végig. Ezután a diák (kántor) égő gyertyá
val a kordagerenda néven emlegetett mestergerendára keresztet és az 
építés évét égeti rá.96 

A klézsei csángó gazda házszentelés után a gyümölcsfáit maga szenteli 
meg. 97 

A bukovinai Andrásfalván is élt a házszentelés98. Itt is, mint a csíki 
szülőföldön, egy előreküldött minyis~ter, vagyis ministráns, beszólt a há
zakba: béfogadják-é a szent keresztet? Nem utasította vissza senki. 
Karácsonyi énekeket énekelve léptek be. A papnak búzát, rozsot adtak, 
a feszületrepedig finom kendert akasztottak. Ez is őt illette. lstensegíu 
faluban a szentelés három-négy napig is eltartott. Csak ennek elvégzése 
után kezdődhetett a tánc, a fiatalság farsangi mulatozása, meg a lako
dalmazás. Ez a szabály egyébként még ősi csíki hagyomány. 

A szentelés alatt Csíkban az óh lelkünket ébresztó új csillag, Moldvá
ban pedig A királyok királyának . .. kezdetú epikus éneket énekli a csa
lád Kájoni János szövege nyomán. A rövidebből idézünk: 

16o 

Öh lelki<nket ébres?,tó úi csillag, ki ez nap támadál, 
Kinek fénye ez világot mind s~éjjel, el, bejárá, 
Ez világnak setétségit elostoltatá. 



Világ végén három S':{.ent királyole svveket gerjet':{.télt., 
Három-némú ajándélikal ók eleredénelc, 
E világnak áldott Urát megkeresnéjek ..• 

Ez_t tinékte/t csak például mondjuk, hogy megtanuljátolr., 
S~ent Királyoknak járásából ezt ti így higyjétek, 
Hívén Kris<;tust bizony embert, és biz_ony Istent. 

Amen. 

A pap keresztjére akasztott kendert megtaláljuk a románok házszente
lésénél is. Hiedelemvilága ott igen gazdag. A gazdasszony visszakér né
hány szálat belőle. Ha ezeket a hálóba fonják, bőséges halfogásra számí
tanak. A papnak adott szöszből Mária az égben hálót köt, és ezzel halász
sza, menti ki a lelkeket a pokolból.99 

A keleti részeknél maradva, elmagyarosodott örményeink archaikus 
liturgiája szerint a házszentelés karácsony napján történik. A család az 
asztalon a legszebb tálba készít vizet, mellette két szál égő gyertya. Ami
kor a pap belép, egy karácsonyi saragan (egyházi ének) éneklésével fo
gadják. A pap most a Jézus megkeresztelkedéséról szóló evangéliumi 
szakaszt (Máté J, 1 1-17) olvassa föl. E versnél kezdi: E.n a bűnbánat 
jeléül csak vízzel keresztellek benneteket, de az, aki utánam jön, batal
masabb nálam ... Majd egy másik saragan következik, miközbeo a pap 
kis kézi keresztjét belemártva a vízbe, megszenteli vele az egész házat. 
Végül minden családtag megcsókolja a szent keresztet. A szentelésért 
régebben almát kapott a pap ajándékba. tOO 

A besztercebányai püspökséghez tartozó Csék (Malinová) szlovák 
faluban az ünnepen van a koleda, vagyis a házak megáldása. A gazd
asszony fehér asztaltedtőre egy szakajtóban vagy tálban gabonát, legin
ká~b rozsot tesz a pap, a terítő alá pedig mindenféle magot az aprójószág 
~zámára. Akadnak, akik a szentelés, illetőleg a pap távozása után az 
abroszba törülköznek, hogy az induló új esztendőben ne fájjon a fejük.Hll 

Nyilvánvalóan középkori hagyományként él, de már újév napján el
kezdődik az evangélikus tirpák koleda is.102 Régi közlések szerint a pap 
ekkor szószéken kihirdette a híveknek, hogy merre fog járni. A háznép 
előre készült a fogadására. A pap, a rektor, esetleg a kántor vagy orgo
nista, és az egyházfi, mendikánsok kíséretében minden családot megláto
gatott. Velük járt még néhány erős férfi, aki a zsákokat kezelte. A pap 
erre az alkalomra teljes díszbe öltözött. Amikor valamelyik házba belép
tek, a rektor újévi.. éneket énekelt a Tranoszciuszból, úgyszintén kimene
telkor. A koledálókat megérkezésük után leültették. A pap belépéskor 



valami áldást és jókívánságot mondott a Szentírásból. Utána kikérdezte 
a családtagokat, és ahol panaszok merültek föl, meghallgatta: vigasztalt 
és tanácsot adott. A gyermekeket megvizsgáztatta, egy-két kérdést adva 
föl nekik a katekizmusbóL Amíg a pap a családdal foglalatoskodott, a 
férfiak az asztalra készített ajándékot, legtöbbször terményt, zsákjukba 
takarították. A koledálás vízkeresztig tartott. 

Szerző utalásaszerint hasonló hagyomány élt a zólyomi és gömöri evan
gélikus, sót katolikus szlovákok között is. 

Szeged-Alsóvárosban a szentelést végző barátot, illetőleg papot a sza
bában feszület és égő szentelt gyertya fogadja, amelyet az asztalra tesz
nek. A szentelés nemcsak a család lakóhelyére, hanem az istállóra, ólra, 
mellékhelyiségekre is kiterjed. Szentelés után a lelkipásztor elbeszélget 
a család tagjaival. Búcsúzáskor a kezében lévő kis kézikeresztet mindenki 
megcsókolja. 

Szóregenl03 a múlt század végén a házszentelő pappal együtt ment a 
kántor, kurátor, ministránsok, és egy gyermek, akinek nyakában zsák 
lógott, karján pedig kosár. 

Szenteléskor a hívek az asztalra búzát, a búzába néhol almát, máshol 
tollat tesznek, hogy a terméshez és jószághoz szerencséjük legyen. 

Szentelés végeztével ezt szokták énekelni: 

Hála t•eked Atyaisten. 
Jóvoltodat mutasd itten, 
E há~aknak épületeiben. 
Mostani s~entelésében. 

Legfáképpen tartsd tt ga~dát 
Hitvesével ó mag~tttját, 
Cselédjét engedelemben, 
T ar sd isteni félelemben. 

A szegedi tájon olyan családok is ragaszkodnak a házszenteléshez, 
amelyek a templomnak már a tájára sem néznek. 

Szeged városában vízkereszt napjára a városházát is fölszentelték a 
XVIII. században.104 

Mezókovácsházán századunk harmincas éveiben a ministránsok előre
sietve, e szavakkal csöngettek be a házakhoz: tisztítják a csengőt, ara
nyozzák a mozsarat. jön a pap házat sz.entelni. Ha a házbeliek befogad
ják őket, akkor a kerítésre krétával + jelet rajzolnak. A pap és a kará
csonyi, vízkereszti énekeket éneklő kántor csak ezekre a helyekre tért be. 
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Szentelés után a pap elbeszélgetett a család tagjaival, jóra intette a gyere· 
keket. Az asztal sarkára tett, alamizsnának szánt pénzt a ministráns vette 
el és adta kint oda a kántornak. A külön nekik adott pénzt, ajándékot 
a szenteltvíztartó fenekére vetették. Este a miqistránspénztárba rakták 
és a szentelések végén osztoztak meg rajta. Utoljára a harangozó házának 
megszentelésére került sor, aki ebédre is ott marasztalta a társaságot. 
A befolyt pénz- és természetbeli ajándékokon a pap, kántor, harangozó 
osztozott meg.· 

A csanádpalotai gazdasszony kenyeret, sót, két szál égő gyertyát tesz 
a szoba asztalára, ahova majd a pap kézikeresztjét helyezi.1°5 

A vízkereszti házszentelé~ még görögkatolikus népünknél is járja. Ad:t
taink egyelőre nagyon szegényesek. Piricsén a pap, kántor és harangozó 
indul házat szentelni. A harangozónál kosár, a tojás részére, amelyet a 
hívektől kapnak. Némely helyen a kutat is megszentelik, hogy az ivóvíz 
egészséges legyen, -ne okozzon betegséget. Ez talán még a múlt század
beli kolerajárványok emlékezetét őrzi. Szentelés végeztével a tojásból 
a papnak három, a kántornak kettő, a harangozónak pedig egy rész jut. 
A pap olykor kendőt is kap. Dámóc görögkatolikusai ilyenkor a pap lova 
számára zabot adtak. 

A pap általános szokás szerint az ajtóra krétával ezt írja föl: 19 + G 
+ M +B +68. Ezt nem szokás, nem szabad letörölni. A mezőkovács
háziak szerint a házat védi a villámcsapástól és a boszorkányok rontásá
tóL Baz.in (Pezinok) szlovák népe ezen a napon szentelt krétával rajzol 
valamit a kerítésre. A gyűjtő nem írta le, milyen formákat, de nyilván
valóan ördögűző jeleket, valószínűleg hexagrammot. Utána szenteltvíz
zel körül is hintik, hogy a gonoszlélek a házat és családot messzire elkc
rülje. 

Adatainkból, illetőleg eddigi ismereteinkből az tűnik ki, hogy a víz
kereszti házszentelés napjainkig az ország déli részein, főleg bizonyára a 
ferencesség (Szeged, Csíksomlyó, Búcsúszentlászló) gyakorlatának nyo
mán, továbbá érthetően görögkatolikus népünknél virágzik. A földrajzi 
kiterjedést nyilván az magyarázza, hogy délen voltunk közvetlenül szom
szédosak a bizánci kereszténységgel, ahol a vízszentelés máig a legna
gyobb ünnepélyességgel, valóságos társadalmi megnyilatkozásként tör
ténik. 

Nem lehetetlen, hogy a középkorban a házszentelés liturgiája ország
szerte ismeretes volt, de vagy a török hódoltság következményeként, 
vagy egyszerűen a jozefinista lelkipásztorkodás kényelmességéből hazánk 
középső és északi részein megőrzött r,égiségként már csak a családfő vagy 



gazdasszony végzi a hazahozott, Háromkirályok vize, Apátfalván S~ent
háromság vize megkülönböztető névvel is emlegetett szenteltvízzel. Lai~ 
kussá vált hiedelemvilága, használata többfelé nyilvánvalóan összefonó
dott a karácsonyi aranyosvíz népi képzetkörével is, amelynek évkezdó 
jellegére és célzataira már rámutattunk. Ennek igen találó, századunk 
elején megörökített határesete, hogy a somogyi Tótszentpálon vízkereszt 
reggelén künn a szabad ég alatt mosakodnak. A teknőbe piros almát, 
melléje fejszét tesznek. Mint mondják: edzettek legyenek, mint a vas, és 
pirosak mint az alma. tOO 



KANAI MENYEGZO 

A vízkereszt utáni második vasárnapnak napjaink liturgikus reformja 
előtt olvasott evangéliumi szakasza a kánai menyegzőről szól, amelyet 
egyedül János, aszeretet apostola örökített meg Oános 2,1-11). A jele
net az egyház régebbi szigorú századaiban is az emberi életöröm, ünneplő 
emberlét isteni szentesítésének tetszett e siralomvölgy fiainak nosztal
giáiban: férfi és asszony, Krisztus és Egyház, Lélek és Isten, Föld és Ég 
szimbolikus-misztikus nászának, összeédesedésének. 

Mi modern fásultságunkban alig értjük a tisztelettudásnak és bizal
masságnak azt a bonthatatlan készségét, amellyel a hajdani századok, 
archaikus-szakrális kötöttségek között élő emberek a Biblia színjátékát 
a maguk közelébe hozták. 

A mi Kánai menyegr_ó néven ismert versezetünknek és szokásunknak 
több áttételen keresztül alighanem a Szent Ciprián püspöknek és vér
tanúnak<+ .tS 8) tulajdonitott Coena Cypriani az ősforrása. Ez elmond
ja,1 hogy volt egyszer napkeleten egy Joel nevezetű király, aki vendégü! 
látta Adárnot és Évát, az Úszövetség patriarcháit, prófétáit, királyait, 
Jézust meg azl apostolokat, Mártát, de Pilátust, sőt Júdást is. Jézus 
bort iszik, Márta szolgál föl, Dávid hárfázik, Júdás Heródiással tán
col. A királyhoz másnap mindenki ajándékkal köszönt be: Sámson 
oroszlánnal, Mózes a két kőtáblával, Jézus báránnyal. Egy elnépiesedett 
német változathan a mennyei Jeruzsálem már a földi lét örömeinek tü
körképeként jelenik meg. A2 élet csupa tánc és ének: Lukács ökröt vág, 
Péter a lakomához halat fog, Márta főz. Cecilia muzsikál, a Tizenegyezer 
Szűz táncol rá. Orsolya mosolyogva nézi őket. 

Mostani ismereteink szerint e különös vendégségnek egyetlen, versbe 
foglalt változatát tudjuk idézni a régi Magyarországról, a murakö-;:.i vend 
nép köréból. A kis Jézus születését ünneplik benne: Fülöp vaj ért, m~~ért, 



Bertalan túróért és egy fazék tojásért, Borbála töpörtyúért, Dorottya pc
dig vászonért megy, hogy elhozza a Jézuskának. József kis hordóval a 
szőlőhegyre iparkodik, Lőrinc bárányt, Iván pulykát, Ilona pedig lent 
ad. Mátyás madarat fog, Jakab dióskalácsról, András almáról, Pál körté
ről gondoskodik. Két fehér galambot Rebeka ajándékoz. András borjút 
is vág, mások pogácsát és pálinkát szereznek, Lukács őrt áll. Amink csak 
van, amit látunk és tudunk: minden legyen a kis Jézusé. 2 

Ez a különös imago a mi magyar népünknél sem lehetett ismeretlen, .. 
hiszen középkori kódexirodalmunkban is föltűnik. A dominikánus apá-
dknak írt Sándor-kódex3 felsorolván a mennyország örömeit, többek 
k.özött ezeket mondja: 
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Vedd a~t immár es~ödbe, mit mívelnek a:;: s:;:entök mennyországban: táncolnak-e 
t•ogy mit mívelnek. E?;t mondják a:;: doktorok, hogy ott is tánc leszön, mert mindö
tlök, mik a:;: tánchoz kellnek, ott meglelettetnek. 

Az tánchoz im e:;:ök s:;:ükségösök: helynek s:;:ép volta, s:;:élös volta, világos volta, 
erős volta, vigasságos volta, békességös volta. Jóllakás, mert éhön nem ió a:;: tánc. 
Részögség, testnek s<,ép volta, könnyú volta, ékös volta, erős volta. E<,ök mind 
meglelettetnek mennyországban. Ott les<,ön testnek ékos volta, mint a/'1UJ Szent Pál 
apostol írta: ldvezétőnket váriok, mi urunk Jézus Krisztust, ki felépíti a<, mi 
mego/ázott testönket, az ó dicsőült testébő~ ábráztattat. 

Ott leszön testnek könnyű volta. S<.ent Pál írta: ac: teremtölt állat megszabadet
tatik testnek űnségéből, Isten fiainak s:;:abadságára. 
_ Ott leszön testnek erős vo{ ta. Szent Pál írta: eltemettelátt romlóképpen, feltá-· 
mad maid haláltalanul. 

Ott leszön rés<,ögség. Dávid írta: megza;osulnak ii házának bőségétúl, aza<. nagy 
gyönyörúségétlil. 

Ott leszön nagy szépség, me rt lesznek l st en angyeli. 
Jól is laknak, mint ám Dávid mondia vala: megelégödöm én akkor, mikor meg

jelönendik a T e dicsőségöd. 
Ott les<,ön nagy békesség Istennek bírásából. l{.aids próféta írta meg: lako<,ik 

én népem békességnek s<,épségében. 
Ott les<,ön nagy öröm az lstennek látásóból. S<,ent János írta, hogy e<,t mondia 

volt Jé<,us: esmég meglátlak titöket és örül a te szivetök. 
Ott leszön helynek erős volta. Dániel próféta írta: a<, ú hatalmassága örök ha

talom. 
Ott vagyon helynek világos volta. Hamennyi csillag vagyon, mínd ugyan fénylé

nek, mint a<, nap fénylik, és igön kicsiny volna a<, ott való vildgosságho<,. 
Ott vagyon helynek igön szép volta. Ha e<, világ, ki a<, mennyors<,ágho~ képöst 

olyan, mint egy estálló, ennyi sok szépségökkel ékesültetött, tehát mit gondolsz 
az helyről, hol úk lakoznak. 

Ott vagyon helynek igön s::_éles volta. Annyéta, hog)'ha a<, s<,entök megos<,to-;:_ná
nok a me11nyon<,ágval, több iutna e~~·iknek száz ennyinél, mint e~ föld volna. 
Ezokáért mondiók az dokto.-ok a<, s<,entöket táncolni, mert a<. próféta Dávid ezt 



írta: Exultabunt sane ti in gloria. Magyarul ünk.Jivulók szökkelnek. Malachiás pró
féta is ezt ir ta: kimentök és táncoltok ... 

V edd au immár eszödbe, hogyha lészön-e koszor u jok. Azt mondják az dokto
rok, hogy lészön, mert szörnyú volna az tátzcoló, ha koszorúja nem t·olna. 

Az koszorú imelyen leszön: aranyos leszön. Ez arany kos::.orún semmi egyt!bet 
ne érts, hanem csak boldogoknak állat szerént va/6 jutalmokat, mely nem egyéb, 
hanem az boldog.<ág. Mely boldogság áll a::. lstennek tisz_tán való látásában, i<s 
annak örókké való bírásában ... 

Vagyon más kosz_orúja is a::. boldog lé/öknek, ki mondatik aureolának, a::.az ara
nyas koszorúcskának. Ez nem egyéb, hanem egy kiváltképpen nagy dolgokért val6 
öróm, embórtül ünmagátóllettekért, mint szúzességtartásért, mártíromság n:envedé
sért, prédikálásért ... 

V edd eszödbe azt is, minémú hangosság lesz.ön az táncolásnak idején ... Dávid 
próféta a zsoltárkönyvben im ez hét hangosságtevő instrumentumot véli, kikkel 
régönte l stent dicsérik volt: kúrtöt, clavicordiumot, hegedűt, dobot, virginált, or
gonát és cimbalimot. E::. hét rendön való instrumentumok példáz_z_ák Ime ez hét 
rendön való sz_entöket, kik ú dicsőült tes tökkel, lelkökkel l stent dicsérik. Kiknek 
dicsérésók mindön ez világon való bangosságoknJl sz.ebb les::.ön. 

Az kzirtón értetnek a::. apastalok, kik ú predikációjukkal mind ez világnak ktir
tölének. Az clavicordiuman értetnek az evangélisták, az sz_ent evangéliumnak irá
sáért. Az hegedön értetnek a::. erős penitenciatartó konfess::.orok. Az dobon értetnek 
a::. nagy kénvallott mártíromok. Az l'irginálon értetnek az s::.üzeknek sok voltak, 
sem s::.ivökkel kivánván, sem nyelvökkel szólván, sem téteményökkel vétközvén 
a::. szti::.esség ellen soha nem vétköztek volt. A::. orgonán értetnek az. szent dokto
rok, mert miként a::. orgonából különb-különb sonomk (hangok) ballatnak, sok .•í
pok'lak általok, és az_ért egy egye.'lns bangosságat tesz_nek. Ezönképpen az szem 
doktoroktul konyvekben írásoknak sok értelmi írattattak mind az egy lstennek hi· 
::.ony voltának értelmére. Az. cimbalomon értetnek mind az mennyors::.ágban lako
zók, jelösben az. alázatosok, mint az_ angyalok, a::. irgalmasok, mint a::. pátriárkált., 
próféták, házasok, a::. ártatlanok, mind az ki.<gyermökök és biz_ony penitenciatllr
tók. E::. megírtaknak mindönik nagy sz_épségú, vigasságos bangosságat tud tenni ..• 
Tudod jól, hogy éneköt is mondanak az táncban. De immár vedd azt es::.ödbe, 
minémú inököt mondnak a::. szentök mennyors::.ágban. Ezt mondják a s::.ent dokto
rok, hogy az szentöknek. énekmondósok im e::. bárommal leszön: tenorr al, dis cant
tal, contratenorral. 

Tenor leszön lsten dicsérés a::. gonosz. ves::.ödelmöknek közülök kis:.abadulá
sért ... Discant leszön arról való isteni dicsérés, bogy mindön jókban úket meg
erósétötte ... Contra leszön pokolban a::_ kárbo::.tattaktul. Igy írt Szent Tamás dok
tor, hogy a::. feltámadás után les::.ön a::_ kárhoztakban szós::.erént való káromlás, mi
ként a::_ s::entökben szósz.erént való Istent dicsérés . .. 

A tancot az Egyház nem nézte jó szemmel, de bölcsen eltűrte. A Biga 
Salutis egyik prédikációjában4 Laskai Ozsvát azt fejtegeti, hogy a szere
tet a legfőbb érték, amellyel az életöröm jól megfér, így a tánc és játék is, 
de csak mértékkel. 

A szakrális jellegű, evangéliumtól is mintegy szentesített táncra kitűnő 



alkalom nyílt farsangon, a Kánai menyegzó vasárnapja (vízkeresztet kö
vető második vasárnap) táján, amelynek derűs eseményét, Jézus első 

csodáját költi át a Kánai menyegr,.ó éneke. Első megverselt hazai szövc
gei egyszerre deákul és magyarul a XVII. században Kájoni Jánosnak 
jelenleg sajnos lappangó kóclexében bukkannak föl, középkori obszer
váns, illetőleg goliard forrásuk azonban kétségtelen. Utalnunk kell a 
eZerici vagantes, kápsáló barátok jókedvű világára, interetnikus európai 
~zerepére, de a coe1za Cypriani képzetkörének ismeretére is. A kutatásnak 
főleg az európai összefüggések földerítésével még bőven akad dolga. 
Nem hisszük azonban, hogy a mi archaikus légkörben, a katolikus 
Székelyföldön felbukkanó énekünk a hasonló tárgyú német protestáns 
színjátéktól függene. Nyilvánvaló, hogy mindkettőt a köz.ös középkori 
orális hagyomány ihleti. A Kájon-kódex5 deák nyelvű szövegének eleje: 

Messias iam venit in mundum verus, 
Adveni t signorum factor syncerus; 
& aqua qui fecit maerum, 
Bibentes dicunt est verum 
Canae GaUileae. 

Nupti11e solemnes cum apparantur, 
jesus et Maria adsint rogantur, 
Comitantur praeceptorem 
Apostoli et doctorem, 
Canae Galileae •.. 

.Az ének szintén Kájoni lejegyzett, esetleg megköltött magyar régi vál
tozatai, emlékei egészen I 799-ig nem kerültek napvilágra. Nyilvánvaló 
azonban, hogy a hajdani élőszavas néphagyomány megőrizte és a múlt 
századnak számos helyi változatban adta át. Fennmaradásukat most már 
az egyidejűleg terebélyesedő ponyvairodalom is elősegítette. Manga Já
nos, hagyományunk fáradhatatlan kutatója felsorolja,7 hogy a Kánai me
oyegzőt hol ünneplik leginkább. Hozzáadva a magunk szórványos kiegé
szítését is, az derül ki, hogy szinte kizárólag a régi obszerváns kolostorok 
szellemi környezetében, így Csíksomlyó, Szeged, Gyöngyös, Jászberény, 
illetőleg Sz.aleolca, Nagysz.r>mbat, Nyitra vidékén. A magyacságon kívül 
eddigi tudomásunk szeriot, ismeretes Szakolca révén a szlovákokoál és 
a 1zomszédos morváknál, továbbá a pozsonyi (Horvátgurab) és vasi (In
ééd) horvátoknáL 8 Egy Msz.tölci szlovák változatot mi örökítettünk meg. 

A változatok leginkább Kájoni alapszövegére mutatnak. A szegedi 
dohánykertészektől alapított OikigyiJs énekének előadása9 azonban már 
tudatos, vőfélyes átköltésre vall: 



Mikó Urunk még e fódön jára, 
How mönt a:t egyik tanítványa, 
Aki 1114gát mögha;totta, 
Jézus kevt mögcsókolta: 

Jónás fia, Pétör. 

P.dösanyád, Mestör, üdvözöltet, 
Keresnéd fó, hogyha löhet ótet, 
Mert a vőfély régön várja, 
Felelést vár mondójára 

Kánán mönyegzóbul. 

Otját hogy a )é<.us haza vötte, 
Otfélön a botját elves<.tötte, 
Pétör nem tud úgy haladni, 
Kénytelen vót el1114ranni 

Jézus mestörétUl. 

Hogy Pétör a bottal hazajárott, 
Mán a vőfély akkor odébb állott; 
Mert a Jézus mögigérte, 
Hogy elmén a mónyeg:tóbe, 

K.ánJn mónyegzóbe. 

Amint nagy csöndesen gyütt az este, 
Jézus tanitviinyit fölkereste: 
Hogy talán már indulnának, 
Hogy ott ráju/r. ne várnának 

K.ánán miinyegzóbe. 

T isztóleltel várnak ott reájuk, 
T án,·olhatnék mindön porcikájuft., 
De hogy Jézus odajárott, 
Mindön lélök talpra állott, 

Kánán mönyeg:tóbe. 

Dícsérjuic 11 JéVIst - mondi Pétör, 
Ráfelelllelc mindeu: mindörökkön/ 
l g ére tr e mógjelóntünlc, 
Ha M&Yan még el ne"' lcéstünk 

K.áná~t mönyegz.6biil. 

Nagy öröm lőtt Kán;ín mönyeg-;.óbe, 
Jézust iiltetik 4:1: asztalfóre. 
Máriát jobb oldalra, 
T tmitváffyokat a balra, 

K.JinJn mön)•egzóhe. 

Mikor vége Zött a vacsorának, 
A;: asszonyok is sorjába állnak. 
A cigányok póndörltnek 
Lábalávalót nékJek 

Kánán mö11yegzóbe. 

T ánc ra kelnek a<.tán kJ.kJ mással, 
A~ öreg Pétör a S:zúzanyával: 
Hopp szent a.rsz.ony, Anna lánya/ 
Hagy repüljön a szoknyája, 

Kánán mönyegz.óbe. 

Ellensége sok-sok volt a bornak, 
Fér/inépnek jó-jó fópakolnak. 
Addig-addig, hogy mérgébe 
Mögrekedt a csap gégéje 

Kánán mönyeg:,óbe. 

Hogy ne lögyön vége a jókedvnek, 
Parancsoli Jézus a vófélynelr., 
Hogy a vödröt töltsék teli, 
S ho:t:ták elejibe neki 

K4niin mönyegz.óbe. 

Elhovk a vödört elejébe, 
Jéws mög csak odanéz föléje, 
Oszt odadia gazdának, 
Hogy kóstolja mög magának 

Kánán mönyegzóbe. 

Hát csudák csudája mi történt, 
Majd a guta csípte mög a vófélyt, 
Amint az. is mögkóstolta, 
Olyan /áin bornak mondta 

K.ánán mönyegzóbe. 

Még vagy hat viidön el hoz.nak arra, 
Hogy Jézus tlZt borfill/e változtassa, 
Bs a legjobb bornak vála 
A hideg viz egy s:tat-ára 

K.ánán mönyegzóbe. 

Ahogy ezt t1 :tsidók möghallották, 
A lagvba mindön/elt hítták, 
Ilon t.J.án 1114jd bort csinálna, 
De a Jézus nem kívána 

T öbb lagvbtz mö11ni. 



Szendrey Zsigmond írja,tO hogy Nagyfüged és Erk hevesi falukban a 
kánai menyegző vasárnapján "valamelyik módos gazda vendégséget 
rendez. Amikor a rokonok, kornák és szomszédok összegyűltek, egy 
legényt és leányt elküldenek az öregasszonyért, aki az evangéliumi tör
ténetet fogja előadni. Ez beköszönt, s a házigazda a főhelyre vezeti. 
Mindenki feláll, s így hallgatja az öregasszony bevezető énekes verssorai t, 
amelyekben Jézus áldását kívánja a háznak, s az összes jelenlevőknek. 
Az asztalon annyi bor, amennyi egy töltésre elég, s minden üveg nyakán 
pereckalács. Most az énekesasszony tölt a maga poharába, és kézbefogván 
poharát, felállva elénekli Jézus menyegzőbe hivásának történetét. Az 
ének végszavaira felhozzák az ételeket. Esznek, de amikor inni is kellene, 
az énekesasszony elénekli a borbehozatali strófákat, s intésére két legény 
megint behoz egy töltésnyi bort. Ez a jelenet más-más borbehozatali dal
strófával többször is ismétlődik, de mindig csak egy töltésnyi borra. A va
csora végeztével azonban két legény vedrekkel az ajtóba áll, és az énekes
asszony biztatására, énekes szövege végén, két tekintélyesebb gazdaven
dég intésére kimenvén, vizet hoz a vedrekbe, s ezeket a gazdához vagy 
a gyülekezéskor kijelölt násznagyhoz viszi. Ez megáldja a víznek nevezett 
bort, az énekesasszony pedig közben elénekli az evangéliumi esemény 
történetét. Közben-közben emelgeti poharát, ivásra, majd nótára és 
táncra buzditja a jelenlévőket, s mikor a mulatságot rendben látja, int 
és a maga részéről pár humoros áldást kívánó strófával elbúcsúzik. A 
mulatság persze tovább tart." 

Nagycétény (Velky Cetin) barsi magyar falubanil egeszen az ehő 
világháborúig az ünnepen "egy nagyobb szabában összejöttek a búcsú
vezető emberek, a rózsafüzér-társulat tagjai, leányok és menyecskék. 
Előzőleg megbeszélték, hogy kik szedik össze a lisztet, zsírt a kánai me
nyegzőhöz szükséges kalácsra, siskára (fánkra). A liszt és a zsír össze
gyűjtését rendesen valamelyik idősebb asszony vállalta. Szombaton este 
összejöttek az asszonyok és megsütötték a kalácsot, vasárnap pedig a 
siskát. Bort a búcsúvezető emberek vittek, mindegyik két-három litcrt. 
Vasárnap este 8 óra körül kezdődött a kánai menyegző. Az előzőleg el
készített asztalokat megterírették, majd az érkezés sorrendjében a jelen
lévők körülülték: külön a férfiak, külön az asszonyok. A leányok és a 
gyerekek álltak. Annyian voltak, hogy egy tút sem lehetett volna leejteni. 
Az asztal közepén egy kereszt állt, mellette gyertyák égtek. A keresztet 
mindenki megcsókolta, mikor a szobába lépett. Amikor megtelt a szaba, 
kezdődött a kánai menyegző. Először elmondták az úrangyalát, aztán 
elénekelték a Máriát dicsérni hivek jöijetek . .. kezdetű éneket, majd 
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Jézus szívéhez egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, egy Hiszekegyet és 
felajánlást imádkoztak. Elénekelték Jézus a rád emlékezés ... kezdetü 
éneket, elmondták az örvendetes rózsafüzért és elénekelték a Szent 
1ózsafüzért végeztünk ... éneket. Végül még imádkoztak az élőkért, hol
takért, majd következett a kánai menyegzőról szóló ének. Az ének rit
musára a ·konyhában és az ablakok alatt hallgatódzó suhancok nagyokat 
dobbantottak. 

Az ének következő részénél az éneklő leányok, menyecskék és asz
szonyok az ének ütemére lábukkal dobogtak, tánclépésben .énekelték a 
szöveg további részét: 

J ó bor me ll ett, duda nélkül, 
Bolor~d a lánc ugrás nélkül. 
Kána menyegzóben. 
Ogy megugratták Magdolnát, 
Mind szétrugdalta patkóiát. 
Kána menyegzóben. 

Az éneket egyébként nemcsak a kánai menyegző vasárnapJan és -
mint látni fogjuk - Mária kézfogóján, hanem más alkalommal is szokták 
énekelni. 

A szegedi tájon még a század elején is halotti toron az énekesasszony 
énekelte a Szent János áldásával együtt, hiszen az elköltözött lélek most 
ül menyegzöt az égi vőlegénnyel, Jézussal. Tápén, Szeged-Alsótanyán a 
násznép régebben a lakodalmi vacsora alatt is énekelte. Hagyomány
őrző helyeken legalább a muzsikások játszották el két fogás között. 
Torontáltordán disznótorokban is felhangzott. 

Régi szegedi találóskérdés: Káná mönyegzóbe ki vót a menyasszony, 
vófély mög a nász.nagy? Hát Rebika asszony, ifjú Tóbiás mög az öreg 
Kelemön.l2 

Dudaszóra énekelték régebben a Kisalföldön, a nagycétényi, gútai 
(Kolárovo), továbbá a nyugat-magyarországi horvát, de szlovák és mar
va lakodalmakban is. Ez a horvátoknál a vacsorán jelenlévő pap ti~zte
letére történt. 

Végül nem maradhat említctlenül a Kánai menyegző-kantáta, a fran
ciskánus T am ás Gergely Alajosnak (191 5 -1967) kalocsavidéki gyermek
korát és a népi katolicizmus világát idéző mestermüve. 
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A kánai menyegzóből kevés inkonográfiai emlékünk van. Vizsoly egyik 
önálló gótikus freskóján Jézus megáldja az egyik kőkorsót. A festő az 
eseményből mást nem is örökített meg. Bártfa egyik faliképén a kánai 
menyegzö13 is föltűnik. 

A barokk ábrázolás a székesfehérvári karmeliták ebédlőjében. Kon
tuly Bélának ismeretes egy igen szép modern táblaképe. 

A hajdani ereklye-kultuszra jellemző, hogy egy bécsi egyetemi tanár 
a középkor végén a székesfehérvári koronázótemplom ereklyéi között 
a kánai menyegző kőkorsóit is látta. 14 



HúSHAGYO 

Húsbagyó, regtesen húsbagyat, szerte Vasban, Zalában húsajó, huszjó, 
húshajó, bushajó, hadifalviak ajkán húsagyó, húsagyat, északi csángó
kén húshagyás,l tréfás székely szóval csonthagyat, másként farsanghá
romnapok, háromnapok, farsang farka, Várgesztes, Vértessomló német 
népének ajkán heilige drei Faschingstag', Nagymányokon2 viszont heilige 
Fasching: a farsangi időszak három utolsó napja. Vigiliája a Lányi-kódex 
szerint a húshagyószombat. Lehetséges, hogy a szó a népnyelvben még 
ma is él, bár tudomásunk szerint nem jegyezték föl. 

Elsó nap tehát, a húshagyóvasárnap, másként farsangvasárnap, az egyházi nyelv
ben ötvenedvasárnap (Quinquagesima), a Lányi-kóclexben hathagyóvnsárnap, a Döb
rentei kóclexben kilencbtm hagyó harmad vasárnap.3 A szakkutat.ás egyébként eddig 
még nem tudta a kile11t:benbagyó, héthan·ó, hathagyó összetételeket megmagya
rázni. Középkori okieveteink keltezésében miséje lépcsőimádságának kezdó szavai 
nyomán &to 1nihi-vasárnap. 

A népnyelvben más megnevezésekkel is találkozunk. 
A moldvai, diósfalusi csángóknál piroskavasárnap a neve, mert az ünnepre külön

lcgcs kalács, a piroska sült, amelynek kultikus jellegét - utalva a kövércsütörtök 
moldvai hagyományaira - ez az archaikus népszigctünk máig megőrizte. A vendég 
ugyanis így köszönte meg, amikor evett belöle: lszten fizessze és ls<,ten ;uttassza 
magukért is, amikor meghalnak.~ 

A Székelyföldön, Csíkban csonthagyóvasárnap, sonkahagyóvasárna p, ha pedig far
sangon esküdött új pár van a háznál: vóvasárlt4p néven emelegetik. A szót Somogy
ban is így ismerik.5 

A Zoborvidéken sardóvasárnap a neve: a legények stJTdóznak, vagyis szcrcncsC-t, 
bóséget mennek kívánni.6 

Görögkatolikusoknál ez a vajhagyóvasárnap. 
A hétfőnek húshagyóhétfo, farsanghét/6, a régi Erdélyben, Kolozsvárott bö;telö
hétfó,61• a kedd pedig húshagyókedd, az északi csángók ajkán húsbagyrisi kedd/ 
általánosan még farsangkedd a neve. Nagyváty baranyai faluban keserű humorml 
madzaghagyókedd néven is emlegetik, utalással, hogy a disznótori egyetmás nem lóg 
a madzagon, meet már elfogyott, vagy nem is volt rajta. 



A magyar farsangolásról Temesvári Pelbárt húshagyóvasárnapi pré
dikációjában8 így emlékezik meg: "óh jaj, ezekben a napokban hány 
keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cseleke
deteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az 
effélc emberek a farsangban istenüknek választják az ördögöt, akit álar
cos mulatsággal és fajtalan énekekkel dicsőítenek megvetvén Krisz
tust ... Az egész esztendőben nincs még egy ilyen nap, amikor az ördög 
annyi embert elragad és a bíín igájával a maga rabszolgaságába hajt, 
mint éppen ezekben a napokban, mikor az emberek eszem-iszommal, 
tánccal és fajtalansággal töltik idejüket ... " 

Szintén Dömötör Tekla idézi ugyanott Pelbárt e:zyik elrettentő történetét: az 
Úr 1480. éve körül ... a Kapos mcllett egy falusi asszony tübb fiatalasszonnyal 
együtt férfiruhába és má.>fajta ruházatha öltözve, álarcos játékot úzött. Egyszerre 
csak az asszony, aki leginkább buzdította óket erre, m.iközben egy faluiabdinek 
házában a többiekkel együtt táncoltak, egy démon által a táncolők köréból elra
gadtatott. (A démon) láthatatlan volt, úgy hogy nem tudták, hová jutott. Dc 
mikor észrevették, hogy a mulatság vczctóje nincs jelen, elkezdték keresgélni, hová 
tűnhetett el. Mikor nem találták, kimentek a házból, és ekkor az összes jelenlévó 
férfiaknak és asszonyoknak füle hallatára ez az elrabolt asszony a Kapos mocsarai 
között gyászos hangon panaszkodva, elkezdett kiáltozni: jaj, jaj, jaj, stb. Erre a 
zajra mindnyájan megrémültek, de mivel ez későn, sötétedés után történt, senki 
scm mert a mocsarak közé hajózni, hogy meglássa, mi történik, vagy hogy segít
séget nyújtson neki. Mikor azonban már az egész falu felriadt a rettenetes kiálto
zásra, egy bátor ember, aki ezzel az asszonnyal sógorságban volt, a jajgatás hatására 
együtt érezvén vele, csónakba szállt, hogy megsegítse. Mikor a parttól már bizonyos 
távolságra beljebb jutott, hirtelen heves forgószél és vihar támadt a levegőben, 

s a vízen úgy, hogy a hajó is veszélyben forgott. igy ez az ember észrevette, hogy 
démonok tömege van jelen, a hajót visszairányitotta a part felé, és alig volt képes 
kiszabadulni. hogy ne vesszen a vizekbe. Miután ez a szerencsétlen asszony még 
hosszabb ideig jajgatott nagy panaszkodással a démonok kínzása miatt, úgy d
pusztult, hogy többé sem a testét nem találták, sem ruhái nem kerültek elö. Így 
tehát nyilvánvaló, milyen szörnyú módon veszejti el az lsten az ilyeneket." 

Pelbárt története a méltatlan ünneplés hazai hagyományvilágának 
legrégibb emlékei közé tartozik. 
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Hallgassuk meg most, mire tanít 9 Bod Péter a húshagyóról: azt a neve:;,etct, 
fársáng, a magyarak ;_·ették a németektól, akik a ca11tu circulatorum, a játékos tréfát, 
mocskot Ü<.ók11ek cselekedetekból formálták. Akik sokfele játékokat s bolond
ságokat indítottak ez.en a napon, s e<.idóben vendége.<kedvén, nyargalódzván, s ma
gukat mulatr·án. Deák.J<l hívják: bachanalia a Baccbusról. E.rtetik pedig e<_ a nap 
egyenesebben, amely a nagyböjt napját mec,eló<.i és utolsó búsevő nap, melyet 
mondanak Carniprivium vagy l'rivicamium néha a<, írá,·okban, melyeP még u 



keres'<,tyének kö'<,ött is sok rendeletlen, tréfás é.< vétkes dolgok mentenek v~gbez_. 

Némelyek lárvák.dt vettenek, különbözö nemnek ruhájában öltöztenek, sok vásott.
ságot, feslett;éget vittenek véghez. Némelyek sokféle figurás köntösöket vroén 
magokra, mutatták magokat pokolhul jött lelkeknek, melyre né::;ve helyesen mon
dották sokan ördögök innepének. 

Honnan vették a keres:;:tyének ezt a szo/e.dstl . .. Minthogy a következendó 
negyven napokon szarosan sz.oktak böjtölni, megengedtetett ne/Uk, hogy a böjtöt 
megelózó három napokon vigan legyenek és szahadon uelekedjenek, amit tetszik. 
Idővel ez. a szabadság netJekedett, úg)'hogy minden külsó-belsó renden lévók az.okfJn 
a napokon szabadosan t.•endégeskednének, tombolnának és illetlenül cselekedni 
illetlennek nem tartanak.. Úgy is viselték magukat sobzor, nem mint kereszty~nek, 
hanem mint megtestesült ördögök ... 

Emlékezeere mélt6 beszédét írta fel Bussbékius egy török követnek, aki Bécsben 
a császár udvarában múlatván, látta a kt:res'<,tyének lársánglásokat. Mikor haza
ment, azt javallotta a török császárnak, ha valaha a keresztyének ellen hadat akar
nak indítani, cselekedie azt fársángban, mert akkor harmadnapig mind11yájan meg 
•zoktak bolondu/ni a keresztyének..IO 

Könyvünk célkitűzésénél fogva nem tárgyaljuk a farsang profán mu
latságait, álarcos, bohókás fdvonulásait, csak röviden "utalunk rájuk. 

A tavasz a természet újjászületésének ideje, a megújult élet kezdete. 
Mágikus-szakrális előkészítésével már találkoztunk a lucanapi, kará
csonyesti, UJCVl szokásokban, továbbá a regölésnél és az aprószenteki 
vesszőzésnéL A tavasz közeledését a farsangi szokások különös színes
séggel hirdetik. 

A tél és tavasz szimbolikus küzdelme, amely már az óév temetésével 
kezdődik, a farsang farkán ér tetöpontjára. Ez a télkihordás, téltemetés. 
A telet jelképező bábot valami módon elpusztítják: vagy vizbe fojtják, 
vagy elégetik. Nem lehetetlen, hogy a báb jelképes megölése ösi ember
áldozatnak csökevényes emléke, amelyet az égiek kegyének megnyeré
sére az élet érdekében ajánlottak fel. A szokásból több helyen Konc 
vajda és Cibere vajda, azaz a farsang és a böjt versengése, máshol pedig 
a böjt temetése lett. Ez utóbbi módot a palóc kiszejárás tartotta fönn. 
Többfelé szokásos a bőgőtemetés is, vagyis a hangszerek tréfás búcsúz
tatása. 

Konc vajda és Cibere vajda, vagyis Farsang és Böjt, Bacchus és Jeire
nium vetélkedése az európai folklórnak középkori, Breughel híres bécsi 
képén is megörökített, goliard eredetü játékhagyományához tartozik. 

A napjainkban már inkább csak szóbeszédben emlegetett harcot a hús~ 
hagyói bohókás hagyományok, felvonulások során hajdan hazánkban is 
megelevenítették. A Nyárád mellékének székely faluiban két báb: Cson~
király és Cibre vajda hívei még a századfordulón is húshagyókedden 
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tréfás háborút folytattak. A küzdelem Cibre győzelmével végződött. 
Végül mindkét bábot a mezőn elégették.u Erre már Szkhárosi Horvát 
András szatirikus versezete is utal: 

T öbb et ezeluól én mostan itt nem szólok, 
Csak a csúf innepról, az farsangról szólok 
Mennyi sok bolondság ott vagyon tudjátok, 
Minden gonoszságra vagyon szabadságtok. 
Senki ne féljen akkor ré~egségtül, 
Gonosz gyilkomJgtul, fertelmes élettúl, 
Csak bö;tben, megszúnjék "Z gonosz étkektúl, 
Túrótul, tikmonytul, és az búsételtül. 
Vtközet nagy lesz. mindenlr.or a farsangban, 
Mikor C<.ibere bán beszáll az Bánságban, 
Konc<, vt~jda barags<.ik, dúl-fúl haragjában, 
Mert nincs tisztessége a<, negyvenhat napban. 
Ob mely s<,emérem e<, a sós S<,alonminak, 
A:t dis<,nó soldornak, hogy füstön haUgatnak, 
De csak lencse, borsó tis<,tességben t.·agynak, 
A:t s<,egény kapdsok halat nem kaphatnalr..12 

A profán hagyomány európai összefüggéseiről, továbbá hazai, főleg 
székelyföldi, szatmári,13 szegedi utóéletéről könyvünk megszabott keretei 
között többet nem szólhatunk. 

A farsangi jókedv, mulatság eredetileg a tavasz eljövetelén érzett 
örömnek volt archaikus kifejezése. A nagy evésekkel, dús lakomákkal 
mintegy a természetet is hasonló bóségre akarták ösztönözni. 

A moldvai csángók farsangvégi mulatságának S~ent István király nap
ja, nagykirály napja1ft a neve. A görögkeleti egyház hagyományai szerint 
a nagyböjt nem haszvazószerdán, hanem már az előtte egy héttel való 
hétfőn kezdődik. Ezt a mondvai csángók mondával magyarázzák: Szent 
László a tatárok ellen harcolt, és nem ért haza a farsang végére: a szeni
séges pápa adta neki a~t a két napot, hogy hagyjon ó is húst ... Mikor 
hagyjuk a húst, akkor menen ki S~ent Lás~ló király kardokval a hegye.~
be.15 Más változat szerint István király magától az lstentól kapta a 
farsang megnyújtását.16 

Húshagyó hétfőn és kedden a csángó fiatalság kimegy a mezóre, a 
tavasszal következő munka színhelyére és ott táncol, bármekkora is a hó. 
Altalános egyébként a tánc, bálozás minden faluban. 

A farsangi tánc régi kultikus jelentőségéból egyet-mást a hétfalusi csán
gók borica tánca, a moldvai csángók matahálák játéka, az erdélyi turka
járás és egyéb farsangi alakoskodó szokások őriztek meg és eredeti cél-



zatuk szerint a tavasz elővarázsolását, az élet folytonosságát, az emberek 
szaporodását szolgálják. Értelmevesztett csökevényük a nagyvárosi ál
arcosbál. Erre is itt csak utalunk.17 

A farsangvégi, termékenységre, megújulásea irányuló analógiás varázs
latok változatosságban és mennyiségben vetekszenek a karácsony-körü
liekkeL Ezekről mi nem szólunk, csak egyetlen hagyományra utalunk. 
Nemessándorháza szőlősgazdái húshagyókedden fánkot ettek és néhány 
tőkét megmetszettek Jézus nevében e szavakkal: adja rád Szent János ez 
áldását! 

Hogy népünk még manapság is legszívesebben farsang idején ül me
nycgzőt, annak oka az, hogy az új pár jövője és az ébredező természet: 
a napok hosszabbodása és enyhülése között mágikus kapcsolatot érez. 
Ezért tartja a néphit szégyennek, eredetileg bizonyára bűnnek is azt, ha 
valaki házasulandó létére kimarad a farsangból, azaz nem házasodott meg 
a legalkalmasabb időben, és így vétkezett a tavasz kozmikus törvénye, 
valamint a közösség érdekei ellen. Sokfelé ismeretes a farsangvégi tuskó
búzás. Bekormozott képű legények tökét húztak maguk után a falu 
utcáin. Végül aztán megszégyenítésül valamelyik pártában maradt lány 
kapujához kötik. E vaskos szokásban is van azonban egy olyan mozzanat, 
amely a farsang eredeti értelmére utal: a legények kezében tartott vessző, 
a virágzó élet jelképe, amellyel megütögetik az útjukba kerülö menyecs
kéket, lányokat, gyerekeket. A szokás érteti meg velünk az idősödő 
apátfalvi legényhez intézett tréfás kérdést: möddig húzod még a tuskót? 

Talán még a húshagyó egykori halottkultuszának, a halottak megtisz
telésének halavány nyoma, hogy húshagyókedden Csíkban, igy Ména
ságon18 beharangozás előtt a fiatalság a templom körül, azaz a hajdani 
cinteremben, az ősök sírja fölött táncol. Mise után pedig hazakiséri a 
papot, akinek udvarán egészen délig szintén járja a táncot. A többi már 
az ünnep profán, szilaj részéhez tartozik. Jegyezzük itt mindjárt meg, 
hogy hamvazószerdán a csíki lányok, legények több faluban a pap udva
rán gyülekezve mennek hamvazkodni.19 

Több csíki faluban, így tudomásunk szerint Gyergyóalfaluban (Joseni) Gyergyó
ditrón (Ditrau), Madéfalván (Siculeni), továbbá Gyergyácsoma/alván Ciumani) 20 

járta a dúsga-zdagolás, örödgfarsang néven emlegetett Lázár-játék: húshagyókedden 
legények mutatták be a dúsgazdag és a szegény Lázás példázatát. A rendelkezé
sünkre álló változatok közül rövidsége, elnépiesedett hangja miatt Dömötör Tekla 
lejegyzésében21 a Küsmódi Bálint ajkáról származó, gyergyóditrói szöveget kö
zöljük: 
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Szereplók: 
Két Vendég 
Gazdag és Felesége 
Lázár 
Halál 
Abrahám 
Két ördög 
Pulutor 
Sátán 
Angyal 

Az ördögök rongyos ruhában, kilógó nyelvvel, zörgökkeL Két skorpió (kirúg
tatható ollós szerkezet) is van náluk. A Sitán lándzsával. A Gazdag szépen fel
öltözve, sapkáján piros szalag. Felesége is. A Halálon minden fehér: inge, gatyája, 
keménypaplrból való sisakja. A Pulutomak bot a kezében. Lázár rongyo~ ruhában. 
A Vendégek rendesen felöltözve, szintén piros szalag a sapkájukon. 

Bemennek a házakhoz. A házbeliek helyetfoglalnak. A Halál hátul húzódik meg. 
Lázár pedig az a3ztal alá bújik. A Vendégek táncolnak. 

Gazdag: No most míndennek mínden elég legyen, 
Ember állatnak a legjobb lt.edve legyen, 
Még a fel8ségem is bortól résr_eg legyen. 
K.ésr_ltsételt. már ar_ agaralut, 
Megyek vadásr_ni, megúntam már a sok madaralt.at. 

(A vendégek táncolnak.) 
Lázár: P..n nékem nem lehet felálln om, 

Egy lús mor<.salék.ot mik.ént kell taldlnom, 
jaj n eleern me rt éhen kell megbt~lnom! 

Ez a Lázár a gazdagnak öccse volt. Akkor megint mulatnak s az öccsének nem ad. 
Kirúgja Lázárt. 

A11gyal: ]aj te bolond, csodálom elmédet, 
Még a:t éjjel megkérik a lellt.edet, 
S mds talurltstl be sok gyújteményedet. 

A Halál megmutatja magát: 
Gazdag: Mondd meg nélt.em mi vagy te, 

Ember vagy-e, állat vagy-e? 
V agy mondd meg nékem, mi vagy tel 

Halál: jól megtartsd s<.ómat, én vagyok a ht~lál, 

Senki e világon én elómbe nem áll, 
Csás<.árok királyok nékem fejet h11jtnak., 

Megveri a kaszát. 
Még a fópapok. is nékem erról adót adnak. 

Gazdag: No de várj kicsinyég, látom szándékidat, 
A<.után rajtam is megállbasd bosszúdat, 
Tedd csak félre egy kicsidig a k.as<.ádot, 
Nyújtsad kérlek ho<.zám ámbár csak egy s:;.ódot. 



Halál: Nosza siess hamar, ne késeZd útamat; 
Nem mulas<.thatom el kjszabott órámot, 
Nem látod (nyújtja a kaszát) felhozom én erós kitromat. 
Evvel nyakitdba is vetem én most kaszámot. 

A Gazdag lehajtja fejét, Felesége siratja. 
Fel•ség: faj s1,olgák nh.<.étek, nyilván nem ember e<., 

Halottak hammából került csontalék ez. 
Gazdag: Hadd el, ne s<.ólj többet, e<. t1 sárga bt~lál, 

Nem kedve-z, kivomsza, vtJlakit hol talál, 
faj nekem, most s<.intén /Jn rendemen k4r.r.ál. 
Ménesim, nyájaim miként szaporodtak; 
faj nekem, mert immár tőlem elmaradtak. 

A Sátán lándzsájával előugrik. Az Angyal ott áll ~' zsebkendővel int. 
Angyal: Menj el gonos'<. sátán, ne sies.< elkapni, 

Testéból a lelket menten kiragadni. 
Krir.r.tus életet jött mindenkinek adni. 

Sátán: Tudva hogy Krisztus meghalt mindekért, 
De nem ilyen latrokért. 
Hanem, akik szent penitenciát tartanak, a<.okért. 

Angyal: Vidd el sátán, vidd el, vidd el büdös dögöt, 
Megfertőzött testét föld s<.íniról vidd el! 
Nem vigad ó többé mennyben nagy örömmel. 

Sátán: Dromo fiam futamodj, tégy jelentést mindjárt a<. úrnak! 
Rettent6 kapuit n)'issa föl pokolnak. 
Mindenféle kin:;;ó szersz.ámokat mindn)'árast bo<.zanakl 

Dromo: Uram Plut o, hozzuk a ga<.dagot. 
Háza végiben láttam háromszá<.batvanbat asz.tagot. 
Fösvénységibe annyira megaggott, 

Pulutor: Hogy az lenián is már fejül haladott. 
Egésszséggel ga<.dag, bo<.<.ánk miért jöttéU 
Te lstentól életedben sok jót vettél. 
A szegény Lá<.áron te nem könyörültél, 
Majd a torkadra fúl, amit ittál s ettél. 

Gazdag: Uram Pulutor, legyen s<.abad hozzád szólnom! 
Megbocsáss, hogy fenséged igy kelljen unszolnom. 
Lázárt egy nagy szentnek kebelében látom. 
Ne bánd, hogyha ótet én most megszólítom. 

Pulutor: Lássad, de jobb ha te erről nem is teszel szót. 
Poklon kiL•ül te nem le/5z más koporsót. 
Mert annyit ér, mintba a falra bányod a fótelen bor sót. 
Neked itt velünk kell enned egy ken)'eret s egy sót. 

Lázár: Engedd meg, hogy rokonaimnak üzenjek, 
Hogy ők is ilyen kínzó hel)'re ne iöjjenek. 

Pulutor: Van azoknak papjuk, van prófétájok. 
H a/lgassák azokat, igazat sz ól szájuk, 

(kínozni kezdi) 



Gazdag: 
(kínozzák) 

Most rát~tsátok meg a fejbórit. 
O, búlátott, sok kint vallott gyarló testem, 

Mely nagy kinba11, siralomban én mo.<t e.<tem, 
Oh boi vagytok jó bartitok, hogy nem szántok. 

Domokos Pál Pétertől tudjuk,22 hogy Gergyóalfaluban a dúsga~dago
:;.ók vízkereszt napján kezdenek házról házra járni. Egész farsangon ját
szanak, húshagyó kedden utoljára. Szeriotük a történet is éppen ezen a 
napon esett meg Lázárral. 

Tudunk Bálint Vilmos székélyföldi plébános szövegfeldolgozásáról 
is,~:l amelyet egyházközségi előadásokon szívesen bemutattak. 

A hagyomány egykorú virágzásáról az is tanúskodik, hogy a Bukovi
nába áttelepült csíki székelyek töredékesen szintén ismerik. lstensegíts 
templomában a húshagyóvasárnapi misén a diák (kántor) el szokta volt 
énekelni a dúsgazdag siralmát. Istcnsegítsi öregek ezért emlegették a 
húshagyót dúsga~dag innapjai néven is.~" Az éneklés egyes csíki faluk
ban kedden történik. 1me már a Cantus Catholici XVII. századi kiadásai
ban, sőt Kájoni János énekeskönyvében is megtalálható ének kezdő vers
szakai: 

u, bút látott, sok kilit vallott gyarló testem, 
Mely nagy kínba, siralomba érted er/em. 
E:jjel-nappal jajgatás.ral magam csak vesztem, süllyesztem. 

ú hervasztó, .<:zó/onnyas:ztó nyavalyáim, 
Engem vesvó s megemésztő nagy kinjaim, 
Sokasodnak, s s~~aporod1zak s.r)vmardosó skorpióim. 

ó hol vagytok, hogy nem láttok j6 l·arátim, 
V élem bánó, s engem s:zónó jó rokonim, 
ó szcrelmes, édeskt·dves, régi sok jóaka1óim. 

A dúsgazdagolás régebben ismeretes volt Csíkbánfalván (Bancu) is. 
Emlékezetét ez a jellegzetes monda25 őrizte meg: Egyszer a legények 
színházat játsszottak. Úgy hítták a darabot: A dúsga~dag. Játékosok vol
tak: a dúsgazdag, a szegény Lázár, egy angyal és három ördög. 

I!lO 

Az egyik ördög egy szolgalegény volt. A játék utáu aludt a góc (ereszet) alatt, 
gazdája pedig a sód mellett üldögélt. Aludt a gazda fia is. A szolga álmában vala
mit mormogott. Egyszerre, mintha puskából lőtték volna ki, felugrott és futni 
kezdett. A gazda kiáltozott utána, dc nem hallgatott rá, hanem mégjobban futott, 



A gazda fölébresztette fiát is. A legény talpra ugwtt, és szaladt a béres után, 
de ez mAr oem az utain volt. 

A szomszéd éppen akkor ment fáért az erdőre. A fiú rákiáltott, hogy fogja meg 
a legt'nyt. Utána is futott, de a szolga megharapta a 'kezét. Rúgott és kapAlt, hogy 
tovább futhasson. Ezalatt a fi\o is odaért, és a szomszéddal valahogy hazavitték. 

A különben erős, egészséges legény olyan beteg lett, hogy három napig semmit 
nem ~vett. Egy hétig csak tejet eregettek a szájába. Nagy lázában efféle szagga
tott szavakat mondott: soha . . . ne verjenek olyan erősen ... nem leszek többet 
ördög ... teÍí van a ház ... mennyíen vannak ... az eresz teli van ... jaj, jaj .. , 
A háziak egy kicsit megijedtek: tAn nincs teli a házuk ördöggel? 

Mikor felgyógyult, kérdezték töle, hogy mit lAtolt? A legény elmondta, hogy 
a ház tele volt bosszú fekete ördögökkel Akkorák voltak, hogy csak kétrét görbülve 
fértek el a házban. Éppen úgy voltak öltözve, mint ök a játékban: tiszta feketék, 
a fejükön magas csúcsos csákó. Erről hosszú fehér toll lógott. A foguk is bosszú 
fehér toll. Ahányan voltak, mind a földhöz verték :o legényt. Amikor jobban lett, 
akkor sem birta sokáig mozg.1tni kezét, lábát. Fogadtatták fele, hogy többé nem 
csúfolja az ördögoket. 

Az ünneprontás az ünnep keresztény méltóságának zajos mulatsággal, 
tánccal való megszenségtelenítése, illetőleg a templomozás elmulasztá
sának büntetése. A középkorba visszanyúló, máig élő népi hagyomány
nak klasszikus múköltői kifejezése, szinte összegezése Az ünneprontók, 
a parasztfi Arany János balladája. A monda helyi hagyományokban 
más-más ünnepekhez, illetőleg ünnepi időszakhoz fűződik. A változatok
ra mindig a megfelelő helyen emlékeztetünk. , 

Katona Lajos hívja föl a figyelmet26 Arany balladájának közvetlen 
ponyvairodalmi forrására (1764), továbbá Taxonyi János történetére, 
ezeknek a középkori épületes irodalommal való összefüggésére, 27 Balogh 
József újabb szálakat keresve, rámutat2B a kultikus eredetű halottastánc
ra, illetőleg a temetést követő torra, lakomára, amelyeknek elfajulása az 
Egyház ítéletét hozta magával. 

A legenda ősi formája az Othbertus-anekdota. Eszerint a XI. század
ban karácsony estéjén Szászország egyik városában mise, nyilván éjféli 
mise idején, tizenöt férfi és három nő a templomot környező temetőben 
táncot járt, világi nótákat dalolt, és ezzel megzavarta a papot az isteni 
szolgálatban. Ez hiába intette őket. Végre átokra fakadt: táncoljatok 
álló esztendeig! Úgy is történt. A kölni püspök oldotta föl egy év múltá
val a köteléket, amellyel kezük egymásba fonódott. 

A monda később kibővül: táncukat az ördög sugallatára, félig már 
a földbe süppedve járják. Ponyvairatunk még azt is hozzákölti, hogy a 
pap a Szentséget viszi egy beteghez. A járókelők letérdelnek, ők azonban 
csak tovább táncolnak és nevetnek. 

ISI 



Az ünneprontás hiedelemvilága, mondaköre leginkább mégis a ha
lottakat is idéző húshagyóhoz fűződik: a fiatalság féktelen jókedvének 
nem tud parancsolni, és beletáncol a nagyböjti szent időbe, amikor már 
vezekléssel, lemondással a húsvétra kellene készülődnie. 

Rábahidvég határában, a Foki csárdában húshagyókedden lányok
legények báloztak. Éjfélkor mindenki abbahagyta a táncot. Egy pár azon
ban tovább rakta, hiába volt minden kérlelés. Hamvazószerda reggelén 
a földbesüllyedtek csárdástul együtt. 29 

Igen jellemző az a privigyei (Prievidza) szlovák hiedelem,30 hogy aki 
farsang utolsó napján hal meg, a pokolba jut, mert ezen a napon zárva 
xan a mennyország. 

A zalai, főleg göcseji, farsangvégi hagyományokban sűrűn fölbukkan 
a torma, mint mágikus, gonoszűző, bajelhárító szer. Bár párhuzamait 
hazai forrásokból nem tudjuk kimutatni, a hamvazószerdán szentelt 
torma, esetleg retek, a középkcirban .német földön szentelmény volt,:i1 

amely a papi szertartások rendjéből kikopva, máig őrzi archaikus rendel
tetését: a néphit szerint a tavaszi megújulást szolgálja, biztosítja. Nyil
\'ánvaló, hogy a megszentelendő húsvéti eledelek mellé tett torma is 
ennek a gyakorlatnak maradványa. 

Pölöskefő zalai faluban a gazdasszony tormamártást szakott készíteni 
húshagyókedden, és a ház négy sarkát megkeni vele férgek, patkányok 
ellen. Göcsejben azt a kanalat, amellyel ilyenkor a tormát (mártást) ke
verik, a ház üstökébe teszi, tavasszal pedig a verebek kártevése ellen 
kiviszik a gabonaföldre. A farsang végén maradt tormával a házat körül
hintik, hogy a kígyók, azaz a gonoszok, kártévők elkerüljék a hajlékot. 
Megkenik vele a tornác boronavégeit, máshol a ház négy sarkát. Ham
vazószerdán a fehérnépek lábukat feltörés, eredetileg nyilván rontásba 
lépés ellen megkenik -ve!e.32 



NAGYBÖJT 

Nagyböjt, az E.rdy-kódexben negyvenlóböjt, az egyházi évben hamvazó
szerdától húsvétvasárnapig terjedő, Jézus negyven napi böjtölésének, 
majd kínszenvedésének emlékezetére szentelt negyvennapos időszak, 
amelynek kisebb megnevezett egységei: hetei, vasároapj ai, ünnepei is 
vannak. Középkori magyar nyelvhasználatban gyökerező nevük máig él 
idősebb népünk ajkán. 

A böjt, népnyelvi alakjában bűt szó megbecsülendő régiségünk, hiszen 
még a magyar nyelv ~zakrális pogány rétegéből került át a keresztény 
szóhasználatba.1 

A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt. A böjti napokon csak 
kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket volt szabad enni, és csak egy
szer ehettek napjában. Ennek az épületes, önmegtagadó életnek számos 
példája és nyoma maradt fenn népünk körében, mutatván azt, hogy a 
jókedvű áldozatban öröme telik. Mutatja azonban azt is, hogy a nép 
vallásos életében is döntő a hagyományok kultusza. A hivatalos enyhí
tések következtében már nem volna kötelezve a szigorú böjtre, különleges 
kikötésekre, de apáinak jámbor élete megszentelte, és így ő is a legújabb 
időkig megtartotta őket. Nálunk is akadtak még a múlt század végén is 
faluk, illetőleg paraszti közösségek, amelyek a halat nem számítva, csak 
növényi eredetű táplálékot vettek magukhoz. Még tejnéművel sem éltek. 
Nem zsírral, hanem olajjal főztek. Annyira mcntek, hogy a böjtös ele
delek számára több helyen, még nem is régen, külön edényeket használ
tak. Kiszombor helyi hagyománya szerint a nagyböjt péntekjein még főtt 
ételt sem ettek. 

ú keresztény regula szerint a húsfélék mellett lacticinium, keleti, görög
katolikus szóhasználat szerint fehér eledel (tej, túró, vaj, sajt, tojás) sem 
kerülhetett ilyenkor a hívek asztalára. 



A XVII. században a böjt kérdesében nagy vita támadt a gyöngyösi franciskánu
sok és jezsuiták között.2 A barátok ragaszkodtak :l régi tilalomhoz: abstinentia 
a carne, ab ovis et lacticiniis, vagyis tart6zkodni kell a hús, tojás és tejnemíí 
fogyasztásátóL Ezzel szemben a jezsuiták szerint a nagyböjtben, de egyéb böjti 
napokon is szabad tojást és tejfelét enni. A vita elfajult. A római Congregatio de 
propaganda fide a barátok hagyományos értelmezését helyeselte, az ország külön
leges helyzetérc való tekintettel azonban megis hozzájárult az enyhítéshez. A folf· 
tonos könnyítések (tej, túró, vaj, tojás) ellenére is a parasztság a múlt századnak 
szinte a végéig mégis csupán halat és olyan eledeleket fogyasztott, amelyeket -
mint a szegedi nép mondja - csak a harmat 11et•elt, tehát növényféléket. Ez<'rt 
mondogatják az enyhítéseket visszautasító öreg tápaiak: könnyű a bút túnin, kinré
rön, vagyis hiányzik belöle az önmegtagadás. 

A nagyböjti penitenciának középkorias kemény fajtája volt a negJVC· 
nelés.3 Aki felfogadta magában, csak negyvenszer, azaz naponta csak egy
szer evett naplemente után a nagyböjt egész ideje alatt. A s:,,écsényi bará
tok a múlt században már küzdöttek a szokás ellen. Az ipolytarnóciak 
szerint4 azt mondogatták, hogy aki negyvenelés közben hal meg, elkár
hozik, mert az Urat kísértette, hozzá akart hasonló lenni. 

Mindez még a régi kemény penitenciatartás nyoma. ~ egybá-zi törvényból '·' 
- írja5 a jezsuita Taxonyi János - és a régi s:zentatyáknak írásaiból kitetszik, mely 
nehéz penitencíákat s:r.oktanak vala adni bajdan a halálos bűnökért. Mert az ídó 
alatt, amelyben a bíinös penitenciát tartott, nem vala néki s:r.abad a szentegybázb!Z 
bémenni, banem a<; ajtónál kellett állani, és ott az Istemól írgalmaJS.igot és kegyel
met kérni. A templomba menóknek pedig a-zon könyörögni, hogy üette esedezze
nek. E:r.ek fölött '!(.sákba járni, fehér hamuval bébinteni, haját elmetélni, lovaglás
tól, vendégségektól, húsételtöl, boritaltól, fördéstól, komédia- és játéklátástól meg 
kellett magát tartó<;tatnia mindaddig, valameddig penitencia tartásának ideje el 
nem mült. E'!(,enkJvül minden héten bi<;onyos napokan csak kenyérrel és víz.::d 
tartozott böjtölni. Az Oltáriszentséget pedig nem adják vala néki, hanem csak 
búsvétkor és halálos betegségében . . . A hamisan esküvő negyven napig, a gyil
kosok is a há<:,asságrontók hét es-ztendeig, a káromkodók pedig teljes életekben 
penitenciát tartsanak. 

Ob boldog Isten - sóhajt föl a páter - mint lészen nékünk dolgunk a másvilá
gon . .. Ha mosl a lelkiatya penitenciatartójának sok szórnyú káromkodásiért, sok 
tisztátalan mocskosságiért, sok pará'Qiaságíért és szentségtöró házasságrontá.<iért 
egynéhány napi böjtöt hágy, jaj mely nehéznek láts-zik néki ez a penitencia/ Szegény 
gyontóatydnak ... a:r.t kell hallani, hogy igen kemény, igen komor, embertelen ... 

Az ország több vidékén hallottuk, hogy voltak, akik a házasélettöl, 
dohányzástól is megtartóztatták magukat. Nem 11yíratkoztak, nem borot
válkoztak. Ez utóbbi fogadalmak nagyhétre, esetleg már csak nagypén
tekre korlátozva, máig élnek. A negyvenelést ismerte a szegedi, kalocsa-



vidéki magyarság, mátrai palócság, de a sokácok, bunyevácok is. A fel
sorolásból kitűnik, hogy jelesen azok a tájak, amelyeket évszázadokon 
át a franciskánus obszerváncia pásztorolt. 

Itt nem foglalkozhatunk bővebben a bármikor vállalható böjtölés, 
továbbá másnak megszégyenítésére, halálba kívánására fogadott kiböj
tölés, ráböjtölés, elböjtölés5 hagyományvilágával, néhány mozzanatra 
azonban mégis utalunk. Öregek szerint a böjt különösen érdemszerző 
az Úr előtt. Ezért népünk a fogadalmait, imádságait, olykor még babonás 
praktikáit is iparkodik böjttel is kedvessé tenni. lgy asszonyok közeli 
búcsújáróhelyekre éhnyálon, azaz étlen-szomjan szoktak elmenni, hogy 
kéréseik ezzel még biztosabb meghallgatásra találjanak a csodatevő Szúz
anya előtt. Laskai Ozsvát mondja Szent Ambrusra hivatkozva, hogy a 
böjtölő ember nyála megöli a kígyót: a gonoszt, amely száján behatolva 
próbálja az embert hatalmába keríteni.6 Ezért tulajdonít a szegedi néphit 
még a boszorkánypörökben (qz8), de még manapság is az éhnyálnak, 
nyálnak gyógyító erőt. A hagyomány evangéliumi ős képe: nyálával nyitja 
meg Jézus a süketnéma nyelvét (Mk 7, n), a vak látását On 9, 6, q). 
Erdélyből nyoma van, hogy - talán a keleti egyház hatására - esküdtek 
is a böjtre. 1665. Esküszöm az élő Istenre ... Szúz Máriára, Tizenkét 
apostolokra ... és minden szent napokra és böjtökre, melyek úgy adják 
lelkem üdvösségél .. . 1 

Székesfehérvár-Felsóvároson még napjainkban is szép számmal van
nak, akik húshagyóvasárnaptól húsvétig csak növényi eredetű, főzetlen 
táplálékot vesznek magukhoz. A füstölt húst, szalonnát régebben a ke
mencébe rakták, a tívű-t a szájára borították és betapasztották. Húsvétra 
bontották ki. Ezelőtt voltak, akik kanalukat erre az időre a tisztaszobá
ban a szentkép mögé dugták. Németbólyi mondás szerint a gazdasszony 
az éléskamra kulcsát a kútba dobja és csak nagyszombaton halássza ki 
belőle, vagyis jelképesen elzárja a családtagok elől. 

Nyilván hajdani kultikus, de egyelőre tisztázatlan háttere van annak 
a jámbor gyakorlatnak, hogy a szegedi, kalocsai tájon a hagyományőrzö 
asszonynép között sokan akadnak, akik a nagyböjt péntekjeit, különösen 
pedig a nagypénteket három, esetleg hét szem búzán tartják meg. Emle
getik, hogy Patasfán némelyek még a század elején is a nagyböjti szerdát, 
pénteket, szombatot három szem búzán meg vízen böjtölték meg. Mint 
mondogatták, Jézus is így cselekedett a pusztában. Megjegyezzük, hogy 
ismeretes legenda szerint minden búzaszemen pecsétként rajta van Jézus 
ábrázata. 

Az egész böjti hagyományrend korunk nagy gazdasági és társadalmi 



változásában, világnézeti forrongásában gyorsan pusztul, és hovatovább 
a maga aszkétikus erkölcsi szándékaiban a múlté lesz. Ezt a bomlást a 
folyton enyhülő egyházi rendelkezések is nyomon követik, bár öregek 
keserű fejcsóválással fogadják őket, és nem élnek velük. 

Hamvazószerda, másképpen böjtfósz_erda, böjtfogadós:zerda, bukovi
nai székelyek ajkán hamma:zós:zerda, Székelyföldön még tréfásan fogöb
lítős:zerda, szára:zs:zerda, Obecsén is s:záraz.s:zerda,B Szendrey Zsigmond 
felületesen odavetett adata szerint as:zalószerda, Hercegszántón, Dávo
don tis:ztas:zerda; a sokác, horvát cista sreda átvétele, a nagyböjt kez..lete, 
első napja. A szegedi eredetű Lányi-kódex (I po) is böjtfogadó s:ze:da 
néven emlegeti.9 

E napon mise előtt van a templomban a múlt évi virágvasárnapi szen
telt barkából keletkezett hamu megszentelése, utána pedig a hamvazás. 

A hamu a búnbánat szimbóluma már az Oszövetségben is. Az őske
resztények a töredelem jeléül hamuval hintették meg magukat. A nyilvá
nos bűnbánat ugyanis a nagyböjt első napján, hamvazószerdán vette kez
detét. A nagy bűnösök mezítláb, zsákszerű vezeklő ruhában, a templom 
kapujában várták a püspököt, aki a templomba vezette őket. Elmondták 
a hét bűnbánati zsoltárt, majd a püspök fejükre tette a kezét. Megszórta 
őket hamuval, rájuk tette a ciliciumot, feladva a penitenciát és meghintve 
őket szenteltvízzel, majd miként az Úr a paradicsomból Adámot, kiuta
sította őket a templomból. A nagyböjt egész idején többé a templomba 
nem mehettek, csak az ajtóban állottak és a bemenő hívek imádságát 
kérték. 

Eleinte a hamuval való megszórás csak nyilvános bűnbánók szertar
tása volt. A hívek közül azonban sokan csupa alázatosságból szintén meg
hintették magukat hamuval. Szokásban volt az is, hogy a haldoklók a 
nyilvános búnösök ciliciumát vették magukra és hamuval hintették meg 
magukat. A nyilvános vezeklés megszűntével, a XIV. században a ham
vazás szertartása, mint a nagyböjt kezdete, általánossá lett. 10 

Hamvazószerda legrégibb hazai liturgiáját a Pray-kóclex őrizte meg. 
Feltűnő benne a exorcismus cineris, mely az európai liturgikus hagyo
mányban ritkán bukkan föl, és így hazai jellegzetességnek számíthat. 

Szintén a Pray-kódexből tudjuk, hogy bencés közösségeinknek Cluny 
példájára a szertartás után a templomot övező temetőben, hajdani nevén 
cinteremben mezítláb körmenetük volt. H 

Az I 50o-ból való Baptismale Strigoniense szerint12 ezen a napon szen
telték a zarándokok botját és tarisznyáját, akik voltaképpen szintén ve
zeklő útra készültek. 

186 



Idéztük már azt a követi jelentést, melyet I. Ferdinándnak írtak a fé
nyes portáról: a török szerint a keresztények az év bizonyos részében 
megtébolyodnak. Most itt folytatjuk: csak miután valami csodálatos ere
jű port (szentelt hamut) hintenek a fejükre, akRor térnek józan eszük-
h .. 13 oz. 

Népünk a hamvazást többfelé szentelménynek tekinti. Tudomásunk 
szerint Algyő, Maros/ele, Kiskunmajsa, Jászladány, Apátfalva (Csong
rád) idősebb népe úgy tartja, hogy aki hamvazkodik, annak nem fáj a 
feje. Előfordul, hogy a templomból hazatérők összedörzsölik homloku
kat az otthon maradottakéval, hogy azoknak se fájjon a fejük. A tápai 
anya hazaérkezve, kisgyermekei homlokára dörgöli a homlokán maradt 
hamut. A kötesdi gyerek markában a keresztapjának, keresztanyjának ha
mut visz. Rászórja ruhájukra. Ajándékot kap érte.14 

Ha Klézse moldvai faluban nem jött el a pap hamvazni, akkor a hí
vek tavalyi pimpóból, vagyis virágvasárnapi barkából maguk égettek 
hamut. Ujjukkal belenyúltak és úgy vetettek homlokukra keresztet. A 
szintén moldvai Pusztina faluban a templomi hamvazásról hazajövet az 
asszonyok meghamvazták a tányért, tálat, kanalat és csak utána fogtak 
munkához.15 

Apát/alván, Szajánban régebben szokás volt az is, hogy férfiak jártak 
házról házra és egyikük hamvazott. Fáradságukért jutalom járt. Tévedés 
volna azonban itt csak az egyházi szertartás kicsúfolására, paródiájára 
gondolni. A népiessé vált szokás bizonyára a régi török időkbeli licenciá
tus-hagyományban gyökeredzik, amikor egyes szertartásokat laikusok 
végeztek. A szokás az egyházi hamvazás újjászületésével párhuzamosan, 
lappangó gyakorlatként megmaradt, a szakrális színezet azonban elhomá
lyosodott benne. 

A rábaközi Szil faluban lapáton hamut vittek a kocsmába és rászórták 
azokra a korhelyekre, akik a farsangi mulatozást még nem hagyták abba. 
Tréfás-komolyan mondogatták nekik: porból/ettél, porrá leszelf16 

Az udvarhelyi székelység szerint a hamvazószerdán született gyerek 
halála után nem rothad el. Az akkor vágott fa sem. Így tartják a zágo
niak is. 17 

Dány öregei régebben nem gyújtottak tüzet ezen a napon. A kiszom
bori gazdasszony valamikor az egész házat hamuval hintette meg, hogy 
a bűn, baj, kár elkerülje a családot. 

A húshagyói vendégeskedés után Szihalom hevesi faluban az a szokás 
járta, hogy a hívek hamvazószerdán kenyeret, nyers ételféleségeket vit
tek a templomba. Szentclés után a pap a szegény között osztotta szét. 
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Pusztakovácsi katolikusai a megmaradt farsangi ételeket a református 
családoknak ajándékozták17i• 

A hamvazószerda és nagyböjt első vasárnapja közötti pár napnak Pölöskefőn 
hríshagyóhét, általában azonban csonkahét,U!. igy a '~ütörtöknek is ,wnkacsütörtök, 
Székelyföldön kövércsütörtök, ::,abálócsütörtök, torko.rcsütörtök, tob::.ódócsütörtök, 
Székesfehérvárott is torkousütörtök, a nyugati Kethelyen kisfarsang19 a neve. Ilycn
kor még megették a farsangi ételmaradékot, hogy kárba ne vesszen. Mccsér szigct
közi faluban a szegényeknek adják. Azután itt is szigorúan megtartották a nagy
böjtöt. Sajátságos, hogy az ország egyes vidékein ezt a csütörtököt is kövércsJitórtök 
névvel illetik. Az azonosítás, illetóleg eltolódás nyilvánvalóan másodlagos, hiszen 
szokáskészlete ezeken a helyeken is az eredeti: jól kell enni. 

Csíkménaságon kövércsütörtökön még szintén efogyasztják a húshagyókedden 
megmaradt finom eledeleket, majd a böjti tilalom ellenére táncra perdülnek. Eljár
ják a ::.sidóvecsemye nevezetű táncot. Hogy pedig Isten angyalait igazi székely fur
fanggal megtévesszék, tánc közben románosan kiereszdk az ingüket, a kalapot vagy 
sapkát a fejükön hagyják. lgy az a látszat, hogy ők nem k.atolikus magyarok, hanem 
románf)k, akiknek nagyböjtje később kezdődik. A zsidóvecsernye szó is tréfás meg
tévesztésre való. 20 

A franciskánus jámborságtól ihletett közösségek régebben, öregasszonyok itt-ott 
még manapság is végezni szokták a nagyböjt péntekjeire rendelt, de Szent X. Pius
tól már eltörölt officiumokat, zsolozsmákat is, amelyek a kínszenvedés egy-egy 
eszközéről szólnak}l 

Az elsó péntek zsolozsmája: Krisztus Umnk töviskoronája. A másodiké: Kris~tm 
Urunk lánd::,sdja éJ s::.ögei. A harmadiké: Kris::.tus Urunk szent leple. A negyediké: 
Krisztus Urunk szentséges sebei. Az ötödik már jobban ismert: a Szüzanya hét iáj
dalmának napja, szokottabb nevén fájdalmaspéntek. Olvasók és litániák, ponyván 
élő imlldságok és énekek, középkori misekönyveinkben pedig miseszövegek mutat
ják hajdani népszcrűségükct, virágzó kultuszukat.2"l 

Említettük, hogy a hamvazószerda és nagyböjt első vasároapja között 
van a csonkahét, Sümegen semmihét. Csütörtökjének hajdani kolozsvári 
neve böjtfócsütörtök (1 n z). 22/a Péntekjének XVII. századi kalendárium
ban felbukkanó neve böjtelőpéntek. Magának a vasárnapnak (Invocabit) 
csonkavasámap, a Döbreotei-kódexben böjt elő vasárnap a neve. A régi 
Gömör vármegye rimaszombati börtönkápolnájának jellemzó titulusa 
tentatio Domini a diabolo, és így csonkavasárnap a búcsúnapja. 

A vasárnap hagyományos evangéliuma (Mt 4,1-I I) csakugyan az Úr
nak a sátántól való megkísértéséről és a gonosz megszégyenítéséről szól. 
Kísértések idején a töreddmcs keresztény lélek is számíthat a zsoltáros 
ígéretre: angyalainak parancsolt felőled, tenyerükön fognak hordozni 
téged, bogykőbe ne üssed lábadat (90. zsoltár, I I). 

Ennek örömére Franciaországban,23 Tirolban, és még más német tar-
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tományokban24o is fáklyát szoktak égetni, tüzet gyújtani (fete des bran
dons, Funkenfeucr). Ez nyilvánvalóan a télte[Jletésnck egyik formája, 
amely a liturgiával is kapcsolatot tal:Ut. 

A szokás itt-ott hazánkban is feltűnik. Valószínű, hogy a XVIII. szá
zadban bevándorolt németek hozták magukkal. Csonkavasárnapot a 
szatmári, részf;ten már elmagyarosodott népsziget Funkensonntag néven 
tartja számon. Az itteni német legények fahasábokat szoktak égetni a 
szántóföldön. Régebben földíszített kocsin szalmát és fakeresztet vittek 
ki a mezőre. Imádkoztak, majd alkonyatkor a legidősebb lány szentelt 
gyertyával gyújtotta meg.2.l 

A szokást a szatmári Kaptony (Capleni) német eredetű magyar népe 
sajbózás néven emlegeti. Csonkavasárnap előtti napon a falu legelőjén 
nádból kunyhófélét építenek. Eléje lócát vagy széket állítanak. A falu 
legényei q -20 sajbóval, azaz araszos átmérőjű fakarikával és a sajbó
hajításhoz szükséges ~-4 darab méteres bottal kimennek a kunyhóhoz, 
ahol már ott találják a leányokat, akik a kunyhót körüljárva énekelnek, 
majd letérdelve imádkoznak. Az imádság után az egyik leány szeDtelt
gyertyát gyújt és azzal meggyújtja a kunyhó belsejét, mire a legények 
sajbójukat a botra fűzve megtüzesítik. Mikor a sajbók már tüzesek, az 
egyik legény a lócára helyezett deszka mellé áll, sajbóját feje fölött for
gatja, közben ezt kiáltja: sajbó, sajbó, kié ez a sajbó? Felelet: ez a sajbó 
a Szűz Már;áé és Szent Józsefé - ezzel sajbóját odacsapja ferdén a desz
kához úgy, hogy a sajbó a bottól elválva elröpül és tűzvonalat ír le. Mi
kor az első legény sajbóját már elhajította, elhajíthatja a többi is. Mind
egyik a sajbójára egy-egy szent nevét kiáltja ki. Amikor ezt már mindany
nyian elvégezték, akkor a falubeliekről elnevezett sajbókat röpítik el. 
lgy megy ez, amíg a tűz ki nem ég. Ha elalszik, a leányok és legények 
sorba állanak, együtt eléneklik az Ambár vétettem ... kezdetű egyházi 
éneket, amelynek végeztével csöndben hazamennek.26 

Nagyböjt első vasárnapját a hajósi németség Scheibensonntag néven 
emlegeti. Régebben a legények, lányok kimentek a szabadba, ahol tüzet 
gyújtottak, és csicsókát, krumplit sütöttek benne, majd amikor megsül
tek, a legények nyársra tűzték, és hajigálták, miközben ezt mondogatták: 

Scheiblein, Scheiblein weh, web, u·eh, 
Es geht ein Scheiblein auf die Höh', 
W em soll das Scheiblein gchören: 
Dem Hansl und der Resel. 



A nevén szólított lány tartozott a vele együtt emlegetett legénynek ka
lácsot (Krapfen) adni, amely ezen a napon minden háznál süit.27 

Számos hazai német faluban, igy V árgesztesen, V értessomZón sütöt
tek ezen a napon különleges kalácsot, fánkot (Brandkrapfen), hogy a bú
za majd ne üszkösödjék meg. 28 Hágyészen Pretz_lsonntag a neve, mert 
perecet szoktak sütni. 

A vasárnapot a baranyai Feked,Z9 Hímeshá~a. Babarc, Cikó németjei 
liut~elsonntag néven emlegetik. Régebben szalmával átkötözött kereket 
(Hagelrad, Halrader) hajtottak a hegyre, ott meggyújtották, majd le
eresztették a faluba. Úgy vélték;hogy ez a szertartás majd megvédi az új 
termést a természeti csapásoktól. Este a legények és fiúgyermekek (Hut
zeljungen) jókívánságokat hangoztatva járták be a falut. Ezért megven
dégelték őket. 

A játékot a nógrádverőcei német és magyar fiatalság a múlt században 
egyformán kedvelte,30 a szakrális képzetek azonban itt már kihullottak 
belőle: "Tavasz kezdetén, de leginkább böjti vasárnapok estvéin a fia
talság a faluhoz közeleső magaslatokon tüzet rak, és abba száraz tölgy-, 
de leginkább bükkfából készült kis karikákat - ők sajba néven emlege
tik -, melyek középen lyukkal vannak ellátva, tüzesít. Midőn már egé
szen lángol, egy pálcára szúrja és egy, a földre fetetett deszkadarabon 
csúsztatva, ezen felkiáltással: sajba, sajba, kié legyen ez. a sajba? Kálmá11 
Katíé vagy Magyar Amzáé? Többnyire kedvese nevét említve, a légbe 
dobja ... Ezen mulatságot leginkább német helyeken gyakorolják. Verő
cére meglátszik, midőn a két dunántúli bogdányi fiatalság szórja a tüzes 
karikákat ... " 

A nagyböjt következő, második hete, illetőleg vasároapja (Reminiscc
re) a Döbrentei-kódexben böjt másod vasárnap, Telegdi Miklósnál, to
vábbá Bujákon nevetlenvasárna p. T ápén guzsahét, guz.savasárnap, Szak
máron guz_solóhét, gu~solóvasárnap, Hangonyban vitérhét, vitérvasárnap, 
Győr vidékén torkoshét, illetőleg torkosvasárnap,31 Kresznerics szerint 
világoshét, mert ennek vasárnapján az evangéliumi szakasz Urunk színe
változásáról szól. 

A harmadik (Oculi), a Döbrentei-kódexben böjt harmad vasárnajJ, 
Telegdi Miklósnál böjtközépvasárnap, egy XVII. századi evangélium-ma
gyarázatban szemek vasárnapja. 

Szinnyei Merse Pál egyik koratavaszi tájat ábrázoló képének az Owti 
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nevet adta. A hajdani deákos múveltségú úri vadászok a vasárnapot az 
ez idő tájt kezdódó szalonkales miatt tartották számon. 

~rdemes ehhez azokat a rigmusokat idézni, amelyeket a vadászok a böjti vasár
napokhoz (Schnepfensonntage) fűznek. Egy Zirc vidéki félnépi magyar regula sze· 
rint Reminifcere: keremi gyere! Oculi: itt vannak •zi! Laetare: sok szalof7ka iár-d 
Judica: rosszkor iár. Pal!114rum: nincs vásár. Quasimodo vasdrn4pián ül SZtJlonka 
tJ toiásán. 32 

Német változata kedvező idój!nh esetén: 

Ha pedig rossz az idő: 

Reminiscere, auf Scbnepfenmcbe geb, 
Oculi, d4 kommen sie, 
LtJetare, das ist dtJs W abre, 
Judica, sind sie aucb noch dtJ: 
P tJlmarum, T rtJlltJrum! 

Reminiscere, noch Eis und Srbnee, 
Oculi, sind sie nicht bie, 
Laetare, nicht einmal rare, 
]udictJ, noch keine da, 
Palmarum, Trallarum! 
Quasimodogeniti, balt, 
J/iger balt, ;etzt brüten siefil 

A görögkatolikus liturgia szerint most van a keres~thódoló vasárnap, 
evangéliuma (Márk 8,34,35) nyomán: aki engem akar követni, vegye föl 
kere~tjét. A liturgikus ének: a T e kereszted elótt leborulunk Urunk és 
a Te szent feltámadásodat dicsóítjük. 

A hét és vasárnap nevei Tápén nevetlenhét, nevetlenvasárna p, Bujákon 
fehérvasárnap, Győr vidékén búzahét, Kunszigcten buzsahét, Ráhagyar
maton guzsahét,34. Erdélyben böjtközép, böjtközépszerda (q 57, 16oo),31J/" 

a kalocsai tájon, Szakmáron fébűthét, fébűtvasárnap. 
A rákövetkező szerda lócsei kalendáriumbeli neve böjtközépnap, Ha

hóton kántorhét, Kresznericsnél böjt dereka. Öreg kalocsaiak félböjt
szerda néven emlegetik és szigorúan megböjtölik.35 Horvát-szlovén neve 
is hasonló: sredopostna. A hétnek a középkori egyházi latinságban hehdo
mada me diana, a napnak pedig nyilván evangéliumának a verse miatt: 
ha pedig vak vezet világtalant, mindkettó gödörbe esik (Máté q, 14) 
coecus natus volt a neve.36 

A nap hagyományvilága elevenen él az eleki németség körében. Neve 



Mitte in der Fasten. Itt ellenkezőleg: a szigorú böjt erre a napra kissé 
fölenged és a télkihordás egyes mozzanataival is összeszövődött.37 

Schram Ferenc rövid, de jelentős utalásából38 tudjuk, hogy a Rákóczi
birtokok több helységében ezen a szerdán (in medio Quadragesimae) 
akár a lakosok adóba, akár a mészárosok árendába aranyozott szarvú ök
röt szolgáltattak a földesúrnak. A terminus talán a beuf de la mi-carhn::
hajdani hagyományvilágával egyezik. 

Nyilvánvalóan ugyanerről a böjti szokásról sarjad, de a nagypéntek
hez, a közvetlen húsvéti készülödéshez tapad a hajdani kecskeméti bika
hajsza. "Szigorúan tartott nagyböjt korlátozta a mészárszéki húsfogyasz
tást. Hogy tehát a székállók hosszú fogat csináljanak a fogyasztóközön
ségnek húsvétra, az újfönt meg-megeredő szarvasmarha-vágást ünnepé
lyességgel szokták bevezetni. Hízott bikát szatagoztak föl nagypénteken, 
a szarvát megaranyozták és legényeik vérebek kíséretében vitték a váro
son kívül álló vágóhídra."39 

A negyedik (Laetare) Tápén, Szakmáron, északi csángóknál40 süket
hét, süketvasárnap, a Winkler-kóclexben még süketpéntek is, Hollókőn 
csíkvasárnap, Győr vidékén guzsahét. Kresznericsnél guzsásbét, Mező
földön guzsapéntek,41 a Döbrentei-kódex szerint guzsalyütővasámap, Te
legdi Miklósnál, napjainkban is Bujákon guzsalyvasárnap. Erdélyben 
(1 56o) böjtközépvasárnap_41f& A régiségben még vigadozóvasárnap 
(1635), másként rózsavasárnap (1635). Az elnevezést az magyarázza, 
hogy a pápa aranyrózsát szokott szentelni, amelyet előkelő és jámbor 
világi személyiségeknek küld ajándékba.42 Aranyrózsát kapott Nagy La
jos felesége VI. Kelementől, Erzsébet királyné pedig XIII. LeótóL 

A guzsaly megnevezés nyilvánvalóan az asszonyi szövés-fonás befeje
zését jelenti. Tavaszodik, kezdődik a mezei munka. Mihálygergei jellem
ző hagyomány szerint guzsalyvasárnap hosszú mctélt tésztát kell enni, 
hogy majd vékonyszálú legyen az új kender.43 

Az ünnep német neve Sommertag, amely a tavaszvárásra, melegedö 
időre utal. Régebben Kelet-Németországban e napon hurcolták ki a telet 
jelképező bábot (Todaustragen) a városból, majd elégették.44 

Ennek - tudomásunk szerint - egyetlen hazai, éspedig nyilván az ősi 
szülőföldről hozott erdélyi szász nyoma,'•5 hogy Brassó városában egy 
szalmahábot cifrán felöltöztettek, s sárga fátyollal bekötve, vitték a 
Szentmártonhegyre, ahol egész nap táncoltak a feltűzött báb körül. Este 
levetkőztették, és sajátságos temetési dallam éneklése mellett gödörbe te
mették. A szokást I 7 I 4-ben tiltotta be a brassai tanács. 

Minthogy a hagyomány tájanként és népenként az Egyháznak más-mús 
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tavaszi ünnepéhez kapcsolódik, jónak láttuk, hogy a mi szakásainkat a 
virágvasárnapi kiszejárásnál együttesen méltassuk. 

Az ötödik (Judica): általában és ismerten feketehét, feketevasárnap. 
Szlovákul: smrtna, cema (nedelja). Rá következik a feketehétfő. A meg
nevezés Melich odavetett megjegyzése szerint német eredetű. A Lányi
kóclex szerint ez a sükethét, süket-casámap,46 előtte süketpéntek, a mura
közi horvát nyelvjárásban is gluha, vagyis süket (vasárnap).47 Somogyi 
Elek szerint'i8 keresz.thét, keresztvasárnap (dominica de passione). 

Liturgikus hagyomány, hogy feketevasárnaptól a feltámadási szertar
tásig a templomi feszületeket, továbbá a főoltár képét violaszín lepellel 
eltakarják. Egyes kutatók szerint ez a nap evangéliumával függ össze: 
Jézus azonban eltűnt és kiment a templomból (János 8, 59). A lepel (Hun
gertuch) a középkorban sokszor egyúttal szegények bibliája is volt, mert 
sorjában vagy Jézus egész életét, vagy pedig kínszenvedésének állomásait 
festették rá.49 

A böjti lepel nálunk sem volt ismeretlen, de fennmaradt figurális ern
lékről sajnos, nem tudunk, följegyzéssei is kevéssel dicsckedhetünk. A 
magyar középkorban a mennyezetről, a triumphus gerendájáról csüngött 
le és teljesen eltakarta a szentélyt, illetőleg a miséző papot a hívek szeme 
elől. A délnémet jámborságra mutat a soproni Szent György-templom 
leltári adata (r 5 34): in der ladt der Syben Schmertzen zuegehörig zehen 
slayr vund ain vbersylberte tafl.50 Az 1727. évi canonica visitatio jegyez
föl Ecseg palóc faluban: pro quo altari est tempore quadragesimae cor
tina mysteria passionis repraesentans.51 Ismereteink szerint ez a Hunger
tuch egyetlen magyar nyelvterületen való előfordulása. 

A vasárnap nevéből érthető, hogy régebben a falusi asszony- és lány
nép az ország számos vidékén fekete gyászba öltözve ment a templomba, 
Püspökbogád, Hajdúszoboszló és bizonyára még más helységek katolikus 
családjaiban odahaza a szentképeket is fekete kendővel, ruhával takar
ták le, amint a templomi oltárokon látták. 

Székesfehérvári gazdák feketehéten nem dolgoznak a szőlóben.52 

Szarvas és Endrőd szlovákból magyarosadott katolikus népének töre
dékes köszöntői53 nyilvánvalóan még az egykori felvidéki szülőföld tel
jesebb hagyományának emlékezetét őrzik. Az endrődi gyerekek házról 
házra járva, kosarakból zöld búzát szórtak a küszöbre. Tojást kaptak érte 
ajándékba. 

A szlovákiai .falusi nép körében a virágvasárnapnál később még mél
tatandó kiszejárás, szlovákul morena, marmarienna már feketevasárnap 
(smnna nedela) sorrakerüL Csak egy jellegzetes árvai mozzanatra uta-
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lunk: Turdossin (Turdosin) faluban a bábot istentisztelet alatt a temp
lomban végigviszik. Onnan egyenesen a folyóhoz mennek vele, és bele
dobják a vízbe.54 

Hatodik (Palmarum): közismerten és már az Érdy-kóclexben vzrag
hét,55 virágvasárnap. A régiségben virágcsütörtök,56 a Veszprémi-kódex· 
ben, a szegedi népnyelvben pedig, de elvétve más tájakon is virágszom
bat. Az ünnepről a nagyhét kezdeteként szólunk. 
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VIRAGV ASARNAP 

Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas je
ruzsálemi bevonulását: sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, 
mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták. Az előttejáró és utána 
tóduló sokaság így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Aldott, ki az Or 
nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Mt 21, 8). Ennek nyomán került 
az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás 
körmenet. 

A körmenet tehát jeruzsálemi eredetú, ahol a legutóbbi időkig minden 
esztendőben megismétlődött a jeruzsálemi püspök személyében az Úr jel
képes bevonulása a szent városba. A körmenet népe a falakon kívül gyü
lekezett. Itt történt a pálmaszentelés. A kapukat bezárták a menet előtt, 
csak később nyitották meg. A püspök szamárháton vonult be, a kanono
kok és hívek pedig ruhájukat terítették eléje. A pécsi egyházmegyében is 
volt a középkorban körmenet: a hívek itt is ruhájukat terítették az útra. 1 

Talán ennek a liturgikus hagyománynak elnépiesedett maradványa, hogy 
számos helyen vagy virágvasárnap, vagy nagypénteken kirakják a téli 
vastag ruhát az udvarra, utána pedig elteszik jövőre. 

A szentelés középkori monasztikus szertartásáról a Pray-kóclex tájé
koztat bennünket. Archaizmusai közül említésre méltó, hogy az egész 
falut megjáró körmenetben az Írás e szavainál: percutiam pastorem, a 
papot a barkaággal megveregették.2 Altalános hagyomány szerint Jézust 
vagy az evangéliumos könyv, pedig feszület jelképezte, amelyet zöl
delő ágakkal díszítettek. Németországban és Ausztriában a körmeneten 
egy fából faragott, kerekeken járó szamarat (Palmesel) is körülvezettele 
Ezt is virággal és zöld ággal ékesítették.3 Van adatunk arra, hogy a né
met lakosságú Bártfa városában a XV. században a virágvasárnapi kör~ 
meneten szamárháton ülő Krisztus-szobrot is vezettek.4 · 

'95 



Altalánosnak tetsző régi hagyomány szerint már a virágszombati bar
kagyűjtés is paraliturgikus cselekmény volt. Van adatunk arra, hogy a 
vigílián körmenet indult a barátok sümegi templomából a barkahordozó 
gyermekek elé (1714).5 A barkát Szabadkán a Rókus-kápolnában gyűj
tötték össze.6 A hívek körmenetben innen vitték át az ünnepen a közeli 
Teréz-templomba, ahol a szentelés történt. Majd liturgikus előírás sze
rint a templomi körmenetben is részt vettek vele. 

A századfordulón a göcseji iskolásgyerekek szombaton mentek ki az 
ágakért a közeli erdőre vagy hegyre. Ez alkalommal a fiúk fekete cukor
süvegből készített zsákot tettek a fejükre. Fel is bokrétázták, felpántli
kázták, oldalukra pedig fakarclot kötöttek. A kislányok fejükön fehér 
koszorúval jelenek meg az iskolában. Innen a mester, vagyis tanító ve
zetésével párosan, nótázva mentek ágakat vágni. Miután ez megtörtént, 
a magukkal vitt ennivalót, többnyire tojást, elköltötték. Akadt gazda, aki 
a hegyen borral is megkínálta őket. A szentelésre szánt ágakat vállukon, 
most már valamelyik virágvasárnapi éneket énekelve, vitték hazafelé. A 
templomot háromszor megkerül ték, majd az ágakat odaállították az oltárt 
környező falakhoz. A hívek másnap ebből vettek maguknak.7 

A felsőnemesapáti kisdiakok apróbb testvéreikkel virágszombaton mar húsvétra
készült ünneplő ruhájukban jelentek meg az iskolaban. Karonülő apróságaikat 
a menyecskék is elhozták. Az iskola udvaran szépen felsorakoztak, és tanítóik kísé
retében hangos énekszóval vonultak a bíró házáig, ahol már várták őket: 

Hej kosr_orú, kosr.orú, 
Sr_ép színű és jósr_agú, 
V annak benne virágok, 
Kis rovidke r.oldágok, 
Cifra kicsiny levelek, 
V annak benn üres helyek. 

Liliom a tisr_taság, 
Sr.elidség a gyöngyvirág, 
Rózsa szeretet jele, 
Zőld a remény levele, 
Cifra kicsiny levelek, 
V annak be11n üres helyek. 

A bíró viragzó barkát osztott ki a gyerekek között. akik éneküket az udvaron 
mégegyszer elénekelték. Innen a templomba menet mar a liturgikus ünnepi himnusz, 
a Gloria, laus et hon or magyar masát zengedezték: Dicsőség és dicséret N eke d 
megváltó királyunk, kinek gyermeki n;ép sereg mond édességes éneket. Harangszó
val fogadták őket. Bent a templomban leraktak a hozott barkát. Masnap ezt szen
telték meg, és osztottak ki. 



A szegedi tájhoz tartozó Balástyán az ágakat szintén iskolásgyermekek 
szokták összegyűjteni Gergely napjától egészen az ünnepig. Fáradozásu
kért némi ajándék járt. 

Hajós német faluban fiúgyermekek a barkacsomót söprű módjára len
nel erősítik egy botra és úgy viszik a nagymisére. Ebből egy-egy jut a 
nagyanyjuknak, keresztanyjuknak, esetleg még más ismerősöknek is. Az 
ágakat délután hordják szét. Piros tojást kapnak érte. A megmaradt bar
kát a ház kerítésére tűzik és nagyszombatig otthagyják, amíg meg nem 
szólal a feltámadást jelző harangszó. Ezután tűzvész ellen fölviszik a 
padlásra. A régieket időnként elégetik, és a kert földjére szórják.8 

A hagyományt céltudatos kutatással bizonyára még napjainkban is 
gyarapítani lehetne. Figyelmet érdemel benne a diákság, később fiúgyerc
kek rekordációs tevékenysége, amely még föltétlenül a középkorba nyúlik 
vissza, és idézi a pueri Rebraeorum hozsannázását. Az ábrázolás a hazai 
ikonográfiában egyébként ritkán fordul elő. Figyelmet érdemel azonban 
a Kálmáncsehi Breviárium egyik miniatúrája.9 

A Bakonyvidéken a hívek olvasójukkal körülfogva tartják föl a bar
kát szentelésre.10 Horvátzsidányban a legfiatalabb családtag viszi a bar
kát szenteltetni.10/a. 

Kömpöc tanyaközség szegedi eredetű népe- új temploma leányegyház 
lévén, ahol nincs barkaszentelés - úgy segít magán, hogy az előtte álló 
fűzfákról vág le egy-egy ágat. Szentelménynek tiszteli és hajlékában ezt 
tűzi ki. 

A virágvasárnapi szentelt barka, más népi nevein bárka, cica, Kapnikbányán cica· 
berke, görögkatolikusoknál cicuska, Göcsejben cicamaca, cicemaca, cicabarka,ll 
macuka, Bátyán cicaméce, Székelyföldön pimpó, Aranyosszéken, Torockón fűzfa· 
ci cula, poling a, t2 a Borsavölgyében picus, 13 nagyrabecsült népi szentelmény: Krisz· 
tus királyi menetének tanúja és emlékjele.14 

Mikes Kelemennek, a Fejedelem nagypénteken történt haláláról írt 
levelében olvassuk: virágvasárnap gyöngeségmiatt nem mehetett temp
lomba, hanem a közel való házból hallgattil a misét. A mise után amely 
pap odavitte neki a szentelt ágat, térdenállva vette cl a kezéből, mond
ván, hogy talán több ágat nem fog vemzi.15 

A virágvasárnapi s.:entelt barkát Somogyi Elek szerint16 azért szentelik, hogy 
mindnydjan azon hívek, a/Uk ájtatosan fogának vétek élni, minden testi s lelki vesze· 
delmektól Istennek kegyelme által megóriztetnének. Mert abban áll azoknak meg
szentelések, hogy azok a lakosok, a/Uknek bajlékába találtatnak e megszentelt ágak, 
az ördögnek minden ártalmitól szabadok legyenek. Hogy azoknak mindennapi 
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s<.emlélése minkct arra integesse11, miképpen kellessék a mi életünknek ártatlan.;d
gával, azaz a ióságos cselekedeteknek gyakorlástival virágz.ammk. 

A szentelt barkát használják orvosságul. A szegedi tájon a család 
mindegyik tagja hideglelés ellen elnyel belöle egy-egy szemet. Máshol 
torokfájásról nyelik. A hagyományt Csorna népe is ismeri.17 Az Ipoly
vidéken azt tartják, hogy a tavalyról megmaradt barka és húsvéti morzsa 
füstje fölött fejjel lefelé lóbált gyerek kigyógyul a szemverésbőL Hcrceg
.fZántón hasonlóképpen. Sá1zdor/alván a barkával a haldokló fölött ke
resztet rajzolnak boldog kimúlásért. T á pé n a halott koporsajába teszik. 

A matyóknál az eladólányt megvercgetik a szentelésről hazahozott bar
kával, hogy minél hamarabb férjhez menjen. 18. Nyírvasvári görögkatoli
kus családjaiban az édesapa szokta megveregetni a gyerekek hátát. Sarud 
gazdái a jószágot vesszőzték meg vele. E szokás az aprószenteki korbá
csolással keveredett. A palóc Szék faluban, hogy a ló jól menjen: a barka 
között ostorhegyet is szenteltetnek a templomban.19 Szíhalmon széna
és szalmakazalba szúrják. Egyes vidékeken, ha valaki a passió alatt a 
~zentelt barkából keresztet csinál és odahaza felszögezi a pajta ajtajára, 
akkor a tehén tejét nem bírják majd elvenni. Máshol a szentelt barkát a 
mcstergerenda mellé teszik, mert kiilönben a gonoszok megrontanák a 
tehenet. Eger vidékén, ha a virágvasárnap szentelt barkával megvesz
szőzik a tehenet, nem fog véres tejet adni. Szegeden, hogy a sertésvészt 
távoltartsák, az ólküszöb alá szentelt barkát tesznek. Makón a hazahozott 
barkából kevernek a jószágok ételébe. Vastagabb ággal a disznók elede
lét kavargatják. Hasonló gyakorlat él DeszkP-n is. Kiszomborban egy 
barkaszemct a ló, tehén homlokán dörgölnek szét, hogy a nyila ne csap
jon beléjük. 

Az Alföldön a méhkasok elé teszik, amikor először viszik a szabadba. 
Azt hiszik, hogy akkor a méhek sok mézet gyűjtenek, és jól rajzanak. 
Néhol, így Németprónán (Slovenské Pravno) a szentelt barkát porrá ége
tik és a vetőmag közé vegyitik,w hogy jó termés legyen. Zirc németsége 
három szemetakútba dob, hogy a családnak jó vize legyen. Bőven termő 
lesz az a gyümölcsfa, amely alá a templomból virágvasárnap kisöpört 
szemétből raknak- Nagymányakan egyebek között a padláson tartott 
gabonába szúrják.21 

A bokortanyák evangélikus tirpák népe örül, ha ismerós katolikus csa
ládoktól szentelt barkát kap.22 Oltalmazó célzattal az elsőház kamrnód
jára vagy tükör mögé kerül. 

Jellemző, hogy a torockóvidéki unitárius és református magyarak I; 



igen kedvelik az Aranyosszéken fűzfacicula, Torockón polinga néven em
legetett virágvasárnapi barkát, amelyet Torockószentgyörgy katolikus 
templomában szentelnek. Kitűzik a padlás gerendájára és nyári vihar 
idején tűzbe vetik. 

Több helyen ismeretes az a hiedelem is, hogy a szentelt barkát nem jó 
bevinni a házba, mert akkor sok légy lesz. Ezért vagy a pincébe, vagy 
a padlásra viszik, vagy pedig az ereszet alatt tűzik fel. Itt az eredeti 
funkció elhomályosult. Elfelejtették, hogy őseik azért tűzték ki az ágakat 
a szabadban, hogy a villámok mintegy meglássák őket és elkerüljék a há
zat. 23 Maga a szokás megmaradt ugyan, de most már új értelmezést ad
tak neki. 

A barka égiháború idején országszerte használatos. A régi szabadké
mények világában a szegedi tájon ilyenkor szentelt gyertya lángjánál 
meggyújtották. Kémény alá tartották, hogy füstje eloszlassa a rossz fölle
geket. Sándorfalván vihar, jégverés esetén előveszik, apróra összevag
dalják. A konyhában felfordítják az asztalt, négy lábára ráteszik az ap
róra vágott barkát és úgy imádkoznak mellette. 

Szilágyságban égzengéskor szentelt barkával füstölik a szobát ~a vesze
delem ellen.24 

Hangonyi búcsúsok zarándokútjukra is elviszik a barkát, hogy az égi
háború, villámcsapás elkerülje őket. Domoszló palóc faluban a gyerekek 
szentelt barkából formált négy keresztet ásnak el a szőlő négy sarkába. 25 

Göcsejben szalmazsákba teszik, hogy a villám be ne csapjon a házba.26 
Kethelyen tűzre vetik, hogy füstje megakadályozza a villám becsapását. 
Másik részét húsvét napján a mezőre viszik, letűzdelik, hogy a jég elkc
rülje a vetéseket. Ilyenkor mindenfelé térdenállva ájtatoskodó embereket 
lehetett látni a múlt század végén a földek között.27 

A pécsi Nagydeindal szőlőhegyen égiháború, jégeső ellen barkát vet
nek az Atya, Fiú, Szeodélek nevében tűzre. 

Mintha igazában csak korunkban bontakoznék - talán a hazai német
ség hatására, - az a szokás, hogy a virágvasárnapi barkát nagypénteken, 
húsvét napján kiviszik a temetőbe és a hozzátartozók sírjára szúrják. Is
meri Szabadka bunyevác népe is. Bátyán annyi barkaágat raknak a teme
tói nagykeresztre, ahány elhalt tagja van a családnak. Budaőrs és a kör
nyékbeli német faluk mintegy Emmaust járva, húsvéthétfőn kiviszik a 
temetőbe, de ki a mezőre, vetésekre is. 28 Erdősmárokon a barkát a gazda 
földjére, a gazdasszony pedig az elhalt hozzátartozók sírjára viszi. 

Ha valakit virágvasárnap temetnek, az eleki németek a pap kis kézi
keresztjére (pacificale) barkát kötnek.29 
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Privigye (Prievidza) és Garamvölgye szlovák anyái a barkaszentelésre 
és passióra elviszik gyermekeiket, akik még nem tudnak beszélni, hogy 
mielőbb oldódjék meg a nyelvük. Hasonló Pölöskefő, Balatonendréd 
magyar hiedelme is: a néma, nehezen beszélő gyereket el kell vinni 
passiómondásra. 

Hangonyi szólás szerint: mondassuk rá a pa.csiót. Zalaszentbalázson 
azért viszik őket, hogy majd ne féljenek a mennydörgéstöl. Ebbe a hic
delembe nyilvánvalóan belejátszott a szentelt barka sajátos szentelményi 
alkalmazása is. A nógrádi Kálló faluban ez a nagypénteki passió alatt 
történik. 

A hagyomány nyilvánvalóan a jeruzsálemi gyermekek hozsannázásá
ból meritett ösztönzést. 

Virágvasárnaphoz itt-ott archaikus tavaszünneplő hagyományok is fű
ződtek. 

Nagykörü alföldi faluban virágszombaton a gyerekek kolompot köt
nek a nyakukba, és az utcákon szaladgálva kolompolnak. Este, amikor 
már az emberek fekvőre tértek, a legények befogtak egy lovat az ekébe, 
és a lányosházak udvarán vagy kertjében barázdát szántottak és virág
magot vetettek bele. Akadtak olyanok is, akik az ablak alá orgonatövct 
ül tettek. 

Otok szlavóniai horvát faluban virágvasárnap a kutakat virággal szak
ták a lányok díszíteni. A szombaton szedett virággal vasárnapra virra
dóra fölékesítik kedvesük kútját, kiskapuját, kerítését. A lány leendö 
napa a kút vödrébe tojást tesz jutalmul, húsvétra ezt festik meg. Mi
előtt elmennének a kúttól, megtöltik a vályut vízzel, és anyanyelvükön 
ezt éneklik: én fölkeltem kora reggel, vizet merek jó napamnak. Édes 
napam, kegyes napam, nyisd meg nekem kiskapudat. Ha a lány már 
jegyese is a legénynek, akkor a kútgémre a virág mellé magaszötte cifra 
törülközőt is tesz jövendő napa számára, aki fönthagyja, hogy a falu népe 
templombamenet lássa. Ebéd után hálából kalácsot is visz leendő menyé
nek, hogy a házát megbecsülte.32 

Virágvasárnap a Kiskárpátokban sok helyen apró szlovák lányok zöld 
fűzfaággal járnak házról házra. Az ágat teleaggatják szalagokkaL és üres 
kifújt, de sásbéllel, színes ruhadarabkákkal körülfogott tojáshéjjaL Ezt 
"Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére" teszik, miközben az ablakok 
alatt Jézus kínszenvedéséről énekelnek. 33 A szokás katolikus tirpákjaink 
között is él. A lányok az evangélikus családokat is fölkeresik}Vi 

A hagyomány Litke palóc faluban húsvét vigiliájára került át. A legé-
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nyek nagyszombat reggel először tojást gyűjtöttek, majd az erdőből rep
kényszerű billinget hoztak, hogy a lányok koszorút kössenek belőle. Amíg 
a koszorúkötés megtörtént, a reggel kapott tojásból rántattát sütöttek, 
de úgy fújták ki, hogy héját utána cérnára füzhessék. A rántattát meg
ették, majd a lányok a koszorúval a templomi zászlókat, kereszteket díszí
tették. Ezt Márk napján búzakoszorúval cserélik ki. A legények a tojá5-
héjból készített füzért a templom falára vagy a közelben egy fára füg
gcsztették.35 

A hagyomány bizonyára sokkal gazdagabb helyi változatokban élt, 
mint amennyire a kutatásból, gyűjtésből ismeretes. 

A palócok körében számos faluban fekete-, dc főleg virágvasárnap 
máig él a kisz.ejárás, kisz.ehajtás, máshol villőzés. Minthogy a játék nem 
szakrális, illetőleg liturgikus fogantatású, csak éppen utalunk rá. Egyéb
ként Manga János kiváló kutatásai~ti a részletezést fölöslegessé is teszik. 

A kisze-hagyomány az archaikus pogány téltemetésnek, tavaszvárás
nak színes megnyilatkozása, amely a szlovákoknál, cseheknél, morváknál 
is a mienknél gazdagabb változatokban ismeretes. A kisze szalmával tö
mött, felöltöztetett és a falun kcr~sztiilhurcolt, végül elégetett vagy vízbe 
dobott fabáb. Lányok, menyecskék, gyt:rekek énekszóval kisérik. 

A moldvai Kléz.se csángó legényei virágvasárnap belefújnak tilinka. 
nevezetű fűzfasípjukba. Ez a babajgatás; Célja - mint mondják - hogy
a halottak meghallják és várják a húsvéti feltámadást. 37 Eredeti célzata 
szerint nyilvánvalóan a tavaszt költögették vele. 
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NAGYHET 

Nagyhét, Somogyi Eleknél sanyarúhét,1 az őrségi Bajánsenye reformá
tusainak ajkán videshét2 (vizeshét). A természet tavaszi újjászületése az 
embert is analógiás jellegű megújulásra, tisztálkodásra indítja. Ezek az 
ősi tavaszi lusztrációs szokások az ember egészségének és jólétének bizto
sítására, a betegségek távoltartására, a háztájék és jószágok megoltalma
zására irányulnak. A velük összefüggő mágikus múveletek népünknél 
leginkább nagyhéten történnek. Ez egyúttal a húsvéti előkészületnek és 
wllásos megindulásnak, olykor telítettségnek testi, de főleg lelki tisztál
kodásnak ideje, alkalma még a század elején is. Töredékei egyének, 
olykor még falusi közösségek mágikusnak érzett cselekedeteiben, munká
jában máig fölcsillannak. 

A palóc még a századfordulón is megtisztította egész portáját. Ki
hordta az istállót, kijavította a melléképületeket, söpört, tapasztott, me
szelt, egészen megfiatalodott a hajléka. Szerszámait rendbehozta, néha 
ki is fényesítette. Minden holminak, még a legkisebbnek is ragyognia 
kellett a tisztaságtól. Mikor a házával rcndbejött, akkor elhalt hozzátar
tozóira gondolt: sírjukat fölfrissítette.3 

Hasonlóképpen történik az ország többi vidékén is. Így Magyarpolány 
német népe éppúgy rendbeteszi és felkoszorúzza a sírokat, mint halot
tak napjára. Szil rábaközi faluban nemcsak a temetőt, hanem még árkait 
is megtisztítják húsvétra. Minden sírt rendbehoznak. Azokét is, akiknek 
már nincs családbeli gondozójuk. Végül a sírokra barkacsokrot raknak.4 

A tisztálkodás főképpen nagypénteken és nagyszombaton érte el mágikus
szakrális teljesedését. 

Algyő sajátos régi, már inkább c;ak emlékezetben élő hagyománya, 
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hogy nagyhét elején a gazda az udvaron összegyűjtötte, rendbetette min
dcn munkaeszközét és imádkozott fölöttük. 

Az Egyház lelkérc köti híveinek, hogy évente legalább egyszer, húsvét 
táján szülessenek újjá. Járuljanak a szentségekhez: gyónjanak, áldozza
nak. Ezt a parancsot a nép általában még a század elején is igen komo
lyan vette. Maga a családfő: édesapa, édesanya szigorúan gondoskodott 
arról, hogy minden arravaló gyermek, de a szolgáló és béres is elvégezze, 
mert csak így, a kegyelem állapotában válik méltóvá a húsvéti szentelt 
eledelek elkölté5ére. 

Ilyenkor az idösebbeket a fiatalok megköt•etik, vagyis bocsánatukat kérik, sok 
helyen kezet is csókolnak szüleiknek. Ezt a megkérlelést olykor a szüló gyermekével, 
a gazda béresé\·el szemben is megtette. Hajdani szegediek azokat is fölkeresték, 
akikről úgy érezték, hogy megbántották valamivel öket. Indulás előtt, ha máskor 
nem is, sokfelé megcsókolják a szülők kezét. Szubogy palóc faluban a szülók meg· 
követése így hangzik: engedjen, ha valamivel megbántollam, lsten is meg fog 
engedni! A felelet: kész az engedele n, clmehetszfá A felnémeti felelet: én me ll
bocsátok, bocsásson meg az lsten! A gyónni, továbbá búcsúra induló Hollók,Jn 
nemcsak hozzátartozóitól szokott bocsánatot kérni, hanem minden falubelitól is, 
akivel menet közben találkozott. A hangonyi gyónó így engesztelte hozzátartozóit: 
Jézus sebeire kérem, bocsásson meg, gyónni s-zeremék! Egyébként Lázár István 
hajdani hangonyi plébános, a penitencia méclegelésében a szentatyák tanitása szer\nt 
járt el: a nagyevónek, pazarlónak böjtöt és imád~ágot, a fukarnak a szegények 
számára adakozást, az iszákosnak idó~zakos megtartóztatást, a tolvajnak a lopott 
holmi visszaadását szabta ki.6 Fertóhomokon gyónás előtt minden családtag bocsá
natot kért egymástól. Patos/án így szoktak búcsút venni: bocsáss, bocsásson miig, 
ha val.amit vétöttem. A felelt: Istené a bocsánatr A hagyomány görögkatoliku
saink között is él. 

A tridenti zsinat az évenként, húsvét táján végzendő gyónást lelkér<: 
köti a lelkipásztornak és a híveknek. Ezt még a múlt században is a 
gyónócédula (schedula confessionis) igazolta,s amelyet a gyónó a paptól 
kapott. Régi családi imádságoskönyvekből egy-egy még előbukkan belő
lük, valami rányomtatott épületes szöveggel. Ilyen: boldog ember, kinek 
bűnt nem tulajdonít, nem számolja be lsten a t·étket, és lelkében nincs 
álnokság (~ 1. zsoltár). Kézzel még ráírva a helység és évszám. E gyónó
cédulákat - mint már láttuk - a múlt században, Kethely zalai faluban 
vízkereszti házszentelés alkalmával az asztalra készítették. A plébános 
jelenlétében a céhmestcr, vagyis sekrestyés, cérnára fűzve gyűjtötte ösz
sze. Ha valakié hiányzott, a pap buzdította, hogy húsvétkor majd ne 
maradjon el. A gyónócédula egykori hagyományvilága ebből következő
leg nyilván színcs volt. 

203 



Sajátos helyi hagyományként húsvéti gyónásukat a Máriabesenyő kör
nyéki faluk (Dány, Kálló) férfiemberei közül sokan itt a búcsújáró he
lyen, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján szakták végezni. 

A bűnvallomás, penitenciavállalás más laicizálódott formáiról a hét 
szentség néprajzáról tervezett munkánkban szecetnénk megemlékezni. 
Itt csak egy Tamási tolnai faluban följegyzett hagyományra utalunk. 
A század elején itt még akadtak jámbor öregasszonyok, akik nagypéntek 
délután, tehát a Megváltó halálának órájában, a Kálvária keresztje előtt 
letérdepdve, magának Jézusnak gyóntak meg és mentek húsvét ünnepén 
áldozni. Az efféle kisegítő módok nyilvánvalóan a hódoltság pap nélküli 
katolikus világában, licenciátus jámborságában szülcttek. 

A franciskánus passiómisztika mélységcs népi hatására vall, hogy nagy
böjtben, főleg nagyhéten, régivágású közösségek, társulatok, de egyének 
is iparkodtak átélni az Úr szenvedéseit. 

Az általánosnak mondható templomi, illetőleg kálváriai stációjárás mellett, jám
bor öregek között máig él egy nagyhéti áJtatosság, amely már a Thewrewk-kódex
ben9 fölbukkan, és részben az orális gyakorlat, részben a szakrális ponyvairodalom 
révén a legutóbbi időkig ismeretes volt. Eszerint a jámbor lélek virágvasárm1p 
40 Miatyánkot és ugyanannyi Üdvözlégyet, 1 Hiszekegyet mond el Krisztus 40 napi 
böjtölésének emlékezetére. Nagybétfán H Miatyánkot és Üdvözlégyet, I Hiszek
egyet annak emlékezetére, hogy az Üdvözítót földi életének B· esztendejében tulaj
don tanítványa eladta. Nagykedden 30 Miatyánkot és Üdvözlégyet, I Hiszekegyet, 
hogy 30 ezüst pénzen adta el. Nagys:zerdán I 5 Miatyánkot és Üdvözlégyet, I Hiszck
egyet azoknak a fájdalmaknak emlékezetére, amelyeket Jézus fej.én a töviskorona 
okozott. Nagycsürortökön 12 Miatyánkot és Üdvözlégyet, 1 Hiszekegyet azért, hogy 
Jézust éppen legszomorúbb állapotában hagyta el I2 tanítványa. Nagypénteken 
5 Miatyánkot és Üdvözlégyet, 1 Hiszekegyet öt szent sebének tiszteletére. Na,no
sr.ambaton 40 Miatyánkot és Üdvözlégyet, 1 Hiszekegyet annak emlékezetére, hogy 
Jézus 40 óráig feküdt a koporsóban. Húsvét napján szintén ugyanannyit azért, hogy 
az Üdvözítő feltámadása után még 40 napig társalgott tanítványaival és az első 
hivekkeJ.10 

A pápaimádság hasonlóképpen a középkor televényéből sarjadt és 
virágzott a legújabb időkig, főleg a szegedi táj ponyvairodalmában és 
szakrális hagyományaiban: a bűnbe merült embert a Jézus Krisztus kín
szenvedésén és kereszthalálán való épületes elmélkedés, töredelem ment
heti meg a kárhozattóL U 

A Gömöry-kóclex magyar előadásának forrása Dionysius Carthusien
sis XV. századbeli karthauzi szerzetesnek munkája, az Aureum Speculum 
animae peccatricis: docens peccare vitare, o.rtentendo viam salutis.12 

A legendával összekötött jámbor imádság a passió gyümölcseit idézi 
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ugyan, mégsem részletezzük, mert inkább haldokló fölött szokták végez
ni, jámbor asszonyi közösségekben azonban nagyhéten is sor került rá. 

Az Aranymiat"yánk asszonynépünknek máig egyik legkedvesebb elmél
kedő imádsága: jézus édesanyjának, Máriának elmondja, hogy mi vára
kozik reá nagyhét napjaiban. 

Eredetét tudomásunk szerint még nem tisztázták, de a XV. században 
a németség már ismeri.13 Középkori kódexirodalmunkból nem tudjuk 
kimutatni, bár a Weszprémi-kódex passióelőadása: Jézus és Mária ismét
lődő bethániai beszélgetése emlékeztet rá. Előfordulhat épületes barokk 
imádság-irodalmunkban is, eddigi kutatásaink azonban nem jártak ered
ménnyel. A hazai ponyván a múlt században számos magyar, német és 
katolikus délszláv változata bukkan föl.14 Ismeri a szlovén nép is.15 Nyil
ván otthonos a cseheknél, szlovákoknál is.16 

Az imádság voltaképpen Jézusnak édesanyjától való első, virágvasárnapi bucsúz
kodása, amely a kánoni evangéliumokban nem fordul elő. Emlékeztetünk rá ké
sőbb is. 

Nekem legkedvesebb fiam, Jézus/ Mit fogsz te tenni virágvasámapjá11l 
Legkedvesebb tmyám, neked mindjárt megmondom: én nagy király leszek, dicsó

sigesen bemegyek Jeruzsálembe, inteni és tanítani fogom a népet Atyám törvé
nyére, és hirdetni fogom a megváltás új szövetségét. 

Nekem legkedvesebb fiam, Jézus! Mi leszesz te azon a szem Nagyhét/ön? 
Legkedvesebb anyám, azt én mindjárt megmondom neked: gyönge és beteg 

leszek, többé senki sem fog tisztelni, senki sem segít a templomhoz járni. 
Nekem legkedvesebb fiam, Jézus! Mit teszel te azon a szent Nagykedden? 
Legkedvesebb anyám, én av neked mindjárt megmondom. Szegény vándor 

leszek, és vándorolni fogok egyik városból a másikba, és éjjelenként nem fogom 
fáradt fejemet álomra lebajtani. 

Nekem legkedvesebb fiam, Jézus! Mit mívelsz te azon a szent Nagyszerdán, 
és az egész Nagyhétben? 

Legkedvesebb anyám, azt én 1zeked mindjárt megmondom: fölmegyek az Olajfák 
szent hegyére, álom nem jövend szememre a nagy félelemnek miatta. Kísértetni 
fogok egyik bírótól a másikhoz. Annástól Kaifáshoz, Kaifástól Heródeshez és Heró· 
destól Pilátushoz. 

Nekem legkedvesebb fiam, Jézus! Mit mível,·z te azon a nagy és szent Zöld
csütörtökön? 

Legkedvesebb anyám, én azt neked míndjárt megmondom: ama hamis Júdás 
el fog engem adni harminc ezüstpénzért. 

Nekem legkedvesebb fiam, Jézu.<! Mit fogsz te mivelni Nagypénteken? 
Legkedvesebb anydm, én a~t neked mindjárt megmondom: /öl lesz.ek fesz_ítve 

egy tnagas keresztfára, három rettentő vasszöggel kezeimen és lábaimon átverve. 
Odajön egy vitéz, lándzsával keresztüldö/i o/dalatnat, és abból vér és víz fog 
folyni. Atyám pedig küldeni fog két ápolót, úgymin: Szelll Jánost és (Armathiai) 
Józsefet, akik engem a gyászkeresztfáról leves-:t.nek. Te kedves anyám, rám fogsz 
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né7,.11i s<,ent szemeiddel, megmosot engem s~em könnyeiddel, és s~ent hajaddal 
fogod törölni t'éres testemet. É11 pedig bolva fogok fekiidni o S~ombat estvéjéig. 
mint aluvó kisded a~ ó bölcsőjében, 

Nekem legkedvesebb fiam, Jézus! Mit fogs~ te mivelni N•gys~ombaton? 
Legkedt•esebb anyám, én o~t Ileked mindjárt megmondom. Mély sirban fogok 

feküdni egés~ a búsvéti s<.ent napig, mialatt le fogok s~llani poklokra, a~ ott uim 
váró lelkeket kis<,oboditandom. Feltámadva magammal vis<,em 6ket ri<. én Atyám 
országába, bevég<,ett nagy munkám diadaljeléül. És o<. üdvösség öröméneke örökké 
fog zengeni a<, egek egeiben. 

Mondá erre a Boldogságos S<.ú<. Mária: O":!;on halandó, ki e szent jóslatokból állo 
Aranymiatyánkot egyszer vagy töhbs~ör átimádko<,andja, és megemlékezik az én 
hét fájdalmamra, és legkedvesebb Fiam kínszenvedésére és halálár•: az nem les~ 
elfeledve az ege.kben. Életében minden kérése meghallgattatik, holta után pedig 
lelke az lsten előtt fog ragyogni a~ r)riik üdv fénysugarában, mely a végtelenségiR 
nagyobbodik mindörökké. Amen. 



NAGYCSÜTÖRTÖK 

Nagycsütörtök az Oltáriszentség szereztetésének ünnepe, Jézus szenvedé
sének kezdete. Bátai neve csonkacsütörtök. Ritkán ~öldcsütörtök neve is 
hallható. Ezt Somogyi Elek így magyarázza: ez a név a Getsem án i nevü 
zöld kerttől származott. mclyben a mi váltságunk zöldülni és csírázni 
kezdett. 2 

Ezzel szemben Bod Péter szerint3 Dies Viridium, o;;öldségek napjának miért mon
üssllc, Mm elég bi!l,onyos. Talán a!l,bt r. mivel ll!l. ötörvénybeli ceremónidk el
S!l,dradván, e-..en a napon újat, a~: Úr vacsoráját állitotta helyébe tJ mennyból való 
Csemete. 2. Mert a régiek a katélulmenusoktJt, aJtikkel "<.öldellett a Kris ... tus kertje, 
e ... en a napon vi'{.sgáltatták meg, ha lehet-e .~ keres ... tségre bocsátani hú.roétban. 
Ismét akiket böjt elejin, úgymint hamvtJss-..eredán kirekes-..tettek a templomból, 
újonntJn bévették, s IJZ Or tJ(JCSorájához bocsátották. Nevezték ev Festum CtJlicis, 
mert ezen a napon s-..ereo;;tetett a!l, Or vacsorája. F~swm Capitilavium: mert e'{.en 
a napon mosták meg a gyermekeknek fejeket, hogy tisztán vitetnének a kereszt
ségre ... Ezen a napon a pápa tizenkét s'{.egény koldusoknak lábaiktJt megmossa, 
annak emléke-..etére, hogy tJ Kris-..tus megmosta tJ ti::enkét ttJnltványok lábaiktJt. 
Ebben óket követik más némely fejedelmek is. B-..en g napon elnémulnak tJ haran
gak, ékességeiktól megfos ... tatnak IJ!l. oltárok, eloltatntJk templomokbtJn egyen kivill 
tJ gyertyák, kés~íttetik a-.. oltár tJltJtt lJ ... euktiristia és lJ krizm4. 

Nagycsütörtökön történt az ősegyházban a nyilvános bűnösök kien
gcsztelése.4 A vezeklők egész nagyböjtben itt, az előcsarnokban kérték a 
Lernplomba mcnö híveknek érettük való imádságát. Késöbb szinte nap
jainkig, a koldusok helye, tápaiasan kúdúsok színje volt, akik a nekik 
nyújtott alamizsna fejében a hívek boldogulásáért, halottjaik üdvössé
géért imádkoztak. 

A hajdani vezeklők a templom előtt leborultak, majd a Miserere
zsoltárt énekelve, bevezették öket, kinyitván a templom minden ajtaját. 



lgy fejezte ki az Egyhá.z a teljes bűnbocsánatot. Ennek a szertartásnak 
a mi középkori liturgiánkban is vannak nyomai. 

Az egri egyházmegye 1509-ben megjelent Ordinaeius-a még tartalmazza5 a nyil
vános vezeklők nagycsütörtöki kiengesztelésének liturgiáját. Ez nyilván hazánk más 
püspökségeiben sem volt ismeretlen. 

Eszerint a püspök teljes díszben, vörös színben ünnepélyesen vonult a székes
egyház föbejáratához. Most az egyszerű albába öltözött főesperes mezítláb, kezé
ben botocskát tartva, odament az előcsarnokban gyülekező bünbánókhoz. A kar 
deákul hét zsoltárt (septem psalmi poenitentiales) énekelt. Ezek: 

Quam dilecta (83. zsoltár): Mely kellemesek a te hajlékaid, erók Ural Kívánko
::ik és eped az én lelkem az Or tornócai után . .. 

Benedixisti (84. zsoltár): Megáldottad Uram a te földedet. Elfordítottad Jákob 
fogságát, Megbocsájtottad a te néped gonoszságát, elfödözted minden vétköket . . . 

Credidi (x x 5· zsoltár): Hittem, és azért szólottam, de igen megafáztattam .. . 
Memento (13 1. zsolt!r): Emléke:z:zél meg Uram Dávidról es minden tűrés éról, 

amint megesküdött a:z Ornak, fogadást fogadott Jákob lstenének . .. 
Ecce quam bonum (x p. zsoltár): Ime, mely jó és mely gyönyörús~ges az atya

fiaknak együtt lakniok . .. 
Ecce nunc (x n. zsoltár): Ime, most áldjátok a:z Urat, ti a:z Or minden s:zolgii, 

kik a:z Or házában állotok, a mi J,·tenünknek háza tomácában . .. 
Landate Dominum (!j o. zsoltár): Alleluja, dícsérjétek a:z Urat az ó .<:zen/jeiben, 

dícsérjétek Ot .zz ég erós boltozataiban ... 
Utána a püspök szava hangzott föl: V anite, venite, venite filii. Audite me, 

timorem Domini docebo vos! Magyarul: Jöjjetek, jöjjetek, jöjjetek fiaim, az Or 
félelmére tanítalak meg benneteket l 

A főesperes ezután a bűnbánók nevében ezt mondotta: flectamus genua, vagyis: 
hajtsunk térdet l Erre a vezeklők mindnyájan térdre estek, majd fölkeltek. A jelenet 
háromszor ismétlődött. Most a püspök jóra intette öket, majd a föesperes kézen
fogva vezette a búnbánókat a f6pásztorhoz. Innen a keresztelökúthoz vonultak. 

Elénekelve a Mindenszentek litániáját, a püspök ezt a könyörgést szótte bele, 
és háromszor ismételte: hogy e búnbánó szeigáidnak bűneik bocsánatát megadni 
mélt6ztassál l Rövid imádság után a püspök feloldozta és szentelt vízzel meghin
tette, tömjénnel pedig megfüstölte a vezeklöket. Ezután pásztorbotjával megérin
tette ó ket, mondván: exurgite, qui dormitis, vagyis: ébredjetek, akik alusztok. 

A bűnbánók most hódolatul égő gyertyával kezükben és fejük fölöct vesszőt 

tartva. a püspöki szék elé vonultak. A püspök megcsókolta öket, az asszonynépnek 
főpásztori gyűrűjét nyujtotta csókra. Ezután vesszőiket maguk törték cl. A fű
esperes még közölte velük, hogy a kiengesztelés ugyan megtörtém, de teljes bún
bocsánatért, feloldozásért egyeseknek Rómába kell menniök. Ezután nyomban meg
kezdődött a nagymise. 

Nagycsütörtök egyetlen nagymtseJen, a tridentinus liturgia szerint 
glóriára megszólalnak az orgona, a csengők, meg a harangok, hogy utána 
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egészen nagyszombatig elhallgassanak. Népies kifejezéssel: megsüketül
nek. 

A nagycsütörtöki glóriára megszólaló harang szavára Kiskanizsán 
megrázzák a gyümölcsfákat, hogy bőven teremjenek.6 Így Zala somogyi 
faluban is.6 Magyarbánhegyes faluban ilyenkor a házbeliek közül kisza
lad valaki a kertbe, földet kap a kezébe, és szétszórja. Mint mondják, 
így majd sC?k kapor lesz. A szokás eredeti célzata: a fagy, dermedtség 
kiűzése a földből. Versend horvátjai ilyenkor mosakodnak. 

Közismert szólás, hogy nagycsütörtökön a harangak Rómába mennek. 
E hagyománynak költői, mondai hajtása is van.7 Az r674. év nagyszom
bat napján Rómában a Szent Péter-temlomában a sekrestyés, amint a 
templom tornyába felment, ott nagy álmélkodására egy idegen öltözetű 
ifjat talált mély álomba merülve. Nagynehezen fölébresztették. Maga 
köré bámult, alig tudta megérteni, mi történt vele, amíg végre latin 
nyelven elmondotta, ki ö és hogyan jött ide. Neve Kopeczky Mihály, 
Késmárkan diák volt, és nagy vágy támadt benne az örök várost és híre.s 
templomait látni. Minthogy azt hallotta, hogy húsvétkor a harangok 
Rómába repülnek, ö is elhatározta, hogy a haranggal együtt megteszi ezt 
az utat. Felmászott tehát a késmárki toronyba, ött az öreg harang bel
sejébe bújt és szíjjal odakötözte magát a harang nyelvéhez. Egyszerre 
csak nagy rázkódást érzett, mintha kirepült volna a toronyból, mire 
elvesztette eszméletét. Nem is nyerte vissza elébb, amíg a Szent Péter 
sekrestyése föl nem ébresztette. Kopeczky története nagy feltűnést kel
tett egész Rómában. Pártfogói akadtak, és így nem is tért vissza többé 
hazánkba:'1 

Hajdani kecskeméti néphagyomány szerinc9 a hírös városban még csak 
békével tűrik a harangak római útját, mert a református atyafiaké itthon 
maradt. Szegeden már ncm egyszer gyújtottak föl valamilyen putrit, hogy 
meglássák, haza tudnak-e a harangjaik hamarjában jönni, amikor otthon 
baj van: tűzvész támad, meghal valaki. Ennek a hiedelemnek a szegedi 
hagyományvilágban nincs nyoma. 

A bánáti német szülök apró gyermekeiknek ilyenkor azt mondották, 
hogy a harangak Máriaradnára repültek, hogy húsvéti szentgyónásukat 
ott ők is el végezzék.10 

Dusnoki "rác" gyerekeknek úgy mondja az édesanyjuk, hogy a haran
gak a Jézuskát gyászolni mentek Rómába. Csak úgy jönnek vissza, ha jól 
viselik magukat. 

Makón régebben ·- nyilván a csanádi püspök földesuraságára való 
tekintettel - a református öregtemplomban nem harangoztak e gyászos 
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időszak alatt. A katolikusoknál szokásban lévő kerepelés helyett náluk 
a harangozási időben a templom előtt elhelyezett emelvényen egy-egy 
ember zsoltárokat énekelt. Más hagyomány szerint tizenkét diákgyerek 
a négy világtáj felé fordulva, a toronyban ezt énekelte: 

Oh ártatlanságnak Báránya 
E világnak ki vagy ára, 
Megváltdja, táplálója, 
Aidott légy egek Királya. 

Hogy érdemlettük ezt Tőled, 
Hogy miértiinlt ezt /ö/vegyed? 
Hog_v sz.ent tested vereséget, 
Sz.envedjen ennyi sérelmet. H 

A makai nép búrharang néven emlegette őket. 
Magyarbánhegyesi regula, hogy a harangok elnémulása után senkinek 

nem illik fütyülni, dalolni, muzsikálni, mert ezzel csak a Megváltó szen
vedését növelné. 

E napokban a szertartásokra való hívogatásnak, jeladásnak, de a 
gonoszűzésnek is ősi módja a kereplés,· kerepülés, a palóc Istenmezején 
kerepityelés, Hangonyban, Szentsimonban korpitálás, Püspökszenterzsé
beten pörgetés, az északi csángóknál román jövevényszóval tokálás, 12 

amely egyszerre szertartás és játék a gyereknép számára. Hagyomány
világának szabatos számbavételét a kutatás eléggé elhanyagolta. 

V ág Sopron megyei faluban 13 kereplő fiúk járják be a falut, és jelzik 
az elnémult harangok helyett az időt és a csonkamise kezdetét. Nagy
szombat délelőtt fáradságuk fejében tojást, pénzt szednek, amelyen meg
osztoznak. 

Szil községben 14 nagycsütörtökön a gyerekek szintén kerepülnek. A 
céhmester, vagyis a harangozó gyújtötte őket össze. Kis kereplőjükkel 

háromfelé futottak szét a faluban. A jobbmódú fiúk talicskát toltak 
végig az utcákon. A kereke fogas volt, és egy rézdarab kattogott rajta. 
Szolgálatukért tojást kaptak, de még nem pirosat. Nagyszombaton a 
harang megszólalásakor viszont sípokkal szaladoztak. Az ajándékba ka
pott tojások fele a céhmesteré lett, felén pedig ők osztoztak. Ez nyilván 
összefügg a szentsírra vitt tojás hajdani, de itt-ott még élő hagyományá
val is, amelyről késöbb még szó lesz. Zsidány horvát kereplő gyerekei 
tizenketten vannak, kis közösséget alkotnak. Szolgálatukért nagyszom· 
baton tojást kapnak.14 
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A kerepelés Patosfa somogyi magyar falubanHl nagycsütörtök délben 
kczdódött, fiúgyerekek végezték. Mielótt kerepeltek volna, mindig meg
kiáltották, milyen alkalomra történik:· kerepüljünk déli (hajnali, esti) 
imádságra, vagy: kerepüljünk elsót (másodikat, harmadikat) a létánnyd
ra. Nagyszombaton hajnali imádságra v;.ló kerepelés után a falu minden 
házát sorrajárják: adjanak valamit a szegé:'!y kerepülók számára! A gazd
asszony kérdésére, hogy mit adjon nekik, így válaszoltak: amit elszántak. 
Tojást kaptak ajándékba. 

Püspöks-;::erlterzsébet baranyai falubanl6 nagycsütörtök reggel az isko
lásgyerekek kezükben a pörgetó néven emlegetett kereplövel egymás kö
zött felosztották a falut, és csoportokra szakadva, elindultak pörgetni, 
kerepclni. Nagypénteken pörgettek hajnali imádságra, majd misére elsót, 
másodikat, harmadikat, ezután déli imádságra, végüllétániára elsót, má
sodikat, harmadikat. Nagyszombaton a hajnali imádságra való pörgetés 
után minden házba bementek és ezt mondták: pörgetünk, pörgetünk tojá
sokér t. Szolgálataikért mindenütt kaptak is néhány tojást, amelyen meg
osztoztak. 

A bánáti német Kistószeg (Mastort) faluból származott Schütz Antal 
professzor önéletrajzában 17 olvassuk: "egyik legmélyebb gyermekélmé
nyem a nagyheti kerepelés volt_ .. minket nagyobb, azaz tíz-tizenkét éves 
fiúkat ilyenkor beszerveztek. Majd egész nap kora reggeltól késő estig 
a falu közepén lévő parkba tereltek. Itt időnként összecsődítettek. A ka
pitányunk kiadott egy jelszót: vecsernyére, vagy: zsolozsmára, vagy: 
passióra, mire valamennyien éktelen kelepelést vittünk véghez." 

Bánátból való köszöntő rigmus: 

O du setige Osterz.eit 
wir loben dich ;,. Ewigkeit 
und ihr, liebe Leut, 
geht UIIS Eier oder Geld 
u;as eurem Herzen gefiillt. 

A szokás a közeli Nagytószegen is járta.18 A hagyománynak osztrák, 
délnémet párbuzamai is vannak.19 

Nagycsütörtök egyetlen miséjén van a papság és hívek közös áldozása. 
Nyilván e liturgikus hagyomány maradványa, hogy az evangélikus crddyi 
szászok között Hemme/brit (Himmclbrot?) néven cmlegcti:tt osty;it os~:
togatnak eulógia gyanánt.21l 

A középkori Sopronban a templomatya áldomás~al tisztelte meg az<J · 
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kat a híveket, akik a nagyhét folyamán gyónáshoz, áldozáshoz járultak. 
I 5 34-ben erre a célra két akó vörös bort vásárolt. 21 

A püspöktől nagycsütörtökön szentclt, krizma néven emlegetett, bal
zsammal kevert faotaj keresztvíz szentelésénél, bérmálásnál, püspök
~zentelésnél, haldoklók ellátásánál használatos. Egyetlen paraliturgikus 
alkalmazásáról tudunk: Privigye (Prievidza) szlovákjai tűzvész ellen 
házuk födele alá abból a hamuból tesznek, amely a tavalyról maradt olaj 
nagyszombaton történő elégetése után hátramaradt.22 

Lonovics József rosszallólag említi,23 hogy a vasút elterjedése előtt 
egyes plébánosok valamelyik laikus hívükkel szokták a püspöki szék
helyről a krizmát elhozatni. Nyilvánvaló azonban, hogy itt ésszerű, rész
ben licenciátusi hagyomány továbbélésére kell gondolnunk. Az isteni szol
gálattal ugyancsak elfoglalt pap rá sem ért volna most elmenni. Szeged 
városának XVIII. századi kiadásai föltüntetik a szentelt olaj Nagyszom
batból vagy Kalocsáról való hazaszállításának költségeit is.2" A módját 
~ajnos nem jegyezték föl. Ehhez még megemlítjük, hogy Tirolban is érde
mes, Kirchpropst, Kapitelsbote néven emlegetett, plébánostól felhatal
mazott világi férfiak vállalkoztak a több napos úttal járó tisztes, de fárad
ságos, olykor lavinaveszéllyel járó feladatra, hogy a keresztelökút nagy
szombati szentelésén már kéznél legyen. Ha komoly ok miatt mégsem 
sikerült vele odaérni, akkor az esperesi székhelyről az ünnepek után szét
küldött krizmát a falubeliek ünnepélyesen, harangszóval fogadták. Ilyen
kor utólag illették vele a keresztkutat.25 

Nagycsütörtökön van a lábmosás (mandatum) szertartása, amelyet -
mint ismeretes - a Habsburg-uralkodók is elv·égeztek, tizenkét szegény 
öregnek megmosták a lábát.25& Régebben a papok minden hívük lábát 
megmosták. Ma már csak a székesegyházban szokásos, amikor a püspök 
vagy tizenhárom kanonokjáét, esetleg kispapjáét, vagy ugyanannyi sze
gényét mossa meg. Nem tudni, miért tizenháromét. Némelyek szerint 
Mátyást, esetleg Pált jelképezi, mások szerint a vendéglátó házigazdát. 
Van olyan vélemény is, hogy a szokás Nagy Szent Gergely pápa idejében 
kezdődött, akinek - mint ünnepénéllátjuk - tizenharmadiknak angyal 
jelent meg. 26 Klobusiczky Péter szatmári püspökről, majd kalocsai érsek
ről (t 1 843) jegyezték föl, hogy a szegények lábát megmosva, megcsó
kolva személyesen látta vendégü! és kiszolgálta öket. 

A győri kármelita kolostor társalkodójának bejárata fölötti képen 
Ji:zus mo~a tanítványainak lábát. Ez a szerzetesi hivatásra: az emberek 
szalgálatára int. 27 
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A liturgikus gyakorlat népi sarjadéka, hogy Gyergyószentmiklóso/Z 
(Gheorgeni) a pap tizenkét gyermek lábát mossa és csókolja meg. lster.
Jegíts bukovinai székely faluban akadtak módosabb gazdák, akik tizenkét 
meghívott szegény .ember lábát mosták meg, majd meg is vendégelték 
őket.2B Hagyományőrző tápai, dusnoki édesanya is megmossa ezen az es· 
tén gyermekeinek lábát. Kérdésünkre, hogy miért nem a családfő végzi, 
Dusnokon azt felelték, hogy régi szláv közmondás szerint az apa csak 
vendég a háznál, gyermekeivel az édesanyának kell törődnie. 

Mielőtt a harang megsüketült volna, a kiszombori gazdasszony lábat 
mosott. A hagyomány Budaőrs németségénél már kissé módosult: ezen 
az estén mindenkinek illik megmosnia a maga lábát.29 

Nyilvánvalóan a lábmosás középkori liturgiája ihlette az oltárok nagy
csütörtöki megmosását is, amelyet a szegedi premontrei apácák számára 
írt Lányi-kódex (1519)30 örökített meg: a vecsernyét elvégezvén . .. azon-
1lal meg kell az oltárokat mosni ... és mikor moJsák, minden oltár, mely 
szent nevére vagyon, az responsoriumát kell mondani. Versiculust, col
leetát nagy oltárra, és aki patrónus ... 

Föltétlenül ennek a liturgikus hagyománynak elnépiesedett marad
ványa, hogy Nagykér (Milanovce) magyar faluban az asszonyok, lányok 
csütörtök délután a Nyitra vizéből még századunk elején is felmosták 
a templomot. 

Az oltármosás után a s<.egedi apácák a szegények lábát is megmosták: a<. portás 
ann)'é szegén)'t keressen, mennye attyafiú (=apáca) vagyon. Minnyán begyúlvén 
és a s<.egényeket behíván tegyenek. mandatumat. Nekik. a<. az. lábokat megmosják 
mit kell tedék (=pedig) mondani és tenni, megmondtuk. Böjtben másods<.omhaton 
minden attyafiú a=~; ó s=~;egényének vi<.et töltsön ke=~;ére és minden s=~;egénynek egy· 
egy pénzt vagy fillért adjanak. Mik.or nekék. osztják, minden szegénynek meg kell 
békéini (=csókolni) a k.e=~;ét és a=~; után vala17'.i en11ivalót és innyaualót kell nekik 
adni. ~ fejedelem tedék. magának. ann)'e szegényt hiuasson, mennyet ak.ar.31 

A nagycsütörtöki liturgikus oltárfosztás, nyitranagykéri nevén oltár
rablás (denudatio altarum) népi fejleménye, hogy Tápén a nagyheti gyász 
jeléül az asszonyok leszedik a templomi zászlókról a selymet, és egyéb 
díszeket. Allelujáig csak a rúdja meredezik a templomban. 

A dévai székely házakon az andrásfalvi szülőföld hagyományaként 
nagycsütörtökön a kapufélfára gyephantot szoktak függeszteni. Úgymon
dogatták, hogy amikor Judás Jézust elárulta, a zsidókkal megegyezett, 
hogy az Üdvözítőszállását a kapu oszlopára tett gyepdarabbal jelöli meg. 
Péter ezt megtudva, minden kapufélfára hasonlót tétetett, és így az Ür 
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csak késöbb jutott a poroszlók kezére.32 A vegetációs hagyományt nyil
vánvalóan a napnak zöldcsütörtök neve is magyarázza. 

A szokás Kléz.se csángóinál Szent György napján járta. 

Játékossá vált a pilátusverés, pilátuségetés, szegediesen pa'!cilusoz.ás 
is, amelynek középkori liturgikus előzményei aligha vitathatók, bár a 
kapcsolat legföljebb csak Szkhárosi Horvát András Kétféle hitról szóló 
versezetéből igazolható, ahol a nagycsütörtöki szertartásokon így gúnyo
lódik: 

Jé<.us Urunkat ók ezekkel tisztelik: 
E.jiel a<. gyertyákat egyenként els<.edik. 
A<. földet erőssen pálcákkal veretik, 
Csaté-palé ~ér~úr, hol bas<_nál nekik?"J3 

A liturgia összefonódhatott a mágikus gonoszűzéssel, a tavaszi vcge
tációt késleltető démonok megfélemlítésének szándékával is. A szokás 
leginkább az alkonyatkor végzett lamentációk időpontjához kapcsoló
dott, és a biínbak keresésének ürügyén valamiképpen össze is függött 
velük. 

Bercsényi Miklós egyik, Nyitrán írt levelében (1705. ápr. 9., nagycsü
törtök) olvassuk: Sz.intén, hogy a Jeremiás siralmát hallgatnám, ve
szem ... levelét N godnak. V er ék az. Pilátust az. gyermekek. Míg olvas ám 
N god levelét, azt mondja a feleségem: Heistert s<:,eretné oda fektetni . .. :v. 

A hagyományt Dugonics András is említi: a gyermekek (főképpen Sze
geden) irgalmatlan pattanásokkal vcrik a földet, nagypénteken gyékény
nyel, és azt mondják, hogy Pilátust verik, ki Urunkat Jérusálemben fel
akasztotta. 35 A szintén szegedi Somogyi Elek is szól róla: hogy nagypén· 
teken a gyermekek a deszkákat avagy földet verik, amint közönségesen 
szokták mondani: a Pilátust verik, jelenti az anyaszentegyháznak Pilátus 
ellen fölgerjedett méltó haragját.3G 

Csanádapácári11 nagyszerdán és nagycsütörtökön délután, a Jeremiás 
siralmait végző, irányító pap a Miserere mei kezdetü zsoltár után annak 
jeiéül, hogy a templom kárpitja Jézus halálakor kettéhasadt, megüti 
könyvével az oltár lépcsőjét. A nép erre botokkal esik neki a padoknak, 
és egy kis ideig üti öket. A szokás Mohácson, Dusnokon, Siikösdön is él. 
Mint mondogatják, azért, hogy ilyenkor Pilátus is szenvedjcn, amiért 
elárulta, kiszolgáltatta. 



Eperjesen a lamentációk előtt, még a múlt század végén 1s, az masgye· 
rekek sorrajárták a kereskedők boltjait, és a tőlük összekéregetett üres 
ládákat, hordókat a nagytemplom elé hengergették. Amikor a lamentá· 
ciónak vége volt és a plébános bent a templomban nádpálcával hármat 
suhintott a főoltár lépcsőjére, kint a bekormozott képű inassereg pokoli 
lármát csapva, bunkókkal, fustélyokkal pozdorjává zúzta a hordók, ládák 
hosszú sorát. Ezeknek a roncsaiból rakták össze nagyszombat reggelén 
a máglyát, amelyet a tűzszenteléshez gyújtottak. 

Kapnikbányán (Cavnic) szintén a templom előtti téren üti az odahor· 
dott deszkákat a fiatalság, amikor a hívek kijönnek a szertartásról. Ha· 
sonló hagyományokat őrzött Nagybánya és Felsóbánya bányásznépe, 
továbbá a vegyesvallású Szászrégen (Reghin) is.38 

T olnában több helyen a legénykék egy deszkára Pilátust ábrázoló 
emberi alakot rajzolnak, és templomozás után, Jeremiás siralmainak 
végeztével, azt verik. 

Bakonybélben nagycsütörtökön este sokan kimennek, főleg legények a 
község határában lévő Borostyánkúthoz, és csak késő éjjel térnek haza. 
A kápolna mellett ilyenkor tüzet raknak. Régebben szalmából készített, 
favázra erősített bábut is vittek magukkal, amely szeriotük Pilátust jel
képezte. E bábut a tűzön elégették. Sokszor egész éjjel is elidőztek mel
lette, a tördelt gallyakkal folyton táplálván a lángokat. Úgy vélték, hogy 
amikor Jézust vallatták, az udvaron a szolgák és poroszlók is a tűznél 
melegedtek. Ennek emlékezetére gyújtják ők is a tüzet, Pilátust pedig 
azért égetik el, mert ő adta a zsidók kezébe Jézust. 39 

Csíkkozmási (Cozmeni) szokás, hogy Jeremiás siralmai után egy gye· 
reket kergetnek az udvar körül. Ha megfogják, megvecik. Utána kien· 
gesztelik valamivel. 40 Várdotfalva (Csíksomlyó mellett) gyerekei ilyen· 
kor a padokat verik meg. Ez a pilátuskergetés.4l 

Acs Gedeon református lelkész írja,42 hogy régebben, tehát a múlt szá
zad legelején baranyai kálvinista falukban némi pénz ellenében fogadtak 
valakit, akit nagypénteken keresztre kötözve, föl-alá hurcoltak az utcá
kon, miközben a járókelők szidalmazták és gúnyolódtak rajta. Mint 
mondogatták, így szenvedett Jézus is. 

A böjtös vacsorának az Utolsó Vacsora időpontjára való tekintettel, 
a szegedi tanyákon úrvacsora neve járja. Országszerte emlegetnek olyan 
régivágású híveket, akik a vacsorától kezdve húsvéti nagymise utánig 
semmit magukhoz nem vettek. Privigye (Prievidza) szlovák népe sze· 
rint-li3 az ilyeneknek lsten minden bűnét megbocsátja. 

Nagycsütörtök este, illetőleg éjszaka az idősebb asszonyok itt-ott még 



napjainkban is, Jézusnak az Olajfák hegyén való virrasztása emlékeze
tére, vagy a Kálváriára, vagy pedig útszéli keresztekhez vonulnak. Itt a 
fájdalmas olvasót végzik, és alkalomhoz illő énekeket énekelnek az Or 
kínszenvedéséről, Mária anyai fájdalmáróL 

jászladányban éjjel megkerülték a falut, miközben a stációt, fájdalmas 
olvasót végezték. Kiskunfélegyházán a határbeli kereszteket járták. Nem 
a templomból indultak ki, hanem egyes háznépek állottak össze. Énekszé 
ilyenkor nem volt, csak csöndes imádság. Pincehely asszonyai nagycsü
törtökön este szintén teljes csöndben mentek ki a határbeli keresztekhez 
ájtatoskodni. Mint egyikük mondotta: mindenki a maga titkával pa
naszkodik az Úrnak. Nagykátán is magában imádkozik a nép egészen 
hajnalig, a templomból kiindulva a temetőben, és a falu keresztjeit járva. 
Nyitranagykér magyar községben velejött gyermekét az édesanya biztat
ja, hogy próbáljon egy keveset aludni, egyúttal emlékezteti a Mester 
mellett elszunnyadó tanítványokra (Lukács 22, 45).44 Garamszentbene
dek (Hronsky Benadik) szlovák asszonyai nagycsütörtök este a nyitott 
koporsóban lévő Krisztus-szobrot ravatalra helyezik, felvirágozzák, majd 
a hívek késő éjszakáig virrasztanak imádsággal és énekléssel fölötte. 
A példákat még könnyen lehetne szaporítani. 

Itt még föltétlenül későközépkori elnépiesedett, a licenciátus gyakor
latban teljesedő hagyományról van szó. 

A szomszéd Ausztriában manapság is akadnak az Olajfák hegyén 
szenvedő Jézus tiszteletére emelt kápolnák (Ölbergkapelle) és élnek tár· 
sulatok (Ölbergbruderschaften).45 Ez utóbbiak ájtatosságaikat egész 
nagyböjtben végzik. A későgótikus eredetű kultuszáramlat emlékezet~t 
müvészi alkotások is őrzik. 

Csemegi József kutatásaiból46 tudjuk, hogy a domborműves ábrázolá~. 
függetlenül az architektúrától, a templom testébe van falazva, és így 
különálló alkotásként hat. A XIV. században bukkan föl délnémet terü
leten, talán Nürnbergben. Innen sugárzik Bajorország, főleg Ausztria 
felé. Igen jelentős a bécsi Szent István-székesegyház emlékműve. 
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Középkori hazánkban a XV. századból a nyilván Bécshez igazodó Kismarto11, 
Szemmargitbánya (Margarethen), F eketeváras (Purbach), F ertósozélesluít (Breitcn
brunn), továbbá az akkoriban még szintén német jellegú Besztercebánya, Erdély
ben pedig Nagybánya, Nagyszeben, Szászsebes (Sebe?ul Sasec) templomainak falán, 
elóterében maradt ránk_ 

Hasonló kultikus célzattal készült freskóábrázolások: Bártfa, Csetnek (Stitnik), 
Magyarvista (Vi~t3), Nagytótlak (Sclo).fo7 Odafestették Kór:;eg egyik lebontott vá
roskapujára is. 



Nem önállóan, hanem a Jézus élete, esetleg a Passió egyik jeleneteként 
gótikus szárnyasoltáraink táblaképein is föltűnik.48 Külön kieme1ve fö
lösleges volna felsorolni őket, hiszen a képsorozatban nincs önálló kulti
kus funkciójuk. 

Ország~zerte szórványosan élő hagyomány, hogy a nagyhét utolsó 
napjain, továbbá húsvét éjszakáján a jámborabb hívek magányos imád
ságukat kertben végzik. A könyörgés, a tavaszi vegetációra való ilyetén 
áldáskeresés nyilván az Úrnak az Olajfák hegyén, illetőleg a Gecemáné 
kereben való imádságából, virrasztásából, továbbá Jézusnak kertész ké
pében való megjelenéséből On 20, 15) merített ösztönzést. 

Budaörsi német öregek úgy emlékeztek vissza, hogy gyermekkoruk
ban nagycsütörtök reggel könnyü ruhában kimentek a kertbe, é~ ott tér
denállva, nyugat felé fordulva, kitárt karral néhány Miatyánkot végez
tek. Nagyszombaton reggel hasonlóképpen cselekedtek, de most már 
keletre fordultak.49 A németprónaiak nagypénteken imádkoztak a kert 
rügyező fái alatt. 50 Így Miske szlovákból magyarosadott népe is: nagy
pénteken még napkölte előtt a család minden tagja a portán lévő bodza
fa alatt imádkozott.51 Úgy vélték, hogy ettől egész évben egészségesek 
maradnak. Más helyeken ez húsvét hajnalán történt. 

A hagyomány jellegzetes továbbélése, hogy a szegedi tanyákon az év 
más napjain is álmatlan öregek, gondokkal küszködő javakorabeliek éj
szakai magányban szintén a kertben, házhoz tartozó szőlőben imádkoz
zák az olvasót. 

Az Olajfák hegyén magárahagyott Mestert engesztelő nagycsütörtöki 
virrasztás többfelé belenyúlik a késő éjszakába, sőt nagypéntek hajnalá
ba is. Már említettük, hogy a húsvéti ünnepkörhöz fűződö hiedelmek kö
zött számot archaikus pogány képzet lappang, illetőleg módosult formá
ban a kereszténység eszmeköréhez simulva, az evangéliumi lábmosástól, 
liturgikus oltárfosztástól, illetőleg mosástól, továbbá a Jeruz~álemet és 
az Olajfák hegyét elválasztó, a szentkereszt legendájában is emlegetett 
Cedron pataktól ihletve, tovább is éi.52 

A kultuszt archaikus-biblikus teljességben Bátya és Dusnok katolikus 
"rác" népe őrzi, de a vele együttélő magyarságra is jellemze. 

A felnőtt bátyaiak napkelte előtt ki szoktak menni mosdani a Dunára 
vagy a közeli Vajas érre. Induláskor keresztet vetettek, egész úton imád
koztak, hátra nem fordulhattak, senkivel nem beszéltek. A vízben arcu
kat, lábukat mosták meg. Úgy vélték, hogy a betegséget mossák így le 
magukról. Üvegben azoknak is vittek, akik otthon maradtak. Ezek eb
ből mosdottak meg. Megfürösztötték lovaikat is.53 
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A közeli dusnokiak nagycsütörtök este a Kálváriát járják. Utána nem 
sokára, még napkölte előtt a Vajasan mosakodtak. Nem beszéltek, hall
gattak. A lovakat is lehajtották, ök is hoztak a vízből haza a többieknek. 
Emlegetik azt a legenlát, hogyan építette Adám feje fölött Salamon a 
Ccdron hídját. A:z üldözött Jézus beleesett, a kövek azonban megpuhul
tak, nem úgy, mint kínzóinak szívc.54 Azóta mossa le a bűntől származó 
betegséget az ünnep hajnalán végzett mosakodás. 

Bársonyos dunántúli népe a patakban fürdött már nagycsütörtök este. 
Úgy vélték, hogy ezzel mindcn betegségtól meg~zabadulnak. A hagyo
mányt utólagosan úgy magyarázták, hogy az Üdvözítő emlékezetére te
szik, akit beletaszítottak a Ccdron patakjába. Kajáron (Győr) nagypén
tek reggel az asszonyok ki szaktak menni a kereszthez, ahol az olvasót 
imádkozzák, majd az Or ]éz.us emlékezetére megmosakadtak a patakban. 
Bakonybélben már korán reggel a pataknál szoktak imádkozni. Meg
mosakodtak, vizet vittek haza. Ebben az otthonmaradtak is megmosa
kodtak, sőt a jószágokat is lclocsolták vele.55 

Szeged népe régebben a Tiszára szótlanul járt le mosakodni. A beteg 
kisgyermekeket is levitték, hogy a bajt lemossák róluk. A szokás nap
jainkban már csak csökevényeiben él. Idősebbek a reggeli mosakodásu
kat máig a szabadban végzik el, tanyán a gémeskútnáL 

A múlt század derekán hajnalban három óra felé a szegedi legények 
~orba kukorékolva költötték föl a fürdéshez az alvókat. A szokásba nyil
ván belejátszott az ismeretes evangéliumi hagyomány is: megszólalt a 
kakas, amikor Péter a Mesterét megtagadta. 

Szék palóc faluban, hogy a ló jól menjen, nagypéntek hajnalban meg 
szakták mosni a patak vizében.56 Egerbaktán nagycsütörtök éjszaka a hí
vek a templomban virrasztottak. Hajnalban a Laskó patakból merített 
holló vizében mosdottak meg. A fiatalság mindjárt ott, a patak partján 
mosakodott. A szintén palóc Héhalom fiataljai napkölte előtt a patakról 
hozzák az aranyosvizet. Ebben mosdanak meg a lányok, hogy frissek, 
szépck legyenek. Litke palócai nagycsütörtök este a templomban virrasz
tottak. Már hajnalodott, mikorra végeztek. Utána a Káposztáspatakban 
megmosdottak. A vizet most rózsavíz néven emlegették. Hazaérve, edé
nyekkel tértek vissza a patakhoz, hogy azoknak is vigyenek rózsavizet, 
akik éjszaka otthon maradtak.57 A felsö-Ipolyvidéken, Galsa (Holisa) 
táján5B éjfél után minden épkézláb ember a patakra siet. A vödröket, 
kancsókat összeverik, zajt ütnek, hogy a mélyen alvókat is fölébresszék, 
pontosabban: a gonosz szellemeket elriasszák vele. A béresek a lovakat 
vezetik és megúsztatják. A:z ilyen ló sem kehes, sem hékás nem lesz, 
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a szőre pedig mindig ragyogó tiszta marad. Véges-végig a folyó partján 
félig, vagy egészen levetkőzött emberek kurjongatva, lármázva mosda
nak. A2. asszonyok csak az arcukat mossák meg. A legények közül leg
frissebbnek azt tartják, aki ilyenkor meg is fürdik. A mosakodás végezté
vel csöndesen hazamennek, mindenki vizet visz magával. Ebben mcsa
kodnak másnap, sót a húsvéti ünnepek alatt is. 

Mezókövesd hagyományaS9 szerint a házat napkölte előtt a Kánya pa
takról hozott vízzel szekták körüllocsolni gonoszok ellen. Meg is mosdot
tak benne. A szentelést húsvét hajnalán - most már szenteltvízzel - meg
ismételték. A közeli Szíhalom faluban is visznek a Rima patakról vizet, 
hogy megmosakadjanak benne. Sz.il soproni faluban a gyerekeket azért 
fürdetik meg a patakból mcrített vízben, hogy a nyáron majd bele ne ful
ladjanak.60 Domaházán az ilyen víznek szálatlan víz a ncve.60a 

Most hajnalban szakták a férgeket is kiűzni a házból. A féregűzés szót
lanul, néha lármával, olykor meztelenül történik, hogy a gonosz szelle
met, amely a paradicsomi kígyó módjára csúszómászó férgekben lappang, 
annál biztosabban el lehessen riasztani. Szeged-Alsóvároson a ház összes 
helyiségeit kisöprik, a férgeket jelképező szemetet kiviszik az utcára és 
a kocsinyomon túl öntik ki. A Felső-Ipolyvidéken napfölkelte előtt a gaz
da, vagy a gazdaasszony bal kezével, a házzal ellentétes irányban körül
sepri a portát, hogy megszabaduljon a kártevő állatoktól. Göcsejben egye
sek a házat kora hajnalban meztelenül, kezükben pálcával fenycgctve kö
rülfutják, hogy a férgektől mcgszabadítsák. Közben ezt mondják: patkri
nyok, csótányok, egerek, poloskák oda menjetek, ahol füstös kéményt 
láttokf61 Ez a mondás azt az ősi, sokfelé még ma is élő hagyományt tük
rözi, hogy nagypénteken a tűz az Üdvözítő halálának cmlékezetére min
den háznál kialudt. Aki azonban vakmerőségében mégis begyújt, meg
érdemli, hogy a férgek ellepjék. 

Kisvaszar baranyai német faluban a téltemetés sajátos változataként 
reggel a kert végében tüzet raknak, és a gazdasszony ezen égette el a sze
metet. Utólagos helyi magyarázat szerint azért, hogy a Jézust üldöző zsi
dók szemét a füst csípje és így az utat eltévesszék. Karácodfán a nagy
pénteki tüzet a kapuban rakták. Itt is már úgy magyarázták, hogy elfüs
töljék vele Jézus ellenségeit.62 

Székes/ebérvár-Felsőváros parasztpolgársága nagycsütörtökön éjjel a 
ház kútjából mcrítctt vizet. Hajnalban mindenki ezzel mosta meg a szc
mét. 

ZogytJarékás méhészci nagypénteken folyóvizet adnak a méheknek, 
hogy frissebben gyűjtsenek.G3 
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Az evangélikus tirpák asszonyok nagycsütörtök éjszakaján a Gecemáné 
emlékezetére a virágoskertben imádkozgattak, a férfiak pedig hasonló 
céllal valami rejtettebb helyet kerestek föl. Utana frissen merített vízben 
mosakodtak meg. A jószágot is megöntözték. A tisztálkodó hagyomány 
a békési evangélikus szlovákság körében is elevenen élt.64 

Lehetséges, hogy e lusztrációs hagyomanyt még középkori liturgikus 
gyakorlat is befolyásolta: a húsvéti vízszentelés a folyóparton történt, 
csak később került be a templomba. 
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NAGYPÉNTEK 

Nagypéntek a csíki székelység ajkán itt-ott hosszúnap, az északi csángó
kén aszupéntek,t ősi egyházi hagyomány nyomán nagyszombattal együtl 
a böjt és gyász napja. Mégsem pirosbetűs ünnep: Krisztus nem a Kálvá
rián, hanem húsvét hajnalán dicsőült meg. Vismnt kálvini felfogás sze
rint a megváltást már Krisztus kereszthalála meghozta. Ezért a reformá
tus egyház nagypénteket tekinti legnagyobb ünnepének. 

Nagypénteknek a hivő katolikos néphagyományban több egymással 
állandóan vegyülő, újabbnál újabb változatokat termő megnyilatkozása 
van. Természetesen a passió, népiesen pársió, pásió emelkedik ki, vagyis 
Jézus kínszenvedése és kereszthalála, továbbá a keresztnek és az arma 
christi néven összefoglalt kínzóeszközöknek legendában, énekben, el
mélkedő imádságban épületes szándékkal való számbavétele. Igen jelen
tős a passiónak a misztériumjátékokban, felvonulásokban, Mária-siral
makban való fölidézése, elsiratása is.2 Mindezeket legtöbbször már nem 
a kánoni evangélium, hanem az apokrif hagyomány, legenda és látomás 
ihlette. Kívül kerül a liturgia kötelékén, bár nem szakad el tőle. 

A kínszenvedésről való ájtatos megemlékezés természetesen nincs köt
vc a nagyböjthöz, nagyhéthez, nagypéntekhez, bár ez az idöszak szentc
síti. Alkalomszerűen sorrakerül pénteki napokon, a Szentkereszt és a 
Hétfájdalmú Szüzanya ünnepein, továbbá búcsújáró helyeken végzett 
ájtatosságokon, halotti virrasztásokon, mindennapos magánáhítatban is. 

Jézus a keresztet hordozván, kiméne azon belyre, mely agykopon)'a 
helyének mondatik, zsidóul pedig Golgotának {János 19, q). A Kálvária 
latin képzésű szó. 

A Kálvária a keresztáldozat színhelye, ahol a hagyomány szerint Adám 
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sírja volt. Erre emlékeztet a keresztfa tövében ábrázolt koponya, amely 
a legenda jelképes nyelvén a bűnbeesés és megváltás összefüggését fejezi 
ki. Ezt az őshagyományt már egy Tertullianusnak tulajdonított versezet 
is megörökíti: 

Golgota [ocuJ est capitis Calvaria quondam 
Lingua paterna prior Jic illum nomh1e dixit. 
Hic medium terrae est: hic est !JÍ.-I(Iriae signum. 
Os mag11um hic vetereJ nostri docuere repertur, 
Hic primum hominem smcepimus esse sepultum.3 

Katolikus tanítás szerint a passió a Kálvárián való beteljesedéssei az 
első miseáldozat, amelyet engesztelő halálával a Fiú mutatott be az Atyá
nak. Ez ismétlődik meg vérontás nélkül a katolikos kultusz leglelkében, 
a szentmisében. Ordacsehi barokk főoltárának menzájába a Szentsír 
van beépítve. így folyton emlékeztet nagypi:nteknek a miseáldozatban 
megújuló misztériumára. Innen a szimbolikus misemagyarázatok is, ame
lyek szakrális hagyományvilágunkban, ponyvairodalmunkban sem isme
retlenek. Legelső ha7.ai emléküket a Pray-kódexben olvassuk.4 Sajátos 
változat az AranykorondéS és a franciskánus Nagy Jánosé;&a a misc:: 
minden mozzanatát a kínszenvedés és kereszthalál jeleneteivel kapcsol
ják össze. Ponyvairodalmi eredetű a Krisztus zsoltára, vagyis a vérben 
mondott szcntmise. Szövege romlott. Nyelvének arcbaizmusa miatt ré
ginek kell tartanunk. Forrását nem ismerjük. Egyelőre nem tudjuk, hogy 
a középkori egyltázi folklór vulgáris Ilyelvű változatával, vagy talán 
barokk megnyilatkozással van-e dolgunk. Nótája van, azaz valamikor 
énekelték is, ez viszont a népszerűsé~e mctlett bizonyít: 

l.U 

Már belf:ljesedett, balljátok jó lelkek, 
/(jk elaludtatok, mnst felserkenjetek. 
A s:;ent áldozatnak, sót egés:;. misének 
V é ge van, mindnyájan már baz.1 mebettek. 

A s::.ent öltözetbe bt akkor óltöztem, 
Midón a fels::.enteft sekrestyébe mentem, 
JI. Sz,iz.nek méhébe, bogy testbe öltöztem, 
Ruhúimról embemek lenni ismer/ettem. 

A s;.ent lntroilltSI én akkor mondottam, 
Hogy emberi hangon elsú sz_ót ~-z.ólottam. 

Ez vilá!(ra jövén keserve,·en .<Írtam 
Es hogy ember vagyok, e7.z.el megmutattam. 



A Kiríeleisant ártatlanok morulták, 
A G/óriát pedig anxyalok találták, 
Midón .<zlilettetni lsten fiát látták, 
Imádó.< kedvéért az eget elhagyták. 

A Szent/eekét mondta jános útmutatóm, 
Magamtót mondatott az Evan.séliom, 
Mert én a<.ért jöttem, a;: volt minden célom, 
Hogy birdetlt'ssétek a s;:ent n•t:zngéliom. 

A Krédót a nép mondta, Sanktust a gyermekek, 
Virágvasárnapján rnidón bevezettek 
A városba, rövid énekkel tiszteltek, 
Benediktus: áldott t·endégnek lteve;:tek. 

A konsekrációt csütörtökön estére, 
Ta11ítvdnyaim kö::;ött magam vittem végre, 
Midón a kenyeret valóság()s testre, 
A bort váltottattam valóságos vérre. 

At Orfelmutatást a vith;ek ~ették, 
Midón J{.ellememet ég felé emelték. 
A felállt kereszten a ré;:kigyót 1ré;:télt., 
Ambár nézésöknek bas<_nát nem vebettélr .. 

Mementót hasznosan a lator mondotta, 
Okos volt, mert holtig a basznot hajtotta, 
Flókért, boltakért szavát nem nyugtatta, 
De mivel, hogy nem volt pap, ö azt nem tudta. 

Pater nostert magam kéti;:ben mondottam, 
Atyámnak lelkemet midórr ajánlo/tam, 
Ellenségeimért midón imádkoztam, 
Mlndm engedelml't réJzükre koldultam. 

Axnur Deit mondták, kik a kereszt mellett 
Altal metnién buzgón verték a meUult.et, 
Mivcl, hogy ~nbennem ltittak istt-'71séget, 
Ldtt•in, ~tinták-bánták búneiket ... 

Menjetek, készen van a véres áldozat, 
Vér, k5ltött vb nélkrtl t:<_abadulástokat 
Nem eJzközi5lhetterTJ, vérrel záratokat 
Fe/törtem, megnyertem szabad Ilffltokat ..• 
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A kereszt a keresztény ókor és koraközépkor jámborságában és művé
szetébcn győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen Krisztus királlyá di
csőül. A keresztesháborúk Szentföld-élménye nyomán, főleg franciská
nus értelmezésben inkább Istenemberre emlékeztet. 

A Kálvária ábrázolása is visszatükrözi az áhítat korszakait.6 Eleinte 
csak azok jelennek meg a keresztfa alatt, akiket a kánoni evangéliumok 
említenek: a Szűzanya, János, Mária Magdolna. Később, a román kor 
Krisztus királyának szimbolikus és allegorikus alakok hódolnak, hang
súlyozván a dogmát: a megtestesülést és a kereszthalállal való megváltás 
misztériumát. Egyes ábrázQlásokon nyilvánvalóan a Grál-legenda ihle
tésére angyalok is föltűnnek, amint az Úr kicsorduló vérét kehelybe gyűj
tik. Ez a fogalmazás misekódexekben, korai nyomtatott misekönyvekben 
is sűrűn előfordul. 

A német későgótika, illetőleg az olasz quattrocento művészetének a 
Legenda Aureától is ihletett elbeszélő kedve ezt a kötött előadást kibő
víti: a Kálváriát világtörténeti esemény, spectaculttm, látványosság gya
nánt örökíti meg és odahozza a maga korába, környezetébe. A középkori 
város népe, élén a királlyal, mintegy kirándul a Kálváriára, részben rész
vétből, hódolatból, részben csak bámészkodó kíváncsiságból. A zsúfolt 
képen olykor mégjelennek a kínszenvedés és megdicsőülés szimultán oda
festett jelenetei, sőt a Tízezer V ér tanú (Berki 1480, Nagyekemező 1480, 
Bártfa 1 soo, Kisszeben 1 s 20)7 is. Hazánkban legismertebb spectacu
lum Kolozsvári Tamásnak garamszentbenedeki Kálvária-oltára (1427).8 

Zsigmond király is rajta van. A nagyszebenin Szent István és László ki
rályaink tűnnek föl. A téma Kálmáncsehy Domokos misekönyvében is 
megjelenik. 9 

A passió épületes szándékkal való szcmléltetésével, megelevenítésével 
találkozunk középkori templomaink falfestményein, szárnyasoltárain, 
hazánkban is felbukkanó nagyböjti lepiein (Hungertuch). Maga az egész 
szenvedéstörténet a virágvasárnapi és nagypénteki liturgiában hangzik 
cl az evangéliumi passiószövegck anyanyelvi előadásában. Mindezek 
együttcsen ihletik a misztériumjátékokat és vezeklő körmcneteket, a stá
ciójárást, a Kálvária és Szent Garádics (Scala sancta), szentsír kultuszát, 
továbbá a népi ájtatosságok változatos gazdagságát. 

A passiót súrnos kö;,;épkori templomi freskóciklusunk ábrázolja: Almakerék 
(Malmkrog, Malamcrav, XIV. század), Csécs (Cei!ejovce, XIII. század), Csetnek 
(Stitnik, XIV. s7.ázad), Gecelfalva (Gecelovce, XIV. század), Gelence (Ghdinta, 
XIV. század), Gerény (Horiany, XIV. század), Mártonhá-za (Ochtiná, XIV. szá· 
zad), Nagyu!me, (Stiavnica, XIV. század), Nagytótlak (Selo, XIV. század), Po-



doli" (Pudlein, Podolinec, XIV. század), Segesvár (Sighi,oara, XV. század), Svdb
/alva (Svábovce, XIV. század), Szepesdaróc (Spihke Dravce, XIV. század), 
S<,epesolaszi (Spiiske Vlachy, XIII. század, Arbor vitae), S<,ucsány (Sucany), ÚjTJá.rdr 
(Rybnik, XV. század), V adás~ (Vadas, XV. század), \·'elemér (XIV. század), Zsegra 
(Schigra, Z eh ra, XIV. száazd) .to 

Szárnyasoltáraink a szent időkhöz alkalmazkodnak. Kitárt szárnyaik általában 
a karácsony misz.tériumát, Mária, esetleg a szentek élctét idézik elénk, a becsukott, 
de nagyböjtben kifordított táblákon pedig a kínszenvedés jeleneteit látjuk: BakA
bá"ya (Pukanec, Mária koronázása-oltár, qoo), Bártfa (Krisztus sziiletése-oltár, 
1480, Vir dolorum-oltár, I joo), Csegöld (Segítőszentek oltára, 1494), Csíkm~naság 
(Arma,eni, Mária-főoltár, I !4~), Csíkszentimre (Santimhru, Mária-oltár, qoo), Csik
s<,entlélek (Leliceni, Szentlélek-fóoltár, I po), Dovalló (Dovalovo, Mária és István 
vértanú-oltár, 1 110), Farkasfa/va (Farkasovce, Má1·ia-olrár, 1480), Földvár (Marien
burg, Feldioara, 1490), Garamszentbenedek CHronsky Benadik, Kálvária-oltár, I427, 
Passió-oltár, 1491), H~tbárs (Lipany, 1 jzo), Hizsnyó (Chyzné, Angyali iidvözlet-oltár, 
ljo8), Homoródbene (Beia, Szent Orsolya-oltár, I j q), Höltövény (Halchiu, Üdvö
zitö-oltár, I no), Jánosrét (Lu~ky pri Kremnici, Pa~sió-oltár, 1470), Kápos<,tafalu 
(Hrabulovce, Szent Lőrinc-oltár, 1 j 16), Kassa (Szent Erzsébet-főoltár, 1474), Kés
márk (Kálvária-főoltár, I 100), Kisszeben (Sabinov, Keresztelő János-főoltár, 
IjOO), Kund (Cund 1 jOO), Lándok (Lendak, qoo), Leibic (Lubica, qu), Lip
tós~entandrás (Liptovsky Ondrej, 1480), Liptószentmária (Liptovska Mara, 1410), 
Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás, I 47o), Lőcse (Havi Boldogasszony-oltár,1494· 
Szent Miklós-oltár, 1107, Szent Jakab-főoltár, 1 j q), Medgyes (Medias, 1480), Mosóc 
(Mosovce, I jZo), Muzsna (Mojna, 1 s 21), Nagyór (Strazke, 1 lZ 4). Nagyszeben 
(ijzo), Németlipcse (Lup~a. '4Jo), Németújvár (Güssing, 1469), Okolicmó (Oko
li~no, qoo), Prá<,smár (Prejmer, I4SO), Rádos (Roa des, 1 jzo), Sáross<,entkeresz.t 
(Krizovany, 1 jZO), Segesd (Sae•. 1 ,zo), Somogyom (Smig, ljoo), Sorosté/y (Soro~tin, 
qoo), Söt-·énység (Fi~er, 1 po), Sz~kely<,sombor Q im bor, 1 140), S<,epeshely (Spilske 
Pohradie, Szent-Márton-főoltár, 1470), Mária koronázása-oltár, I499), S<,epess:(.Otn· 
bat (Spilska Sobota, 148o), Tóbiásfalu (Dupu~ul, Ijzz), Turóc><,entilona (Svata He
lena, qzo).11 

A kínszenvedés rnisztériurnára ernlékeztet az eucharisztikus jellegű 

Vir dolorum, illetőleg imago pietafis későközépkori ábrázolása. Erről itt 
csak annyit említünk meg, hogy Bauerreiss kutatásai szerint a zarándokok 
nz 1300-ban meghirdetett szentévben a S. Croce in Gierusalemne temp
lomában ismerkedtek meg a v.!rrel verejtékező Krisztusnak a legendák 
szálaiból (Nagy Szcnt Gergely pápa rniséje, továbbá a jeruzsálemi szent
sír, olykor Veronika kendője) összeszött képmásával. Az ábrázolás lzaiás 
próféta (5 5 ,2) á.ltal bibliai hitelesítést is kapott: íme láttuk őt, nem volt 
sem sz_épsége, sem ékessége . .. a fájdalmak embere, a betegség ismeró
je . .. Villámgyors elterjedését az magyarázza, hogy búcsúkiváltságok 
fűződtek hozzá. 



Egykorú falképei: Barcaroz.snyó (Rosenau, Rasnov, 1 joo), Csaroda (XIV. ~ú
zad), Cserkút (XIV. század?), Gyöngyöspata (XV. századi'), Hí~snyó (1400), Ko
lo~rodr (Szent Mihály-templom, XV. század), Lócse (XIV. század), Magyar/ene< 
(Vlaba, XIV. század), Mdrtonhely (Manjanci, XIV. &lázad), Mezótelegd (Tileagd. 
XIV. század), Nagyszeben (t44j), Oraliaboldogfalva (Sintamaria-Orlea XIV. szá
zad), Radvdny (Radvan), Remete (Ramet, XV. szá?.ad), Vizsoly (XIV. század), 
Zeykfalva (Streiu, XIV. század).12 

Táblaképek: Almakerék (Malamcrov, 1440), Bertenke (Bzinov, 1 joe), Csíksomlyó 
(I 1 to), Csíkszentlélek (Leliceni, IllO), Dovalló (Dovalovo, 1 jOO), Felsóerdófalva 
(Stará Lesná, XVI. század eleje), Garamszentbenedek (1470, ll to), Igló (t w~) 
Kassa (Mária halála-oltár, 1470, főoltár, 1474), Liptószentmáría (Svata Mara t4jo), 
Liptós-~entmiklós (Liptovsky Mikulál, 1470), Lócse (Oitárka, 1470), Magyar/elles 
(Vlaha, 1490), Malompatak (Mühlbach, Mlynica, 1480), Mateóc (Matejovce, 145'>). 
Nagylomnic (Lomnica, qoo), Nagyór (1410), Nagys-..alólc (Velky Slavkov 1483), 
Németújvár (Güssing, 146o), Pónílc (Poniky, tpz), S<.ászbogács (Bagaciu, qt3), 
Szepeshely (1470, 1480), Zólyoms<_dsz/alu (Sásová, 1440), Zsidve Oidveu Jjo8). 13 

Gótikus faszobrok, domborművek: Bakabánya (qoo), Bártfa (1460, 1480), Kés
márk (tpo), Kisszeben (qt6), Lócse (1494), Márkfalva Oazernica Markovke, 
1 joo), Nagylomnic (Lomnice, 1 joo), Nagyór (1 po). 1~ 

A triumphus sajátos helyi fejleményeként, illetőleg örökségeként a Vir dolorum 
Mária és János között jelenik meg Malompatak és Szepess<.ombat gótikus szárny
képein, továbbá Cserény (Cerin), Lócse (Vir dolorum-oltár, 1476, Péter és Pál
oltár, 1490), Nagylomnic, Nagyór, S~epesdaróc (1470), Szepesszombat (I po) fa
'zobrain.15 

A Vir dolorum barokk ábrázolásainak, illetőleg elnépiesedett változa
tainak felsorolására megfelelő elómunkálatok, kellő személyes gyújtó
tapasztalatok híján nem merünk vállalkozni. 

A liturgiában és ikonográfiában, a legendában és szakrális folklórban 
évszázadokon át kivételes helyet foglalt el a már röviden említett arma 
Christi kultusza.16 

Az arma Christi az apokríf iratokban és középkori legendákban Krisz
tus kínzóeszközeinek összefoglaló neve. Egyúttal azonban signa is: a fel
támadt és újra eljövendő Krisztusnak fölségjelvényei. A kereszt mellett 
idetartoznak a töviskorona, lándzsa, szögek, botra tűzött szivacs, 30 
ezüstpénz, kakas, ostor, oszlop, amelyhez az Urat odakötözték, nádszál, 
harapófogó, Veronika kendője (sudarium), az INRI-titulus, három koc
ka, kalapács, fúró, kötél, szarkofág, halotti lepel. Az ábrázolásokon, 
szentképeken ezeket többféleképpen is csoportosították. 

Az anna Christi tisztelete bizonyos ikonogrMiai kezdemények után 
a S. Croce di Gerusalemme római templomában bontakozott ki és össze-
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függ a Vir dolorum kultuszával is. Támogatta a kor passiómisztikája is. 
A festum de armis Christi húsvét nyolcadára következő pénteken volt, 
amelyet VI. Ince pápa 13 5 3-ban már Német- és Csehország számára is 
engedélyezett. A kultusz egyidejűleg hazánkban is gyökeret vert. Iko
nográfiai crnlékeink is ezt tanú~ítják. 

Az arma Christi legrégibb, legterjedelmesebb, magyar nyelvű, épüle
tes szándékú, b~rjánzó képzeletű irodalmi méltatása az f'.rsekújvári-kó
dex (1 5 30) apácáknak készült elóadása,17 amely az ikonográfiai típusnak 
nyilvánvalóan egykorú jámbor magyarázatául is szolgált. A nagypéntek, 
illetőleg búnbánat népies élményforrásáról lévén szó, idéznünk kell: 

Itt immár kezdetnek Krisvusnak kénjárdl vald tudósok: a fegyverökról avagy 
riUatokrdl, melyekkel Krisz_tust kénz_ották, honnan vótanak azoknak eredeti. 

Miképpen (lz_ z_sidó doktorok mondjrik, elósz_ör az_ kötélról, me/y kötelet kötilnek 
Krisz_tusnak nyakrirfl. Először, hogy első kötél az. volt, az kivel az. tulkot megkötik 
volt, az Sfllamonnak temploma előtt az rildozána. ~s volt flt lónak sz_órtlból csi
nálvfl, kin Abrflhám fltyánk ult elós-:r.er. E.s az kötlll fekete volt, de hol Krin:.tusnak 
nyakát illeté az kötél, megfehéredett volt, mikén az. tej. Az kötél kedég hosszú 
volt, mint egy futamti.r. ~s az kötél mostfln vagyon annénié kirrilnál. 
~s az Krisz_umflk bossz_úságárdl, az_ kit Krisz_tuson töltenek, megírttik egy bá

ránynak bíirére, ki vörös szórú volt. E<. bárányt kedég nyzi<.trik volt meg IZ<. áldo
-:r.ásra, mikort Salamon fl<. templomot megkésvtötte volt. Az bárányt kedig az zsi
ddk tartották volt fel három esztendeig csak tejjel. ~s annak utána adatott volt 
köznépnek eleségére. Azért az_ 6 búre igen nagy volt és sz_tlles. Ez búren kedég meg
írták az Kris<.tuson lőtt boss"Z,ÚSágokat. ~s a zsiddk.nak pecsétök rajta vagyon fejér 

viasz_bdl. Ez pecsétnek kedig egyik Kaifásé, mJsik köz_önséges ntlpé, harmadik 
Pilátosé, negyedik Erodesé, ötödik rnind köz_ön.réges papoké. ~s az megírott búr 
t.'flgyon az_ arméniai királnril. F!.r az itélet napján megmutattatik minda-:r.oknak eUe
nök, kik azt gonoszul írták és hamisfln sz_örzötték. 

& Krisz_tusnak fejér ruhrijáról sz_dlnflk flZ doktorok, kit Erodes reá adott volt. Ez 
ruha fejtlr volt, és Sfllflmonnflk templomábfln állott és selyemból volt alkotván. Es 
tartják vala az áldozásra vald tisztességre, miktlnt nálunk fl<. kárpitot. Azért fölül 
az ruha likas volt tJs felköttetik volt kötelekvel. Ez ruhát kedig Erodes tartja vala 
emléközetre, hogy ki volt Salamoné. E.s az idegökkel, melyekkel az ruha felköttetik 
volt, azonokból csináltanak ostorokat Kris:r.tust ostorozni. 

Az ruhával, kivel Krisztumak sz_emeit bekötték volt, ez volt egy papi fejedelem
nek inge, és az ki bekötölte volt, Longinosnak atyjafia volt. V olt anyjáról, de nem 
atyjáról. Annak kedig megjelene Kris:r_tusnak kénja tJs idvezült. 

Krisztusnak ostorotói voltanak hat ifjak. Egyiknek tem volt huszonöt es:r_tende
jénél több. Elós-:;;ör kettei mindaddig, míg megfáraatak. Másodszor meg kettei, 
mindaddig míg elfáradtak. Harmadszor esmég kettei kegyetlenben és keservében 
mindaddig, míg elfáradtanak. Úgymond l:r.sák nevú zsidó doktor, hogy kötelet köt
tenek a latrok az ó firfiúsrigrira és a.: házban tétova vondozták mind ét (éjjel) által 
nagy szégyenségben anyas<.ült me:r.ltelen. Mely Mnnuk miatta Krisztusnak teste 
mind megdagadozott volt, azért menye (mennyi) nagy ként avval látott a•:ag}' val
lott, nem iUik nekrjnk megszámlálnunk, de csak kegyesen róla gondolkodni. 



Továbbá Kris<.tumak keres<.tfájáról s::ólnak, hogy kit a<. meslerek meg akarta
nak csinálni. Jupiternek napján Kris<,tusnak megfogá.·ának utána ke<,dének keresni 
fát. Keresztfának mind ét által, avagy mind ét s<.aka, és jutának egy álló tó melltJ 
bajnal felé. Es látának egy fát a<. tóban félig kitetlzr>én, ki sok ideiglen tJ<. tóban 
állott vala. Mondja egyik e<.ók kö<.ül: e<; éjs<.aka mind fát kerestunk fes<.lteni, és 
nem leltunk. Vegyuk ki a<.t, kit láttunk a<. tóban, mert jó les<.en keres<.tfának. [(j

vevék azért és elho<.ák fes<.ítófának csinálnia. Ez fa kedég boss..,; vala, mint hét seng 
(sing). De maga e<. lőtt dolgot kell tudnunk, kik úgy mondnak avagy lrnak, hogy 
lött légyen ti<.enöt láb nyomdék. A,:zért e<;képpen e<. bét mondás nem kilennö<., mert 

hét seng tes<.ön ti<,tmöt láb nyomdékot. 

A<. általfára kedig, kire s<.ege<.(ék Kris<.tusnak leezeit, a<. dll vala a<. Salamonnak 
templomában az oltár felett által, kire ragas<.tnak volt htirom györtyát tildo<,ás
koron. E<. kedig almo/a vala, és ezön vala egy nagy t•lls, kinn állottanlik a három 
györtyák. E<. v11sat kedig csinálttik vala a<. nagykésból, kivel Abrahám atyánk a:z ó 
fiát l<.sákot akarta vala megölni, lstennek parancsolatja s<.erint. És a<,on helyen, 
hol Salamonnak temploma vagyon csinálván, úgy mond /<.sák nevú <.sidó doktor, 
hogy ar.on vasból csináltanlik volt tizenhárom vassr.eget, hármat nagyot, Krisr.tus
nak fesr.ítésére, négyet kedég a keresr.tfának egybeszegezésére, és négyet az töké
nek sr.ukségére, kiben a<, keresztfa állott, két sr.eget kedig ar. olajfának. Es a<. olajfa 
táblának, mely táblán megírták volt ar. titulost: Jesur Na::_arenus Rex Judeorum. 
Az állalfa kedég öt seng volt. Ar.ért Kris<.tusnak keres<.tfája megmérvén Krisztus
nak testének bossvisága S<.erént és ó karjdnak boss<.úsága sr.erént. Pilátosnak utcd
ján 114. keres<.tfát meg/tirák mindenek11ek előtte, mert a J:Zegek igen temérdiik/ik 
valónak, és o;:. keresztfdnak mértékéröl, hogy megfúrták volt, oly igen nebéo;; vata, 
hogy két ember 11ehezen vitte vala el. A<.ért Kris<,tusnak első kénjáéTt, ostoro<.d
sáért, töviskoromh;ásáért, véle kifolyásáért, a fának nebé<. voltáért és az tóban 
sokáig állásért és vizes voltáért oly igen tJebé::. vala, hogy semmiképpen el nem 
vibeté. Azért úgymond S<.ent Nódius, kinek Kriszt11s kénja megjelent voll, hogy 
Kris;:tus az keres<.tfát a<. ó nagy erőtlen voltáért el 11em vibeté. A<.ért kényszeríték 
a:z Simon Cire11eust, hogy segélene neki vinni. 
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Es úgymond S<,ent Nódius, hogy a<. időben sírt a<. Ues Jé<.~~s és öt könnyet hul
latott: kettót a<. jobb s:zeméból, hármat a<. bal s<,eméböl. Nézjed ar.ér ájtatos lélök 
IZ<. te lelki szemeiddel: ki sír, nem egyéb, hanem az felséges lstennek fia, a<. te 
idvezítód. Es a<. könnyhullatások oly igen megsértették volt a<. ó szemét, hogy csak 
alég látott véle. Es úgymond Sr.ent Nódius, hogy a~ könnyhullatások az 6 fejében 
meggyúltek volt. És a<; ó oldaltit mikort megnyitották, akkoron folytanak ki belőle. 
Mert úgy mondanak természettudó doktorok, hogy sozúkség felfuggesz_tótt ember
llek, hogy először könyvezjenek, mert ba kenyvet nem búllatnak, tabtit szukség 
11edvességt1ek jőni ki belőle. De maga Kris<;tus Urunk az keresztfán az ó oldal-ín 
eresztette ki az r:i<.et. 

A.z kttról kedig, kiben dllott Krisztusnak keresztfája, úgymond /zsák nevó zsidó 
doktor, hogy a:z követ csinálták volt Salamonnak láttára oz kómúvesek oz temp
lomnak épülésére_ Es vót az templomban kereszthelyen az áldozatnak okáért, me
lrn> Aúrabám atyánk az ö fiát akarta áldozni. E..r e:: kit volt s:z;intén fejér és hér
r::.egíí, hosszúsága kedig öt srmg. Es egy 11agy harangs-~abá.<ú, magasságával áll.~ az 
földig_ És a::: küre tött~k Solomamtak zászlóját, kinek Vtlja ércból volt csinálván, 



és a~ kopja öt s~egú volt. Bs a~ végén volt egy levegó. Bs ~~~ kóben állott Salamon
nllik ~ásvója a~ templomnak ke~detitül fogva mind vége~etiglen. És a~ kapján volt 
egy küs vas, mint egy cérnas~ál, vasból csinált. És ~~~ mesterek trr1Dilll mérik volt ~~~ 
templomnak hosr.júsdgdt és s~élösségét és magasságát. A ~tis~lónak lobogója pedig 
selyemhól volt csinálván, és égi szjnú, kiból Bódogau~onynak csináltak volt első 
palástot, mikort kiment volt a~ templomból, és a~ templomnak emlékezetiért tt~rtotta 
a~ palástot. Bs egy ré~ével födte fejét be, másod rés~ével földet. ~ korona kedig, 
ki a ~tis~lónak tetejében volt, S~tllllmoné volt, kivel kirtillyd lőtt volt. Most a~ koro
ntit tÚlmascénos király t11rtja. 

Bs a~ fölül megmondott kó, kibe Sillamon <_tis<_lója állott volt, annak utána a~ 
követ Pilátus adta volt a<. üldökl6 helyre, mely hely he! es voit, avogy tettetes (híre~) 
embereknek boltiltiért, és tolvajoknak avagy gonos~tévóknek gyötrelmökért. ~ért, 
mikoron 11 tolvojakat megölték, kö~önséges Jeru~.<álemnek ~tis~lóját 11~ kertben 
tették, és ott állott addig, mig a~ latrokat megverték, avagy egyéb gyötrelmeket 
tettek rajtok. De ~sidóknak innepe nopjtin, ~~~~ jupiternek n~~pján egy ~á~ló sem 
állott a kóben. De iga~stignak igaz ~~lója állott a kőben, aza~ kin Or jé~ Kris~
tus felfüggesz.teték. &eket Ivtik nev6 vidó doktor beszéli. 

De a keresztény doktorok a megfeszítésrúl, avagy a megfeszítésnek módjtirul 
különben s~ólnak, és el6ször úgy mondanak: két tolvajt fes~íttetének meg. Egyik
nek neve Gyizmtis, kinek harminchárom esztendeje volt, és Krisztust megismérvén 
üdvezült. A másiknak Gyézmtis volt a neve, kinek hatvanhárom es~tendeje volt. 
E~ Krisvust káromolván, elveszett. 

Bs Krisztus Urunkat mevtelen az keres~tfára fes~ítvén, nagy éktelenül. Elős~ör 
a bal ke~ét megs~ege~ék, mely s~eget a verővel kilencszer ütöttenek. Úgymond 
/zsák nevő zsidó doktor, hogy a~ verő volt Salamonnak idejében, kivel a ,-ült bá

ránynak csontját megtörik vala, és a csontjából a velőt kiszedik vala a zsidó papok, 
és mikoron pappá lőttek, avval magokat megkenik r:ala. E~ verő pedig régente 
Moi<,esé volt, kivel a bálványt, avagy oz tulkot letörte volt, mikoron a~ táblát Or
istentül hozta volt. Bs o verő egy/elől luultott volt, kivel 11 vass~egeket kivonták. 
Annak utána Vdvezítúnknek "~ jobb kezét a fúrásra vonták, mely fúrás igen me,·z
S'!;e volt a másiktúl, és még kilencszer a szeget reá ütötték. 
~tán az 6 fölséges lábait is megs~ege~ték.. Bs mivelhogy mess~e fúrták volt 

a s'!;eghelyt, ismég kivonták és ismég kilencs~er a s~eget reá u/ötték. De a jobb lá
bát a bal lábáro tévén - úgymond Szent Nódius - mivelhogy a s~eg félen ment 
volt, a~ért ismég a szeget a verór.:el kivoliták lábából, és oz fúrásban verték annak 
utána. ~ért néha o ver6 o szegre, néha pedig Krisztus Urunk lábaira esett, az
képpen a~ért igen nagy kínt vallott ófölsége. 

Ogy mondanak a doktorok, bogy az időben Kris~tus Urunk nem ivöltött, de a~ 
ó szemeit mennyországra emelte, és imádkozott. 

Eképpen nagy éktelenül föl/eszétvén Krisztus Urunkat, a keresztet felemelték 
dorongokkal, mely dorongok, amim mondja /~sák nevó zsidó doktor, magosak vol
tanak, és Salamon templomában állnak vala. Mert Salamon csináltatott volt egy 

szép termöt, és az teröm igen magos volt, mely csinálva volt elefánt tetémbül és 
aranyból. Bs áldozatkor Salamon király az ter&mben felment, és ott iilt, míg ez 
áldozást elvégezték, hogy mindenek látnák őtet. Mikoron ped1g leszállott a terem
bül, az termöt béfödik vala, mint most nálunk a:z orgonát. Dorongokkal kölliitt 
pedig azt béfódni, mely dorongokkal emelték föl a Krisztust, és a megmondott 
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fehér kóben úgy eresztették. Au mondja Szent Nódius, hogy a felemelt Krisztus 
keseróséggcl, s<.idalmazással és káromlással függött a keresztfán, minden testében 
megsebesülve. 

Némelyek az doktorok kö~úl úgy mondnak, hogy As~onyunk Mária födte bé 
Urunk Krisztust. Némelyek pedig au mondják, hogy egy szegény özvegyasszony 
leán)a födte volna bé, miképpen olvastatik egy jeles csodában . . . E.s ott nagy 
sérelömvel megfes~íttetött. Némelyek kedég úgymondnak, hogy cipriai király tarlia 
a ruhát, oz, kivel bekötték volt Krin.tusnak szemérmét. 

Az nevezetról kedig, kit a;: olajfatáblára írtak volt, úgymondnak az doktorok, 
hogy ez az olajfából volt csinálván, melyet az galr.mb Noénak bárkájában az viz
özömzek idejében estve /elé hozott volt. És a:;: tábla volt Salamamzak templomában, 
és ezt hoz.ták volt Pilátosbo::_. Ezön kedig az papok eskúsznek volt valamit meg
tartani. Azért akkoron azon esküdtetnek Krisztust méltómzk lenni halálra. E:;:t az 
evangélisták nem írták meg, mert sokat elhagytanak benne. Némely doktorok a:;:.ért 
úgymondnak, hogy az ~olga, ki az táblát az kereszt/ához vitte, olvastatik, hogy 
tí:;:.ször esött b háromszor megholt, az.ért ezképpen két szeggel megszegezték az 
keresztfához. 

Az ecetöt, kit Kri.<ztusnak hoztak volt, vötték volt Jeruzsálemnek elótte egy 
vénass:;:onynak há<.ában, Némelyek kedég O<. latrok kó:;:úl mérgöt bocsátanak volt 
bele, mely mérög volt az tuloknak epéjéból csinálván, kit áldo<,tanak idef!,Ön em
berekért és jövevényökért. 

A<. kopja kedig, kivel Krisztusnak s::,ít:ét megökl.elték, volt Salamonnak temp
lomában, az templomnak szük.<égére. Bs aki megöklelte, a.! Longinos volt Az gyer
mek, ki az pásztoroknak ú:;:enést tött volt. Azért minden fegyverök voltanak Sata
monnak templomából, mert a:;:.okkal s:;:ere<.nek volt áldozást. 

A:;:ért továbbá a<, báz.ról, kiben Krisztust ostorozták, a volt a:;: ház, kiben a:;: 
hárbárányokJtt nyúzják volt áldoz.ásra és vüektül megtisz.tittatnak volt. Kikvel lsten
nek előtte a:;: templomban áldoz.nak volt. Azért az.on házba ez bizony bárányt, ez 
Krisztust vesszóknek miatta és ostoroknak miatta megnyúz.attaték az kötelekvel, 
avagy az idegökkel, kivel Kris:;:tust verték volt, az kosnak beliból csinálván, ki 
jelen volt Abrahámnak. 

Es lstennek sz.ent teste fölülhaladja volt az. latroknak fejeket, hogy mindenektril 
inkább láttatnék. 

Cipriai királynál vagyon az fejér kó, kiben az. kere.rztfa dllott. Az asz.tal es nála 
vagyon, kin Krisz.tus az. végvacsorát tette. Az ostoroknak es egyik nála t•agyort. 
Arméniai királynal vagyon az. kötél, az kit Krisztus Ilyokára kötöttenek volt. Az 
ruha es nála vagyon, kivel .<zemét bekötötték volt. Az fának egyik es nála vagyon, 
kivel az keresz.tfát felemelték. Arméniai fejedelömnél vagyon az Krisztusnak ~a
kállában nyolc szálak, kiket kiszaggattak volt az gonosz zsidók. Kik kevéssé lát
tatnak verbőnyösnek lenni. Arméniai királynál vagyon az posz.tószél, kivel az. spon
gyát megkötötték volt, kibe ecetöt és mérgót felnyújtottak volt. Indiai királynál 
vagyon Krisztus lábainak szege, ki négy ujjal volt hosszabb a:;: többiné!. Cipríai 
ispánnál vagyon az sz.ék, kin Krisztus ült, mikoron megkoronázták. Boldogasszony 
há<,ánál vagyon az keszenó, kivel Krisz.tus általkötötte volt magát az. végvacsorán. 
Az nagy egyházban vagyon Boldogasszonynak inge. Francia; királynál t'agyon az. 
tiviskorona, és az keres<,tfának nagyobb része. E.s az s<;egnek egyik parozai estiszár
nál vagyon az csúcsa, melyet elvött franci.U királytól. Bs még nála vagyon a<, s<;eg-



nek egyik, és nála vagyon Boldogass'<_onynak egy /ó fedele, ki Boldogass'<_onynak 
fején volt a:;. keresztfa alatt, kire húllott Krisztusnak szent vére. er nála vagyon 
a<; as<;talnak nagyobb része, kin Kris:;.tus vacsorált 4'<. apostolokkal. 

A"<. Kris"<.lusnak ostoro:;.ói kő"<.ül kettő kárhozott, kik káromlották Istent. és ótiílle 
távol es/enek, és birtelen megboltanak. Egy kdromldt kedig az föld elnyelt. ~s a<; 

negye kedig idvezült. Olvastatik kedig, hogy kik Máriával bánkódtanak, azok id
vezültenek. E"<.üket azért szerelmes atyámfiai kegyesön higyjétek és szivetökhen 
hordozjátok, hogy mehe.rsetek az örök örömben azokkal, kik Máriával bánkódta
nak. Amen, vége vagyon. 

Itt immár elvégeztettenek Kris<;tusnak kénjárdl való fegyverekJtek tanulságai, 
kikkel Krisztust kénzották. 

Sajnos, népibe hajló szakrális művészetünk kutatásának fájdalmas el
maradottsága, és ebből következő hiányosságai miatt kevés arma Christi
ábrázolásta utalhatunk. 

Első emlékeink a XV. században, az európai párhuzamokkal majdnem 
egyidőben tűnnek föl. Segesvár szentségház melletti freskóján angyal ke
zében, ts Mezótelegd (Tileagd) falképén négy angyal kezében a kínszen
vedés eszközei.19 Siklós várkápolnájának reneszánsz domborművén is föl
tűnik. Talán még abból az időből való, amikor a híres bátai szentvér
ereklyét átmenetileg itt őrizték. 

A barokk világból megtaláljuk Vörösberény mennyezetfreskóján, Nád
újfalu famennyezetén,20 önálló keresztkompozícióként Máriabesnyő k:l
pucinus kolostorának udvarán, amelyet ájtatosságukkal a búcsúsok is 
megtisztelnek. Ilyen körmeneti keresztet őriz tudor.1ásunk szerint Szol
nok, Mátraverebély (Szentkút), Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján francis
kánus ihletésű temploma. Alatta járják a hívek a nagyböjti stációt. 

Nem feledkezhetünk meg azokról a régebben olykor raboktól, ágyban 
fekvő betegektől nyilván fogadalomból is készített alkotásokról sem, 
amelyek az arma Christi darabjait nagy türelemmel keskenyszájú üve
gekbe építik bele. Régebben búcsúkon árusították és a paraszti tiszta
szoba szakrális díszei közé tartoznak. Manapság már inkább múzeu
mainkban találkozunk velük. Bő változatokban apró szentképek, üveg
képek (Hinterglasbild) is akadnak. 

A motívum fölcsillan a csíksomlyai nagypénteki misztériumokban és 
a Jézus Társaságtól ihletett nagypénteki barokk bűnbánó körmenetek 
élőképeiben is. Ezekről, továbbá az INRI titulusról más összefüggések
ben (szentkereszt föltalálása, úrnapja) még szó lesz. 

A hajdani vásári képmutogatók az újdonságokat, furcsa történeteket 
balladaszerű fogalmazásban adták elő, miközben az előadás egyes moz
zanatait rúdra erősített ábrákkal, rajzokkal is szemléltették. A régi írás-



tudatlan nép szívesen hallgatta őket. Ennek műfaji sarjadéka a jézus 
Krisztus keserves kínszenvedése címen emlegetett ábrázolás, amely a pas
siót rövidre fogott énekben, szimultán képektől kisérve egyetlen lapon 
adja elő. A szöveget ábrasorozat szakítja meg,2L mint az újságak mai né
pies képregényeiben. A hazai kiadások közül magyar és illír változatok
ban ismeretes előttünk.22 A kép keretbe foglalva függött a régi paraszt
szobában. 

A nagypénteknek, Krisztus kínszenvedésének tisztelete a keresztes há
borúk, személyek szerint főleg Szent Bernát és Szent Ferenc kezdemé
nyeire a kései középkorban és barokk időkben gazdag változatokat te
remtett.23 Az evangéliumok egyszerű, szűkszavú előadását kevésnek ta
lálják. Új élményforrásokat keresve, hamarosan az apokrif hagyomá
nyokból, ereklye-kultuszból és látomásokból is merítenek. 

lgy amikor Jézust a Gecemáné kertjéből a városba vezetik, a legenda 
szerint beledobják a megáradt Ccdron patakba. Más változat szerint 
kényszerítik, hogy gázoljon át rajta. Ez - mint láttuk - népünk kultikus 
jellegű tavaszi mosakodásának adott biblikus igazolást. 

A kánoni evangéliumok Jézusnak kereszthalála előtti megkinzásáról 
két alkalommal szólnak, de nagyon röviden. Először, amikor nagycsütör
tök éjszakáján a zsidó főtanács méltónak ítéli a halálra. Erre arcul köp
dösték és ököllel ütötték, mások pedig arcul verték (Mt 26, 17). Azután 
börtönbe vetették. A másik bántalmazás nagypéntek délelőtt történt, 
amikor a rikoltozó nép Barabást választotta, Pilátus pedig megostoroz
tatta. A vitézek tövisból koronát fontak, fejére tették és nádszálat adtak 
jobb kezébe. ~tán térdet hajtva előtte, így gúnyolták: üdvözlégy zsidók 
kJrálya! Közben leköpdösték, és fogva a nádat, fejére vertek (Mt 27, 29). 

Ez a két kinzás az élőszóból táplálkozó népi utókor jámbor emlékeze
tében, látomásaiban, illetőleg épületes könyveiben általában összefolyik 
és kiszínesedik. 

A középkor végéról ismert franciskánus hagyomány szerint Jézus már 
a börtönben sokkal többet szenvedett, mint ahogyan az evangélisták sej
tetik. Halandó ezt föl sem tudja fogni, csak az Utolsó ltéleten derül majd 
ki. Akadtak hívek, akik a maguk ismeretlen és titkolt bűneiért Krisztus
nak e rejtett szenvedéseit ajánlották föl. 

Valami gyalázatot - írja2" a Makula nélkül való Tükör - csúfolást kigondolhat
tak, nagy örömmel mind elkövették 1·ajta. Elsőben fejére tettek néminemű bolond
süveget, vagy csapkát, és előtte térdet hajtottak. Sokszor nagy kiáltá<!al, nevetéssel 



a csapkJt s~ent fejérül levetették, és ismét föltették. S~lmakoronát is tettek s~ent 
fejére, és a palotáb11n fel- s t~lát•e~ették, mint valami s~almakirályt. & akik mel
lette elmennek vala, előtte csúfságból térdet bajtilnak v11lll. Némelyek ujjokkal fügét 
mutatt11k, ~~~tán s~ékre ültették és n11gy kiáltással ugrándo~tak körüle. A:,_onban 
véletlenül a s~éket alóla elrántották és IIZ édes }é<.us a földre esett, akin nagy 
nevetést tesznek vala. Némelyek ke~ét fogták és tám· formárit körös-körül vezet
ték, és előtte, utána táncolnak vallt. Mely táncban legfőbb táncoló volt a pokolbéli 
Belzebub, a mu~sikások a több pokolbéliek . .. 

Tizenöt titkos sebet ejtettek rajta. Ezeket, továbbá a kínzás rémregénybe illó 
módszereit, perverz túlzásait itt nem szükséges lölsorolnunk, mert mértéktartó né
pünk hagyományaiban egyébként is alig ismeretesek. 

Csak egyet idézünk belőlük, mert ponyvairodalmunkban nyoma van. Eszerint 
Jézus fejét a poroszlók a földre nyomták. Egyikük rátérdelt, és a töviskoronából 
egy tüskét a nyelvébe szúrt. Maga az ördög mondta volna, hogy aki az Úrtól nagy 
kegyelmet akar kiérdemelni, tisztelje ezt a tövist és c~ókolja meg helyette a földet. 
Ugyanis az egyik jelenlévő zsidó könyörületból kihúzta Jézus nyelvéből a tövist 
és eldobta. A tüskét mintha a föld nyelte volna e1.25 

Ebből a legendából fejlődött, föltétlenül a német népi barokk hatásá
ra, a Megváltó megsebzett nyelvének tisztelete. Az édes Jézus szentséges 
nyelvéhez való ájtatos imádság így szól: 

Ob legbékességesebb, túró Jézus, alázatosan csókolom és tisztelem a te szent.st!
ges nyelvedet, mely a zsidóktól egy tövissel kegyetle11ül fájdalommal által szúra
tott. Ob édes Jézusom, kérlek adj szent malasztot, hogy se szem felségedet, sem 
az élz felebarátaimat az én nyelvemmel soha ne bántsam, hanem inkább szüntele
nül dicsérhesselek, tisztelbesselek és 11111gasztalbassalak téged. A csöndes hallga
tást szeressem, minden elletikezó dolgokat békességgel túrjem, az én ellenem vé
tőknek mindeneket szivból megbocsássak. Adjad, hog)' utolsó szóm is a Te szent 
neved és dicséreted legyen, és hogy minden időben mondhassam: óh Jé<:,us ne eii
gedd a te kínszenvedésedet és balálodat elveszni én rajtam szegény búnösön, hanem 
légy irgalmas, kegyelmes nékem most és balálom óráján. Amen. 26 

A Liliomkerteiske (1779) középkori jámbor becslések, főleg Brigitta 
és Mechtildis látomásai, továbbá a franciskánus ]ohannes de Caulíbus, 
Ludolf, majd a mindezeket összefoglaló kapucinus Martin von Coehem 
nyomán számát is adja Jézus gyötrelmeinek. Az összefoglaló imádság 
múlt századi ponyvairodalmunkban is sűrűn fölbukkan: 

Ob Uram Jézus Krisztus l ki százkét csapást a zsidóktól felvett él, azoktól a kert
ben barmincs<.or pofonverettél. Annás házánál hétszer földre estél, fejeden, karj,zi
don és melleden harminc ütést szenvedtél, vállaidon is barmincat, szem hajadnál 
fogva harmincszor vonattál, szentséges sz_ívedból n:.ázbusz_onkilenc fohászkodást bo
csátottál, harmincháromszor sz_akálladnál fogva hurcoltattál, halálosképpen tas;_ít
tattál. Hogy a kereszttel a földre estél, tehát e~erbatszá<.batvanhat csapást ostoro-



<.ásodkor s<.envedtél, s<.ent feieden a töt•i5korona miatt e<.er sebet s<.envedtél. A ke
res<.ten három hegyes tövir s<.ent feiedet átiáTta, orcádra harminchéts7_eT köptek, 
s<.ent testeden öte<.ernégy.<<.á<.betvenöt seb. A vitézek, kik megfogtak, öts<.á<.nyolc
vanan voltak, a bóbéTok barmincbárman, kik kötö<.ve ve<.ettek: hárman. V érednek 
cseppiei, melyek kis<.árma<.tak szent testedből, barmince:;.ernégys<.á<.harminc volt. 
KéTlek Tégedet, e keserves kins<.envedésed, vérednek kiontása és s<.ent halálod 
által, minden búneimnek bocsánatáért, és hogy engem megments minden testi és 
iirdögi ves<.edelemtól . . ,2"1 

E gyötrelmek, illetőleg kínzások, vagyis a Megváltó szenvedésének 
egyes mozzanatai az idők során mintegy önállósulnak, és külön kultu'iZ 
fejlődik belőlük. Hazánkban nem annyira, mint a lengyeleknél, csehek
nél, továbbá az osztrákoknál és bajoroknál, bár a mi szűkebb körú hazai 
barokk gyakorlatunk nyilván ezekkel függ össze. 

Kiemelkedik az ostorozás tisztelete. A kultusznak középkori flagel
láns, önostorozó előzményei is vannak. 28 Hazai megnyilatkozásaira még 
utalunk. 

A börtönbe zárt, oszlophoz láncolt Jézus szobormását láttuk Sza
badka, Baja,29 Szombathely franciskánus, Győr karmelita templomában, 
Győr orsolyita kolostorában, a kassai Kálvárián, a csongrádi nagy
templomban, Kiszomborban (itt a hívek Lánco.r Jézus néven emlegetik), 
Mesztegnyőn. Útfélen, sőt parasztotthonok szakrális díszeként is. A szé
kesfehérvári egykori karmelita templom Szentkereszt-kápolnájában fres
kón ábrázolják. Számukat nyilván még szaporítani lehetne. 

A budavári klarisszák barokk szobra csodatevő hírbe került. Emlé
kezetét egy német szentkép, továbbá egy magyar ponyvanyomtatvány 
őrzi: Imádság a titkos fogságban lévő idvezítő Jézushoz, mellyet minden 
titkos szükségben, és szenvedésben lévő Keresztyén lélek fohászkodással 
mondhat.30 

A franciskánus Johannes de Caulibus 1 300 táján írt műve, a Meditatio 
r.:itae Christi hatott Pelbárt és Laskai Ozsvát passió-előadására is. Ö 
állítja, hogy Jézus az ostorozás után annyira kimerült, hogy szétszórt 
ruhájához csak a földöncsúszva tudott odajutni.31 Ez főleg a szlovák és 
lengyel népies fafaragást ihleti a mai napig.32 Színmagyar vidékról való 
ábrázolását sem a képzőművészet, sem a népművészet világából még nem 
ismerjük. Egyedül Fertószéplak barokk Kálváriáján láttuk. 

A délnémet barokk jámborsági gyakorlatai között feltűnik a vállseb 
tisztelete is. Szent Bernát egyik látomásában kérdezte Jézustól, hogy 
melyik volt a legfájdalmasabb titkos szenvedése. Azt a feleletet kapta, 
hogy a válláé, mert azon hordozta a keresztet. Krisztus felszólította a 



szentct, hogy ezt a sebet különöscn tisztelje: a vállsebre való hivatkozás· 
sal minden kérést teljesíteni fog, a halálos bűnöket pedig megbocsátja. 
A téma ábrázolása a barokk időkben tíínik föl. Szentképekre és imád
ságosszövegekrc szívesen rányomtatták, hogy a vállseb tiszteletére vég
:r.ett imádságért III. Jenő pápa ezer, késöbb háromezer évi búcsút enge
délyezett. Ennek a jóváhagyott búcsúkiváltságok között semmi nyoma.:1:l 

Az ájtatosság nyomaival nálunk is találkozunk, de tudomásunk szc
rint egyetemessé nem vált. A csíksomlyai, Szenvedő néven emlegetett 
kápolnában különös tiszteletben áll egy vállsebeket viselö barokk Krisz
tus-szobor. Ennek több hazai mása egyelőre nem ismeretes előttünk. 
Nyilvánvalóan ponyvai eredetű, de élőszavassá lett ez a szeged-doma
széki imádság: 

En Istenem, lstennek s:zeplűtelen s<_ent bárá11ya: szegény bünös áldom és imádom 
legfájdalmatabb sz_ent sebeidet, melyet a válladon ére:ztél, mikor nehéz keresoztetlfit 
hordoztad, és áldott szent testeden kiilönösen nagy kint, fájdalmat szenvedtél 
sozenvedó Jézus Krisoztusom. Nekem nagy bűnösnek irgalmaozzon, bűneimnek meg
bocsásson, a Te szent keresoztutadon, véres lábnyomodon az örök böldogságba el
vezéreljen. '&!o 

Jézus szenvedő tagiainak dicsérete, vagyis a Szent Bernátnak tulajdo
nított Salve mundi salutare kezdetű siralom a középkor óta számos literá
tus és népies magyar változatot ihletett. Verses formában először a 
Thewrewk- és Peer-kódexben, prózában a Gömöry-kódexben bukkan 
föl. Barokk énekköltészetünkben, így a Cantus Catholici-ban, Kájoni 
János énekeskönyvében, majd szakrális ponyvairodalmunkban is tovább 
él. :J:; Egyik szép, félnépi változata: 

F.lóttünk tiindöklik Jhus keresztje, 
Melyre fel/uggesztetett Megváltónk te.rte. 
Nem láttam oly szép gyümölcs/tit, 
Mint JéV~s keresztfáját. 
Oly szép gyumölcs függött rajta, 
S:;;ű:z Mária av siratja, 
Hogy szent Fiát halva tartja. 
Udvó:zlégy Jézusnak szentséges feje, 
Kit zsidók serege tiivissel sérte. 
Nem láttam oly szép gyümölcsfát, 
Mint Jézusnak keresztfáját, 
Kékjeivel kibimbó:;;ott, 
Piros vérrel kivirág~ott, 
Maga Jézus s:t,ép gyümölcse, 
Orök életnek s:;;er:;;óje. 



A következö versszakban magasztalja a szent ábrázatot, szemet, lábat, szájat, 
fület, v állat, kezet, hátat, oldalt, majd az egész testet. Utolsó szakasz: 

Odvo:r.légy Jézusnak megséftett s:r.íve, 
Ertünk bemutatott legs:r.entebb lelke. 
Odviitlégy ób áldott, 'IJéres keresv/a, 
Orok váltságunk ékes oltára. 
Nem láttam oly s:r.ép gyümolcsfát, 
Mint ]é~usnak keres:r.tfdját, 
Aidott 'IJtlgy ób s:r.ent keresttfa, 
Melyen megbalt lstennek fia . 

• 

Midón Urunk ]étus Simonnal a keresvet vinné, és a:r. elóbbeni esete után stá:r.
kile11roen lépést tott volna, és S:r.ent Veronika hátához_ érkewén, a:r. 6 s:r.ent ábrá
:r.atja a vértül, sártul bé volt mocskolvtt, úgyhogy alig nétbetett. Látván e:r.t a:r. 
áhitatos ass:r.onyi állat, nagy s:r.ánakodásra indula. Oromest adott volna néki egy ió 
italt, kivel megerósödhetett volna, vagy más kegyességgel is lett 'IJolna. De mivel a 
gonost hóhérok meg nem engedték, levévén fejérül pamutos ruháját és a hóhérok 
kö:r.ött által tolongolván, Urunkbot jöve ér mondá: óh édes Mesterem, mely nagyon 
stánakodom stent Anyádon és terajtad. Mivel más.ral nem segíthetek, atért e:r.en 
ruhával véres ábrá:r.atodat törüld meg. Tetszett Urunknak e:r. ass:r.ony S<.ánakodása, 
és el-cévén a ruhát, erósen orcáiára nyomd. És ottan valamint akkor volt ábrá:r.at
jában, úgy rányomá a maga képét és viutaadá S<.ent Veronikának.. Kit nagy bocsw
lettel elvévén, ba<.améne, és midön kitakará, látá egés<)en a:r. 6 S<.ent ábrá:r.atját 
rajta lenni. Nem valami képíró által leírva, hanem lsten ujjával reányomva, és mint 
eleven, úgy láttatott rajta . .. 36 

A Képmás tiszteletéből bontakozott ki Orosz István jászladányi szent
ember magánájtatossága, az Úr Jé::_us s::_entséges sz_ent arcáról. Tiszabatán 
licenciátus volt, amikor szerkesztette.37 Forrását, mintaképét egyelőre 
nem ismerjük. Lehetséges, hogy voltak későbarokk előzményei. Úgy tet
szik azonban, hogy egés::_ében mégis maga szerezte. 

A s::_egedi és csíksomlyai búcsújáró templomokban, a jás::.berényi nagy
templom mellett, jás::_árokszálláson és más helyken is, így Nógrádbercel 
temploma előtt, látható olyan korabarokk, népies fölfogású szobor, amely 
a szenvedő Megváltót ülve ábrázolja. Nagyméretű barokk képe a veszp
rémi püspüki kápolnában, márianosztrai templomban. Az ábrázolá; azo
kat a perceket idézi, mikor a Golgotára érkezve, addig megpihen, amíg 
a hóhérok a kivégzésre készülődnek. A szabornak németül Rastchristus, 
Christus in der Rast a neve. 38 Egy ponyvanyomtatvány barokkos mctsze
tének aláírása: haec est requies mea segít az ábrázolás, illetőleg kultusz 
megértéséhez. 



Ismeretes, hogy a Frigyszekrényt Izrael népe magával hordozta ván
dorlásaiban és harcaiban. Amikor megállapodtak, vagy a háborúk meg
szúntek, a Frigyszekrényt nyugalomra helyezték: indulj Uram nyugal
madra Te és szövetséged ládája (Ps. q1,8). Az Úr nyugalmának helye 
pedig a szent sátor, majd Salamon jeruzsálemi temploma. A kereszt
halálra ítélt Örökösnek elhagyatottságában azonban ebből már csak egy 
kődarab jutott: ez az én nyugvóhelyem mindörökkön örökké. Itt fogok 
lakni, mert ezt választottam (Ps. 131,14). 

A jelenetról a Makula nélkül való Tükör, már elfeledkezve az Oszövetség világá
val való titokzatos összefüggésről, a misztériumot épületes legendává oldva így em
lékezik meg311 Szent Anzelm látomása nyomán, amelyet a jámbor hagyomány szerint 
Mária nyilatkoztatott ki neki: mid6n a Kálvária hegyére érkeztek, ottan szent 
Fiamnak ruháját levették, és egész testében megmeztelenítették, én pedig hogy meg
láttam, mindjárt elhaltam . .. Mezítelen lévén Urunk ]é:;;us, a vitézek egy köre le
ültették, é.r a töviskoronát újabban sebes szent fejébe nyomák. J!s valamint a vet· 
ke<,tetésben, úgy ezen harmadik koroná<,atjában irgalmatlanul bántak véle, és nagy 
erővel fejébe nyomták, az ó vére nagy bóven lefolyt. Mely kegyetlenségról a s<,omo
rú Anya pa11aszolkodott, Szent Brigitta jelenésében mondván: atután a töviskoronát 
újabban fejére nyomták, és fél homlokáig volt. fu az ö szent vére patakocska for
mán szent orcáján lefolyt. Az ó haja, szakálla, s<.eme és füle vérrel bétöltek, egész 
ábrá<_atja éppen vétesen láttatolt . .. 

Nagypéntek és húsvét titkának évről évre való mélyebb átélésére, 
megünneplésére egyrészt a passiójátékok,'.O nagypénteki misztériumok, 
felvonulások, másfelől ájtatosságok: keresztút, fájdalmas olvasó, főleg 
pedig a Mária-siralmak adtak alkalmat. Mint már karácsony ünnepénél 
is láttuk, a dogmatikus-liturgikus eredetű mis<.,tériwn és a kötetlenebb, 
népies devoció szakrális élményvilága itt is egyformán ihleti, formálja a 
hivő közösséget. A kettő között természetesen számos átmeneti formá
val, vegyüléssel, színcs változatokkal találkozunk. Elkülöníteni teljes
séggel lehetetlen, de szükségtelen is őket. 

A két múfaj közül föltétlenül a nagypénteki misztériumjáték a régeb
bi, amely a liturgikus passiómondás templomi gyakorlatából kívánkozott 
ki a szabad ég alá. Ihlette azonban a prófétajáték (ordo prophetarum), 
illetőleg az égi pör, procés de paradis is, amelyról karácsonynál már szó
lottunk, és később még itt is megemlékezünk. 

Első hazai bizonyságaink a XV. századból valók. A derekáról szár
mazó Bártfai Színlap német előadás emlékezetét őrzi, de talán magyar 
városaink egykorú hasonló játékaira is következtethetünk. A bártfai 
színjáték nemcsak a kínszenvedés, hanem a pokolraszállás, feltámadás 



eseménycit is megelevenítette népies, olykor vidám jelenetekkel is tar
kítva.41 Rövid följegyzések soproni, pozsonyi német játékok emlékezetét 
is megörökítették. 

Nagy jelentőségű az a híradás, hogy a pálos Csanádi Gyö.rgy a teljes 
passiót magyar versekben dolgozta fel (1 ~ 1 ~). Sajnos, esetleges előadá
sáról nem tudunk, de föltételezhetjük. Helyesen jegyzi meg Kardos Ti
bor,42 hogy aligha ez volt az első ilyen nemű alkotás. 

Időrendben, illetőleg párhuzamosan devóciós színjátékaink következ
nek, amelyeket a franciskánus ohszervancia részben - még említendő -
itáliai lauda-előzményekből teremtett meg és plántált át hazánkba is. 
Ilyen emlékeink a XV. század derekáról származó Sermones Dominicales 
egyik latinnyelvű, prédikációban megörökített, tizenhét jelenetből álló 
passiója, továbbá Temesvári Pelbárt prófétajátéka, illetőleg égi pöre, 
Pelbártnak van egy latin passiószövege is. Laskai Ozsvát prédikációiban 
is megjelenik az égi pör. O különösen Mária szenvedését emeli ki. Ezzel 
a középkori planctus-hagyományokhoz, élőszavas népi gyakorlathoz is 
kapcsolódik. 

Nem célunk mindezeknek szabatos szövegelemzése, ezt Tímár Kál
mán, illetőleg Kardos Tibor már jórészt el is végezte. Csak annyit emlí
tünk meg, hogy közel egykorú kódexeink, éspedig a Winkler-, Nádor-, 
Weszprémi-, Érsekújvári-kóclex passióit leginkább e latin mintákból 
fordították főleg apácák, beginák számára. Erre is még visszatérüt:~k. 
Megjegyezzük, hogy az Érsekújvári-kóclex jeleneteihez Sövényházi Márta 
illusztrációkat, éspedig tollrajzokat is készített. Már Kardos hangsúlyoz
za, de mi is nyomatékosan utalunk középkori templomi passióciklusaink
nak szemiéitető hivatására. 

Kardos előfordulásuk számával együtt 19 jelenetben állította össze'.3 
a Sermoocs Dominicales, Temesvári Pelbárt, Laskai Ozsvát44 latin, ille
tőleg említett magyar kódexeink passiójeleneteit. Ezeknek jelentős részét 
a kánoni evangéliumokban nem találjuk. Forrásuk az apokrífokban, kö
zépkori látomásokban, obszerváns szerzők épületes műveiben található 
meg. Nem szabad az íratlan jámborság mindenkori ihletéséről sem meg
feledkeznünk. E jelenetek ugyanis számos más epizód mellett, ponyvairo
dalmunkban is fölbukkannak. Hogy milyen úton-roódon jutottak el né
pünkhöz, azt a barokk jámborsági irodalom feltárása fogja részben tisz
tázni. Máris bizonyosnak látszik azonban, hogy a ponyvaszövegek teljes 
egészükben nem származnak nyomtatott épületes forrásokból. Számot 
kell vetnünk az évszázadokon át licenciátusoktól, énekesasszonyoktól, 



búcsúvezetöktől megőrzött élószavas, számtalanszor újraköltött hagyo
mánnyal is. Innen kerültek akkor a ponyvára, amikor népünk írástudása 
a Ratio Educationis nyomán lassan mégis növekedett. Egyes népi verse
löknél, így főleg Orosz lstvánnál, Varga Lajosnál, dc jelentéktelenebb 
másoknál is számos újraköltéssei találkozunk. Mindez sajnos, még alig 
ismert, sörgós földcrítésre váró világ. 

Kardoshoz igazodó vizsgálatunkban mindjArt megemlítjük a későbbi ponyvair·.l· 
dalmi párhuzamokat, illetőleg élőszavas népi gyakorlatot is. 

1. A keres::.tfa imádása (z előfordulás) a nal(ypéntek liturgiájának egyik kiemel
kedő mozzanata. Még késöbb is szólunk róla. Itt csak arra utalunk, hogy a klasz
szikus szöveg, a Crux fidelis, inter omnes arhor una 11obilis számos vulgáris válto
zatban folklorizll.lódott. ldézünk'5 a jászladányi Orosz István átköltéséból: 

Oh üdvö;:légy és áldott légy 
Jézus .r;;em kertwztfJja. 
Nir.cs fa erdőn, mely11ek ága 
Ily s;:ép IO'timölcsöt hozna, 
Csak te t•oltál kit•álas::,tva 
Szent kere-'ztfa, fák királya 
Arra a méltósdgra, 
]é<.us balálágydra. 

Rajtad balt meg búnösökért 
~:t lsten szent báránya, 
Ott sz,úrta át s;:ent oldalát 
A Longenus dárdája. 
Kékjeivel kibimbó;:otl, 
Piros vérrel kivirágzott 
A ]huJ keresztfája, 
Udvösségünk oltára. 

Ób mely boldog és tildott fa 
A Jézus keresztfája, 
Jertek ide, óh búnösök, 
Boruljtmk le alája. 
Nem láttam ily s;:ép gyümölcs/át, 
Mint a Jé;:us keresztfáját, 
Maga Jézus gyümölcse, 
Orök élet s;:erzóje . .. 

A kcreszt-kultusz ktilónben a nagypéntek rendjétól függtelentil számtalan önálló 
ájtatosságban, imádságban, tiszteletadásban megnyilvánuL Ezekre máshol is - így 
a Szenrkereszt feltalálásának és felmagasztalásának ünnepénél - sokszor emlékez
tctünk. 



2.. Mária dicsérete (1 középkori előfordulás) : angyalok fölkeresik Máriát Náza
retben és tudtára adják az ó választottságá.t, de a fájdalom kiváltságát is. Erről itt 
nem szólunk, utalunk azonban arra, amit karácsony ünnepénél már előadtunk. 

3· Mária Betbániában Jé~usho'l. k.onyörög (7 előfordulás). Emlékezik Simeon sza
vára: tór járja át S'l.ívedet. Ez a jelenet a népi, illetőleg barokk utókorban össze
folyik a már bemutatott Aranymiatyánkkal és Jézus még idézendő végbúcsújávaL 

4· Mária Júdásba~ fordul (4 előfordulás). A:z egyik csíksomlyai misztériumjáték
ban (17!6) a gyanútlan Mária éppen Júdást kéri Jézus megoltalmazásira. Egy má
sik (IH9) valósággal Júdás-misztérium.~ Ponyvairodalmunkban a Júdás siralma 
több változatban is föltúnik. S~épkenyhÚs1.entmártonban följegyzett biblikus nép
ballada: 

Jé1.us a1. asztalnál es~ik., 
fehér virágok, 

Zsidók a bd~ megett lesik. 
Kiment Júdás ó kozéjük., 

fehér virágok, 
Bes~élgetni ke1.dett vélük ... 
Zsidók a1.onnal elfogják, 

fehér virágok, 
Megkötö~ték, elburcolták. 
Kegyetlenül korbácsolták 

fehér virágok, 
F atovissel koroná~ták. 
Mérges ecettel itatták, 

fehér virágok, 
Mindenképpen kicsúfolták. 
Keresztet vállára tették, 

fehér virágok., 
Poros útra Igy ve1.ették. 
Golgotára felvezették, 

fehér L'irágok, 
F akeresztre fes'I.Ítették.. 
Nem lóttam én szebb gyümölcsfát, 

fehér r.;irágok, 
Mint a Jéws keresztfáját. 
Piros vérrel virágozik, 

fehér virágok, 
Szentlélekkel gyümölcsözik .. _47 

egyik legkedvesebb, sok változatban ismert, bensőségesen átélt megnyilatkozási for
mája. A Makula nélkül való Tükör szerint Jézus nagyszerdán Bethániában vacso
rált édesanyjánál, akinek tudtára adta, hogy mi várakozik reá. Búcsúzáskor letér
delt Mária elótt, és kezét kezében fogva, így köszönt el tól e: ób én drágalátos 
szülém, immár elválok tőled és most búcsút vészek. Kérlek bocsáss el a te anyai 
áldásoddal. Amellett én édesanyám köszönöm néked, hogy a!l; angyalnak szavára 
er1gem méhedbe fogadtál, kilenc hónapig bordooztál, ez világra s::.tlltél, és szúz te-



jeddel föltartottál. Oh édes szülém, mely nagy ájtatossággal szalgáltál te énnékem 
e:z harminchárom esztendő alatt. Azért valamennyi munkát vettél föl érettem, 
mennyi csöpp tejet adtál nékem, mindannyiszor kös:zönöm néked édesanyám . .. 
Annak utána fiúi alázatossággal megjegy<,é Kris~ttts Urunk a Szú:c Máriát a s-zent 
kere su jelével. f!.s órajta ker,dé a szent keres-zt jegyét és mondá: ób én drágalátos 
szülém, áldott vagy te mindenestül fogva, mert megáldott téged mennyországban 
az én Szelll Atyám, és e földön az angyal. Én is mostan megáldlak újabban ... 
Azután 'Urunk Jézus megköszönvén Máridnak és Magdolnának minden ga-zdálko
dásokat, és hogy sokszor 1zékik tanítványival s-zállást adtak . .. '.S 

A búcsúzkodás ponyvairodalmunk.ban sok szép dramatizá"rt változatban él: 

Mária: Oh egek sírjatok, k.ósvklák nyil jatok, 
Síralmim lássátok, kinjaim szánjátok 
Nekem Máriának, s-zomorú anyának, 
Mim szegény árvának. 

Jézus: Mint latrot megfognak, utcákon hordoz11ak, 
T estemben kinoznak, hóhéroknak adnak, 
Tövissel sértenek, igen megvesszőr,nek, 
Keresztre feszítnek. 

Mária: Most már jut eszembe Simeon mondása, 
BP. is tellik rajtam 6 prófétálása, 
Hogy s<,ivem kin éri, heg)'es tör átverí, 
keményen megsérti . .. 

jézus: Nem les<, akkor senki, csak magam maradok, 
Tőled is immáron S:zú:;;anydm elválok, 
F.fvége-zem útját, s::envedésem kínját, 
Atyám akaratját. 

Mária: Tehát tőled fiam ves<,em végbúcsúmat, 
Kös:;;önöm s<,ívemból megalázásodat, 
Hogy tőlem s:zülettél, anyódnak neve:ztél, 
Ily nagyra tisztelté[. 

Jézus: Kös::önöm S:zú:zanyám a te hűségedet, 
Köszönöm énho-z-zám te kegyességedet, 
Hogy ho<.'Zdd fogadtál, méhedben hordo-ztál, 
Tejeddel tápláltál . .. 

lsten ho:z:zád Anyám, bízlak s:zent Atyámra, 
Es testamentomba hagylak Szelll Jánosra, 
Már bűnös Adámért, annak váltságáért 
Megyek fi:zetni bért. 



Adám: E.n nyomorult Adám, búnös, mi s:r.ót hallék, 
Mely igen s:r.ivemben a:r.on meginduUk. 
Kinek kell vétkeimért, rou:(. nyalánkságomért 
Pi:r,etni súlyos bértl 

Jézus: &nékem }é:r,usnak, nem kénytelenségb8t, 
Hanem hozzád való na.~y kegyességemb6l, 
Mert igen szeretlek, haláltól féltelek, 
Attól most megmentlek. 

Adám: Oh mely csuda dologi e" bűnös vétkeztem, 
Mégis -fé:r.ur kiván s:r.etrvedni helyettem. 
Ezt egek lássátok, nap, hold csudáljátok, 
}é:r.usom áldjátok. 

E kegyességedért }é:r.us kegyességet 
Adi nekem is, ho:r.<.ád annyi édeuéget, 
Hogy felindíthassam, kínod bálálhassam, 
S velem hordozhassam. 

Foglald el svvemet s:r.ent s:r,ereteteddel, 
E.less:r.ed lelkemet piros S<.t'nt véreddell 
Rekess<, sebeidbe, végy be kegyelmedbe, 
Tied legyek, amen.'9 

6. Mária }é<,usho<. küldi Gábor arkangyalt. Ezt a jelenetet egyedül a Sermon~s 
Dominicales emllti. Jézus édesanyja oltalmára küldi Gábort, aki elmondja neki, 
hogy mennyit szenved a Fia. Mária most a kendőjét küldi, hogy az angyal száríBa 
föl vele Jézus verejtékét. Ez azonban nem akarja magára hagyni a Szúzanyát. 
A Makula nélluil való Túkör szerint50 a kesergő Mária nagycsütörtökön este igy 
könyörgött: kérlek én S<,ent Atyám, küldd bo<.zám Gábriel arkangyalt, aki nékem 
megmondja: hol vagyon és mit csinál a:~; én édes Fiam? ... Imé nagy hirtelen 
elótte Gábriel arkangyal megállapodék, és térden állva kös-;;ine néki, mondvá11: 
Odvó:r,légy keserves Mária/ Kit látván Szú<. Mária, e/fakada sirva, mondván: Ob 
Gábriel, Gábriel . •. Akkor mondád, hogy Or vagyon velem, most pedig jól látiJd, 
bogy elváltam túle. Gábriel rendre elmondja néki Fiának megpróbáltatásait. 

A jelenet ponyvairodalmi, illetőleg népi utóéletével mi eddig nem találkoztunk. 
7· János jelenti Máriának Jézus elfogatását (s előfordulás). Mint a Mak.ula 

nélkül való T ü kór írja,51 János éjfél után két óra tájban Bethániába Metett: Oh én 
szerelmcs Ass:r.onyoml Mint lett dolga, ugyan is:r.onyodom kimondani, mert a Te 
Szem Fiadat, mint valami gonosztevót, megfogták, Annáshe<. és Kaifásho:r. vitték.. 
Ott oly gonoszul bántak véle, hogy lehetetlen kimondani, a gonos<. Judás árulta el. 
Oh, ke.<erves Mária, mely keserves bír volt ez néked! Mcly fájdalmasan mozdult 
meg szívedben a Simeon tőre ... 

A néphagyományban ezzel a jelenettel sem találkoztunk. 
8. Péter tdlálko:r.ik Máriával (3 előfordulás). Megtagadta Urát és íme mcgszólalt 

a kakas. Kimenvéfl Péter - írja52 a Makula nélkül t•aló Tükör - k.eser<•esen síra. 
Egész holtig meg nem szűnt sími . .. Lelkiállapotának hú tükre a Péter siralma 
címen cmlegetett vcrs<'zct, amelyet ponyvairodalmunk több változatban ismer: 



Aki engem apostollá balás:zból 
Es bölccsé tón természettel bolondból, 
J'ápldlt maga s<.ent markából, 
Napam meggyógyítja nagy nyat•alyából. 

Aki engem /elvőn barátságra, 
Megtanított a mennyors<.tig titkára, 
O volt lelkem ór:zó vára, 
Hogy a Sátán kikért ro.rtdldsra. 

En vallám öt élő Isten Fiának, 
Magam s lUpében több tanítványának, 
E:zért kulcsát ors:zágának 
Nékem adá, és több apostolának. 

En bi<.tattam Jézust megmaradással, 
Mindbaltilig mellette megállással, 
Ben11e nem botránko:zással: 
Eleagadnám minder.t átkozódással ... 

S~ára~ lábbal, midön járt tenger felett, 
Vágyásomra engemet is me/lévett. 
Es midón lábam süllyede/t, 
Ke~emfogva merüléstól megmentett. 

1'ábor hegyén kedvemért elválto7.tl, 
Mózes, Illés barátságába ho."a. 
Ertem sokat imádko:za, 
Mindent ada, semmit•el nem tartor.a. 

A kakass~ó hasogatja sr.ívemet, 
Vádol lelkem, nem találom helyemet. 
A föld kárho~tat engemet, 
Jaj, égre sem merem vetni s:zememet. 

9· Mária a keres~tácsolóknál (1 előfordulás). A jelenet, mintegy az ar ma Chri.1ti 
dramatizálása, inkább közjátéknak tetszik. Megragadhatta azonban az egyszeni 
nép képzeletét, mert a barokk jámborságban, majd ponyvairodalmunkban, illetőleg 
népköltészetünkben is találkozunk vele. Itt először megint a Makula nélkül való 
Tükör elóadására53 utalunk: 

Mikor a városba mennének, a s~él a lámpásokat elfújta. Világgyújtásért egy 
há<.bo~ bemenének, és ott láták, hogy egy ács keresztfákat csinál. Mondá a S;zú:z 
Mária Magdolnának: édes leányom, kérlek, kérde:zd meg, kinek csinálja e keres:;t
fákat? Es megkérdev;én, mondá a~ ács, hogy a ketteit két tolvajnak, a harm,<dikát 
a Názáreti Jéz_usnok, kit csak ezen éjjel fogtak meg. E~t midón IJallolta volna 
Sz,j<. Mária, a keresztfára borula, és sírva mondja t·ala: Fiam, fiam, én gyönyiJ· 
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ruseges fiam, fiam Jézus, homzét érdemletted ez;t? Lám, senkinek nem vétettél. 
De látván az ács, hog)' nem dolgozhatna, kitaszigálá a Szúz Máriát, mert fél vala 
a zsidó fejedelnzektríl . .. 

A szögek kovácsolásáról egy hazai cigány legenda emlékezik meg.M Elmondja, 
hogy Jézust miért szögezték négy helyett három szöggel a keresztre. Ehhez nem 
árt tudnunk, hogy cigányaink mindig kitünő szögveró mcsterek voltak. 

Három katonának az volt a parancsa, hogy hozzanak keresztre feszítéshez való 
négy szöget. Kaptak hozzá nyolcvan krajcárt, hogy minél erősebb legyen. Elindul
tak, de útközben betértek egy kocsmába borozgatni. Már esteledett, amikor útnak 
indultak, de már csak negyven krajcárjuk maradt. 

Egy arab szögkovAcsnál megrendelték a szögeket, de amikor ez meghallotta, hogy 
kir akarnak vele keresztre feszíteni, a munkát nem vállalta. A katonák erre lAndzsA
jukkal megölték. 

Most egy zsidó mcsterhez tértek be. Ez amikor a s:zögeket izzítani kezdte volna, 
az arab szavát hallotta a lángok közül: ne csináld, mert Krisztus keresztjére kell 
a szög. A zsidó abbahagyta : nem, ha addig élek is. Láttam a múlt vasárnap a szamár 
hátán. A katonák öt is leszúrták. 

Ezután egy cigányt vettek észre az árokszélen. A négy szöget most nála ren
delték meg. A cigány megörülvén a váratlan keresetnek, hozzá is fogott a mun
kához. De megszálalt az arab és a zsidó lelke, csak ő hallotta: Krisztus kereszt
jéhez kell a szög. Nem merte a szögverést abbahagyni, mert félt a katonáktól, 
látván lándzsáiukon a friss vért. Bármint is iparkodott, a negyedik szög nem akart 
kihúlni. Így a katonák maguk is rosszat sejtve, megelégedtek a három szöggel. 
A cigány hiába próbálkozott, a negyedik szög csak izzott tovább. Hát így jutott 
Urunk Jézusnak három szög. 

10. Mária Kaifás háza el6tt (3 előfordulás). Kiss István 55 a környezetet így jel
lemzi: "mik történtek az Kaifás házánál, mai napig is mutogatják. Először most is 
kőből faragva vagyon egy kakas, annak emlékezetére, hogy Péter a kakas szóllás 
elótL háromszor tagadást tött, hogy nem üsméri a Názáreti Jézust, az ó Mesterét ... 
Ez a Kaifás háza most bé vagyon kerltve, és klastrom is vagyon ott. mely az 
örmény nemzet birtoka alatt vagyon. Az templom oldalában a kórus mellett vagyon 
egy igen kis kápolnátska, mely az Úr Jézus üdejében tömlötzke vala. Oda zárták 
először, mig Kaifás eleibe állították és előtte vádolták. Ebben az kápolnában az 
oltárnak asztalában vagyon most az a nagy kő, mely a Krisztus Jézus koporsaja 
ajtaján volt, és meg vala pecsételve. (Márk 16). Magam is heves csókkal illettem 
tisztdetnek okáért. Innét a szelid Jézust nagy gyalázattal vitték Pilátus tiszttartó 
eleibe." Kiss István barát arról nem tud, hogy ott Mária is megfordult volna, 
a kő eredetét is másként magyarázza. 

A jelenet népies változatát Varga Lajos örökitette meg, a századforJuló Verses 
Szentirást forgató jámbor parasztnépe inkább ezt ismerte: 

Mária ez újabb rémhír hallatára 
Mind a két kezét a szívére szorítja, 
Aztán bús fejét a hideg k6re hajtja. 
Látta, hogy csak most van igazán elhagyva. 
Zápor módr4 hzílltak fájdalmas könnyei, 
Oh, nem tudott többet már panaszkodni. 



Csak a kb11nye omlott, mint gyémám gyöngypatak, 
Amelyek a hideg kópadra húUottak. 
E kövön évenként kitörnek a könnyek, 
Azóta hívják e követ bánatkónek.M 

11. Mária Pilátus előtt siratja Jé~ust (4 előfordulás). A jelenetet a Makula 
nélkül való Tükör, de a Verses S~entírás, továbbá népi forrásaink ls csak érintik, 
a figyelem fokozottan a keresztút felé fordul. A Verses Szentírás utalása: 

A vének s főpapok Jézust megkötö:;;ve 
Diadallal vitték Pilátus eleibe ... 
Fájdalmas anyjára esett tekintete, 
Szem Gyermekét visz.om ó is észrevette. 
Bánatos nézésük, midón találko~ott, 
E:;; a két megtört s:;;ív mily harcot vivhatott l .. . 57 

u. Mária a kereszthordozó Jé:;:ussal találkozik (6 előfordulás). János Máriával 
várakozik a kereszthordozó Jézusra. /gyeke~ik vala - írja!iS a Makula nélkül való 
Tükör - az.ért a nyomorult anya, hogy láthassa szent Fia ábrázatját. De mivel 
a földhöz volt hajolva, és a töviskorona is nagy volt, nem láthatta. De az édes 
Jézus tudván S:;;ene Anyja fájdalmát, midón azon helyre jött, ahol állott, fölemel
kedett a kereszttel és véres S'{.emeivel nagy keservesell tekintett sz.ent anyjára ... 
A Sz.ü:;; halálnál erősebb s~eretete az erős fegyveres vité~ektül sem fél, hanem 
azoknak fegyverénél is a:;; ó szeretete erősebb volt . . . Azért a vité'{.eken által-· 
tolongott, és S'{.ent Fiához jutván, nyakára esett, és mondá: Oh én szerelmes Fiam! 
És ez. volt véle minden beszédje, mert a nagy fájdalom miatt többet nem szólhatott, 
hanem a földre esvén, elholt. Melynek bi~onynígára a7_on kó, akire esett, a vacso
ráló Sion hegyétz a templomba vitetett. Azon helyen pedig, ahol S:;;ű'{. Mária 
leesett, Szent Helena templomot épittetett volt, és mind e mái napig is, ha s'{.inte 
a törökökiül elrontatott is, Szúz Mária elájulásának hivattatik. De nemcsak a 
szomorú Anya, hanem a'{. ó szent Fia is úgy megkeseredett, hogy mind a két kezével 
egy kőre leesett, mely kó azutá1z az itt éló Sabbata helyre vitetett. Ob fájdalmas 
látás, kin az angyalok mennybe megrettentek, mert a mennyeknek két erős oszlopa 
leesett: az lsten erőssége úgy elbágyadott, hogy a földre dúlt. 

A jelenet végén a könyv olvasója Igy könyörög: Ob Mária, e sz.ommú útadért 
légy mellettem, midón az örökkévaló útl·a indulok, és a te sok könnyhullatásidat 
mutasd be búneimért. 

1 ~- Mária siralm4 a megfeszítés kö'{.ben (2 előfordulás). 
14. A s:;;em kereszt bemutatása (2 előfordulás). 

15. Jézus fohásza a fekvő keres'{.tm (r előfordulás). 
16. Mária siralma a keresz.t alatt (7 előfordulás). 
E jeleneteket a barokk jámborságban és népi utókorában nem lehet élesen cl

különíteni egymástól. Uralkodó mozzanatként az elsimtás emelkedik ki. 

A már többször emlegetett Mária-siralmak a népi devocionalizmus legrégibb, 
máig eleven megnyilatkozásai közé t,moznak hazánkban is. 5o1 Érzelmes, lírai hang
jukkal kinőttek a liturgia kötöttségéből. Inkább írástudatlan, csak magyarul értő 
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női közösségekben, apácák, beginák világában, majd később - napjainkban is -
jámbor parasztasszonyok körében terjedtek el, akik a maguk ügyét-baját, anyai 
fájdalmát, olykor emberi elhagyatottságát is felajánlják bennük. 

Mezey László kutatásai szerint a dominikánus szerzetestől fordított Omagyar 
Máriasiralom már a XIII. század közepén keletkezett, és összefügg a laikus vallási 
mozgalom, főleg a hazai beginizmus, religiasitos beginarum bontakozásával, a 
margitszigeti kolostor alapitásával. Szent Margir szellemi környezetével.60 

A kultuszt a franciskánizmus is ihlette. A humanitos Christi szakrális képzet
körébe Mária öröme, bánata is szarosan beletartozott. Ennek klasszikus megnyilat
kozása a Stabat Mater, majd az itáliai lauda világa. Gondos szövegelemzéssel nem 
volna nehéz bemutatni a Máriasiralom és Stabat Mater számtalan magyar változat
ban folytonosan újjáköltött származékait, egészen későbarokk ponyvairodalmunkig, 
illetőleg a máig élő szájhagyományig. Népszerüségükben a már emlitett Cmx 
fidelis kezdetü nagypénteki liturgikus ének is osztozott. 

Kardos Tibor elemzi az olasz drámai lendülerü laudának és kóclexirodalmunk 
több darabjának müfaji összetartozását. Mint mondja, a Donna del Paradiso, a 
passiót átélő Mária drámai igénnyel való méltatása devóciós drámairodalmunknak 
legjellegzetesebb megnyilatkozása. 

Az Úrnagyar Máriasiralom költészetünk archaikus remeklése. Hangja, érzés
világa, képei az elmúlt hét évszázad alatt szinte megszámlálhatatlan változatban 
születtek szakrális költői hagyományunkban újjá. Sajnos, a középkor későbbi száza
daiból nem maradt fönt újabb verses siralmunk, a templomban, közösségekben 
azonban orális hagyomány alapján föltétlenül énekeltek ilyeneket. 

A barokk időkben, a nyomtatott könyvek terjedésével már vannak újraköltott 
változataink, parafrázisaink. Ilyen a Cantus Catholici (16 p) nagypénteki Mária
srialma: 

Ab, ah, ah, jaj nekem s~omort!nak, 
Ab, ;a; nekem keserves anyának. 
I mmtir meggyek s bot: á legyek? 
Bánataimban kit reméljek/ 
E~ napon, bú napon, kln napoT~ látván, 
Hogy fiam méltatlaT~ul függ keres~tfán. 
Ob mébem mag~atja, 
Angyalok királya! 
Mindenektól elhagyattattál, 
És latrokho~ hasonUttattál, 
Búnösöknek lél csúfja, 
Ki vagy világnak ura ..• 

Kájoni Jan os énekeskönyvéből: 

]aj nagy kedven tartott s~erelmes s~ülöttem, 
Ki nélkül már ez világban holtig árva [öttem. 

Hol vagy két s'(.ememnek tündöklő ~·ilága, 
Elepedett' bris s'(.ivemnek csöndes boldogsága? 



Hol vagy én svvemnek bu:zgó kivánsága, 
Eletemnek méu.el folyó kedves vigasságat ... 

A Malu.tla nélkíil való Tükör érzelmes, szívhez szóló hangon, áradozva emlé
keziJc61 Mária nagy fájdalmáróL Méltán szól róla Jeremiás próféta, mondván: 
kihez hasonlítsalak Jaruzsálem leánya7 Nagy, mint a tenger e szomorúságod ... 
Ob, fiam, Jézus . .. Immár elmúlt minden vigasságom és gyonyorúségem . .• 

Hallgassunk most meg a sok köz ül egy népéneket: 

jaj, jaj, gyermekemnek drága piros vére, 
A:! egész világnak lettél drága bére. 
Mily rútság, mily gyalá~t téged ire, 
Kiért a lelkemhez nagy fájdalom Jére. 
Oh szerelmcs Fiam, ártatlan bárányom, 
Lelkem szerint való legdrágább aranyom . .. 

Bár ápolgathatnám a te szép testedet, 
Megmosogatbatnám a te szép fejedet. 
F ols<.abadítbatnám le szegzett kezedet, 
Bs mögtörülbetném átalvert melledet. 

Oh jaj, mily keserves egy árva anyának, 
Ki illy nagy gyotrelmeit látja /iának, 
Magát inkább adná keserves halálMk, 
Hogysem ez.t engedné sz.ülött magz.atjának . .. 

17. Levétela keresztról (8 elófordulás), másként Jézus temetése. 
Midón Sz.út Mária - írja62 a Malu.tla nélkül való Tükör - az ott lévók kérésére 

ölébül szent Fia testét letette volna; leveték a kósvklára. Szüz Mária pedig fejé
hez állott, Mária Magdolna lábaihoz, Szelit János a két Máriával egyfelól, Józuf 
és Nikodémus másfel61. A tobbi pedig korülállott és térdepelt. Bs vitet, kenetet, 
ke11dóket kezekhez. adott vala és más szükséges dolgokat készített vala. Bls6ben 
r-•évén thzta t>itet, a szent testet megmosák . .. Mídőn megmosagatták és meg
törlötték volna, kezdék drága kenettel kenni és sebeit véle bétolteni . .. Utoljára 
egész testét bétakarták egy lepedőben, kit az Arimathiai József hozott: akivel 
nagy csuda történt, mert egész tagjai sebeinek formáját reája nyomta. A:!on le,~·~

dőnek bossza hat kónyóknyi és három ujjnyi vala, akimost is Taurinum (Torino) 
városában nagy bocsülethen tartatik. Ott meglátlatnak Urunk Jézusnak minden 
sebei és annyi üres hely ninrs rajta, ahová egy túhegyet tehetnének. Oly nagy ereje 
vagyon az.on lepedónek, hogy valaki ránéz, mintha .•-;.ívét általvernék, és bűneiért 
töredelmességet nyer és sírásra indul. 

Urunk Jézus temető helye szép kertben volt, és att nagy kőszikla volt, kivid 
az Arimathiai fó<.sef magának nagy kőltség(J koporsót kivágatott vala . .. Bétakar
ván Urunk Jé<.us testét, Jó<.sef és Nikodémus Szeilf Mibály lovára tévék, kit 
magokkal hoztak V'Jlt. V állokra vevén, a koporsóhoz vitték. Utánok mirrdjárt 
a szomorú Anya mégyen vala, azután Stent János, Mária Magdolna, Kleofás és 
Salomé, Máriák, Veronika több áhitatos asszonyokkal. Utoljára s<,átados némely 



vitéz.ekkel, kik Urunk halálakor megt~rtek .. . Beviv~k azért József és Nikodemm 
a sz.ent testet az. ha;tékban és nagy böcsülettel a koporsóba tették: a fejét nap
nyugotra, a lábát napkeletre fordították. E:.s attul fogva szakták az holttesteket 
úgy temetlli. Midón Urunk Jézus a koporsóba tétetett, azt mondja Szent Bernát, 
hogy Sz.üz Mária véle akart temetkezni. . . Az as~onyok ülvén a koporsónál, 
keservesen sírtak, siratván az. Urat. Mely .rzókkal akarja jelenteni, hogy elbágyad
ván a sírástul, leültek a koporsó mellé, és oly sok könnyhullatásokat öntöztek, hogy 
ruhájokat megá<,tatják vala ... 

Ez a jelenet: Jézus temetése, virrasztása a nagypéntek népi liturgiájának mái::: 
eleven része. Helyi szokás szerint hol temetöben, hol templomban, hol pedig útszéli 
kereszteknél, esetleg egy-egy háznál - napközben vagy az éjszakába belenyúlva 
gyülekezik rende•en a liturgikus jeremíásvecsernye, másként zörgózsolo<,sma, illc
tóleg a szentségbet~tel után. 

Szentistván borsodi faluban ezt mondják: ha halottjaink mellett virrasztunk, 
akkor mcnnyivel inkább Jézusért. Virrasztanak az Úr koporsaja mellett Zalaszer.t
balá<,son is. Ilyenkor régebben külön alamizsnát adtak a jeruzsálemi Szentslr fenn
tartására, őreinek istápolására. 

Vasvár sajátos hagyománya a feketelakodalom, másként gyász.menyegzó. Nagy
péntek este összegyülekezve, egész éjszaka virrasztanak, imádkoznak, a fájdalmas 
olvasót végzik, közben Mária-siralmakat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyá~z

menyegzó énekére is, amelytól az ájtatosság vasvári nevét kapta. Középkori, 
illetőleg barokk előzményei, ikonográfiai inspirációi egyelőre nem ismeretesek 
előttünk. A szövegnek számos ponyvairodalmi változata van. Egyik szép félnépi, 
már kántorra valló m egköltése : 

Ki sír oly keservesen, hol vagy csillagom, 
Söt~t, vvataros ~iben sz~p gyöngyvirágom. 
Mária vérkönnyet sírva ezt zokogja, ezt kitiltja: 
Hol vagy csillagom{ 

.A liliom gyászbaborul, hol vagy csiUagom, 
Két arcára vérharmat húll, szép gyöngyvirágom. 
Kérdi égtól, kérdi földtől, kérdi a gyászos felhóktól: 
Hol vagy csillagoml 

jajjal telik meg az. utca, hol vagy csillagom, 
Kint hoz a bánat postája, szép gyöngyvirágom. 
Jön a nás~~p a gydszsereg, a völegény halvány, remeg. 
Hot van csillagom? 

Jön a sz.úz lelkek jegyese, hol vagy csiUagom, 
A mennyorsz.ág vőlegénye, s~~p gyöngyvirágom. 
Hószin völegénykomöse vé"el, po"al van keverve. 
Hol vagy csiUagoml 

Vófélyek a vad bóh~rok, hol vagy csillagom, 
Násznép a kegyetlen zsidók, szép gyöngyvirágom. 
Kesereg az örömanya, jegykendőt nyújt Veronika. 
Hol vagy csiUagoml 



Szent kezen a jegygyúrüje, hol vagy csillagom, 
Hóber lánca és kötele, szép gyöngyvirágom. 
V 6legényi bokrétája a vérz6 töviskorona, 
Hol vagy csillagom? 

Menyegzős zá.<:{.ló a keres:ct, hol vagy csillagom, 
Melyet szent vér pirosra fest, szép ~yöngyvirágom. 
A völegény nehé:c útja vérró:{.sákkal t•an megrakva. 
Hol vagy csillagom? 

,Megy már a menyeg;;ős ágyra, hol vagy csillagom, 
Kínbalálra, keres<.tfáro, S:i.ép gyöngyt>irágom. 
}egyajándék, mely kincset ér: a s:{.ent testból kiömlő vér. 
Hol vagy csillagom? 

Sir, zokog a:: örömrmya, hol vagy csillagom, 
Halvány a vólegél'!y arca, sz.ép gyöngyvirágom. 
Fizeti a jegy aTtmyát, lelkét Atyjának adja át. 
Hol vagy csillagom! 

Hozzád jöttü11k keseregve, hol Vagy csillagom, 
Lelkiink égi vőlegénye, szép gyöngyvirágom. 
Hoz:i.ád jöttünk, ó vezess /;e a men11yei dicsőségbe. 
Hol vagy csillagom7 

Amen. 

Más, Varga Lajos búcsúvezetótö!83 gondozott valtozatának eleje: 

]ajs:có tölti be az úts<.élt, hol vagy csillagom7 
Jeruzsálemnek városát, s:cép gyöngJl-•irágom. 
Gyászvőlegény a<. ég ura, őt keresi Mesanyjo. 
Hol vagy csillagom? 

Igy zokog az örömanya: hol vagy csillagom? 
A fájdalmas S<.ú:c Mária, szép gyöngyvirágom. 
Megy az Olajfák hegyére, a menyegzó ke<.detére. 
Hol vagy csillagom? 

Ott találja a násznépet, hol vagy C5illagom7 
A gyilkos hóbérsereget, szép gyöng}virdgom. 
Ott va11 Júdás a:c áruló, ó a vőfély, hívogató. 
Hol vagy csillagom? 

Egy másik énekünkben Mária többek közott Igy kesereg: 

Megcsókoltam az 6 
Drága sz.ent sebeit, 
Rászártam szemeim 
Áradó könnyeit, 
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Hajammal mostam meg 
Haltninyult orcáját, 
Magamho:, s:,orítva 
Svvemnek mag~atját. 

Jaj, oda a csillag, 
Oda in virágom, 
Oda van Jé:,usom, 
Arany rdz.sas~dlom l 

Kelj föl én csillagom, 
Kelj föl tulipánom, 
Hiszen csak aluszol 
Sz.erelmes maf(zatom. 

Ne aludj oly s'Jká, 
Siess az ölembe, 
Borulj !des fiam 
Szeretó keblemre. 

Nem s:<_ól az én fiam, 
Az én s<.éP csiUagom, 
Nem ölel már által 
A1_ én sz.ép rubintom ... 64 

Bágyog-Ráhaszovát falusi baktereinek nagypéntek éjszakájára külön vcrsük 
volt: 

Bjfél utJn IlY a~ óra, 
Menjünk. el a veTrasz.tdbll, 
Mert a Jéz.us halva feksvk, 
Sz.üz Mária siránkozik. 
Sírjunk mi is Máriával, 
Az. Or Jéz.us sz.ent anyjával, 
Sirassuk. meg vétkeinket. 
Ej/él után ütött egyet, 
Dicsértessék Jézus Krisvus.65 

18. Mária János bá<.áboz megy (2. elöfordulás). Ez a mozzanat ink!bb olvas
mányból, mint énekként ismeretes. 

A Makula nélkül való Tükör szerint66 Mária a szomorú anya maga társaságával 
a Sion hegyére, hol a végvacsorát megtelte sz.ent Fia, mene. A1. hová sok áhitatos 
asszonyok késérték. József és Nikodémus örömest bázokho-.. vitték volna, de a 
Szent Sz.üz alázatosan megltöszöné, mondván: az én szem Fiam halálakor S<.ent Já
nosnak ajánlott. Az.ért ahol ó akarja, ott maradok. A1. Atya mindenbató lsten légyen 
megjutalmazója a ti fáradságtoknak és id akaratotoknak, kit énhozzám és szent 
Fiamboz mutattatok . .. Azután az. asszonynak is megkö.<z_önvén jó akaratjokat, el-



búcsúzék tólük, és a maga társaságával beméne az bdzba, és a nagy sírás miatt sem
mit sem evének. Ob elhagyatott Anya, mely nagy a Je keserúséged. Ob mely iga
zán mondbatod ezeket: ne híjjatok engem Noéminak, azaz szépnek, de biijatok en
gem keserűnek, mert megtöltiitt engem az Or keserűséggel. Bétöltve memem ki és 
űresen tértem vissza ... 

19. Búcsúimádság a Megváltóhoz. (1 előfordulás). 
Ezzel elvégeztük középkori kódexeink dokumentációjának, illetőleg Kardos Ti

bor csoportosításának és folklórhagyományunknak szűkrefogott szembesítését. 

Vannak olyan más költött, apokrif jelenetek is, amelyek középkori 
kódexeinkben még nem bukkannak föl. 

Csak a barokk folklórhagyomány ismeri a Bol)'gó Zsidó, másként 
Ahasvér mondáját, amely bizonyos mediterrán előzményekből a XVL 
század folyamán túnt föl, és azóta számtalan változatban ismeretcsP 

Az elterjedt Csodák Könyve előadását68 nyilván német népkönyvből költötte át. 
Jézus a keresztúton Ahasvérus jeruzsálemi csizmadia háza előtt akart megpihenni, 
ez azonban öklével megütötte és elkergette. Az Úr megátkozta, hogy ne haljon meg, 
hanem örökké vándoroljon a világban. Bolyongása közben egy villámsújtott cserfát 
látott, amelyet még vékony cserjeként ismert. Elfogta a sírás és panasz, majd d
aludt. Almában úgy tetszett, mintha temetőben állott volna. Hirtelen vihar támadt, 
és a világ lángbaborult. Mintha a haJottak feltámadtak és hódoltak volna a dicső
ségben megjelenő Ú r előtt, aki szelíden nevén szólította Ahasvért. Ez boldog rette
netében porrá omlott, és minLira az égbe emeltetett volna. Almából fölébredve, rá
döbbent a végzctére, a világ v~geztéig való további vándorlásra. 

A mondát nagyjából a Csodá'k Könyve nyomán V ar ga Lajos is versbe foglalta.G9 
A végén a hívő lélek így fogadkozik: 

Szenvedó Megvdltóm, bár én iettem volna, 
Hogy sz.ívcm ajtaján megpibentél t•ol11a. 
De be{ogad11álak, de átöle/nélek, 
Magamtól soha el nem eresztenélek. 
De így sem hagylak cl, megyek. teutánad, 
Könnyezve csókolom véres keresz.tfádat. 

A szegedi tanyák élőszavas hagyománya szerint Jézus a keresztúton 
Ahasvér gazdag zsidó padjára akart leülni, ez azonban elkergette. Ezért 
nagyon megbűnhődött: ezerszer megkerülni a világot és nyugtot nem ta
lálni. A halált keresve, oroszlánok ketrecébe ugrott. Szétmarcangolták, 
mégis életben maradt. Háborúban a golyó nem éri. 

Apokríf hagyomány a Veronika kendője is, :tmelyről majd a névnapnál 
emlékezünk meg bővebben. 
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Jézus szenvedése, üldöztetése számos természeti mondáknak is forrása 
lett. A:z országszerte elterjedt, de még nem rendszerezett hagyományok
ból idézzük a náprádfai szóbeszédet: 

Amikor Krisztust hajszolták, egy nyárfa alá menekült és így szólt hozzá: én fám, 
nyárfám borulj alám l A nyárfa azt felelte: én nem borulhatok rád, mert miattad 
meghajigálnak, talán ki is vágnának. Krisztus azért megbüntette. Azóta reszket a 
nyárfa levele. 

A nyárfától a párnafához, vagyis a jegenyenyárhoz futott Krisztus. Az sem adott 
neki mencdéket, hanem inkább fölnyúlt. Azóta is olyan magas maradt. 

Ezután az Úr a cserfához menekült, de ez sem borult rá. Megátkozta: a ménkű 
üssön meg! Ezért csap a villám leginkább a cserfába. 

Most pedig a nyírfa alá ment, az szépen ráborult. Azóta hajlós a nyírfa ága. 
Amikor pedig üldözői megfogták, ide-oda hajszolták tüskön-bokron át, de csak 

egy nagyon tüskés bokor szaggatta meg az Úr testét és tépte le a ruháját. Ezért lett 
aztán az Úr anyaszült meztelen, azóta mái napig istemitkozta tüske a neve. 

Ugyancsak Náprádfa hagyománya a madarakról igy emlékezik meg: amikor az 
Úr kínszenvedése előtt a fák között bújdosott, a cinegemadár ezt mondogatta: c.>in
cserere, csíncserere l Vagyis nincs ott, ahol keresik. Egy dárdával megdobták, ti 
zenkét darabba szakadt. Krisztus futtában a részeket fölkapta és egy növendék 
fára hajigáita föl, ahol életet nyertek. Ezért olyan kicsi a cinege és ezért költ mái 
napig is tizenkettőt. 

A kakukk mindig ezt hajtogatta: kukucs, kukucs! {gy vezette nyomra az üldözö
ket. Az Úr megátkozta: többet ne szólj sohasem. Szent Péter azonbaR könyörgött, 
hogy az ő nevenapjáig mégis szólhas$on. Krisztus ezt meg is engedte, de a kakukk 
Péter-Pál után már nem szólhat, nem is költhet. 

A huputamadár, vagyis a büdösbanka csúfolta Kri~ztust, amikor üldözték. Mon
dogatta: hu pp, hu pp l Ezért kell neki csúnyasággal táplálkoznia. 

A varimadár, a varjú károgott. amikor Krisztust ütötték: kár ütögetni öt l Ezért 
károgat mái napig. 

A gilicemadár altatta az Istent: p ru, ptu l Azóta ilyen a szava. 
A vadgalamb meg azt mondta, amikor Krisztust már megfogták: nyúzzuk, nyélz

zuk l Azért szól így máig is .70 
Dési hagyomány szerint mikor Krisztust fel akarták b:szíteni, alkalmas fát keres

tek, hogy kiácsolják. A tölgy keményen ellenállott. A fűzfa jobbra-balra hajlongott, 
hogy ne tudjanak hozzávágni. A fenyő a szurkával védte magát. De a nyárra nem 
hederítettek, vágni kezdték. Rezgett belé minden levele. Ma is folyvást reszket, 
mcrt fél, hogy megint ráakasztanak valakit. 

Mikor a zsidók jézust ostorozni vitték, egy fűzfáról vágtak fiatal ágakat és azzal 
ütötték őt. Senki nem sajnálta Jézust, inkább vadul csúfolták és szidalmazták. Az 
Úr most a lúzfához szólt: szomorkodjál füzfa l És mikor Jézus elesett a hóhérok 
csapásai alatt és a fűzfavesszök piro~k lettek vérétől, a fa ágai szomorúan a földig 
hajoltak. Amit tehát fájdalmában parancsolt az Úr a fának, azt hűségesen meg
fogadta.71 

Az I7j2-ben előadott somlyai misztériumban több interlocutio elmondja, hogyan 
választanak a fák királyt maguknak. Nincs azonban bennük utalás a keresztfára.72 



Említettük, hogy a nagypénteki társulati körmenetek, élőképes felvo
nulások, passiójátékok a hazai középkorban már virágoztak, de adataink 
nagyon szűkösek. A hagyomány később sem szűnt meg. A XVII. század 
puritán hitvitázói elítélően emlegetik. Pósaházy János szerint73 a katoli
kus Egyháztól való dszakadás egyik oka többi között a Christus szenve
désének és halálának játékos komédiára való fordítása, amely Jesus 
Christust boss7_antó sz.okást esztendőnként a pápistáknál szemünkkel ta
pasztaltunk ... Czeglédi István így kiált föl: mégsem szűntök meg Chris
t:ls Urunk sz.envedhét kitragédiáz.ni? ... 

A barokk fejlődés két irányban halad. Az egyik a csíksomlyai miszté
rium franciskánus útja, amely nyilván a középkorba visszanyúlik, és né
pies elemekkel átszőve, főleg a Mária-siralmak élőszavas világától is ösz
tönözve, az iskoladráma barokk műfajában teljesedik. 

Hatása nem szorítkozik az ifjúságra, iskolai előadásra. Külön játék
színben került nagypénteken bemutatásra. Az alkalomra Csíkból, Gyer
gyóból, Kászonból, de a Székelyföld távolabbi vidékeiről is nagyszám
mal vándorolt ide a jámbor nép, amely húsvéti gyónását is itt, ekkor vé
gezhette el. A prológusok mindig emlékeztetik a nézőket az előadás épü
letes szándékára: 

Kris:ztus s:zent halálán kesergó bús lelkek, 
Kik a.: ó példáját ma nézni jöttetek. 
Kifolyt s:zent vérének jutalmát vegyétek, 
Kévánom örökké vele örvendieuk .. . 7'. 

Helyi hagyomány szerint előfordult, hogy az ifjak olyan hatásosan je
lenítették meg a szereplő személyeket, hogy a felindult nép Pilátust és 
a keresztre feszítöket megverte. 76 

A játékok nagyobb része nem maradt ránk, jó esetben lappang. Ala
posabb drámatörténL-ti elcmzésük, hasonló, főleg osztrák játáokkal, ba
rokk világdrámával való összevetésük, illetőleg a székelység élőszavas 
hagyományvilágában való utóéletük vizsgálata lényegében még mindig 
a jövő kutatás feladata. Egyes mozzanatokra, egyezésekre már többször 
rámutattunk. 

Föltűnnek a jezsuitáktól kezdeményezett vezeklő körmenetek, élőké
pes felvonulások is. Ezeknek a penitenciatartás és megigazulás épületes 
szándékával való fölidézése, szemléltetése elsősorban a deákság és jám
bor társulatok feladata.76 

A Paolo Segneri (16.24-1694) olasz jezsuitától kezdeményezett tövis
koronás, önostorozó, kereszthordozó körmenetek a XVIII. század elején 



hazánkban is clterjedtek.77 Különösen a Congregatio Bonae Mortis és 
a Congregatio Jesu Christi Agonizantis, másként röviden: Congregatio 
Agoniae tagjai vettek részt bennük. 

A lemesvári Agónia-Társulat följegyzései szerint a hívek nagypéntek 
délután fekete vezeklő kámzsába öltözve, körmenetben látogatták az 
egyes templomok szentsírjait. Hátuk csupasz volt. Korbáccsal, kötéllel 
ostorozták magukat. Suhanc gyerekek edényben meleg vizet vittek utá
nuk, és időnként lemosták róluk a megalvadt vért. A Megváltó példájára 
némelyek nehéz fakeresztet is hordoztak a vállukon. A püspök a látvá
nyos felvonulást 17 p-ben eltiltotta. 78 

A pécsi kongregáció tagjai a nagyböjt pénteki napjain önostorozást vé
geztek, nagypénteken pedig fekete zászló alatt a jezsuita templomból ki
indulva, vezeklő ruhában körmenetet tartottak. Részt vettek benne a vár
megyei tisztviselők, a város kapitánya és huszárjai, majd zászló alatt az 
önostorozók csoportja. Egyikük a keresztet, a többiek pedig a kínszenve
dés jelvényeit (arma Christi) vitték. Egyes helyeken, talán a stációkat 
jelezve, a menet megállott, és a deákok latin, magyar, horvát, német 
nyelven beszédet rögtönöztek. A menet végén föltűnt a szentsír, amelyet 
egyesek vállukon hordoztak. Négy sarkán egy-egy angyalnak öltözött fiú 
foglalt helyet. Könnyezve mutogatták a kínszenvedés eszközeit, és ők is 
bűnbánatra buzdították a népet. A szentsírt tizenkét fegyveres, egyen
ruhás városi hajdú kísérte (1713). Nesselrod pécsi püspök később (1717) 
a körmenetet megtiltotta, az önostorozást azonban nem tudta megszün
tetni. 79 

A jezsuiták Buda-vízivárosi Szent Anna-templomának nagypénteki 
körmenetét a deákság nyitotta meg. Fekete csubába öltözött, vállukon 
keresztfát fordozó, önsanyargató (flagelláns) hívek követték. Nyomuk
ban hozták Szent Mihály lován a halott Krisztusnak fekete lepellel borí
tott szobrát, amelyet kétoldalt fáklyás polgárok és a kínszenvedés esz
közeit vivő, fehér angyali köntösbe öltözött ifjak kísérték. Ezután haladt 
baldachin alatt a lefátyolozott Oltáriszentséget vivő pap. Nyomában újra 
a kereszthordozók és flagellánsok gyászoló csoportja. A menetet a hívek 
sokasága zárta be. Visszatérvén a templomba, Krisztus szobrát a szent
sírba fektették. 

A délelőtti vezeklő gyászmenetet délután a Felsővásártéren felállított 
nyílt szinpadon Krisztus kínszenvedésének előadása követte. Ezt a fran
ciskánusok rendezték. Amikor az előadásban a keresztúthoz értek, a hét 
főbűnt jelképező alakok után a megkorbácsolt, töviskoronás Krisztus, 
vállán a keresztfával, űzve az ütlegelő pribékektől és kísérve a flagellán-
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soktól, bejárta az egész Vízivárost, és a várat. Visszatérve a színpadra, 
megtörtént a keresztrefeszítés is, az összeverődött néptömeg nagy álmél
kodására. A krónikás szerint Krisztus alakítójaBO ugyancsak megszenve
dett a pribékeket játszó hidegkúti parasztoktóL A gyászkörmenet később 
túlzásokba csapott. A flagellánsok másokat is beszennyeztek vérükkel, 
és sokakban irtózatot keltettek. Ezért az érseki helynök 1781-ben eltil
totta.81 

Christus címen előadott jezsuita iskoladrámáink a klnszenvedésból sarjadó meg
váltAst mutatják be nagypénteki vezeklő körmenetek, esetleg úrnapi felvonulá~ok 
élóképeként, anyanyelvi betétekkel, olykor intertudium formájában: Christus pa
tiens (Trencsén 16p, 16,1, t66,, Selmecbánya r66,, Kassa 168o, Zágc:l.b 1694), 
Crucis imitatio (Sárospatak 1664). Christus humanum genus redimens (Trencsén 
1671), PiLitus e~tt (Trencsén 1694), Christul triumphans (Zágráb 1688).82 Egy 
nagyszombati játék: Mariens Deus-homo pro homine peccatore (1703, négy szim
bolikus bibliai jelenet).83 

Nagypénteken került színre (Trencsén r 666, Nagy~zombat r 667, 1671, Szakoka 
1674) az evangéliumi szólómüvesekról szóló példázat (Lukács 20, 9-17) is, akik 
a gazda fiát megölik.84 

A piaristáknak is voltak nagypénteki iskoladrámáik, de előadisuk körülményeiról 
- elmükön kivül - semmit s~m tudunk: Christus patiens sub allegoria vineae illius 
Evangelieae (Privigye, r6n), Reus Charitatis Christus Jesus (Privigye, 1690), 
Fortis Agon Amoris Divini pro Anima (Pozsonyszentgyörgy, qoo), De vineae 
administratoribus (Szeged, 1743), De Christo patiente (Szeged 1744), Christus sub 
figura Isaaci (Szeged 1749).85 

A nagypénteki vezeklő felvonulások patetikus látványosságát, hatás
keltő külsőségeit egyidejűleg átveszik a bármely időszakban, mégis leg
inkább nagyböjtben tartott népmissiók is, arnelvek a hitélet elmélvítésén. 
bensőségesebbé tételén fáradoznak. Az előbb elmondottakból érthető, 
hogy nagymesterei a jez.suiták. 

Jánosi Gyula jeles művében olvassuk, hogy a kor penitenciára hajló 
szellemisége a missiós sz.entbeszédek keretében tartott bűnbánati, engesz
telő körmeneteken (supplicatio de poenitentiá) nyilatkozik meg a leg
beszédesebben. Szinte a flagellánsok középkori világa elevenedett ben
nük újjá. "Töviskoronák, óriás keresztek - írja86 - láncok, kötelek, kö
vek, bűnbánati ruhák és az önsanyargatásnak annyi eszköze jelenik meg 
előttünk, amennyit az erősen érzelmes lélekből fakadó bűnbánat ki tud 
magának találni. A búnbánat fokozására még sok helyen hozzájárult a 
trombiták harsogása, a dobverés tompa pergése, a lélekbe markoló bún
bánati zsoltárnak, a "Miserere" -nek muzsikusok által való játszása. Sok 
más helyen még ezzel sem elégednek meg, hanem barokk módra a lelkek 



minél 0 agyobb megrendítésére mozsarakat durrogtatnak és fegyvereket 
pattogtatnak. Ki csodálkoznék ezek után azon, hogy a bűnbánat annyira 
magával ragadta a lelkeket, hogy a könny szinte patakokban folyt le 
az arcokról és a sírás, jajgatás töltötte be levegőt, hogy szinte nem is lehe
tett mást hallani." 

Egy felvidéki tót missiós körmenet (1744) élén a misszionárius haladt. 
A fejét töviskorona övezte, nyakáról kötél csüngött le, azonfelül még 
nehéz láncokat is rakott magára. Utána következtek a férfiak: legelöl a 
gyermekek töviskoronával a fejükön, kereszttel a kezükben. Majd az if
jak és meglett férfiak válogatott kínzóeszközökkel. A férfiakat a nők kö
v.ették. Itt is elöl a kislányok, majd a serdültebbek töviskoronával, végül 
az asszonyok, akik arcukat kendővel -Veronika Képmást ábrázoló ken
dőjének másával - födték el és nagyrészük szintén töviskoronát viselt. 
Sokan voltak mezítláb. 

Selmecen a misszionáriust a város zenészei követték, akik gyászéneke
ket játszottak. Utánuk négy előkelő hajadon feketébe öltözve vitte a ke
reszre szegzett Megváltónak eltakart képét. 

Maga a missziós hitszónok is megostorozza magát a szószéken, hogy 
a híveket bűneik igaz megbánására, életük megjavítására bírja. A hatás 
nem is marad el. Egyik misszió alatt a székelyek lángbuzgalma még a 
misszionárius szeméből is könnyet csal ki. Úgy tekintenek rá, mintha 
egyenesen az égből jött volna közéjük. Összegyűjtik az ostorozásnál ki
csorduló vércsöppjeit, hogy aztán szent emlék gyanánt megőrizzék. Csó
kolgatják ruhája szegélyét, lába nyomát. Ilyen, Nagyszombat városában 
tartott körmeneten az ifjú Eszterházy Pál is részt vett. "Egyízben - írja 
késöbb - nagypénteki processión disciplinát csinálván, ecettel mosták 
a hátamat ... Igen kisebesedett s egynéhány hétig rosszul voltam miatta" 

A jeuzsita módszcrt a ferencesek is átveszik. A szentéletú minorita, Kelemen 
Didák írja 87 az első miskolci misszióról, amely a XVIII. század első felében volt: 

... Oly nagy -zokogással voltak, hogy meg kellett inteni a:z népet, hogy a-z prédi
kációt kontinuálhauam, hfJgy csendesedgyenek, s-z1inyenek a-z sírástól. Voltak ls
tettnek hála kétezerhats-zá-zan, lJncok, kötelek nyakokban. Voltak, kik kereszteket 
hordtak, kik magokat di<cipliná'Zfák; az ellmkBzó atyafiak kö-zül is csak ezen alka
lommal öten tértek meg ... 

A kínszenvedés és kereszthalál megünneplése, a memoria passionis 
nem marad meg a liturgia, misztériumjáték, ájtatosságok zártabb, alka
lomszerűbb keretei között, hanem a templomból, a középkori trimphus 
magasságából kilépve, architektonikus kompozícióként reprezentálva 



megjelenik a profán környezetben: Kálvária, olykor Szentgarádics építé
sében, keresztek, keresztutak állításában. 

Nem tudjuk, hogy hazánkban mikor kezdódöh a szabadban való Kál
vária-emelés. Szakrális kordivattá nálunk mindcncsetre a XVIII. század
ban lett: a hódoltság után éledező katolikus társadalmunk áldozatkészsé
gét a pestisjárványok szorongásai is növelték. A jezsuitáktól alapított 
Agonia-társul~tok kezdeményezésére, illetőleg példájára emelt, uralkodó 
helyen, magaslaton, hegyoldalban emlékeztető Kálváriák barokk város
képeiknek (Selmecbánya, Eperjes, Kismarton,88 Kőszeg, Szombathely, 
Pécs, Pápa, Győr,89 Esztergom, Szentendre, Kassa,90 Rozsnyó, Gyön
gyös91), olykor faluinknak (Buják, Szíhalom, Püspöknádasd, Báta, Má
riagyúd, Csíksomlyó, Dorog) jellegzetes, artisztikus, atmoszférateremtő 
értékei.91fa A városi polgárságat a falusi nép, a jezsuitákat más rendek is 
követik. 

A győri Kálváriát ( 17 J 4) jellemző módon az egykori vesztőhelyre épí
tik. Első kápolnáját Dizmasz, a jobb lator tiszteletére szentelik. 

A Kálváriahegyhez vezető stációkápolnák, oszlopok száma eleinte 
változó. A pápák csak később, a XVIII. században szabják meg tizen
négybcn, a franciskánus gyakorlat elismerésével. Eszerint a via crucis, 
via dolorosa állomásai, illetőleg templomi ábrázolásai ezek: r. Pilátus 
halálra ítéli Jézust. 2. Jézus vállaira veszi a keresztet. ; . Először esik a 
földre. 4. Édesanyjával találkozik. 5. Cyrénei Simont kényszerítik, hogy 
segítsen neki. 6. Veronika kendőjét nyújtja. 7· Másodszor roskad a föld
re. 8. Jeruzsálem síró leányaival találkozik. 9· Harmadszor esik a földre. 
w. Megfosztják ruháitól. 1 r. Megfeszítik. 12. Meghal a kereszten. q. 
Levesztk a kereszttől. 14. Sírbatétel. A jelenetekből csak kilenc olvas
ható az evangeliumokban. A többi öt tiszteletre méltó apokrif hagyvmá
nyokból való: háromszor roskad le a kereszt súlya alatt, Máriával talál
kozik, Veronika kendője. 

Így aztán eredetileg csak a szcntföldi zarándoklathoz, a Megváltó jeru
zsálemi keresztútjának végigjárásához fűzött búcsúkiváltságok és élmé
nyek a szülőföldre igézett szentfölddel elérhetővé, szinte megszokottá 
válnak. Az ünnepélyes menetben fölvonuló, reprezentáló kálváriajárás 
ma már szintc mindenütt a múlté. Az imitáció barokk szenvedélyéböl 
napjainkra már a templomi keresztút előtt végzett csöndes megemlékezés 
lett. A keresztutat egyes helyeken (Szolnok, Gyöngyöstarján) olyan ke
reszt körülhordozásával végzik, amelyen az arma Christi is rajta van. 
Szentisl'oán matyó faluban nagypéntek délután a stációkat fáklyafény 
mellett járták. 



A Kálvária hiedelemvilágának, helyi jellegzetességeinek megörökít~
sével már alighanem elkéstünk. Diószegi Vilmos jegyezte föl,92 hogy az 
elmaradt, beteges, szőrös, tájszóval agos gyereket édesanyja a moldvai 
Pusztina faluban hétköznap elvitte a templomba, amikor senki sem volt 
ott. A harangozótól elkérte a kulcsot. A gyereket hozzáverte a keresztút 
14 képéhez, utána pedig imádkozott. 

A S~entgarádics a passiókultusznak egyik jellegzetes, de ritka barokk 
sarjadéka. Mintaképe a római Scala Sancta.93 A jámbor hagyomány sze
rint Szent Ilona császárnő hozta magával a helytartó patotájának lépcsö
jét, amelyen nagypénteken a- Megváltó többször is fölment, miközben 
vérét hullatta rá. Eleinte a régi Lateráni Palotában tisztelték, majd V. 
Szent Pius pápa 1 5 8 s-ben fényes ünnepséggel a mostani helyére, külön 
épületbe vitette át. A XVIII. században a lépcsőket diófa burkolattal 
látták el, hogy a hívek faragcsálásától megkíméljék. Ereklye gyanánt 
vágtak le belőle. Vezeklésből máig térden kapaszkodnak föl a 28 lépcsö
fokon, miközben búcsúval járó imádságaikat végzik. 

Mását a jezsuita Agonia-társulatok ösztönzésére Rómán kívül is sok· 
felé felépítették. Máig állanak tudomásunk szerint Selmecbánya, Eper
jes,94 Malacka, (Malacky) Kismarton szentlépcsői, amelyeket a hívek 
valamikor messze környékről is fölkerestek. A kultusz hazai jellegzetessé
geiről sajnos nem sikerült adatokat szereznünk. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a Kálvária, Szentgarádics, Ecce Homo, 
Szentsír ájtatosságai és architektonikus megjelenítései legtöbbször el
vegyülnek egymással és számos helyi változatot szültek. Külön is emlí
tést érdemel a nyírbátori Krucsay-oltár, amely az egész szenvedéstörténe
tet szimultán egységben tárja a hívek elé.95 Magyarpolány szépfekvésü 
Kálváriájához öt stációs kápolna vezet: fájdalmas olvasó öt titkát örö
kítvén meg. 

Ebből a kompozícióból olykor az Ecce Homo-szoborcsoportozatot ki is 
emelik és föltünő helyen állítják fel. Ilyen volt a máriagyűdi templomnak 
az utóbbi években elkótyavetyél t együttese. 

A nagypénteki templomi liturgiának máig egyik legjellegzetesebb moz· 
zanata a János-passió anyanyelvi előadása, amelynek hagyományrendjé
ről elég keveset tudunk. 

Az egri székesegyházban a középkor folyamán mezítláb adták clő.flil 
Amikor a bencés templomokban az éneklésben odaértek, hogy a katonák 
Jézus ruháit elosztották maguk között, akkor a Pray-kóclex szerint szét-



szakítottak két vászonleplet és eltüntek velük. Csak a csonkarnisérc öl
töttek sarut.97 

Gaisán (HoliSa), illetőleg az Ipoly felső vidékén, de bizonyára még sok 
más helyen is a passió szerepei egy-egy családban nemzedékről nemzc
dékre öröklődnek.98 Hétfalu evangélikus csángósága körében még a szá
zadforduló táján is járta az énekelt passió, amelyre évről évre gondosan 
készültek. Amikor a kóruson befejezték, a templomban ülö asszonyok rá
kezdtek a katolikus ihletettségű Mária siralma éneklésére. A szokást leg
tovább Tatrang (Tarlugení) őrizte meg. Csernálfaluban (Ccrnatu) szintén 
nagyhéten énekelte egy rátermett parasztember az Adám siralmát. Ezért 
a kántortól fél véka búzát kapott.99 

Megjegyezhetjük különben, hogy a passió és lamentáció a reformáció
tól egészen a XIX. századig része volt a magyar protestáns istentisztelet
nek. Szövegei rendesen a kancionálék, graduálok függelékeként szerepel
tek: az énekvezér az evangélisták szövegét, illetőleg Jeremiás siralmait 
énekelve adta elő. Ez maradt meg a református kultuszban a katolikus 
liturgiábóllegtovább.100 

A szentsír,101 másként Úr koporsója, Csököly katolikusainak ajkán Js
ten koporsaja, sajátos hazai, illetőleg közép-európai liturgikus fejle
mény. Első hazai nyomai Hartwik györi püspök Agendájában bukkannak 
föl. A kereszt imádása és az Oltáriszentség kitétele szolgált kiindulássaL 
A szentsír eredetileg csupán a keresztből állott. Ezt födték be gyászéne
kek kíséretében gyolccsal, sőt miseruhával és stólával is. Meghintették 
szentelt vízzel, és úgy füstölték meg, mint a temetésnél szokás. A drámai 
hatás fokozására követ is helyeztek rá, lepecsételték, még őrséget is állí
tottak melléje. Így fejlődött ki a szentsír állítása, amely vol~aképpen a 
jeruzsálemi szentsír utánképzése. 

Legszebb hazai emléke a garamszentbenedeki bencés apástágé.102 Az 
esztergomi Keresztény Múzeum őrzi. Alsó koporsószerű részének két 
hosszanti oldalán alvó katonák. Egyik végén Krisztus alászáll a poklokra, 
és kézenfogja Adárnot meg E.vát. A másikon a feltámadás angyala és 
a szent asszonyok. A felépítményt a tizenkét apostol faszobra díszíti. 
Hozzátartozott még egy meztelen, ágyékkendos Krisztus-corpus, amely 
máig Garamszentbenedeken maradt. Ennek karjai mozgathatók, ami 
kétségtelenné teszi, hogy évközben a kereszten függött. Nagypénteken 
levették, nyilván föl is ravatalozták, utána háromnapos nyugalomra az Úr 
koporsajába helyezték, eltemették. Ez a szertartás talán nem állott egye
dül a hazában. Garamszentbenedeken egyébként- nyilván elnépiesedett 
középkori liturgikus hagyományként - a XVIII. században a megkorbá-
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csolt és oszlophoz kötözött Krisztus szobormását hordozták körül a 
templomban. 

Manapság a nyitott koporsóba fektetett Krisztus-szobrot a benedekiek 
már nagycsütörtök este ravatalra helyezik, felvirágozzák és a hívek késő 
éjszakáig virrasztanak imádsággal és énekkel mellette. Nagypénteken 
a csonkamise végeztével a koporsóban hagyott corpust Szent Mihály lo
yára teszik, és a templomon körmenetben kísérik végig a Koháry-sírbolt 
fölé állított szentsírhoz.t03 

Hasonló felvonulást figyelt meg Szebelléb (Sebcchleby) szlovák falu
ban is Divald Kornél.101 

Ilyen elmozdítható szentsír Pozsonyban és Ráckevén máig látható. 
Számukat a szorgos kutatás nyilván még gyarapítani fogja. 

A barokk szentsír-állítás szintc külön művészctté vált.105 Ennek hazai 
cmlékei - tudomásunk szerint - alig maradtak ránk, a felvilágosodás 
liturgikus közönye s7.ámüzte, valósággal kisöpörte a templomból, és leg
több helyen egyházművészeti gicesek kerültek a hclyükre. Így történhe
tett meg az is, hogy a sümegi plébániatemplomban egy háttérül szolgáló 
Maulbcrtsch-freskót is elfödtek, még jó, hogy cl nem pusztították. Csak 
napjainkban tárták ismét föl. 

A sír körüli díszőrség-állás valamikor céhes, illetőleg jámbor társulati 
kiváltság volt. Csanádpalotán a jézuskatona alkalmi névvel illették őket. 
A ferencjózsefi időkben városi helyeken a katonaság adott őröket. 

A szentsírt a tápai asszonyok régebben rozmaringgal, a múlhatatlan 
szeretet virágával ékesítették. 

Csepel régi német hívei a szentsír díszítésére hat nagyobbacska üveg
gömböt állítottak föl. A ministráns gyerekek nagycsütörtökön kétkerekű 
kocsin két kis hordót húztak végig a falun, és a szőlősgazdáktól bort kér
tek. Az egyik hordó piros, a másik fehér borral telt meg. A szentsír előtt 
álló üveggömbökbe váltakozva fehér és piros bort öntöttek. Mindegyik 
mögött gyertya égett, amely átvilágította az üvegeket. A kimaradt bor 
a papot illette.106 A többi alighanem alkalmi szentelmény volt, de föl
használására már nem emlékeznek. A hagyomány nyilván a szőlőprésben 
szenvedő Krisztus tiszteletével függ össze. Erről a szentvér ünnepénél 
szólunk bővebben. 

A régebben fehér gyászba öltözött csökölyi református asszonyok tisz
teletadásból meglátogatták, látogatják a helybeli katolikos templom 
szentsírját. 

A nagypénteki szentségimádással legtöbbször az előtte fekvő szent
kereszt előtti hódolat is együtt jár. A keresztfa nemcsak száraz, elhalt 



lignum, hanem eleven arbor is. A liturgia is különbséget tesz közöttük. 
Egyszer: ecce lignum crucis, máskor: cru.-.: fidelis, ar bor una nobilis. 
Ilyenkor pénzdarabokat szokás a kereszt elé dobni. Mai általános vélc
mény szerint a virágdíszítés költségeire fordítják, eredetileg azonban 
másról volt szó. 

lstensegíts székelyei a szentsír elé fektetett feszülethez térdencsúszva 
közeledtek és úgy csókolták meg: pénzt és piros tojást tettek melléje. 
Szeged Temesközbe, Szaján faluba vándorolt népe nagypénteken és 
nagyszombaton a szentsírt látogatva, tojást vitt a Kisjézus néven emle
getett feszület mellé. 107 A mohácsi sokácoknál is hasonló hagyomány élt. 
Az adatokat még nyilván szaporítani lehetne. 

Bár hazai források előttünk egyelőre nem ismeretesek, külföldi pár
huzamok nyomán mégsem kétséges, hogy a középkorban nálunk is szokás 
volt húsvéti gyónás alkalmával a papnak pénzt (Beichtkreuzer) átnyúj
tani. A simonia, vagyis a szent dolgokkal való üzérkedés látszata miatt 
a zsinatok ezt szigorúan tilalmazták. Ehelyett alakult ki az a laudabifis 
consuetudo, közvetett gyakorlat, hogy a hívek a szentsírra hoztak tojást 
(Beichteier), illetőleg vetettek pénzt.108 

Öregek emlékezetében sokfelé máig él a nagypénteki kenyér híre. Ez 
nyilvánvalóan a középkori nagycsütörtöki eulógia, vagyis az Oltáriszent
ség szereztetésének emlékezetérc szentelt kenyér elnépiesedett, nagypén
tekhez tapadt, eucharisztikus színezctű maradványa és sajátos alkalma
zása. 

Nagypénteken a szegedi tájon nem ég a tűz, tehát kenyeret sem szok
tak sütni ezen a napon. Akkorát mégis dagasztottak, mint egy libatojás. 
Később megszárították, eltették, és akkor vették elő, amikor valaki 
vízbe fulladt. Ilyenkor a. közepét kifúrták és égő szenteltgyertyát állítot
tak bele. A vízre eresztették, és ahol a gyertya belefordult, hitük szcrint 
ott kellett a holttestet keresni. A/gyón úgy tudják, hogy a holttest oda is 
úszott, ahol a kenyeret, benne a hétszer megszcntelt égő gyertyát a vízre 
eresztették. A hiedelmet a dunai hajósok is emlegetik. 109 Öreg szőregi<Ji<.. 
szerint, aki a nagypénteki kenyérből evett, azt a háborúban nem érte 
fegyver. 

A szentelt kenyérnek c sajátos erejét már a középkorban híresztelték. 
Bornemissza Péternél olvassuk: minden nagy és kicsiny dolgokba so i<. 
ezer bíívölés-bájolás, superstitio és hamis vélekedő erősség vagyon. Mint-



Da valaki ·vízbe hal, trinyérra r-•iaszgyertyát gyújtsanak, e:,- ott megaluszi,~ .• 
ahol fckszik.110 

Nyilván az eulógia képzetköréből sarjadt az a székesfehérvár-felsővá
rosi, pölöskefői szokás is, hogy a gazdasszony régebben az ünnepekre 
nagycsütörtökön sütötte a kenyeret, de csak akkor nyúlta'k hozzá, amikor 
a pap a húsvéti eledelekkel együtt ezt is megszentelte. 

Hazai németségünk nagypénteki kenyérsütésc is ebbe a paraliturgikus 
összefüggésbe tartozik. Abaliget gazdasszonyai egyetlen kenyeret sütnek. 
Mint mondogatják: Jézus erre a kenyérszagra támad majd föl.111 A 
Buda-vidékiek a sütést úgy- magyarázzák, hogy a Kálváriára hajszolt 
]~zust annak a friss kenyérnek illata erősítette, amely egy pékműhelyböl 
áradt feléje.l12 Hasonló hiedelem él a vegyesajkú, de katolikus Dávorl 
bácskai faluban is. Csátalja német gazdasszonyai sütés közben a ki~

kaput is kinyitják, hogy a sülő kenyér illatától a szenvedö Krisztus job
ban érezze magát)13 

Csanád német asszonyai 114 nagypénteken kenyeret szaktak sütni. Ez 
:1 Karfreitaglaibchen, Karfreitagmitschel, amely áldást hozott a házra. 
Fgészcn a következő nagypéntekig őrizték, különösen árvíz idején tartot
L.;k foganatosnak. Akadtak házak, ahol húsvétkor az első koldusnak ad
Lik oda, hogy imádkozzék a családért. 

Országszerte több monda valami nagypénteki látomást idéz. 
A békési Gerendás határában van egy Alberthegy néven emlegetett 

homlokhalom templomrommal és felszínre kerülő sok embercsonttaL 
A helyi hagyomány szerint a templomot a törökök éppen nagypénteken, 
úrfölmutatáskor lőtték össze. A pap és a ministránsgyerekek ottmarad
tak a romok alatt. Még most is minden nagypénteken úrfelmutatá~ra 
megjelenik a pap és áldást ad a csontokra. Ez addig lesz így, amíg a tö
rökök újra föl nem építik a templomot. 115 

A múlt század közepéröl származó szegedi följegyzés116 szerint, ahol 
pénz van, ott a föld a nagypénteki passió éneklése alatt megnyílik. Any
nyit ki lehet szedni belőle, amennyi csak jólesik. Jaj azonban annak, aki 
elkésik, mert a föld a passió elvégzése után becsukódik. 

Németpróna (Slovenske Pravno) hagyománya111 szerint a közeli Vi
sehrád hegyen minden századik évben a nagypénteki passió alatt gyö
nyöeli szép vár látható. Szintén ezen a hegyen ugyanekkor barlang nyílik 
1ncg, tömérdek kincs van benne. Aki be tud jutni, sokat szerezhet belőle. 

Úgy véljük, hogy itt a középkori Grál-legenda élőszóval fenntartott 
•> ..:dtudatos gyííjtésscl bizonyára még szaporítható hazai változataival 
' Hl dolgunk. 



A Grál-történetből tudjuk, hogy minden nagypénteken galamb szál
lott az égből alá, szájában a szentostyával, amely a Grál-ereklyét erővel, 
lovagjait gazdagsággal töltötte el. A kincset a Mons Salvationis várában 
éppen a Grál égi erejével, sugallatával épített, drágakövekkel tündöklő 
templomban őrzik. 

Ugyanezen a napon jut be egyik szövegváltozat szerint a bolyongó, 
Grál-kereső Parsifal a várba, ahol balgaságból nem kérdezősködik a 
beteg Arnfortas király baja felől, akinek gyógyulása éppen a felebaráti 
szeretet szavától függ. A kelyhen utódként mégis Pacsifal neve tűnik föl, 
aki jóváteszi mulasztását. 

Albrecht von Schaffenbcrg továbbszőve Wolfram von Escbenbach 
előadását, leírja a Grál-templom csodálatos szépségét és további törté
netét. Az emberek bűnbe merülnek, ezért a Grál eltűnik, illetőleg mesz
szire, napkeletre kívánkozik. Amerre híveivel átvonul, mindenütt meg
ajándékozza a kolostorokat, kórházakat és a szegényeket. Végre János 
pap országába, a paradicsom szomszédságába jutnak, ahonnan a csodá
latos bibliai folyók erednek. A templomos lovagok könyörgésére az Úr 
icle parancsolja a Grál-templomot is, Parsifal pedig papkirályként ural
kodik.118 

A mi mondai látomásainkban, továbbá archaikus népi imádságaink
ban ez a templom villan föl. 

Ami az étkezést illeti, nagypénteket református, evangélikus szlo
vák119 népünk is böjttel üli meg. Még más vonatkozásban is szálunk róla, 
hogy a középkor liturgikus szemlélete és gyakorlata értelmében a tüzet 
nagycsütörtökön este eloltották, és a húsvéti szcntelt tűz parazsából ger
jesztették újra. Ahol ennek emlékezete még él, így hagyományőrző sze
gedi, tápai családok körében, ott csak hideg ételek kerülhetnek nagypén
teken az asztalra (olajban főtt káposzta, bab, laska, olajban sült guba). 
Addig nem ettek, amíg a délelőtti templomi szertartásokról: passióról, 
csonkarniséről haza nem tértek. Vacsorára megelégedtek a sóspaprikás 
kenyérrel. Hercegszántó régi sokicai, Versend horvátjai egész nap böj
töltek, csak este, amikor a hold és csillagok már feljöttek az égre, ettek 
c~y darabka szárazkenyeret és vizet ittak rá.120 Miskén régebben akad
tak, akik három búzaszemen és három csöpp vízen böjtöltek. 

Felnémet, Bélapátfalva és bizonyára még más környékbeli palóc faluk 
hagyományaszerint nagypénteken éppúgy szokták az asztalt megteríteni, 
rnint karácsony estéjén: a fölterített abroszon az ételek mellett fokhagyma 
is volt. Alatta szakajtóban búza, kukorica, zab a jószágnak, továbbá bab 



és más vetőmag. Mint látjuk, a palócoknál egyes karácsonyesti szokások 
ide települtek át. 

Zagyvarékason nagyhéten piros almát dobtak a kútba. Egész héten 
erről ivott az ember is, jószág i~. hogy egészséges maradjon. Húsvétkor 
vették ki és megették.122 Az alma itt már a keresztfának a Megváltóra 
emlékeztető gyümölcse. 

Nagypénteket ma is hallgatással, különös meghatottsággal, valami 
naiv, de annál bensőségesebb átéléssel ünnepli a nép idősebbje. Teljes 
a csönd, a tűz kialszik, a tükröt fekete kendővel takarják le, az órát meg
állítják, illetőleg nem húzzák föl. Úgy járnak-kelnek, mintha halott volna 
a háznál. 

Istensegíts székelyei az innapló gúnyát nagypénteken kitették az ud
varra, hogy a szél fújja meg. Ez hitük szerint áldást hozott a viselőjére. 
Csíkszentmártonban . (Sinmartin-Ciuc) moly ellen szokták szótteseiket 
kirakni. Ez nyilvánvalóan már másodiagos fejlemény.123 

Aki nagypénteken káromkodik, a zagyvarékasiak szerint oda vág a 
villám.124 Az ipolymenti palóc gazda így oktatja fütyörésző, káromkodó 
szolgáját: azÚrjézus halálakor ne örülj, de ne is káromkodj 1125 

Még a közelmúltban is az egész család kora reggel, jóval az isteni szal
gálat előtt elment a templomba. Az apátfalvi tanyák népe gyalog érke
zett. Ezen a napon a kocsira ülést illetlennek tartották volna. Gyalog 
ment a nyíregyházi nagytemplomba a bokortanyák evangélikus tirpák
sága is. 126 Nagyécsfalu legényei elmentek ugyan a nagypénteken is a 
nekik kedves lányhoz, de nem keresték a vele való találkozást. Csak egy 
fekete szatagot kötöttek a fára. 

Nagypénteken régebben fekete gyászban meatek nemcsak az asszo
nyok, hanem még a lányok is a templomba. Csököly református asszony
népe még a század elején is tiszta fehérben, eltakart arccal igazodott fel 
a nagypénteki gyászistentiszteletre. Ezt a ruhát csak kézzel volt szabad 
megvarrni. 127 Ormánságban is fehéret öltöttek magukra nagypénteken. 
Fehérben meatek azonban a csonkarnisére a vend eredetű T arany asszo
nyai és lányai is. Az utóbbiaknak még fehér szalag is volt a hajukba 
fonva. 

Református hagyomány, hogy a nagyszalontai anyák nagypénteken 
apró gyermekeiket elviszik a templomba, hogy hamarább kezdjenek be
szélni.128 Görgeteg református anyái kisgyermeküket szintén nagypénte
ken viszik először templomba, és fejét - nyilván hasonló szándékkal -
háromszor a falához érintik. 



Napjaink liturgikus reformja az ünnep hagyományos rendjében nagy 
változásokat idézett elő. Így a csonkamisét délutánra helyezte, fölújította 
a hívek nagypénteki áldozását,1:.!9 lehetövé tette az anyanyelv liturgikus 
használatát. Mi a hagyományt ábrázolván, a régi évszázados gyakorlat 
bemutatására törekedtünk. Ez a meglett korú nemzedékek emlékezeté
ben még elevenen él. 



NAGYSZOMBAT 

Az ősegyházban a nagyhét három utolsó napJan Krisztus halálának 
cmlékezetére eloltották a gyertyákat és csak a föltámadás ünnepére 
gyújtották meg újra. 

A.z újtűz nagyszombati kultuszát előmozdította a pogány szakralizmus 
hagyatéka is. A germánok isteneik tiszteletérc tavaszi tüzet gyújtottak, 
hogy elégessék a tél, sötétség, pusztulás démonait, és így földjeiknek ter
mékenységét biztosítsák. Bonifác, a németek apostola, ezt az ősi szokást 
a n<~gyszombati tűzszcntelésscl, és annak egyházias értelmezésével he
lyettesítette. Az egyházi szimbolikában a kialvó, majd újra fellángoló tűz 
jelképezi Krisztust. Más magyarázat szerint a kovakő, amelyből tüzet 
csiholnak: Krisztus, a tűz pedig: a Szentlélek, amelynek útját, kiáradá
sát a Megváltó előkészítette.! 

A liturgikus gyakorlat ma is él: a gyertyát, a feltámadó Kri~ztus jel
képét megszentclt tűz lángjánál gyújtják meg. Ez általában úgy történik, 
hogy a tavaly szentelt barkára tüzet csiholnak, és ennél gyújtják meg a 
gyertyákat, illetőleg az örökmécset. A templomi hagyománynak sajátos 
népi fejleményeként az istensegíesi asszonyok pimpóval, vagyis virág
vasárnap szentelt ággal gyújtanak tüzet az elkészítendo húsvéti elede
lek alá. 

Máshol. így Göcsejben, továbbá Babarc, Elek, Rezi, Vásárosmiske, 
Kunsziget, Nagykörű faluban a harangozó, esetleg a ministráns gyerekek 
régebben összeszedték a temető korhadt fakeresztjeit. Ezeknek tüzét 
szentelték meg, és róluk gyújtották meg a gyertyát, örökmécscst. A gye
rekek a csíptetővel kiemeit parazsat poharakba, ibrikekbe tették és sict
tek vele haza. A hamut jövő hamvazószerdára tették el. 

Említettük, hogy számos helyen a temetőből összehordott korhadt kc
resztfák tüzét szentcltc meg a pap. Parazsából a hívek vittek haza és d-



tették. Az így keletkezett faszénből Szcnt György és István vértanú nap
ján adtak a jószágnak. Mindezeknél gondoljunk arra, hogy valamikor a 
templom és temető (cinterem) egymás szoms~édságában volt: a tűzszen
tclésnél, vagyis a lumen Christi fényénél a küzdő, szenvedő és diadalmas 
cgyháe találkozott egymással. 

Rábagyarmaton a falu gyerekei leszedték a ház gerendáin, faereszein 
képződött inohát, taplót. Ebből gerjesztették az újtüzet, majd a parazsát 
hazavitték. 2 Megfüstölték vele a jószágokat, meg a méheseket is. A sajá
tos szakásnak szlovén párbuzamai is vannak. 

Nagykér (Milanovce) nyitrai magyar faluban a keresztelésnél, utolsó
kenet föladásánál használt és esztendő folyamán félretett vattát a nagy
~zombati tűzben, de még szentelés előtt szokás elégetni. A mliveletnek 
júdáségetés a neve. 

A szentelt tüzet a pap, illetőleg diákonus a templom szentélyébe viszi, 
majd az előírt szertartások során meggyújtja a hatalmas gyertyát, amelyet 
áldozócsütörtökig minden ünnepi misén szintén meggyújtanak. Ezt a szo
kást Szent Bonaventúra kezdeményezte3 a franciskánus templomokban, 
majd (1607) a pápa az egész Egyházban előírta. Fényességénél ezután az 
Exultet éneklése következik. 

EgYdőre csak kevés néphagyományt ismerünk, amely a húsvéti gyer
tyához (cereus paschalis) fűződik.:l'a Aki a papnak először fizet reá, 
annak családja Csanytelek szegedi eredetű népe szerint szerenesés lesz, 
mert Krisztus gyertyája világít bele az életébe. A gyertyamaradványnak 
Krisztus öt sebét jelképező tömjénszeméből Gyöngyöspa/án kérnek egy 
darabkát a harangozótól é.; cérnára fűzve síró,, szemmel megvert cse
csemő nyakába akasztják. Lehetséges, hogy itt még a fehérvasárnap 
említendő Agnus Dei elfeledett kultuszának utóéletéről van szó. 

Mihályi falu díszes barokk húsvéti gyertyatartóján (1764) Krisztus fel
támadásának,4 Császár faluén pedig a lángokból újjászülető főnixnek 
fa domborműve is ki van faragva. Ez középkori szimbolika csökevénye. 
Ugyanis a gyertyatartó az élet fáját jelképezte. lgy a S. Paolo fuori le 
mure bibliai jeleneteket is ábrázoló, fává stilizált gyertyatartóján (I I 30) 
ezt olvassuk: 

Arbor poma gerit. Arbor ego iumina gesto. 
Pmto lihomina. Nuntio gaudia. Sed die fest'J 
Surrexit Cbristus. Nom tnlia mzmera praesto.5 



Az egyház hatására a hívek sem gyújtottak, és sok helyen még ma 
scm gyújtanak tüzet a sacrum triduum idején. Az úí tűz, amellyel húsvéti 
eledeleiket is megfőzték, a megszcntelt tűz parazsából vagy szenébőllob
bant lángra. Ennek természetesen szemelmény jelleget tulajdonítottak. 

Az erre vonatkozó első hazai följegyzést a Pray-kódex liturgikus rendelkezésci 
között olvassuk: ... Tunc apponatur incensum et aspergatttr aqua benedicta et per 
onmes domos extincto r>eteri igne, nov us dividatur civibus. Más helyen: ... Per 
universas domos extinguatur ignis et incendatm de novo et benedicta igne,6 

Szkhárosi Horvát András később idézendő gúnyversét nem számítva, 
csak a XVIII. század végéről (1792) jegyezte föl a hazánkban járó Seipp 
Kristóf, hogy Pestbudán nagyszombaton az emberek a templomok kapui 
előtt famáglyát gyújtanak meg. Amikor a fa már csaknem szénné égett, 
jön a pap kíséretével, és az izzó faszenet szenteltvízzel hinti meg, miköz
bcn elmorrnot néhány szót. Most a tűzre vizet öntenek és eloltják. A pap 
ezt a néma szenet is megáldja. Végül a nép a széndarabokat széthordja. 
Ogy tartja, hogy a villám nem üt az olyan házba, ahol ilyen faszenet őriz
nck.7 Az elcsodálkozó följegyzés egyúttal a felvilágosodás korának a 
szimbólumok iránti érzékctlcnségét is jellemzi. 

A tűznek ez a liazahordása ilyen vagy olyan formában hazánknak több 
vidékén még manapság is megtalálható. Kerekegyházán nagyszombaton 
addig nem akarják a tüzet meggyújtani, amíg a másik háznál nem füstöl 
a kémény. Már kora reggel járkálnak az utcán és nézegetik a kéménye
ket, hogy hol ég már a tűz. Ez a füstnézés azoknak az időknek elhomá
lyosodott emléke, amikor a szentelt tüzet házról házra vitték, vagy esct
leg az egyik szomszéd adott a másiknak belőle. Emlékeznek rá, hogy 
Siimegen a szentelt parázson rakták meg a tűzhelyen a nagyszombati új 
tüzet. Búcsúszentlászlón a gazdasszony az elszenesedett parazsat össze
törte: és a ház helyiségeinek, istállóinak négy sarkát fölhintette vele. Rezi 
már említett gyerekei csíptetővassal szedték a parazsat pohárba, ibrikbc, 
és sietve vitték édesanyjukhoz haza. Pápán edényekkel szaktak állani az 
asszonyok a tűzszemelés körül, hogy parazsat vihessenek haza. Sz.akcs 
tolnai faluban szintén ilyen parazsat vetve a tűzre, főzték meg a húsvéti 
eledeleket. 

Bakonyszentivánon a hamut is elviszik és kiszárják a földre, hogy jó 
termés legyen. Bár:io?zyoson a szentelt tűz szenét kiviszik a szántóföldekre 
é~ szőlőkbc és ott elültctik, hogy a termést vagy szőlőt jégverés ne érje. 
Mások a föld négy árkába ássák le, hogy semerről se érje a földet vesze-



delem. Láz.i faluban régebben szokás volt, hogy a szentelt tűz szenét el
vitték haza, kivitték utána a szántóföldekre, hogy termékenyek legyenek. 
A szenet a libák itató edényébe is beleteszik, és erről itatják meg a jószá
gokat, hogy egészségesek legyenek. Vihar idején a szenet tűzbe teszik, 
hogy a villám elkerülje a házat.s 

Székesfehérváron a barátok templomában osztogatták a szentelt para
zsat azoknak, akik kérték. Akinek már nem jutott, a tűz helyén marad
ványokat koport, keresgélt. Égiháború idején tűzre, gyertyalángra vetet
tek belőle. ~ esztergomi nép még századunk elején is lámpában vitte 
haza a szentelt lángot. Ezzel gyújtottak tüzet, amelyet nagycsütörtökön 
este oltottak el. 

A soproni Hegykő faluban régebben a szentelt tűz szenével otthon úgy 
gyújtottak be, hogy a virágvasárnapi barkát és a széndarabot keresztben 
tették egymás fölé. Napjainkban megszentelt parazsat és a szentelésből 
megmaradt tömjénszenet Gyertyaszentelőkor szentelt gyertyára teszik, 
és a házban gonoszűző célzattal körülhordozzák.!l 

Mobá,son a sokac gyerekek a tűzszentdésre fazekakban, vödrökben 
vizet is vittek, hogy az áldás ezt is érje. Vittek haza szentelt parazsat is. 
A vele gerjesztett tűznél a hazahozott "szemelt" vízben főzték meg a son
kát, tojást. Vetettek bele egy-két szentelt barkaszemct is. Közbevetőleg 
<:mlítjük meg, hogy Nagyróna (Velké Rovné) szlovák asszonyai a nyil
ván hasonló eredetű vízben megfőtt sonka levével marhavész ellen tehc
neik száját és körmét szakták megmosni.10 Bátya katolikus délszláv 
asszonyai az elszenesedett parazsat a bölcsőbe tették magzatuk feje alá. 
Dusnokon a ház bejáratát, vagyis a konyhaajtót keresztezik meg vele, 
dc a tűzre és a sonka levébe is vetnek belőle. Hercegszántó öreg sokácai 
a parazsat közé tették annak a tűznek, amelyet addig otthon már meg
gyújtottak. Volt olyan is, aki taplót gyújtott a szentelt tűznél, mert ennek 
parazsa hazavitel közben tartósabb volt. 

Hajós német faluban a gyerekek dróttal rúdra erősített fanyársakat 
szoktak a szentelt tűz lángja fölé tartani. Egy-egy fiúnál 8-ro nyárs is 
volt. Kissé meg is üszkösödtek. Hazafelé menet olyan házakba is betér
tek, ahol nem volt magukfajta gyerek. A gazdasszonynak egy nyársat 
átnyújtottak. Tojást vagy pénzt kaptak érte ajándékba. A szentelt nyár
sat eitették és vihar idején tűzbetartották villámcsapás ellen. 

Szaniszló német eredetű szatmári faluban hazulról hozott hosszú ka
rókat szaktak máglyaszerűen a tűz fölé rakni, majd éppen tűzvész ellen 
házuk ereszébe szúrni. Így a budaörsi és környékbeli, továbbá szigetcsépi 
németek is. Ok azonban égiháború idején is égetnek bclőle. 11 Nagymá-



nyak németjei a megpörkölődött karót tűzvész elhárítására a padlás 
szarufái közé dugják. Égiháború idején lehozzák és villámcsapás ellen 
a tűzhelyen meggyújtják.12 A babarci németek Judas, a kakasdiak13 pe
dig jud néven emlegetik. A következőkből föltehető. hogy mindez crede
tileg szőlőkaró lehetett. Pécsváradon c>akugyan abból is hozzák. Karmá
val itt az istálló falára három keresztet vonnak, majd a padlásra viszik. !fo 

Móron a szente!t karából két szilánkot lehasítanak, és a szőlő két vé
gébe szúrják. Aba hajdani magyar hagyománya szerint a tűzszentelésre 
szintén szőlőkarókat vittek. A lángokba tartották, majd otthon eltették. 
Ha haldokló volt a háznál, és készült a szentségck fölvételére, a házbe
liek néhány szilánkot vágtak le belőle, és a tömjénező parázsra vetették. 

V ár gesztes, V értessomló német ministráns gyerekei a temető kidőlt fa
keresztjeiből gerjesztettek tüzet (Kreuzweihung, Judvapreina). Szentelés 
után a gazdák a parazsat, illetőleg megszenesedett fadarabot szántóföld
jükön szétszórták.15 

A szentelt tűz maradványát a bukovinai Andrásfalva székelyei ]údás
szén névvel illették. Disznózsírral keverték össze és sebet kentek vele. 

Gyöngyös szőlösgazdái a szentelt parazsat a szőlő négy sarkába ásták 
el, egyben megmetszették a négy sarki tőkét. Felnémet hagyománya: a 
tűzbe tartott, vinege néven emlegetett venyigét a szölő négy sarkába szúr
ták. 

Szeged-Alsóvácoson a hívek még századunk elején is szölejükböl szok
tak vinni vesszőket, amelyeket szertartás alatt vagy ők, vagy megbízott 
koldusok tartottak a tűzbe. Az így megszentelt venyigéket aztán a szőlő
nek, esetleg szántóföldnek négy sarkába ásták el. 

A szokás föltétlenül hajdani liturgikus gyakorlatnak nyomait onzte meg. Egy 
középkori prágai eredetú Obsequiale szerint a túzszentelés szertartása igy folyt Ic: 
Fit processio ad benedicendum novum ignem praeredentibus vexiUis, candeliJ, 
thuribulo vacuo, aqua benedicta. EJ tunc excusso de silice igne incenduntur vites 
et cantantur septem psalmi poenitentiales etc.16 Vegyük ehhez még hozzá a Bod 
Pétertól idézett középkori versezetet: 

Ante diem Paschae vellis apte exstingvitur ignis 
Et novus e silicum venis extruditur: ill11m 
AdhiVot multis adversum incammoda Pajtor. 
Cuj,ts quisque capit to:rem molimine sum11?9, 
Fertque domum ut quando tempesta.r ingmal astra, 
Succenso, coeli piaga sit tutus ab omni. 



Ebből érthető, hogy Sopronban a középkor végén egész fuvar szőlő
venyígét készítettek elő a templom mellett.fS Nyilván, hogy míndenkí
nek jusson belőle. Sióagárdon legalább jelképe5en nagyszombat délelőtt 
szőlőt szoktak metszení, az előzmények már feledésbe merültek. 

Acsleszéren19 a jószág ~egrontása ellen a nagyszombati szentelt tú.1. 
elhamvadt parazsá,,al az istálló ajtajára írják: Názáreti Jézus, a zsidók 
királya. Hasonló Szulimán (Somogy) hagyománya is. Kískanizsán az el
szenesedett parazsat az istállóban rejtik el, hogy a jószágnak ne legyen 
baja. Csanádpalotán a jószág itató vizébe vetik.20 A német Mecsekná
dasdon a hozott faszénnel az istálló, ól ajtaját megkeresztezik. Fogana
tosnak tartották tehénrontás ellen is. A tűzbe régebben favéget tartottak, 
hogy több keresztet is lehes~en vele írni. Erdősmárok németjei csillagje
let írnak a tűzszentelésról hozott szénnel az istálló, borospince szemöldök
fájára. 

Göcsejben a nagyszombaton égetett keresztfának szenét fehér nyárfa 
ágával és keserű gombával a szántóföldekre viszik, nagyszombaton szen
telt vízzel meghintik. A szentelt szénből egyébként három szemct a ke
mencébe vetnek, hogy ne legyen jégeső. 21 Böbönyén hosszabb, Júdást jel
képező fadarabot vetnek a tűzre. A megszentelt parázsból visznek haza, 
hogy a házról minden olyan veszedelmet elhárítsanak, amit a tűz okozhat 
nekik. A szentelt szenet elteszik. Ha kisgyerek megijed, egy pohár vízbe 
beletörnek belőle és ezzel itatják meg. 

Vásárosmiske öregasszonyai emlékeznek rá, hogy a szentelt parázs el
tett hamuját a múlt században égiháború idején tűzre szórták. 

Kaposszekcsó leányegyház mivoltával, tehát a nagyszombati szertar
tások hiányával, laikus helyettesítésével magyarázható az a sajátos helyi 
hagyomány, hogy az édesanya virradat előtt az utcán tüzet rak, majd 
gyermekeit felkölti, hogy melegedjenek mellette. Hasonlóképpen a közeli 
Vázsnok faluban is, amely szintén fília.22 

A középkorban, a Pray-kóclex tanúsága szerint a nagyszombati prófé
ciák éneklése alatt volt a gyermekek hitoktatása az első szentáldozásra. 
Régebben, Szent István idejében talán a felnőttek megkeresztelése is. Ez 
magyarázhatja a keresztszülők és keresztgyermekek között máig élő, jó
részt már laikussá vált húsvéti hagyományokat is, melyekről később szó
lunk.22Ja Már itt megemlítjük, hogy a bozsoki keresztanya ruhát vesz ke
rcsztgyermekének. Ez nyílván a keresztelőing hagyományaihoz tartozik. 

Jellegzetes népi hagyományok kapcsolódnak a vízszenteléshez, vagyis 
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a plébániatemplom keresztvizének liturgiájához is. A Rituale Romanum, 
nyomában a Rituale Strigoniense (1909) és a Rituale Agriense (18 q) 
azonos házszentelési szövegei (benedictio domorum in sabbato sancto 
paschae) tudomásunk szerint már régóta nem élnek a hazai lelkipásztori 
gyakorlatban. Eszerint a pap karinget és fehér stólát öltve magára, a 
keresztkútból a szentolaj belevegyitése előtt merített vízzel elindult a 
lakóházak megszcntelésére. A könyörgés szövcge: 

Exaudi -nos, Domine sancte, Pater omnipot ens, aeterne Deus: et sicut domos 
Hebraeorum in exitu de Aegypto, agni sanguine Unitas (quod poscha nostrum, in 
quo immolatus est Chris tus, figuraba t}, ab Angelo percutiente custodisti: ita mit
tere digneris sanctmn Angeium tuum de coelis, qui custodiat, foveat, protegat, visi
tet, atque de/endat omnes babitantes in hoc babitawlo. Per eundem Christum Do
minum nostrum. Amen. 

l 

A házszentelés emlékezetét több helyen 'őrzi a hivő nép, főleg a szé-
kelység. Csíkdelnén (Delni~a) a szentelt vízzel hintik meg az udvart, 
hogy a békák, férgek ne járják. Csekefalván (Ciucani) a lakószobát és 
a gazdasági épületcket szentelik meg vele, sőt még az ivóvízbe is tölte
nek belőle. A fejfájós embert meghintik vele, a beteg jószággal pedig 
itatják. Csíkszentgyörgyön (Sangeorgiu) a jószág legelőre kicsapása előtt 
keresztalakban megmossák vele. Kászonfeltízen a gyermekek piros tojá
sért hordják a szenteltvizet a házakhoz.23 Csíkménaságon (Arma~eni) 
a pap a templom udv::\rán csöbrökben odakészített vizet megszenteli. 
Ebből mindcnki merit és hazaviszi. Otthon a pimpóvaL vagyis a virág
vasárnapi szentelt barkával a családbeliek hintik meg a jószágot, udvart, 
gazdasági épületeket. Nagybetegnek ebből a szenteltvízből adnak inni 
a felépülés reményében.V. 

Klézse csángói megk~rülik a templom előtti nagy kutat, isznak a Yizé
ből, utána meg a templomot kerülik meg. 

Borzsor;án (Birzava) csak c szentcltvízzel való mosakodás után fog
hatnak a szentelt elköltéséhez. Zagyvarékasan a család iszik belőle, és 
csak azután nyúl a húsvéti cledelekhcz. Keresztalakban a kútba is öntc
nek belőle: Uram, Jézusom, tartsd meg, aki iszik ebből a vízből, egész
ségben: jószágunkat, meg magunkat is. Megszentelik a házat, istállót, 
ó lat is. Ki mit tud, azt mondja hozzája: őrizzen meg a jó lsten minden 
.r::erencsétlenségtől. Vagy: négy evangélista álljon a négy sarkára, hogy 
a gonosz sátán meg ne kísérthesse.2::. 

Akit a húsvéti szcnteltvízböl először keresztelnek meg, annak keze, 
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Jánoshida népe szerint, áldásos lesz. Zagyvarékason ivott belőle min
denki, mielőtt az ünnepi eledelekhez nyúlt volna. 

A szenteltvíznek újvíz a jellemző hangonyi neye. Itt is úgy tartják, 
hogy szerenesés lesz az a gyerek, akit ebben keresztelnek. 

A göcseH Lendvavásárhelyen a gazdasszony az ismét megszólaló ha
rangok hallatára vizet, eredetileg nyilvánvalóan ezt a húsvéti szentelt 
vizet öntötte a háztetőre tűzvész ellen. 26 Kálló népe harangszóra a pa
takban mosdott meg. Somodi faluban is leszaladtak a gyerekek, fiata
lok a patakra, és ott szaktak megmosdani, hogy szeplősek, betegek ne 
legyenek.27 A hagyomány itt nagypénteki mozzanatokkal vegyült. Lit
kén déli harangszókor mennek a húsvéti kocsonyavízért. 

Ipolyi Arnold örökítette meg azt a hiedelmet, hogy az ilyenkor merí-
tett víz borrá változik.28 

Sióagárdon kinyitják az ablakokat és megrázzák az almafákat. 
Göcsejben ilyenkor temetőárkot szaktak tisztogatni. 29 

A bánáti bolgárok, akik katolikusok, a harangszóra kútvízben mosa
kodnak, arcukat pedig szentelt vízzel hintik meg, hogy jól lássanak és 
ne legyenek szeplősek.30 Szeplő ellen mosakodtak ilyenkor hazai német
jeink is (Budavidék, Németpróna, Gölnicvölgy).31 

Németprónán a harangszóra patkányűző célzattal kulcscsomót rázo
gatnak.32 E szakásnak az a magyarázata, hogy a zajjal a gonoszokat el
riasszák. Ezek most, amikor Krisztus sírjában fekszik, különös heves
séggel, ádáz haraggal törnek az emberek megrontására. Az újra meg
szólaló harangszó, lsten hatalmának, a föltámadt Krisztu~ dicsőségének 
hirdetője segít az elűzésben, és így a gonosznak, ártalmasnak meg kell 
szégyenülnie ez ünnepélyes pillanatban. 

Amikor a harangak ismét megszólaltak, a n,obácsi sokác édesanya 
vagy nagyanya vízzel, eredetileg nyilván a most szentelt vízzel telt tá
nyérba tojást tett. A gyerekek ebből mosdottak, de törülközniük nem 
volt szabad. Utána a tojással dörgölték meg az arcot. 

Az is ennek a szentelménynek elnépiesedett sarjadéka, hogy század
\égi följegyzés szerint Bácskában a harang szavát meghallva, szintén 
friss vízben mosdanak, illetőleg egy vödör vizet öntenek tűzvész ellen a 
háztetőre. 

A nagyszombati szenteltvíznek szentelményként való felhasználás~ 
régebben bizonyára egyetemesebb volt. További feltárásával talán még 
nem késtünk el egészen. 

A bukovinai Andrásfalva húsvéti előkészületeihez hozzátartozott a 
madarka készítése is. Kifújt tojásba Jegyezőszárnyakhoz hasonlóan, szí-
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nes papírt dugtak, majd a tisztaszoba mennyezetére erősítették. Egész 
éven át ott függött.33 

Ismeretes, hogy napjaink liturgikus reformja előtt a nagyszombati 
szertartások jórészét - az alkonyati feltámadási körmenet kivételével -
a papság még a reggeli órákban elvégezte. A hívek az ünnepi előkészü
letek miatt alig vettek rajta részt. Amikor azonban a harangak ismét 
visszatértek Rómából, vagyis az ünnepi nagymise Glóriájára valameny
nyien újra megkondultak, akkor - még a közelmúltban is - nagy lármát 
csapott a gyermeknép, a felnőttek pedig legalább jelképesen valami 

.munkához fogtak. 
A szegedi tájnak különösen színes a hagyományvilága. Alsóvároson 

rossz bográcsot verve, a ház minden zegét-zugát gyorsan belszaladozva, 
a. gyerekek ezt kiabálták: khryók, békák szaladjatok, mögsz.ólaltak a ha
rangok! Varga János a mondókának a múlt század derekáról még bő
vebb változatát jegyezte föl: kígyók, békák szaladjatok, mögszólaltak a 
harangok. Tücskök, férgek, bogarak, soha itt ne lássalak. Kígyók, békák 
J<.aladjatok, itt tovább r1em maradhattak, mögsr.ólaltak a harangok/A 
A tápai gyerekek még a századfordulón is csengő- és kolomprázással 
kerülték meg a házat, miközben mondogatták: kényók, békák szaladja
tok, húzik a mönnyei harangot/ Kálmány Lajos följegyzése szerint a 
terjániak viszont ezt szokták mondani: Szent János vére fusson köriil a 
ház környékin, hogy ne ártson semmiféle vesr.ödelöm.35 Az újkígyósi és 
tJeszprémvarsányi36 asszonyok ilyenkor szokták gyorsan kisöpörni a ház 
helyiségeit, hogy megszabaduljanak a férgektől. Miskén37 a nagylány, 
vagy gazdasszony söprűjével futvást körüljárja a házat. Szlovák versiké
jének magyar fordítása: "kifelé kígyók, kifelé békák, mindenféle csúszó
mászó. Kifelé egerek, patkányok, ki a mi házunkból l" 

Bácskában, Szerencsen, Nyitranagykéren, a német Budaórsön'J8 a ha
rangszóra meg szokták a fákat rázni, hogy majd sok gyümölcs teremjen 
rajtuk. 

Kerekegyházán az idősebb asszonyok ilyenkor vetik a babot, borsót, 
mert akkor majd bőven terem. 

Magyarbánhegyes csanádi községben a harang hallatára kinyitják a 
ház ablakait, hogy beszálljon rajtuk az áldás. Az a szokás is élt itt, hogy 
a gazdasszony összefutkosta az egész házat, kezében kulcsokkal, ko!om
pokkal, hogy elűzze mindazt, ami a családnak ártalmára lehet. 

Bocs palóc faluban amikor a harangokat ismét meghúzzák, az udvart 
szép tisztára szokták kisöpörni, hogy béka ne legyen benne, a gyümölc~
fák törzsét pedig késsel körülkopogtatják a férgek ellen. Egervidéki el-
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népiesedett hagyomány szerint a harangszóra a kútból vizet kell húzni, 
benne megmosdani. Így majd minden szeplő elmúlik az·arcunkról.39 

Amikor Nagyoroszi harangjai ilyenkor megszólalnak, akkor a falubeli 
pásztorok tülkölni kezdenek. 

Az Ipoly felső vidékén a harangszóra mosakodnak, amely azonban 
csak addig hasznos, amíg a harang szól. Valamikor a harangozót külön 
megjutalmazták, ha ilyenkor hosszút húzott.-10 

A nagyszombat este tartott feltámadási körmenet szakrális célzatai 
mellett nyilvánvalóan egy archaikus tavaszkezdő szokásnak, a határjá
rásnak átmentése, az ember közvetlen életterének: otthonának és meze
jének, a zsendülő határnak mágikus körbe foglalása, vagyis a gonoszok 
ártalmának kizárása a közösség világából. Ebben a szemlélethen gyöke
rezik egyébként a búzaszentelő és úrnapja hagyományrendje is. E hit 
szerint a feltámadt Krisztus hatalmát megjelentik a földeknek, mintegy 
megfenyegetik és megszégyenítik vele a gonosz szellemeket, amelyektől 
a természeti csapások erednek. Látni fogjuk, hogy ez a körmenet a kö
zépkorban húsvét hajnalán történt. Laikussá vált, gazdagabb fejlemé
nyeivel már csak a Székelyföldön találkozunk. Ezekről később bőveb
ben is szólunk. 



HúSYnT 

Tudjuk, hogy a népünktől támadás, feltámadás, Csíkménaságon kike
rülés néven is emlegetett szentséges körmenetet ősi soron csak Közép
Európában ismerik.1 

A feltámadás liturgiájának középkori jellegzetessége volt, hogy Eger
ben nagyszombat délután a főpásztor vezetésével zászlós, fáklyás pro
cesszió indult a szentsírhoz, amelyet a püspök nagypénteken lepecsételt. 
Most a pecsétet megtörte, majd megnyitotta a sírt. A Szentséget e sza
vakkal vette ki: Surrexit de sepulchro, alleluia, qui pro nobis pependiJ, 
alleluia, vagyis feltámadt a sírjából, aki érettünk a keresztfán függött.f/a 

Népéleti sarjadékairól sajnos, megfigyelések és följegyzések híján ke
veset tudunk. Jászladány, továbbá Tápé asszonyai, még a legidősebbek 
is, a feltámadt Krisztus tiszteletére tiszta fehér ruhában, a bélapátfalviak 
fehér kendőben vesznek részt a körmeneten. A vásárosmiskei lányok 
még századunk első évtizedeiben is a körmeneten fehér szalaggal kötöt
ték át derekukat, hajukat pedig kieresztették. A kalocsai lányoknak 
viszont bekötött fejjel illett megjelenniök.2 Öreg k.isz_omboriak tisztára 
szokták a lábukat mosni, és úgy mennek el a szertartásra. Mint mondo
gatták, csak így lehet majd az üdvösségre eljutniuk. Sándor/alva népe 
szerint annál több gyümölcs terem, minél többen jutnak el a család tag
jai közül a feltámadásra. 

A szentsírnál végzett szertartás után meginduló menet élén a feltámadt Krisztus 
szobrát viszi egy érdemesebb férfi, Miskén az, aki a passióban Jézust énekelte.3 

Mez.ókövesden régebben maga a bíró, mellette a hites, vagyis falusi esküdt, a hús· 
véti gyertyávaL' A bíró vitte egészen a legójabb időkig a szobrot Bácsalmás, Bács
J{.entgyörgy, Borota, Dávod, Gara, Hercegsz.ántó, Jánoshalma, Kecel, Madaras, 
Nagybaracska, Rém bácskai falukban. Svl rábaközi helységben a céhmester, vagyis 
a harangozó, Hossz.úhetényben a kisbíró, Sz.arvaskón a templombiró, Nagyhijr-



zsönyben a leg~nyblró (Burschenrichter). A iánoshalmi, keceli, mélykúti, 11Uslr.ei, 
Mgybaracskai, sükosdi körmenetben az égő húsvéti gyenyát is meghordozúk.6 
A szobomak Gyór6tt, Kisalföldön (Szil), HalimbJn, tová.bbá S"<,lkesfebbvJrott 
alleluja, Baja környék~n /eltJmaáás, Ajkarendek, Lippó németjeinek ajkán 
Fleiscbm<innlein, Hímesházán, Magyarpolányban Ostermtinnlein, Németbólyb;ln 
Osterltimmcben, Abaligeten, Nagynyáriidon AMferstebung a nve. A liturgikus elő
írás szerint körmenet után a f6oltárra keriil, és ottmarad egészen áldozóc&iitönökig. 
Jánosbida szobra egyik lábával koponyán áll, Igy is jelképezvén a halálon nyen 
győzedelmet. 

A baldachint az Ipoly mentén, továbbá Magyarpolányban házasulandó legények 
viszik. Mindkét oldalán keresztsziilók: kornák, komaasszonyok, legény- és lány
cimborák. Ez mintha a mJtkJlJr egyik helyi mozzanata lenne. A menet élén két 
újházas ember kezében a lobogó. 

A moldvai Lészped csángó faluban az a szokás, hogy a szertartásról 
hazaérkezve, a családtagok az ünnepi asztalhoz ülnek, és így szólnak 
egymáshoz: Feltámadt Krisztusl Felelt: Higgyünk valóban. lgy van ez 
görögkatolikusainknál is. A szokás nyilvánvalóan a keleti egyház hatása. 
A:r. északi csángók nagyszombat estéjét, azaz az ünnep vigiliáját húsvét 
sz.envedie néven emlegetik.7 

Ismeretes, hogy körmenet közben a négy világtáj irányában szentségi 
áldásban szokták részesíteni a körmenet mély csöndben térdeplő részt
vevőit. Szeged-Alsóváros népe azonban áldás közben ezeket mondja: 
Jézus, Jétus, Jézus, Mária, Mária, Mária! Ezt mind a négy áldáskor el
nyújtott, panaszos, éneklő hangon megismétlik. A szokás eredete a helyi 
monda8 szerint még a török időkbe nyúlik vissza. Nyilvánvaló azonban, 
hogy ez az invokáció a még szóbakerüló húsvéti határkerülés csökevé
nyes maradványa. 

A feltámadási körmenet idején történt díszlövésekról is van emléke
zés, illetőleg följegyzés. lgy Alsósáp nógrádi falu számadásai között 
(l84S) olvassuk: az lsten ditsóségére Húsvéti Onnepeken puskapor ve
vt5dvén z Ft 45 Ju.9 Eredeti gonoszüző célzatuk kétségtelen. Aszokásta 
határjárás hagyományai őrzik. 

A szabadságharc idején a bácskai Boldogass-zonyfalva (Gospodincc) 
ostrománál a szegedi honvédzászlóalj azt kívánta, hogy a támadásban a 
legelső legyen. Úgy is történt. Nagyszombat napja volt (I 849), és a ro
hamra induló csapatban felhangzott az ének: Föltámadt Krisztus ez na
pon! Erre az egész zászlóalj alleluia-harsogás közben véres közelharccal 
be is vette Go~zpodince sáncait. to 



Nem lehetetlen, hogy ez a jelenet a középkori magyar vitézi szokásoknak ké;ei 
föl villanása. Laskai Ozsvát ugyanis a Gemma fidei-ben a következöket írja: ami
kor a jámbor magyar katonák csatába indulnak Krisztus keresztjének ellenségei, 
a török ellen, előbb önmaguk biztatására mondogatják: hálát adunk az Úristen
nek, hogy az igaz hitben vagyunk és ezért harcolunk. Akár győzünk, akár meg
halunk, megdicsőülünk. Kiáltsuk, tehát háromszor erősen a mi nagy királyunknak, 
Krisztusnak nevét. Azután egyesek magukat a Boldogságos Szúznek ajánlják, 
mások a szent királyoknak: Istvánnak és Lászlónak, némelyek megérintik testüket 
és ezt mondják: tudom, hogy az utolsó napon a földból feltámadok, és ebben a 
percbeo meglátom Megváltó Istenemet. Ez az én lelkem reménysége. Azután kö
zösen dkezdik hatalmas hangon (nyilván magyarul. B. S.) a canticumot Krisztus 
U ru nk feltámadásáról : 

Christus surrexit, 
Maia tro.rtra texit, 
Et quos hic dilexit, 
Hos ad t·oelos vexit: 
Kyrie elei.>on, allelujalll 

Tímár Kálmán mutat rá12 arra, hogy ennek a himnusznak föltétlenül volt egyko
rú magyar átköltése is. Meggyőző érveléssel, jogosan Kájoni János két következő 
énekével azonosítja. Az egyik szekvencia: 

A másik: 

Kris:z.tus feltámada, mi búnünket elmosá, 
Bs kiket 6 s:z,erete, mennyors:z.ágban felvivé. 
Kyri eleison. Alleluja ... 

Kris:r,tus halált meggyó:z,é, 
A sátánt megkötött!. 
Poklokat elpus:z.tltja. 
Atyákat s:z.abadíta. 
Már mi mind örüljünk, 
A:z. átokban kik voltunk, 
Kris:r.tus megbékéltelelJ 
Aldott Atyaistenne(, 
Magát értünk áldo:z.ván. 
Kyrie eleison. Alleluja ... 

A hazai s~ervita egyházakban (Budapest, Eger), sokáig nem lévén 
plébániatemplomok, nem volt ünnepélyes föltámadási körmenet. Helyet
te a rend liturgikus hagyományai szerint virágot szoktak szentelni, majd 
a .Mennyek [{jrályné Asszanya-antifona eléneklése után a feltámadt 
Krisztus Anyjának szobrát koronázzák meg. H A virágszentelményt a hí
vek hazavitték, hogy otthonukat a betegség, járvány, ördögi incselkedés 
elkerülje. 



Országszerte föllelhető archaikus néphagyomány húsvét napjára vir
radóra Jézus keresése, Agyagosszergényben istenkeresés, Kiskunmajsán 
Szemasszony követése, Battonyán szentsírkeres~s, amely nyilvánvalóan 
a középkori liturgikus gyökérzetű ludus paschaUs emlékezetét őrzi. Főleg 
Székelyföldön a határkerülés mozzanataival is keveredett. 

A hú~véti misztériumjátéknak négy hazai szövegváltozata is van, 
amelyet rendr~ Hartvik püspök Agendája (XI. század második fele), 
egy Grácban őrzött kóclex (XII. század), a Pray-kóclex (XIII. század 
legeleje) és a soproni illetőségű Golso-kódex (1 ~6 J) őrzött meg. Bemu
tatásuk előtt azonban a liturgikus hátteret, szertartásokat kell röviden 
megismernünk. 

Nagypénteken a templom alkalmas helyén - mint láttuk - felállítot
ták jézus jelképes sírját, amely leginkább a jeruzsálemi Szentsír-bazilí
káca emlékeztetett. Sokszor hordozható, tolható alkotmány (sepulchrum 
Christi) szolgált a szertartás céljaira. Ennek egyetlen hazai, de európai 
viszonylatban is igen jelentős emléke Garamszentbenedek bencés apát
ságáé volt. Az esztergomi Keresztény Múzeum őrzi. Figyelemre méltók 
azok az ábrázolások: faszobrok és fadombormúvek, amelyek külsejét 
díszítik. Felső baldachin-szerű részén a tizenkét apostol álló alakja. A 
koporsó két hosszanti oldala három-három mezőre oszlik, mindegyikben 
egy-egy katona. Két végén Krisztus pokolraszállása: Adám és Éva és 
talán Abrahám, illetőleg feltámadása: a három Mária és a gyolcsot fel
mutató angyaJ.15 

A nagypénteki csonkarriise után a szent keresztet ilyenfélében helyez
ték el. Húsvét reggelén a sírhoz ment a papság. Illendően fölemelte a 
keresztet, és helyébe gyolcskendőt vagy fátyolt tett a sírba, amely azokat 
a ruhákat jelképezte, amelyekben az Úr teste betakarva nyugodott a ko
porsóban. Ilyen fátyol emléke egy 1 s ~5 körül írt pannonhalmi leltárban16 

is megmaradt. 
Hartvik szövegetí után a XIII. századból is maradt ránk egy Quem 

quaeritis-játék,1!l amelyet Grácban őriznek. Világi papok számára ké
szült, valószínűleg a kalocsai érsek hatósági tcrületén. Igen szűkszavú, 
jóformán csak jelzéseket ad. Inkább biblikus, mint liturgikus jellegű. 

Feltárását és értelmezését Mezey Lászlónak köszönjük. A játék elő

adága a nagyszombati vecsernyéhez kapcsolódott. E szakatlan időpont 
okát, Mezey szerint egyelőre nem tudjuk megmagyarázni. 

Pray-kódexben megörökített szertartás19 szerint a húsvét hajnali offi
cium nocturnum harmadik versicutusa alatt két angyalnak öltözött pap, 
diakónus, esetleg gyermek lement a sírhoz és ott megálltak, vagy leül-
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tek. Amikor a harmadik versiculust is elmondták, az egész papi kórus 
levonult a sírhoz. Kettó-három a Jézus keresésére induló asszonyokat 
jelképezte közülük (Márk 16, 1-7). E Máriák és a két angyal között 
folyt le a dráma párbeszéde, amelynek végén az angyaloknak e szavaira: 
nincs itt, feltámadt, jöjjetek és lássátok a helyet, - ketten fölvették a 
gyolcsruhát és bizonyságul a nép felé fordulva felmutatták. A szertar
tást prédikáció és áldás fejezte be. 

Garamszentbenedeken a szentsírhoz hozzátartozott egy szobor is, 
amely a feltámadt Krisztust ábrázolja olyan helyzetben, mintha a levegő
ben lebegne, magasba törne. Valószínű, hogy e szobor a feltámadásnak 

-mintegy a szemléltetésére szolgált. Amikor a papság ajkán felhangzott a 
Resurrexit, az Úr koporsója mögül a szobrot láthatatlan kezek szép csön
desen a magasba vonták, amíg a mennyezetig fölvont és felhöket jelké
pező kárpitok között el nem túnt.20 

E középkori liturgikus gyakorlat az újkor elején megváltozik, szétága
zik. Mint mondottuk, egyfelől ihleti -a jézuskeresés, palócosan krisz_tus
keresés':J népi hagyományvilágát, másfelől azonban a vigíliára előhozott 
sajátosan magyar, illetőleg közép-európai szertartási fejleményként a 
nagyszombat-esti feltámadási körmenetben megérte napjainkat is. 

Nyilvánvaló az ~. hogy a középkor végén felbukkanó és húsvéti játé
kokra utaló följegyzések szintén a misztériumnak nemzeti nyelven meg
szálaló sarjadékaira vonatkoznak. Adataink Pozsony (1439) és Bártfa 
(XV. század első fele, továbbá 1498, 1516) levéltáraiból kerültek elö. 
E német nyelvú előadások szövegei sajnos, nem maradtak ránk. Tartal
mukra, fölépítésükre Abel Jenő osztrák és délnémet párhuzamokból kö
vetkeztet.23 Ez az elnépiesedett liturgikus hagyomány föltétlenül meg
volt magyar városainkban, a magyarság szélesebb köreiben is. Ennek -
mint röviden említettük és most látni fogjuk- bizonysága a jézuskereséJ, 
amely a húsvéti misztériumjáték elnépiesedett formáit, szinte utóélctét 
őrzi. Hozzátapadtak főleg a Székelyföldön a tavaszi határkerülés archai
kus-szakrális célzatai is. 

A soproni eredetű Golso-kódex szövege már kevésbé játékjellegű, 

mégis ebbe a liturgikus összefüggésbe tartozik. Más későbbi kézirato~, 
sót nyomtatott misekönyviinkben (Pozsony, Pécs, Zágráb, Buda, Eger, 
Esztergom, Kassa) is megtalálható.21 

A Felső-Ipolyvidék magyar faluiban24 nagyszombat éjszakáján, éjfél 
elótt a templom bejáratánál szoktak gyülekezni a hívek. Ott van a falu 
apraja, nagyja. A szülök gyermekeiket is magukkal viszik. Igen fontos
nak tartják, hogy ezen az ájtatosságon mindcnki ott legyen. A távolma-
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radókat számontartják és megszólják, éppen úgy, mint azokat, akik hús
vét előtt nem gyónnak, a nagyböjti stációkat nem járják. Az előimádkozó 
az előénekessel a templom ajtajához térdel és elkezdi a bevezető imád
ságot. Az előforduló imádságokban Jézus szen~edéséról, haláláról, föl
támadásáról, a kenetvivó asszonyokról van szó. Könyörögnek azonkívül 

. a bűnösök megtéréséért, mindenféle károk távolmaradás:iért, jó termé
sért. Azután csendben fölfejlődik a körmenet. ~nekelve mennek a leg
első határkeresztig és onnan sorba minden kereszthez, ami a falu hatá
rában van. Mindegyiknél imádságot mondanak. A legtávolabbi és egy
úttal a legutoljára hagyott keresztnél van elhelyezve a feltámadt Krisztus 
szobormása, amelyet valóságos diadalmenetben visznek vissza a temp
lomba. Kigyúlnak a gyertyák, lobognak a napraforgószárból készített 
fáklyák. A körmenet a temetőbe kanyarodik be végül, itt mindenkinek 
akad kedves sírja, ahová letelepszik már csankig égett gyertyájával. Haj
nalodik, amikor abbahagyva az előimádkozó után mondott imádságo
kat, alvó gyermekeikkel hazatérnek. 

Litke palócai is keresik Jézust: egészen a virradatig ájtatoskodnak a 
templomban. Hajnali harangszóra énekelve végzik az Úrangyalát, majd 
hazafelé indulnak. Megmosakodnak a patakban, amely most öregek 
jámbor hite szerint aranyvízzé válik. A Jordánon átmenő Jézus változ
tatja át.24fa 

Székelyudvarhely városában25 a Jézus keresésére régebben a céhek in
dultak, a zászlókat maguk a céhmcsterek vitték. Ez a mozzanat régi ha
gyományt őrzött meg, mert a középkorban a liturgikus játékok rendezé
se sokszor a céhek föladata volt. A lovasmenet hajnalban a nyeregkápák
ban fegyverrel fölszerelve indul el Krisztus keresésére, akinek a szobrát 
elrejtették a búzában és ezt kell föltalálni. A büszke és boldog megtalálb 
hozza a szabrot a lovasok kísérc.tében, akiket Jézus katonái néven emlc
g~tnek. A város szélén áll Jézus kápolnája, egykor híres búcsújáró hely, 
a mcnet itt üt tábort. Elküldik az előköszöntőket a városba jelenteni, 
hogy megtalálván Jézust, indulhat a processió eléje. Az előköszönők 
élükön a bíróval térnek vissza. Kis idő múlva a processió is jön, szent 
zsolozsmákat énekelve. A zászlókat Jézus szobra előtt meghajtják, Jézus 
katonái dísztüzet adnak, majd nagy lövöldözés közben megindul a menet 
a városba. A keresztek előtt meg-megállanak. A piacon sokat lövöldöz
nek ll kálvinista templom felé. A templom elé vonulva még egyszer dísz
tüzet adnak, utána pedig szentmisét hallgatnak. 

A szokás a múlt század második felében Szegeden is virágzott. A Jézus 



keresése a Kálvárián az összes városrész részvételével történt. Részle
teket sajnos, már nem sikerült fölkutatnunk. 

Tápén a Jézus keresésére éjjel két órakor gyűlnek össze a hívek a te
metői kápolnában. Az énekes asszony könyörgést mond, hogy az ájtatos
ságat megkezdhessék és be is végezhessék. Utána a Szentháromság olva
sóját imádkozzák és elindulnak a szent kereszttel a templom felé. A 
templom ajtaja ezúttal nem nyílik meg előttük, hanem ott az ajtó előtt 
eléneklik a S~ent vagy Uram ... kezdetü éneket, utána elmondják az 
Oltáriszentségről szóló litániát. Közben énekelnek is. A mcnet most a 
dicsóséges olvasót imádkozza és visszaindul a kápolna felé. A kápolna 
.ajtajában a Föltámadt Krisztus e napon . .. kezdetú éneket éneklik. 

A szegedi szakrális tájhoz tartozó Csanádapáeón nagyszombaton éjfél
kor összegyűlnek a hívek a templomban és egy feszülettel elindulnak a 
temetőbe Jézus keresésére. Amíg mennck, ezt éneklik: Hol vagy én sze
relmes Jézus Krisztusom? . .. Kinn a temetói keresztnél imádkoznak, 
majd megkerülik énekelve az egész falut. Ekkor az emberek fölkelnek 
ágyukból, kimennek és megcsókolják a szcnt keresztet. Amikor bejönnek 
a templomba, ezt éneklik: Föltámadt Krisztus ez napon alleluja . .. Vé
gül a .Jézus-kersők is megcsókolják a keresztet és hazamennek. 

A szokás a mi tudomásunk szerint ismerete5 még a szintén szegedi 
gyökérzetű A!gyón, Sövényházán, Szóregen, Ojkígyóson, Mindszenten, 
Padén. Előfordul természetesen az ország több helyén is, tudomásunk 
szerint Szakcs, Zalaszentbalázs, Kányavár, Csáford, Búcsúszentlászló, 
Vasboldogasszony, Csolnok, Esztergom, Nagybózsöny, Horvátzsidány 
(Boga iskati), Vízkelet, Kiskunmajsa, Apátfalva, Jászladány, Dány, 
T ápiógyör,t:ye, Gyöngyöspata, Nagykörü, Me;zókovácsháza községekben 
is, részletező adatokkal azonban alig rendelkezünk. 

Megjegyezzük még, hogy Csanádpalota hívei az ájtatosság végén a ka
tekizmusi ének helyi változatát éneklik: egy az lsten, kettő Mózes kőtáb
Lája, három a Szentháromság, négy a négy evangélista . .. 26 

Nyilván a középkori húsvéti fénymisztika elnépiesedett maradványa, 
a jézuskeresés sajátos helyi fejleménye, hogy egyes falukban, amelyeknek 
számát a gondos kutatás hihetőleg még gyarapítani tudná, a hívek vir
rasztva várják, hogyan kel föl az éjszaka sötét sírjából a nap, mintegy 
a lumen Christi jelképe és angyala, akinek tekintete olyan volt, mint a 
villám és ruhája, mint a hó (Máté 2.8, 3). 

Hosszúhetény Baranyának egyik középkori gyökérzetű magyar szigetc. 
A férfinép húsvét éjszakáján nyilvánvalóan sokkal gazdagabb, dc föltét-



lenül szakrális jellegű régi hagyomány nyomán, talán még napjainkban 
is egyenként fölszállingózik a Zengő tetejére. Itt tüzet gyújtva, várják 
a napkeltét. Sajnos, a szokásról többet nem sikerült megtudnunk. Még 
csak annyit hallottunk, hogy egy falubeli fiatal pap ott fönt a hegyen, 
várakozás közben gyóntatott is. 

Muraköz vendjei körében még a múlt század derekán is élt a vazmen
l~a. a horvát z_•azmenak "húsvéti tűz" tájszólási változata. Nagyszombat 
éjszakáján Alsódomború (Donja Dubrava) fiatalsága, pásztornépe, a 
falu alsó és felső végén - hajdanában nyilván szentelt parázzsal - tüzet 
gyújtott. Húsvét napjára virradó hajnalban a legények folytonos ostor
pattogtatás me !lett, hajtották a tűzhöz a jószágot: marhát, disznót. Min
denki iparkodott, hogy első legyen. Kicsúfolák azokat, akik viccadat 
után értek csak oda.27 A szokásnak másfelé is vannak horvát párhuza
mai.28 

Húsvét hajnalán az erdélyi evangélikus szász ifjúság - nyilván még 
megőrzött középkori hagyományként - ki szokott vonulni a magaslatok
ra, hogy a fölkelő napban a Húsvéti Bárányt megpillantsa.29 

A kutatás jelen állapotában még nehéz volna megfelelni arra a kér
désre, hogy a XVII. és XVIII. században bevándorolt idegen ajkúakból 
települt faluink párhuzamos jelenségei autochton hozományuk-e, avagy 
részben már a magyar hazában, a magyar licenciátus jámborság hatására 
mutatkozó fejlemények. 

Hercegszántó idős sokác népe Jézus keresésérc húsvét hajnalán, igen 
korán kimegy a temetőbe. Sem menet, sem jövet nem szabad beszélni, 
csak imádkozni, énekelni. Itt mindenki a maga hozzátartozóinak sírján 
gyertyát gyújt. Föltételezhető, hogy a láng valamikor a nagyszombati 
szentelt tűz, esetleg húsvéti gyertya fényéből származott. 

A német hagyományú Orfű faluban az asszonyok mindjárt éjfél után 
kimennek a temetőbe, ahol sírjaikat virágvasárnap szentelt barkával és 
somvirággal, Krisztus királyi dicsőségének tanujelével tűzdelik körül. 
Majd a temetői keresztnél összegyülekeznek: virrasztanak és imádkoz
nak a halottakért. Amint hajnalodik, feltámadási énekeket kezdenek 
énekelni. 30 

Csepel hajdani német jézuskeresőit a legények lóháton kísérték. Ki
menet éjszakai sötétben még Jézus kínszenvedéséről énekeltek, amikor 
azonban a nap feljött, húsvéti énekekre zendítettek.3t 

Budaörsi hiedelem szerint a fölkelő nap is háromszor ugrik, sugárzik 
örömében. Megjelenik benne a Húsvéti Bárány is.32 

Leányvár német népe húsvétvasárnap kora reggel szótlanul szokott a 



Kálváriára fölmenni, ahol mindenki a dicsőséges olvasót imádkozza 
magában. Ugyanekkor a legények szintén sz6 nélkül kilovagolnak a me
zóre, hogy a húsvéti harmat (Ostertau) használjon nekik és lovaiknak. 
Ez nyilván a húsvéthétfői Emmaus-hagyományból került elóre. 

A piliscsabaiak éppen így mennek a Kálváriára és ott a húsvéti har
matban a szent sebek tiszteletére öt Miatyánkot és Hiszekegyet végeznek. 

A pesthidegkútiak a kálváriai ájtatosság után letérdelnek, és a hajnali 
nap felé fordulva imádkoznak, végül a harmatban megmosdanak. 
Pomá~on és Budakalá.r~on az öregek már csak a kertjükbe mennek, és 

ott harmatos kézzel végigsimogatják az arcukat. Mint mondják: betegség 
és s:r:epló ellen. A solymáriak is harmatban mosakodnak e szent hajna
Ion. 

Pilisborosjenón hajdanában mezítláb jártak a harmatos réten. Buda
fokon nagyszombat este vízzel telt mosdótálat szoktak állítani az udvar
ra. Húsvét reggel, a Kálváriáról hazaérkezve, e szavakkal mosdanak 
meg benne: ich wasche mir meine Krankheit. 33 

Hlmesbáza németjei kora hajnalban szótlanul kimennek a mezóre, a harmatban 
megmossák a kezüket, mi.közben ezt mondják: ich wascbe meine Hiinde im Oster
ttJu. W as meine Hiinde das ganze ]abr bestreichen, soU alles heil und gesund wer
den. Ha a marha felfúvódik e szavakkal húzogatják meg:+++ Heut' ist der bei
lige Ostertag, dtJ wascb' ich meine Hiinde im Tau, was meine Hiinde das gtm<.e 
]abr bestreichen, soU verbliihen und verblasen, +++· Utána három Miatyánkot 
és egy Dicsőséget mondanak el Jézus ft:ltámadásának emlékezetére.M 

Hasonló V ók.ány hagyománya is. Itt, amikor kezüket a falu határában folyó vízbe 
mártják, ezt mondják: jet<.t wascbe ich meine Hánde ím heiligen Ostertau, was ich 
ansebe U»d anscbau, soU alles verblau. A felfúvódott marhát itt is húzogatják és 
háromszor ismétlik: jet:zt streich ich mit meiner rechten Hand, was ich anseb' und 
anscbau soU alles verblau. +·35 

Kakasd jámborabb német népe húsvét hajnalán a Kálvá(iára megy 
imádkozni. A harmatban (Morgentau) megmosakszik, ez megvéd a bűn
től, betegségtől. 

A vegyesajkú S~ókéd baranyai faluban húsvét hajnalán a legelői gé
meskútból szótlan vizet (Ostertauwasser) hoztak. A:z ünnepi ebédet 
mind a horvát, mind a német asszonyok ezzel főzték meg.36 

Hőgyész németjei a nagyszombati szenteltvízből a kútba is szoktak ön
teni. A húsvét hajnalán belőle merített víz az Ostertau. Ebből mindenki 
ivott, sót az elhalt családtagok sírjára is hintettek belőle.37 

A hagyomány évszázados erejére jellemző, hogy Aba református ma-



gyar népe húsvét hajnalán még pár nemzedékkel ezelőtt is kiment a maga 
temetőjébe, ahol a tiszteletes áldást mondott. 

Dunaszentmiklós német asszonynépe hajnali kakasszó előtt a határ
ban némán keresi jézust. Később a sekrestyés megnyitja elóttük a temp
lomajtót, hogy az üres sír előtt imádkozzanak. A szokásnak Ostertau
beten a neve.38 

Az egyeki német asszonyok napkelte előtt a temetőbe mennek és ha
lottjaik sírját szenteltvízzel meghintik. 39 

A régi ország több vidékén, főképpen a peremeken elszigetelódött 
szokásként máig él a húsvéti határkerülés. Hogy katolikusok is, erdélyi 
protestánsok is egyaránt ismerik, arra mutat, hogy a középkorban a szo
kás történelmi hazánkban általános lehetett. 

Ismeretes, hogy a középkorban tavasszal a jelesebb ünnepeken a föl
deken, a vetések között ereklyékkel, zászlóval, énekszóval körmeneteket 
tartottak, hogy a vetést mintegy bővebb termésre hozzák, a kártevóktól, 
gonoszlélektől megoltalmazzák. E hagyományból sarjadt a búzaszenteló 
és úrnapja liturgiája is. Az ünnepek ünnepén, húsvét hajnalán hírül vit
ték a földeknek is az Úr nagy győzelmét, a feltámadást, hogy a gonosz 
szellemeket, a természeti csapásokat, a föltámadt Krisztus hatalmával 
a határtól elrettentsék. 

A középkori hagyomány szívósságára vall, hogy a már félszázad óta 
reformátussá vált Szilágyságban, Szilágysomlyó városában - amint az 
16 q. évi gyulafehérvári országgyűlés panaszolja - a tiszttartó az elmúlt 
húsvétban keresztet adott ki Krasznára, és az odavalósiak az egyszerű 
kereszttel, pap nélküli processziót jártak a mezőn. A szentegyházba is be 
akarták vinni, azonban a prédikátor tiltakozott és még a cinterembe sem 
eresztette be őket a kereszttel. De azzal nem gondolván, a cinterembe 
bementek, és ott minden ceremóniákat perágáltak. Annak utána lövöl
döztenek, és a prédikátort illetlen szókkal illették/•0 

Szintén a váradi egyházmegye területéről származó későbbi följegyzés 
(x 66 5) szerint az mi romano-catholica religionkban régi, bévött szokás az 
volt, hogy mink az karácsonyi és húsvéti innepeknek éjszakáin hajnalig 
is miseszolgálatban foglaljuk magunkat, akkoron az ifjúság szokott lö
L'öldözni: a/felett az is régi, bévött törvényünk volt, hogy minden búsvét 
napján határt kerülénk, azaz processiót járánk/•1 

A múlt század derekán a határkerülés lefolyása a Székelyföldön~2 ez volt: a legé
nyek és fiatal házasemberek vacsora után a cinteremben, azaz a templomot kör
nyező temetőben gyülekeztek, ahol megválasztották elöljáróikat. Ezek a fókirály
bíró, dúlók, bírák, pap, énekvezető és mások. Utána zsoltárénekléssel megkerülték a 
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templomot, majd az alkalmi pap imádságot rögtönzött ilyenformán: Úristen. áldd 
meg batárunkat, sz_ól(lbegyeinket, kertjeinkell Aldd meg fa/unkat, hajlékainkatt 
Aldd meg ba?,4nkat, nemz_etünket! Küldd el boz.<.ánk a<. igazságot, a törvényt, adj 
jó elöljárókat l T IÍVo<)ass el mez.einktól jégesőt, sás/u#, árviz.eket, falunktól a tüzet, 
idegeneket! Adj hó termő esztendőt és békességet! Úristen, halld meg imádságwi
kati 

Az imádság után végigvonultak a falun. Menet közben folyton énekeltek és 
imádkoztak, a2onkívül az útjukba eső mezei forrá1okat kitakarították, és egy-egy 
rövid imádságot mondottak, hogy Isten bő fom!.ssal, jó ivóvízzel áldja meg őket. 
Ha az idő kedvezett, akkor a falu egész határát megkerülték. Ha nem, akkor csak 
a vetéskertet, a búzabatárt, és utána visszatértek a templomba. Itt az éneklést és 
imádságot megismételték, majd a pap áldása és a főkirálybíró intelmei között osz
lottak szét. Ez utóbbi lelkükre kötötte, hogy a falu határait el ne felejtsék, egyben 
az elhányt vagy elfelejtett halmokat, határjeleket mindannyiszor megújitsák, és 
a község igazát mindenkor megoltalmazzák. 

Ekkor már hajnaladni kezdett. A legények fenyőágat törtek, színes szalaggal. 
cifra papirossal, hímes tojással feldíszítették és kedveseik kapujára tűzték föl. Hús
vét másnapján aztán a virágtevő legények locsolkodni mentek. A fiatal házawk 
pedig dideregtek, azaz elmentek az ablakok alá, es ott fázósan bebocsájtást kértek. 
Közben eláldották a házbelieket minJen jóval, ugyanakkor azonban tréfásan ki
beszélték a falu népének, főképpen a Hatalságnak titkait. A didergók jutalomban 
részesültek. 

A Nyárád vid&~n43 a múlt század végén húsvét szombatján este, amikor már 
napi munkájukat bevégezték, a falu fiatal ~ága, negyven-ötven legény összegyúlt 
a piacon határkerülésre. Itt maguk közül néhány elöljárót választottak, akik az 
egész menetet kormányozták. Útnak indultak. 

A faluból kivezető út végén elkezdték a zsoltáros énekeket: Tebenned bíztunk 
eleitól fogva ... Vagy: Határt rendelt az Úristen ... Egy-egy darab út után pihenőt 
tartottak, amikor felváltva a jobb szónokok hálaimádságot mondottak. amiért a ha
tán es a falut eddig is megóvta Isten minden veszedelemtől, és egyúttal kérték. 
hogy áldja meg bő terméssel. Távoztasson el tőlük rrilhden veszedelmet. Úvja meg 
túztől, víztöl, jégesőtől, rossz ember szándékától, a barmokat pedig a dögvésztől. 
A lakosságnak adjon erőt, egészséget a mutatkozó termés betakarítására. Ezeket 
az imádságokat valósággal kiabálták, hogy Isten mintegy meghallja, a gonoszokat 
pedig elriassza. Az út további folyamán még néhányszor tanottak pihenőt, amikoris 
énekeltek, és más-más batárkerülő megismételte a föntebbi kéréseket. Amikor pe
dig a szomszéd falu határához értek, itt mindkét község határának jó terméséért, 
boldogulásáért kölcsönösen imádkoztak. Rendesen csak késö éjszaka tértek vissza. 

Vadasd (Vada~) marostordai faluban" a múlt század végén a legények már nagy
pénteken összeverödtek, összejárták a határt, és minden forrást, csorgót, amit a téli 
viharok, őszi esőzések megrongáltak, helyrehoztak, kitisztítottak, hogy a következő 
mezei munkák idején a szomjúhozók ne szúkölködjenek soha friss italban. 

Maga a határjárás nagyszombatra esett. Alkonyatkor hangos kürtszóva.l, kurjon
gatással indult el néhány legény az egyik faluvégról végig az utcákon. Mind töh
ben csatlakoztak hozzájuk, és a falu határában lévó vetéskert felé mentek. Itt ;>Í· 

h en őt tartott a gyülekezet és hozzáláttak nyomban a szervezkedéshez. Választottak 
egymás közül egy írástudó alkalmi papot, aki a szokásos könyörgéseket olvasta íel 



az imádságos könyvből. Ez volt az első tekintély: szent és sérthetetlen, akárcsak 
a király. Azután választottak egy énekló mestert, aki az éneklést ve-.lcsse, és a szö
vegeket elómondja. Egy ember lett az ítélőbíró. hogy-igazságos megtorlá;ban részc
süljenek a határjárés al:t•t netalán tlóforduló kisebb kihágások. A birói ítélet vég
rehajtására megtettek egy izmos. jókötésú legényt. Ez volt a c.rdpómestcr. Végül 
kisze~eltek egy kürtöst és négy fel vigyázót, akik a rendról gondoskodtak. Két le· 
gényt előre küldöttek a vetéskert utolsó pontjára, hogy ott jó túzzel várják a határ
járókat, amikor azok feladatuk végeztével éjfél tájban odaérnek. 

Törvényeket is szereztck. Káromkodni tilo~. Haragot, gyúlöletet egymás iránt 
erre az időre mindenkinek el kellett felejteni, és c~nk a szeretet hangján volt sza
bad egymáshoz szólani. Aki a másikat tegezve szólította, súlyos kihágást követett cl. 
Az idősebb ember tit u l usa: bátyám uram, a fiataié: öcsém uram. Menct közben 
nem lehetert duhajk.odr;í, engedetlenkedni, léháskodni. Akit mégis a felügyelök dé 
kellett vinni, arra személyválogatás nélkül rávertek. 

Nagy későre indult el a menet égő lámpásokkal, óriási lármn és zsivajgás közben 
a vetéskert körül. Az ájtatos zsoltárok dallamát kurjongatások, kürtölések szakl
tották meg. Közben meg-megállottak több helyen és a választott pap után buzg.Jn 
imádkozva kérték a vetéskenre Isten áldását. 

Késöbb két suhancot előre küldöttek a hegytetőre, hogy a szoms:~:éd falu birtok
területétól elválasztó határdombot megkeressék. Ez volt a legháláu:alanabb hiva
tal, mert a két legényke a határdombra fektetve, okvetlenül kikapott. Ha megtalál
ták azért, hogy jövőre még inkább emlékezzenek rá. Ha meg nem találták meg, 
akkor büntetésból olvasták az ítéletet rájuk. A tisztség elói megszökni nem volt 
tanácsos, men aki ezt megtctte, húsvet másodnapján a templom elótt istentisztelet 
után részesült verésben. 

A legmagasabb határhegyen meggyújtottak egy-egy jó nagy szalmazsúpot, hogy 
a szomszéd faluknak is hlrt adjanak a határjárásróL Ha ilyenkor idegen határjárók
kal taWkoztak, letelepedtek egymással szemben, é.~ együttesen énekeltek vala
mely húsvé!i éneket, majd mindkét fél papja rendre egy-egy könyörgé.>t végzett el. 
A végén pedig teljes erejükból felkiáltottak: adj Uram bon, búzát, bőséget, csöll
dességet a magyar hariban l 

A határjárás végeztével fölkeresték a két túzgerjemót, akik kötel~ek voltak a 
társaságot olyan túzzel várni, amely még csupa eleven szénhalmaz, láng és üszök 
nélkül. Ez is áldatlan hivatal volt, mert az odaérkezők addig mesterkedtek, amíg 
valami kis hibát nem találtak a tűzben, és át nem szolgáltatták öket a csapómestcr
nek. Ez azonban már a szertartAs uéfás része volt. 

Innen hazatéttek a határjárók ismét a faluba, de most már csöndesen, hogy az 
alvókat ne zavarják. VégigjártAk szép rendben a falut, és ahol lány vagy ifjú mc
nyecske volt, fehér barkaágat tűztek a kapura. Ezzel illedelmesen azt akarták ki
puhatolni, hogy húsvét másnapjára virradólag boi várják őket szívescn, ha öntözni 
mennek. Ez volt a bajnaloz_ás. Ahol a kapuról reggelre levették az ágat, oda hajna
lozók be nem tették volna a lábukat semmién. 

Gyergyóban42 még századunk első évtizedeiben is a határjárás eleje az 
volt, hogy a feltámadási körmenet után a pap kihirdette: húsvét reggelén 
mise, áldozás, az eledelek megszentelése, majd ezt követőleg a határ
kerülés. 



Nyolc órakor harangoztak. A gyalogosok a templomkerítésben, azaz 
cinteremben, a lovasok pedig a piactéren gyülekeztek. Indulás előtt a lo
vasok vezetője megmagyarázta az út célját, amiért kivonultak a vetés
határba: hálaadás a húsvéti lelki megújhodásért, a nagy természet újra 
ébredéséért, könyörgés Isten áldásáért. 

A lovasok jobbra, a gyalogosok pedig balra indultak, hogy kint a ha
tárban egy keresztnél találkozzanak. A faluban ezt énekelték: Feltámadt 
Krisz.tus ez napon. A falu végétől a dicsóséges olvasót imádkozták. Meg
érkeztek a szokott helyre, ahol a szomszéd községek: Szentmiklós, Al
falu, Csomafalva, Újfalu, Kilyénfalva, Tekerőpatak népe találkozott 
egymással. Ekkor közösen elénekelték a Mennynek királyné Asszonya 
antifónát. Ennek végeztével zászlók és lobogók lengetésével köszöntötték 
egymást a körben fölfejlődő gyalogosok és lovasok. 

A soros község vezetőembere· az összeseregletteknek szívból boldog 
alleluját kívánt, és röviden elmondta a találkozás célját: köszönteni egy
mást a föltámadt Jézus nevében, bizonyságot tenni az egymáshoz való 
tartozandóságról, atyafiságas szeretetról, a községek közötti békességes 
egyetértésről, az ősöktől örökölt igaz katolikus hitről, a sok évszázados 
szokások húséges megtartásáról, és hogy - támaszkodva az evangéliumi 
biztatásra: ahol ketten vagy hárman összejönnek az Úr nevében, ó is ott 
lesz közöttük - együtt imádkozzanak azért, hogy Isten a földnek bő gyü
mölcsét adja és megtartsa. Ezután e köszöntéssel: dicsértessék a mi mos
tan feltámadott Úr Jézus Krisztusunknak áldott szent neve, hangos szó
val elmondja, órálja a régi imádságot: 
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Adj1mk btilát a mi kegyelmes teremt(J Umnknak és lsteminknek, hogy megadtil 
érnünk a mai dicsóséges szent napot, úgy mint Kris~tus Urunk balottaiból való 
dicsósérP.s feltámadásának s:;ent ünnepét, és kegyes és irgalmas sozemét rajtunk 
tartván, őri-zett és oltalmazott sok rendbéli s-:.omorú változásoktól és mindenféle ke
serves romlá.roktól, károktól. Mimhogy pedig sok rendbéli szükségek alá r;;agyunk 
t•eroe, melyek nélkül naponként nem lehetünk, a:zért legelős-zör is könyörgünk lsten 
ó sozent fölségének, hogy a me-zeinken lévő és leendő veteményeinket, melyeknek 
megáldásáért a mai dicsóséges szent napon sozép isteni dic.réretekk.el batárainkba 
ki sozoktunk iárni, lsten ó szent folsége kóesótól, sáskától, ragyától, ~zélvés-ztól és 
a csillagoknak mérgétól megóri<.ze és megtartsa. A<.ért irgalmasságát kériük ezen 
vetésekre, hogy azokat a jég el ne t-•erje, a forgós-zél föl ne .Forgassa. a fergeteg el ne 
tiporja, a bí5ség ki ne égesse, az árv·íz el ne o/je, banern épségben megtartvárt, 
a kezünkbe méltóztassa, hogy a-z ó sozent nevének legnagyobb dicsöségére romlandó 
testünknek táplátást vehnrünk, s a1mak fölötte sok szegény atyánkfiának irgalma
san kedveskedbessünk, kegyesen enged;e. 

U tán a hasonló barokkos érzelmességgel könyörgött a szentséges római pápáért, 
majd rendre a·, egész papságért, királyért, a bűnök megszúnéséért, a pogányok meg-



tér~séért, a nem katolikus atyafiakért, végül hetedszer mindennemú elhagyatott, sze
gény nyomorultakért, ügyefogyottakért, ágy fenekén fetrengő s<,egény halálos be
tegekért . .. 46 

Az órálást e szavakkal végezte: minde<.ekért tehát és amelyek nélkül naponkint 
s<,úkölködürtk, mindnyájan egy s<,ivvel-s<,ájjal és eg:. lélekkel hivjuk segítségül 
a mai dicsóséges s<,ent napon a feltámadt Úr ]é<,us Kris<,tust, a<, ó s<,ent anyjával, 
Máriá'(Jal egyetemben és velem együtt kiáltsátok: Uram Jézus/ Ur.am ]é<,usl Uram 
]ézus!'Márial Mária/ Mária/ Hála legyen/ Hála legyen/ Hála legyen a<, Istennek/ 
Amen. 

Ezután közösen felhangzott a Feltámadt Krisztus e napon/ . .. kezdetű 
ének, majd a lovasok és gyalogosok más-más irányban indultak hazafelé. 
Útközben elvégezték a Mindenszentek litániáját, de a faluba érkezve, is
mét a feltámadási éneket kezdték zengeni. Iparkodtak egyszerre haza
érni. A templom elötti téren a pap palástosan várta őket. Együtt énekel
ték a Mennyek királyné asszonyát. Utána az óráló beszámolt az útról, 
majd megismételte a falusiak érdekében az egész könyörgést. Végül az 
Uram Jézust! az egész nép együtt mondotta. Alatta a szentsír őrei dísz
tüzet adtak. A pap most megköszönte a szent munkát, majd megkezdte 
az ünnepi nagymisét. 

A lusztrációs hagyomány középkori liturgikus eredetét és elszigeteló
dését az is bizonyítja, hogy nemcsak a katolikus székelységnél él. Szent
gerice marostordai református faluban húsvét szombatján még a század
fordulón is járta a dűlókerülés.4i 

Rövid híradások szerint a határjárás Csíklázárfalva (Lazare~ti), Csík
szentsimon (Sinsimion), Barót (Baraolt), Páva (Pava) falukban is élt.48 

Jellemző, hogy az ország nyugati pereméról is vannak hasonló bizony
ságaink. Ebből is nyilvánvaló, hogy a húsvéti határjárás a Tridentinum 
előtt egyetemes, hajdani liturgikus gyakorlatunkkal összefüggö szokás 
lehetett. 

Még a múlt század derekán is Zalaegerszegen49 nagyszombat éjfél előtt 
a város piacán, a templom előtt gyülekeztek a hívek. Időnként puskaropo
gás verte föl az éjszaka csöndjét. A férfiak puskával és baltával gyülekez
tek. A templomban a pap teljes díszbe öltözve, feszülettel a kezében rö
vid imádságot mondott, majd a menet megindult a határ felé. Elöl zász
lók, majd a dohos és tárogatós következtek. Az asszonyok a pap után 
mentek. A jámbor ajkakon felhangzott az ének. A határjárókat a városon 
kívül eső kálváriáig elkísérték a pappal együtt a hívek is. Itt a pap meg
áldotta és útra bocsátotta őket, ő meg a többi hívekkel együtt visszafor
dult, esetleg a kálvárián még á)tatoskodtak. 



A határjárás nagy lármával, zajjal, puskalövéssel vegyes imádsággal és 
énekléssel egészen reggelig tartott. Újra közeledtek a város felé. Való
sággal elborították magukat zöld ágakkal. A kálváriánál az otthon mara
dottak ünneplőbe öltözve már várták őket. A céhek is megjelentek zász
lóik alatt. A kálvárián misét hallgattak, ezalatt is ropogtak a puskák t!S 

tarackok. Utána a nagytemplomban az egész hivősereg áldásra gyűlt ösz
sze. Az egerszegi határjárás csökevényei még megérték századunk első 
évtizedeit. 

A szokás XVIII. századi előzményeit legújabban Takács Lajos tárta föfo'la 
egy tanúvallomási jegyzőkönyvból (1761), melyben ~ Zalaegerszeg és Bazita kü
zötti határt kívánták tisztázni, rögzíteni. Az évról-évre ismétlődő iinnepélyes hus
véti bejárásra, keresztekkel megjelölt tölgyfák azonosítására, földhányások, föld
halmok énekszóval, dobveréssel, imádsággal való megújltására is többször történik 
benne utalás. 

Hári Mihály ebergényi tanú tapas~talástibul vaUa, hogy a~ eó Gyermekségétlil 
fotvll Bger~eghiek Bsvmdónkint s~timossan Ztis~l6val és dobbal énekelve s~ok
ttik Hattiraikat jtirni, és a:zrm alklllmatosstiggfll is Ba:zita felül a' meg írt jelek 
s:zerént jártak hattirjailult, hanem néha isteni sr,olgtilatra sietvén a~on okbul, ba 
történt hogy némely helyekre nem mentek, az.on Hattir jtirtisokat pedig nem hogy 
cselekedettel, de .<;zóval sem ellene:zte senki, a<.t mostantiig is ritka Bs:ztend(m 
multztjtik el. Más tanúk is így vallanak. 

Egy áthúzott bejegyzés a régebbi idöket is idézi: mégh Török háboru tartott, 
hogy galiba nem történnyen, fegyver viseló Bgers:zeghi katontilc is a:zon hattir já
rókkal, de annak utiinna nem lévén T öröktúl félelem, fegyveres ember nélkül 
csendesen s:zoktak járni é•· régi keresveket a fákon ujétani. 

A szokás a zalai tájon hajdanában nyilván egyetemesebb volt. Erre 
vall az a lendvavásárhelyi hagyomány,SO hogy nagyszombaton az egy
házi körmenet után a nép a falu környékét is megkerülte. 

A múlt század végéről való följegyzés szerint a közeli Rábakethely fa
luban feltámadás után a hegyeken örömtüzeket raktak, és pisztollyal lö
völdöztek egészen a húsvéti mise utánig.st Ez is föltétlenül a határjárás 
maradványa. 

Céltudatos kutatással még bizonyára számos értékes hagyományt le-
hetne föltárni. • 

A nógrádi Héhalmon és bizonyára még más helyeken, így Zalában, Gö
csejben (Goturfölde, Nemesszentandrás, Búcsúszentlászló) is nagyszom

-bat éjszakáján, a mi Urunk ]é~us Kris~tus megdicsőülésének Ön;Jendet.::s 
stációja végzésére került még századunk első. évtizedeiben is sor. Kántor
poézisra valló szövege ponyván is megjelent.52 Sajnos, barokk előzmé-
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nyei, külföldi párbuzamai egyelőre nem ismeretesek előttünk, de nyil
vánvalóan ez az áhítatforma is a határjárás képzetkörében fogant. Az áj
tatosság egyébként tizenegy állomásból áll. Kezdete: 

jöttünk IZ szertt henTe buzgó szeretettel, 
Mint IZ szent asszonyok iUatos kenettel. 
Áldunk téged sz.ent hálaérzettel, 
Alleluia, alleluia l 

Régi kaposváriak húsvét éjszakáján, úgy két óra tájban kertjükben el
imádkozták a teljes olvasót,53 vagyis fölidézték magukban az egész meg
váltástörténetet. 

Húsvét napját a székelység, északi csángósá~ és örségi magyarság húsvét, a szla· 
vóniai Kórdgy református népe bti<;svéit,55 a moldvai csángóság húszit, Göcsej 
búsít, hüsié~ alakváltozatban emlegeti. Az ünnep egyik horvát, Zsidányban is élő 
neve vazam, nyilván tükörszó. A horvát "venni, fogadni" jelentésű igéből a magyar 
húsvét mintájára született.S7 

Hollókő, Gyöngyöspata, és bizonyára még más palóc faluk népe ajkán nagy
vasártlllp. A karancsalii palóc lányok és menyecskék ilyenkor tiszta fehérbe öltöznek. 
A bánáti bolgároknál veli ki dan, 58 a horvátoknál is vetik-dan, a szlovéneknél pedig 
a palócokhoz hasonlóan velika nedelia.59. 

A szó az Arpád-korban keresztnévként is fölbukkan. 1111. Isti vero sunt vdvor
llici Thopos Strab Karassun cum filio suo cwweth. 1140. is villa Fer est u1zus vini
tor, nomine Hvsuet.OO Viselője nyilván erre az ünnepre született. Kérdés, hogy a ma 
élő Húsvétb családnév keresztnévi eredetű-e? 

Szatmárnémeti (középkor, elenyészett),61 Pozsonyhidegkút (Dubravka 
u Bratislavy), Rezsóháza (Rudolfgnad, Knicanin, 1875) bánáti német 
falu, továbbá Szabadka egyik új, a temető és a Kálvária szomszédságá
ban települt városrészén épült templomának (I9H) patrocíniuma, illc
tőleg búcsúnapja húsvét (Sacratissima Domini Nostri Jesu Christi Resur
rectio). 

Feltűnő sok temetői kápolnát találunk a feltámadt Krisztus dicsősé
gére a győri egyházmegyében: Győr, Gyömöre, Kisbér, Moson, Moson· 
s::.olnok, Nagycenk, Szany, Szilsárkány, V értesszóllós. Még a pécsiben: 
Németbóly (1843), Szajk (1861), Turbék, a szatmáriban Máramarosszi
get. Ez Veszprém Károly-templomának igazi titulusa is. Okát a jámbor
ságtörténet valamelyik előttünk egyelőre ismeretlen áramlatában kell 
keresnünk. 

A boldog föltámadás reménységéből sarjadt a Három Mária középkori 
tisztelete is. 



Márk evangéliumában (2.8, I-8) olvassuk: és mikor elmúlt a szom
bat, Mária Magdolna és Mária Jakab anyja és Salome, fűszereket vásárlá
nak, hogy elmenvén, megkenjék Jézust. Es korán reggel a hét első napján 
a sírhoz menének napfelköltekor. A követ elhengerítve találták, de Jézus 
már nem feküdt a sírban. Angyal közölte velük, hogy mi történt. Ez a je
lenet ihlette többek között a Victimae paschali kezdetű híres húsvéti 
szekvenciát. 

A három szent asszony tiszteletére a győri dominikánusok temetőjében 
Héderváry Lőrinc kápolnát emeltetett (I4I7). Oltáruk állott a győri szé
kesegyházban is.62 A kisszebeni templom egyik, a Szépművészeti Mú
zelumban őrzött táblaképén (I po), továbbá a garamszentbenedeki Úr 
koporsóján Jézus megjelenik a Három Máriának.63 Föltűnnek Vörös
berény barokk szentsírkápolnájának freskóján is. 

A bánáti, I77~-ban németektől betelepített Kiskomfás (Comlosul Mic) 
falunak Ostern a német neve. Helyi monda szerint,61á amikor e birodalmi 
parasztok a Bánátba települtek, egyik csoportjukban volt az öt Fraun
hoHer-testvér is Straubing városából. Egyikük, Péter a szent keresztet 
vitte a vándormenet élén. Éppen húsvét táján értek leendő lakóhelyükre. 
Ezért adták azután falujuknak az Ostern nevet. A keresztet a Fraunhof
fer-család kegyeletesen megőrizte, a falu népe pedig Ansiedlerkreuz né
ven emlegette. 

Németpróna németsége az ünnepekben a maga nyelvén így szokott 
köszönni: Dicsértessék a Jézus Krisztus, aki halottaiból föltámadott. 65 

A bánáti bolgárok új ruhájukat húsvét napján veszik föl és benne men
nek a templomba. 

Főleg szeezerestemplomok őriztek a középkorban, de még később is 
egy sajátos hagyományt, amelynek deákul risus paschalis66 volt a neve. 
Ez abban állott, hogy a húsvéti ünnepekben a prédikáló pap az Úr feltá
madásának örömére jámbor hallgatóságát iparkodott megnevettetni. Az 
Egyház - bár nem helyeselte - mégis tűrte, hogy a spanyoloknál külön 
személyek mesterkedjenek a húsvéti templomi sokadalom felvidámításá
ban, a franciák pedig egy zsidót állítsanak pellengérre, és bent a temp
lomban tréfátkozzanak vele. 

Néhol meg-vólt a~- lrja67 Bod Péter -, hogy a Tanltók a Prédikáttiók beUyett 
neveteséges fábutákat bes~éllettenek, hogy inkdbb nevettséget indithassanak a~ Hal
gatókban, mellyet mondottanak Risus Poschalis Húsvéti nevettségnek. Panaszlottak 
erről sok jó Keresvyének. Néhol valami nagy festett Kígyót hordoztanak rúdon, 
mellyet vertenek. Per~onákJzt öltövettek, judást nevették, Málkusnak füleit el-



vágták, a népet sok bolondságokkal katr_agásra indították, mellyekr6l Ludovicus 
Vives azt mondja: Fiunt haec magno scelere non tam eorum, qui spectant, quam 
Sacerdotum, qui. hoc in Templis fieri permittunt. 

Kérdetík- veti föl a Cornides-kódex (1514) húsvéti prédikációja -, 
hogy Krisztus Urunk míért jelentené meg először az ó feltámadását asz
~-zonyáUatoknak? 

Feleltetik erre: Tevé ezt ldvezítónk azért, mert azt akarta, hogy az ó 
feltámadása megjelentetnék egyebeknek. De miért az asszonyállatok tit
kot nem tarthatnak, de valamit hallanak, azt legottan megjelentik egye
beknek, azért akará Urunk is az ó feltámadását először megjelenteni asz
szonyállatoknak, hogy hamarább kihirdettessék. 

A kérdést Káldi György jezsuita is megismétli egyik húsvéti beszédé
ben (1631), de teljes komolysággal azt is hozzáteszi, hogy nem azért, 
a mínt némellyek trágárkodnak, hogy cháchognók lévén, hamar hírt vittek 
míndenüvé; mert Urunk nem szűkölködött senki csácsogása nélkül,68 

A tréfás exemplum néphagyományainkban is gyökeret vert. A dombi
ratosi változat a húsvéthétfői locsolkodást vele magyarázza. Amikor Jé
zus föltámadt, az asswnyok elmentek keresni, de nem találták a sírjában. 
A zsidók, akik ott voltak a sír körül, leöntötték vízzel őket, nehogy el
híreszteljék Jézus feltámadását. Az asszonyok azonban annál inkább hir
dették, újságolták, hogy Jézus feltámadt. 

A húsvéti ételszentelés, c.gyes vidékeken ételáldás a szentelmények
nek egyik máig eleverien élő fajtája. Az ételek megáldására már Jézus pél
dát adott a csodálatos kenyérszaporításnál és az Utolsó Vacsorán. A meg
szentelt húsvéti eledel megvédte a híveket a hosszú böjt, megtartóztatás 
után a mértéktelenség kísértésétóL Ezek az ételek többfélék, és jelképes 
értelmük is van. 

Szirnbolikájukat már a Sándor-kódex69 magyarázza: Ar. mennyorsr_ágban az szen
tök tudod-e, mit esznek? t!.n bisr_öm, hogy nem tudod. Az mennyorsr_ágbon mentrll 
jelösb étök ar. kókonnya. Micsod11 or. a kókonnya? A kókonnya ünnönmaga Or 
Krisr_tus, lsten és embör ... mert valamik kellenek ar. kókomzyábor., avagy at bús
véti könyérbör_, úbenne mind megleletnek avagy· példáztat nak. 

At húsvéti könyérböt sajt és tej, tikrtwny, ti.rzta tészta, környül tésttából kostorú
módra kell csinálni, meg kell sütni, meg kell stentölni, egymásnak kell benne km
dötni ... 

Vedd estödbe immár mind etö/uJek értelmöket, avagy példátásokat. At sajt és 
az tej példátták Kristtumak sr_entséges testét ... Az tikmonynak ar. fejérén értetik 
at 6 fejérségú lelke, ki eredendő búntUl igen távol ll!n. At tikmonynak at székélt 
értetik at ú istensége, mert miként ·a ·tikmonystékben vagyon élete ar. tikfiúnak, 
er.önképpen Kristtusnak istensége mindenöket elevenít ... A stéP tiszta tésztán, 



kire az sajtot rakják s a~ tikmonyját és az tejet, értetik az három s~ömélyben az. 
Fiútz.ak szömélye, mely szömélyben a:t isteni természet az. emböri termés:tettel 
egyes lile. 

Az tésztából csinált kos:torún, kivel az húsvéti kenyért megkörnyékezjk, értetik 
az mimódon a:t atyja, anyja, a~ mostobája és a:t ú hdtanépe lítet megkor:.orú<.tll 
volt. Az ú Atyja megkoronázta útet a<. ú istensége s~erént, dicsóségnek koronájá
val . .. Kos-zorrít csinála 11eki az ú anyja is, szegénységból és sok nyavalyas<,enve
désbtil . .. Megkos<,orú;;á útet az ű mostohája is, az r::ala a:~; z.ridóság, kik tiivissel 
koronázván feszítették meg útet. Kos~orút csíntil neki az. ú házanépe is, e:~;ek a:~; 

memzyors<.ágbeliek, kik látják útet dicrőtilvén, igazságnak koszorújával eljönnie 
ez világot megítélni. 

Az megsütéscn értetik a~ körös~t/tinak kemencéjén ,j testének megsz.dradása, isteni 
nagy szerelemnek nagy ti~étúl. 

A megáldáron értetik a:t útet megdldás. Megáldaték S-.:;ent Atyjától, mikor azt 
s<.ólja v11l.a neki: E-.:; az. én s:~;erelmetös Fiam. Megáldaték Er:tséböt asszonytul is, ki 
att morzdja vala anyjának: Aidott te méhednek gyümölcse. Aldaték a~ néptül is, 
kik ezt livöltik vala: Aldott, ki jött Omak nevében ... 

Egymámak való küldö~ésön értetik Jézusnak húsvét napján sokféle való jelö
nési: elös~ör jelönék Szú<. Máriának, azután Magdalénának, azután az két Máriak
nak, azután Pé törnek, azután Emmausba menó tanítványoknak ... Az. két t dl köz.t 
az polera feltevésen értetik az magas élésházba, az tli<.es égbe testével, lelkével való 
íelmenésc. A;; két tál a;; test és az lélök. 

A hitújító Bornemissza Péter nem egészen jóhiszeműen írja: a pápások 
lsten parancsolatja ellen való dolgokat sok ezert sz_erzettek: kókonya, 
gyertya, z.• íz, búza szentelést, holtak imádását. 70 

A húsvéti eledeleknek jellegzetes régi neve tehát kókonya, kókonnya: 
::1 Sándor-kóclex írójaszerint maga Jézus Krisztus. A szó népünk körében 
részben ebben az értelemben, részben bizonyos jclentésmódosulással máig 
él. A Székelyföldön, továbbá a bukovinai Andrásfalván a húsvéti szen
telt eledelek (kalács, sonka, bárány, tojás, só) összefoglaló neve. I 544· 
az mel pap húsvét napján az kokonnyát megszentelé.i1 A szegedi nép aj
kán jelenti a megszentelt húsvéti keménytojást. lgy emlegetik az udvar
helyi székelyek is. Az istensegíisi székelyeknél viszont a húsvéti kalács 
neve. A gajcsánai és klézsei csángómagyarokis kókenya, kókennya névt'el 
illetik a húsvéti tojást, túrós süteményt.12 A szó régebben az egész ma
gyarság körében általános lehetett, amit az is bizonyít, hogy az ősi, még 
szóbakerülő húsvéti játékot, a tojásütést Göcsejben kókálás, Somogyban 
kókányolás, V ásárosdombón kokonyázás, 73 Ormánságban kókázás néven 
emlegetik, ami a náluk már nem élő kókonya szó származáka. 

A kókonya szó nyelvészeink véleménye szerint vallon eredetű, amit 
talán nem is a latini hoztak magukkal, hanem másfél századdal előttük 
együtt honosodhatott meg liturgiánkkal, amely a legújabb kutatások sze-
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rint rajnai-frank eredetű. Sajnos, nem állott módunkban megállapítani, 
hogy az európai nyelvtudomány aszó eredetét már tisztázta-e. Úgy tűnik 
azonban nekünk, hogy a Cucania, Cucagna neve is ebből a szócsaládból 
származik. Turóczi-Trostler József európai kitekintésű kutatásaiból tud
juk,7~ hogyemeseország az evés-ivás hazája, a földi paradicsom. A nagy
bújt szigorú táplálkozási fegyelme után valósággal ez a kulináris paradi
csom nyílt meg a hívek előtt, amikor kiéhezetten a húsvéti eledelek mellé 
ülhettek. A farsanghoz hasonló tobzódást azonban a szentelés távoltartot
ta, hiszen most idézték föl az Utolsó Vacsorát magukban, a maguk közös
ségébcn, szeretetvendégségében, amelyet nagypéntek komor vigíliáján 
mégscm ülhettek meg méltóképpen. Találóan mondja Turóczi-Trostler a 
böjt és lakoma titokzatos húsvéti összefüggéséről: "A középkori ember 
tudja, hogy amije van, Isten kegyelméből való hűbér, és hogy rajta van 
az elmúlás és ideiglenesség minden jegye. Azt is tudja azonban, hogy tes
tc, érzékei vannak. Száz fenntartás, halálos gond és aggodalom közepett 
is magába fogadja a világ szépségeit", jelen esetben az asztal megérde
melt örömeit. 

A néprajzi, illetőleg nyelvatlasz-kutatás nyilván pontosan meghúzná 
valahol a nyugati és keleti egyház határvidékein azt a vonalat, ahol a 
húsvéti eledeleket nyugati eredetű kókonya, illetőleg keleti páska névvel 
tisztelik meg. Ismeretes, hogy a pascha egyházi nyelven a húsvétot, illc
tőleg a testét, vérét az emberiségnek áldozott Megváltót jelenti: pascha 
nostrum immolatus est Chrístus. 

Egészen természetes, hogy a magyarság körében mindkét szó él, ami 
földrajzi sorshelyzetünket is kifejezi. A kókonya nyilván általánosabb 
volt, azonban a páska is föltehetően már az Arpád-kortól használatos a 
görögkatolikus magyar népnél, továbbá a római katolikus moldvai csán
gók bizánci elemekkel átszínezett vallási világában is. 

A húsvéti ételszentelés a böjti fegyelem állandó lazulása, illetőleg '~pi
ritualizálódása következtében napjainkra már majdnem elvesztette haj
dani, még a múlt században is eleven ünnepélyességét, társadalmi, családi 
jellegét. 

Göcsejben a századfordulón a szenteiésre sonkát, kalácsot, tojást, tor
mát szoktak kengyeles kosárban küldeni. Hiedelmük szerint a tojás Krisz
tus keresztfáját, díszítése Krisztus kötelét, a torma meg a keserűséget jel
képezi. A család minden tagja először a tormából eszik, eredeti értelme 
szerint bizonyára azért, hogy erős íze, könnyfacsaró illata a gonosz lelke
ket elriassza. Utólagos magyarázat szerint, hogy nyáron a szabadban való 
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pihenésük alatt a kígyó szájukba ne másszék és hogy gyomorgörcsük ne 
legyen. 

Aki húst nem küld szentelni, az nagyszombat este a kosárba helyezett 
ételneműeket a szoba ablakába teszi ki, és reggelig otthagyja, mert akkor 
éjjel az Úr angyalaminden házat megnéz, és a kint talált eledeleket meg
áldja. E képzet ószövetségi hátterére még rámutatunk. Evés alatt a szen
telt tojásból megkínálják egymást. Arra nagyon vigyáznak, hogy kivel 
ették, mert ha az erdőben eltévednek, csak az illetőre kell gondolni, és 
mindjárt eligazodnak. Máshol, aki a sonkából eszik, az sem téved el az 
erdőn, hozzáthetjük: az élet rengetegében. 

Sümegprága, Csabrendek, Csököly öregjei között hallottuk, hogy a szá
zadforduló táján azok az uradalmi cselédek, pásztorok, akik távol éltek 
a templomtól, húsvét hajnalán ünnepi eledeleiket tarisznyában, kosárban 
kiakasztották a közeli fákra. Úgy tartották, hogy ilyenkor szenteli föl 
a rómapápa a világot, megáldja az ő ételüket is. Ez talán a pápa húsvéti 
urbi et orbi-áldásának pusztai magyar emlékezete. 

Kethelyen a múlt század végén úgy vélekedtek, hogy óvatosan kell 
bánni a szentelt hússal és kaláccsal, mert ahány darabka szentelt hús esik 
a földre, annyi iccével kevesebb zsírjalesz a disznajuknak, és ahány szem 
morzsa hull le a szentelt kalácsból, annyival kevesebb búzájuk terem.í5 

Felsőberkifaluban a hazavitt szentűttet először a méhekhez vitték, ke
resztet vetettek vele a kasra, csak azután került a család asztalára. 75a 

Szil rábaközi faluban a szenteltből régebben csak az ehetett, aki buz
gón megtartotta a nagyböjtöt és meggyónt, megáldozott. 76 Fertószéplakon 
a koldusok is kaptak belőle. 

Zamárdi parasztok tojást, sonkát, kenyeret, bort szenteltettek. Az öre
gek mondogatják, hogy aki ebből a piros tojásból eszik, nem fog szentség 
nélkül meghalni. Ha pedig valami baj éri őket, eszükbe jutnak azoknak, 
akik velük együtt ettek a szentelt ételekbőL 

V ásárosdombón a század elején a szentelésre egész ebédösvéka ételt 
vittek a menyecskék a fejükön. A kosarakat gyönyörú hímzett terítőkkel 
terítették le. Ezeket máskor csak a poszita, vagyis az újszülött anyjának 
vitt étel hordásakor vették elő. Akinek nem volt ilyen terítője, egyszerű 
fehér abrosszal takarta be kosarát. A kosárban volt küjesztött sunka. 
Tettek melléje főtt kolbászt, főtt tojást: egyet-kettőt félbevágva, a többit 
egészben, továbbá megtisztított tormát, sót, egy üveg vizet és szentűtt 
néven emlegetett kerek, fonott kalácsot. Ezt is megszegték. Egyébként az 
egész kosár ételnek is szentűtt volt a neve. 

A templomban félig kibontották a kosarakat és a pad mellé sorban -le-



tették. Az első pad ba az újmenyecskék ültek, akik a múlt évi szentelés óta 
mentek férjhez. Szertartás után letakarták a kosarakat, és siettek haza. 
Ilyenkor senkivel nem állottak meg beszélgetni. Valamikor futottak, 
meet az volt a hiedelem, hogy aki először ér haza, annak a családja lesz 
az aratással elsőnek készen. Odahaza a család minden tagja asztalhoz 
ült, és megkezdődött a húsvét, a szentelt elfogyasztása. Úgy számolták 
az éveket, hogy a család már hány szenteltet evett meg együtt.77 

Patosfa asszonyai - a falu akkor még leányegyház lévén - századunk 
elején Németladra vitték eledeleiket megszenteltetni: sonkát, tojást, ke
nyeret, tormát, sót, paprikát. A templomi padok között állottak föl, a 
szentelő pap úgy ment végig közöttük. Visszamenni azonban már alig 
tudott, meet minden asszony annyira sietett haza, hogy szinte fölborítot
ták egymás vékáit. Úgy tartották ugyanis, hogy aki legelsőnek teszi meg 
visszafelé a félórás utat, a kapálásban az lesz majd a nyáron legelső. 78 

Aki betegség, vagy más súlyos ok miatt nem tudta ételét Ladra elvinni, 
az hajnalban a favágitóra helyezte, ahol hite szerint lsten angyalai szen
telték meg. Ez a hiedelem Boronka, Görgeteg, Kadarkút, Csököly kato
likos cselédnépe között is él. 

A szenteltet húsvét reggelén szokták megkezdeni. A gazda két falatot 
készít el legelőször: egy darabka kenyérre mindenből rak. Az egyik fala
tot a tűzbe, a másikat pedig a kútba veti. Amig ez meg nem történik, 
senki sem nyúlhat a maga részéhez. 

Pölöske baranyai faluban ételszenteléskor vittek - már előre külön el
készítve - egy patkó kalácsot, egy szelet sonkát, kolbászt. Szentelés után 
a templom lépcsőjén várakozó szegényeknek adták.i9 A kalács hosszú
hetényi neve - alakja után - patkó, a perec alakú magyaregregyi kalác~
nak pedig baranyakaríka. 

Bátya asszonyai a szentelésról hazatérve, a szentelttel háromszor 
nyomban megkerülték a házat, hogy a gonoszt, kártevő férget távoltart
sák tőle. Csak ezután léptek a hajlékba.so 

Az Ipoly felső vidékének, főleg Galsa falunak magyar népe a húsvéti 
misére kosarakban szokta elvinni a kalácsot és sonkát. A kosarakat 
a padok mellé rakják, és asztalkendővel, kis abrosszal teritik le. Minden 
gazdasszony arra törekszik, hogy az övé legyen a legkiválóbb, legszebb. 
Az újasszonynak legelső teendői közé tartozik, hogy ezt az abroszt 
elkészítse, kihímezze. Sokszor a lakodalmi kalácsot is ebben viszik a 
lakodalmas házhoz. 

Régebben a vetőabroszt is elvitték a templomba. A gazda a karján 
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tartotta, vagy a kalács alá, a kosárban helyezték el. Délben az ebédnél 
ezt terítették föl az ünnepi asztalra.81 

Lucskán (Lutka) a hívek húsvét napján tormát, sót, vajat, szalonnát, 
sonkát, kalácsot visznek szenteltetni. A tojást meghámozva, a sonkát ki
csontozva viszik a templomba, hiszen a héjat és csontot nem költik cl, 
nem valók tehat szentelésre. A szenteltet lányok hozzák haza. Szaladnak 
vele. Mint mondják azért, hogy a munkában is elsők, ügyesek legyenek. 

A húsvéti szentelt kalácsot Hangony, S~entsimon barkó falukban mor
I-'ány, Bujákon pedig pusztakalács, a székely Gyergyócsomafalván meg 
k.ókonyakeuyér8t.o. névvel illetik. Hangonyban külön cipókat sütöttek a 
szegények, cigányok számára is, a c~alád halottjaiért való imádság fe
jében. Domoházán a húsvéti ebéd maradékát másnap estig az asztalon 
hagyják, nem szedik le.Bt;'b Ez nyilván a halottkultusz megnyilatkozása. 

Szíhalom asszonyai a megszentelcndó ételek mellé gyolcszacskóban 
kukorica-, árpaszemeket is tettek. Ezeket a jószág ünnepi takarmánya 
közé szórták. A húsvéti abroszból vetette a gazda a búzát. 

Csíkménaság helyi szokása szerint a pap nagymise után szenteli a hús
véti eledeleket. Már előre odakészítik csíkos tarisznyában, radinás, vagyis 
keresztelói kosarakban. Szép lenabroszokkal vagy más szőttes kendökkel 
vannak letakarva. A szentelt: kenyér, kalács, sültbárány, sonka, tojás, 
só, A húsvéti ebéd itteni neve Kris~tus lakomája. 82 

lstensegíts népének ajkán a húsvéti kalács neve kokonya. Vittek még 
szentelésre pirostojást, sonkát, szalonnát, kolbászt, tormát, fokhagymát, 
sót. Húsvét reggelén mise után volt az ételszentelés. Siettek vele haza. 
Ehomra ették a gyerekek is. A családfő osztotta szét. A gyónást sokan 
hagyták húsvét napjára, hogy a szcnteltből áldozás után a kegyelem friss 
állapotában egyenek.83 

Hadikfalva népe szintén azt szenteltette, mint az istensegítsiek. Ami
kor a templomból hazaértek, mindenböl beledobtak egy kis darabot a 
kútba, hogy a vize romlatlan maradjon. 

Húsvétkor a szamosbáti katolikusok ételeikkel süketcsalánt (Lamium 
purpuerum) i~ szenteltetnek.8'• Megaprítják és rántottába sütve eszik meg. 
Egy személyre három tő csalánt számítanak. Úgy vélik, hogy aki ilyen 
ételt eszik, azt abban az es;.;tendőben nem fogja a járvány. 

A szegedi tájon részben a pasztoráció kényelmessége miatt, részben a 
böjti fegyelem enyhülése következtében az ételeket: fonatoskalácsot, le
pényt, kókonnya néven emlegetett tojást, sonkát, kolbászt a feltámadási 
körmenetet követő vacsorán a családfő szokta a kéznél lévő sz~nteltvíz
zel meghinteni. Ha lehetséges, húsvét napján bárány kerül asztalra. 



A páska, pászka szabolcsi görögkatolikus népünknél külön erre a célra 
tartogatott kosárban sonka, tojás, túró, tetszetős formába öntött vaj, bá
rány, torma, bor. A pap a templomban, templomkertben ünnepélyesen 
szcnteli meg. Valósággal mcnekül vele haza a nép. Nyíracsádi naiv 
hiedelem szcrint még abban az esztendőben meghal, aki leghátul marad. 
Húsvét napján csak ebből a szcntcltböl szokás enni, mégpedig először a 
tojásból. Ha telt, volt bőven, akkor a család egészen tamásvasárnapig, 
azaz fehérvasárnapig t:zen élt, még a közbeeső pénteken is. 

Hosszúpályi faluban régebben csak azok ehettek a pászkából, akik hús
véti gyónásukat, áldozásukat elvégezték. Az elhalt vagy távollévő csa
ládtag részét koldusnak szokták adni. A hulladékot elégctik. Ópályi lá
nyok a szentelt pászkát a fejük fölé szokták emelni és ezt mondogatni: 
híres legyek, mint ez. a páska.B5 Az elajánlás ősi liturgikus szokás, gesztus 
csökevényc. Tudnunk kell ugyanis, hogy az <5si keleti szakrális hagyo
mányban a halotti szertartáson vagy útrakelők számára kenyeret, kalácsot 
emeltek a levegőbe, és ezt mondták: nagy a Szentháromság neve! Leg
szentebb Nagyasszonyunk, Mária, lsten any,ia, segíts meg bennünket! Ha 
útrakelőröl volt szó: N. szolgádat! Az o közbenjárása által Isteniink ir
galmav; nekiink és üdvözíts bennünket! 

Ez a fölemelés szerzctesközösségekben minden ebéd után is megismét
lődött. Eredetileg nyilvánvalóan a halottak jelképes etetését, a róluk való 
megemlékezést és gondoskodást jelentette. 

A panagia, vagyis szentelt kenyér fölemelésének az első világháború 
előtt Pócson még volt nyoma. A Máramarosból odazarándokolt rutének 
és románok az elhunytakért végzett szcrtartáshoz (parasztáz) égő gyer
tyákkal díszített kenyeret vagy kalácsot tettek az oltárra, és ezt a szertar
tás végén a kathisma/ion (leülö ének) megismétlése mellett, a levegőbe 
emelték, és ismételten föl- és aláingatták, amint az ószövetségi eledel
áldozatokra nézve Mózes (Exodus 2. 5, 2.) előírja: sz ól j Izrael fiainak, hogy 
szedjenek nekem első ajándékokat. Minden embertől, ki önként ad, ve
ff,\'hek el azokat.''!fi A Tárkányi-magyarázta héber szöveg szcrint: emlék 
áldozatokat, mert fölemelték, hogy mintegy átnyújtsák az Úrnak. 

Ez a képzetkör ihlette tehát Öpályi hagyományvilágában a pászka föl
emelését, Nyíradonyban pedig azt a szokást, hogy égő, eredetileg nyil
ván szcntdt gyertyát is fészkeltek bele. 

Anarcs faluban a szentelésről hazavitt pászkát körülhordozzák a ház
ban, hogj a gonosz meg a féreg clkerülje a családot. Csak azután fognak 
az clkölté~(;hez. Sok görögkatolikus falu, így V P-léte asszonyai, régebben 
ilkkora pászkát sütöttek, hogy a kemence száján nem fért ki. Meg kellett 
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bontani. Férfiak vitték szeriteloi oldalszalonnával; túróval, vajjal együtt. 
Odahaza a családfő a pászkát megfordította és az aljából Krisztus ·meg
váltó sebeinek tiszteletére öt helyen egy-egy darabkát kivágott belőle. 
Ezeket eitették és szentelinényként tisztelték. Cséke faluban a gazd
asszony a pászka tetejére tésztából iciformálja az öt szeatsebet és a kínzó 
eszközöket (arma Christi). 

A moldvai csángó Lészped népénél a pászka tojásos túróslepény, mel
léje kozsona, vagyis tejjel, tojással, túróval, mézzel, roazsolával készült 
húsvéti sütemény, továbbá hímestojás. A feltámadási szertartás után szok
.tak melléülni, miközben' mondÖgatják egymásnak: feltámadt Krisztus. 
A felelet:·higgyük valóban.B1 

A Nagyság völgyének ruszinjai szerint a bóregér úgy keletkezett, hogy 
egyszer az egér hozzájutott a pászka morzsáihoz és ettől szárnyra nőtt.AA 

Ro~sály görögkatolikus faluban ismert legendarnese szerintS9 egy szegény ember 
nagypénteken búzát vagy egy kis lisztet kért attól a nagygazdától, akinél dolgozni 
szokott, de nem kapott. Mitévő legyen? Húsvétra pászkát kell sütni és megszentel
tetni. Kiment az erdőbe és ott fából faragott pászkát, meg kalácsot is. A feiÚége 
a kemencében megpiritotta. Ezt vitték húsvét reggelén szentdésre. A nagygazda 
teli kosara szépe.n ~etakarV-a, az övé pedig·tarisznyában· mellette. A szegény ember 
titokban kicserélte öket .. 

Szcntelés után a nagygazdánál a szenteltból enni készültek. Nem fogta a kés. 
Fának vált - mondta az asszony :.., mert nem adtál annak a szegénynek. Erre a gaz
da fogott egy másik pászkát, egy· zsák lisztet, meg egy nagy sódart is hozzá. Elvitte 
a szegény emberékhez. 

"Így van ez, mert a zsidó pap is azt mondta: ha semmi sincs, de pászkának lenni 
kell. Így oszt lett mit enni, lett pászka. Az lsten a szegényeknek kirendeli, mert 
szeieti." 

A húsvétra sült kalácsnak a románnknál is pasca, magának az .ünnep
nek Paite, Paiti a neve.90 Alsófehér románságától a pap a szentelésért 
szép fehér bárányt kap, amely húsvéti istentisztelet alatt ött jár szabadon 
a hívek között.901• Román hagyomány szerint húsvét napján· délután a sí
rokon gyertyát gyújtanak és a családtagok a szenteltet onnan eszik. Más 
vidéken húsvét másnapján szőnyeggel, abrosszal takarják le a ~írokat. 
Ezekre kerül a szentelt, így a pirostojás, továbbá a pasca, amelybe égő 
gyertyát szúrnak. A pap ilyenkor végigjárja a sírokat, megáldja őket, 
majd az ételek elosztása következik. Megkínálják még vele a rokonokat, 
ismerősöket, végül a szegényeket is.91 

A húsvétvasárnapot követő három nap a látogatások ideje. Ilyenkor 
húsvéti kalácsot és piros tojást visznek egymásnak ajándékul. 

A húsvéti szenteltet a románok is szentelménynek tekintik. 



A balottak húsvétja hozzátartozott a mi .görögkatolikusaink ünneplő hagyomá
nyaihoz, amelyre fehérvasárnapra, ónaptár szerint tamásvasárnapra virradó hétfőn 
került .sor. Ez volt a pocsajia/e szerint a kisbúsvét. Néprajzi dokumentációját Béres 
Andrásnak köszönjük, az 6 nyomán haladunk. 

"Az 6 hiten !~öknek régi szokásuk az - mondja egy XVIII. századi vallomás, 
hogy a Temetőben Húsvét után egy héttel Hétfú napon, mely Halottak húsvéttyának 
közöttünk hivattatik, az Nép a Temetőben ho!'mi kor~ókat s más edényeket és kalá
csot is kivisznek a temetósírokra. Reák rakják és ottan azt a Pap minekutána meg
szenteli, megint ki ki magának haza viszi." Egy másik vallomás szerint halottak hús
vétján, húsvét után való héten hétfőn "akiknek halottjuk volt a temetőben, korsókat 
s más edényeket és kalácsot vittek, majd a slrra rakott dolgokat szentelés után azt 
a halottaknak lelkéért a szegényeknek elosztják. . . az edényekból részeltetik a 
papot is, a többit pedig a szegényeknek adják." Mások vallomásából arról értesülünk, 
hogy új edényeket és korsókat szaktak kivinni és megszenteltetni. 

Máriapócson tamásvasárnap egy edényben kalác~ot, vízben fött búzát, aszalt
szilvát és diót szaktak vinni a templomba, shol a pap megszenteli. A következő 
vasárnap, azaz Kenethozó ass1_onyok vasárnapján mindezt kivitték a temetőbe és ott 
temetési énekek éneklése közben mindenki megérinti a tálat ... A végén a papnak 
meg kell kóstolnia a mézben főtt búzát, a többit pedig a hívek egymásközt szétoszt
ják. Manapság ez a szokás a templomban megy végbe.91/"' 

Most külön-külön is vizsgáljuk meg legjelesebb húsvéti eledeleink 
mágikus-misztikus képzetkörét. 

Az ünnep szinte áldozati jellegű eledele a húsvéti bárány,92 amelyet 
húsvétjukon már az ószövetségi zsidók is ettek keserű salátával és ko
vásztalan kenyérrel, Egyiptomból való menckülésüknek és az ő elsőszü
löttjeiknek váltsága emlékezetére. Az Exodus (12, ~-7) írja: a bárá11y 
legyen hiba nélkül ... És akkor ölje le az.t Ir,rael fiainak egész sokasága 
estefelé. És vegyenek annak véréből és kenjenek mind a két ajtó mellé
kére, és felsó küszöbére az.on há-zaknak, melyekben azt esz.ik. És az.on éi
jel egyék meg a tűznél sült húst és kovász.talan kenyeret, vad salátával. 
Az Úr ugyanis az egyiptomiak elsőszülöttjeit halállal sújtotta, a zsidókét 
azonban megkímélte. 

Abrahám áldozatában is Izsák helyett leölt kos szerepel. Engesztelő 
napjukon a zsidók a pusztába búnbakot eresztettek. 

Minthogy Jézus Krisztus az emberiség váltság~ra jött a földre, érthető, 
ha már az újszövetségi szent könyvek is ezen Ótestamentomi szimbólu
mokr~. élőképekre támaszkodva, Krisztust Isten bárányának nevezik. 
Szent Pál szecin t: El a régi kovássz_al, hogy új tész.tává legyetek, amint
lJogy kovász.talanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, Krisz.tus 
megöletett (Kor. I. 5, 7). 

A húsvéti bárány áldás-szővege már a Pray-kódexben olvasható: 
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Deus tmiveTSae carnis, qui Noe et filiis eius de mundis et imm1mdis animalibm 
praecepta dedisti, quique sicut olera berhamm humana generi quadrupeditl munda 
edere permisisti, qui agnum in B.gypto Moysi et populo tuo in IJigilia ptucbtre come
dere praecepisli in figwam agni domini nostri jesu Christi, cuius sanguine omnia 
primogenita tibi de mundo redemisti et in nocte illa omne primogenitum in Aegypto 
percutere praecepisti, servans populum tuum t~gni st~nguine praenotatum: dignt~re, 
domine omnipotens, benedicere et sanctificare bas ovium mundarum carnes, ut 
quicunque ex eisdem populis tuis fidelibus comederint, omni benedictioile coele,-ti 
et gratia tua sattiTali replearztur itt bonis. 

Per eundem ChTistum dominum nostrum, per quem haec omnia, domine, semper 
bona ueas, santifieas et praestas nobis ... 93 

A középkorban a hívek, illetöleg jobbágynépek húsvéti bárányt aján
lottak föl a tihanyi monostornak.91 Ez nyilván általános volt másfelé is. 

Sajátos szegedi hagyomány volt, hogy a régi Rókus-városrészbeli bir
kavágók, cincárok, régi felsőtanyai juhászgazdák az ószövetségi zsidók 
módjára a leölt bárány vérével meg szokták kenni az ajtófélfát, hogy az 
ő elsőszülöttjeiknek se legyen bajuk. Hasonló szokás Dusnok "rác" népe 
körében is élt. 

Csikajnád, Csíkszentimre székely falukban a bárányt nagypénteken 
ölik meg.9:í Zalaegerszegen nagypénteken volt a bárányvásár. Budaőrs 
német népe a húsvéti bárányt egészben szokta megsütni: csontot meg ne 
törjetek benne Oános 19,36). 

Az lsten báránya-ábrázolás fölt'űnik középkori emlékeinken, címerein
ken is. Tudnunk kell, hogy a katolikus vallás egyik alapdogmájában, a 
megváltásban a középkor derekáig, egészen a keresztesháborúk korának 
Szentföld-élményéig és a koldulórendek elterjedéséig a triumfális mozza
nat, a megváltott emberlét húsvéti öröme uralkodik: lsten fia alászál
lott a poklokra, majd harmadnap feltámadott, és ezzel diadalmaskodott 
a halálon, sátánon. Az archaikus középkor reprezentáns jelképe még nem 
a feszület, hanem az égi dicsőségben trónoló Krisztus-király, a Sion he
gyén álló apokaliptikus Bárány. Napjaink liturgikus reformja a megvál
tott emberlét ünneplésében szintén ezt a mozzanatot hangsúlyozza. 

Hazai emlékeink az Arpád-kor évszázadaiból: Csempeszkopács, Do
monkosfa, ják, Nagysitke, Pécs, Szeged, Szentmihályfa, Zalaháshágy. Az 
ábrázolás hajdanában nyilván országszerte ismert volt.96 

Sűrűn találkozunk az apokaliptikus: hétpecsétes könyvön fekvő, Zá3Z
lót tartó Bárány szobormásával barokk oltáraink tabernákulumainak te
tején. 

A húsvéti bárányt látjuk szájából eredő csillaggal Trencsén városának 
pecsétjén.!l7 Föltűnik Szeged és Debrecen régi pecsétjein is. A címermotí-



vumot nyilvánvalóan e városaink hajdani hatalmas jószágtartása is ma
gyarázza. 

A Bárány nyitja meg az üdvözültek számára a mennyország kapuját, 
ö választja és hívja meg azokat, akik kedvesek neki. A Júlia szép leány 
alakja is nyilvánvalóan még ennek az archaikus világképnek a tükröző
dése, a báránymisztika balladai kifejezése.98 

A legrégibb húsvéti eledelek közé tartozik a tojás. 

Bod Pétec99 ezeket írja: némelyek 1. ennek eredetét lt.eresik 11 Sidóknál, akik 
keményen főtt tojást tés~nek elő Húsvétban egyebek között. De e<,~el 11 ]érusálem 
romlását ábrá<,olják, mellyen a Keresz.tJének nem so!..at búsultanak. z. Mások úgy 
adták elő, mimha a föld újjá-szrileté,·ének vagy termésének. volna symboluma, ki
ábrá!(;olója, a mellyet igaozgatott az Astarté, kit tis::;teltek régen a Némelele ér így 
ennek tis<,tességbe készjtették volna. 

j. Hallyes okát egyebet nem találjuk, hanem ezt, fel-állván a Böjt Keres~tyé
nek között semmi sírost, vajast, s tojást is enni szabad nem volt, a melly szokás 
mind eddig is megvagyon a Görög Ekklésiában. A melly tojásokat a~ért a bossví 
Böitön egybegyíijtöttek, azokat osztán Hrísvétban nagy örömmel ették, osztották 
jó ak.aróiknak. S hogy kedvesebb ajándék légyen, meg is kezdették festeni, a melly 
os~tán fel ragadott és maradott a<, emberek között. E<,t erősíti at I. Hogy tsak Hús
vétkor tselekszik, 2. nagy örömmel vistik véghez, j. bogy adják a gyermekeknek, 
sz_omsz_édoknak, s kivált a keres<,t Atyák, Anyák, a magok keres~t-fioknak, leá
nyoknak. 4. Hogy akkor sokkal inkább észik, mint mássz.or, mellyet bizonyit a sok 
tojás-haj, melly mirzdenfelé hever. Bod Péter lényegében helyesen szólt a húsvéti 
tojáshoz fúzödó hagyományvilágróL 

A tojás az életnek, újjászületésnek archaikus jelképe. Amint a tojásból 
új élet kel, éppen úgy támad föl Krisztus is sírjából az emberek megvál
tására. Más felfogás szcrint a tojáshéj az Oszövetséget, belseje pedig az 
Újtestamentomot jelképezi. Piros színe Krisztusnak az emberiségért ki
ontott vérére emlékeztet. Nyilván a templomi szószék, szemléletes fran
ciskánus prédikáció hatására így magyarázza a csíkménasági szóhagyo
mány100 is: a piros héj Krisztus elhullatott vérét, a fehér, azaz belső fes
tetlen rész pedig a verejtékét jelképezi. A húsvéti tojás Krisztus feltáma
dására emlékeztet. Mint mondogatják, amint a csirke áttöri a tojás falát 
és életre kel, úgy támad föl Jézus is a sírjából. 

Gyulai monda szcrint egy asszony éppen a színben szedte a tojásokat, 
amikor Jézus feltámadásának hírét meghallotta. A kötőjébe rakott tojás
sal sietett a szomszédba, ahol a hírt kételkedve fogadták: úgy támadt ó 
fel, mint ahögy a piros a tojás a kötödben. Erre a hírhozó asszony a kötő
jébe nézett, éS csodálkozva látta, hogy minden tojás megpirosodott. En
nek emlékezetére festenék a tojást húsvétra.101 



A körrnendiek úgy tudják,102 hogy rnikor Jézust keresztre feszítették, 
odament egy asszony, aki kosarában tojást vitt. Letette és elkezdett 
imádkozni. Egyszercsak egy csöpp vér csöppent az egyik tojásra és meg
pirosodott tőle. Ezért festik pirosra a tojást húsvétkor. 

Göcsej: a tojás Krisztus keresztfáját (szabatosabban a halottaiból fel
támadó Krisztust), díszítése Krisztus kötelét, a szentelt torma pedig a 
keserűségét jelképezi.103 

A hímestojás színes, gazdag formakincsében vallási, liturgikus eredetű 
elemet már alig találunk. A festés technikájának, a díszítés artisztikus 
sajátosságainak jellemzése itt nem lehet feladatunk.104 Szólanunk kell 
azonban a húsvéti tojás máig virágzó szellemi hagyományvilágáróL 

Nagyszombat, illetőleg húsvét éjszakáján történt az ősegyházban a 
katekumenok megkeresztelése, majd pedig a keresztségi fogadalom meg
újítása. Ez a szertartás azonban lassan-lassan veszendőbe rnent, csak 
napjainkban, XII. Pius liturgikus rendelkezése óta született újjá. Ismere
tes, hogy e fogadalrnat a megkeresztelendő újszülött nevében a kereszt
szülei, nagyszombaton pedig hitvalló szándékkal már maguk a hívek 
szokták a templomban elmondani. 

A tojás Krisztus-szirnbólurn, a feltámadt Üdvözítő jelkép<:. Arnikor 
liturgikus értelmével még tisztában voltak, a keresztszülék kétségtelenül 
azért küldték húsvét napján vagy másnapján a keresztgyerrnekeiknek, 
hogy a keresztség szentségével a nevükben vállalt kötelességekre, a meg
váltás kiváltságos örömére emlékeztesse őket. 

Ez a szándék érezhető ki a Pray-kóclex áldásából i~: subveniat Domine, quae.·u
mus, tuae benedictionis gratia huic ovorum creaturae, de qua puUos gallinarum 
dignatu,· es procreore, ut fiat cib11s salubris tuis fidelibus in tuarum gratiarum 
actione sumentibus.105 

A tojás liturgikus-szirnbolikus jelentése az idők folyamán azonban cl
halványult és ünnepi, szinte már profán ajándékozás lett belőle. 1gy 
azonban - tudomásunk szerint - főleg Göcsejben és Sornogyban, dc itt
ott más helyeken is szívósan tartja magát. 

Göcsejben a keresztszülék keresztgyermekeiknek vastag perecet és két
három hímestojást küldenek, a maguk gyermekei által. Néha személye
sen adják oda. Pusztaszentlászlón, Pákán a húsvéti litánia előtt a temp
lomtéren osztják ki a keresztanyák ajándékaikat. Az ajándékozás olykor 
a férjhczrnenés, illetőleg a megházasodás idejéig eltart. 

Somogyban106 húsvét reggelén a gyermekek elmennek keresztszüleik
hez, ahol néhány hímestojással ajándékozzák meg öket. Olykor maguk is 



visznek tojást a keresztanyjuknak és ugyanannyit kapnak ők is tőle. 

Egyes helyeken a keresztanyák el is viszik a gyermekhez. Magyaregres 
református népe talán még a később tárgyalandó emmausjárás maradvá
nyaként kijárt a közeli Sikállódomb néven emlegetett magaslatra. Itt 
adták át a kereszt~zülék keresztgyermekeiknek ajándékukat, a húsvéti 
tojást.107 

Vásárosdombó hagyományában még számos archaikus mozzanat is föl
csillan. A kereszt- és bérmakomák, komaasszonyok korozsmával tisztelik 
meg egymást. A húsvéti koro-zsma szép fehér abroszba fogott hímestojás
ból, almából, süteményből áll. A meglátogatott koma, illetőleg koma
asszony az ajándékot hasonlóval viszonozza és a látogatók abroszába ta
karja. A komalátogatás a keresztgyermek menyegzőjéig tart.108 

A tolnai Tamási faluban a keresztanya húsvéthétfőn - ha szükséges -
még kocsira is ül, hogy hímestojást vigyen keresztfiának. 

Budaörsön és a környező német falukban109 a keresztanyák egész ko
sárra való tojást, gyümölcsöt, kalácsot visznek keresztgyermekeiknek. Az 
erdélyi evangélikus szászoknál a pirostojást a keresztanya először elviszi 
a reggeli istentiszteletre, és csak azután osztja szét keresztgyermekei kö
zött.110 A tojással való templomozás még nyilvánvalóan középkori ha
gyomány. 

Csíkban a kókonya egy darabját megszádtják és rontás ellen a meg
ellett tehén első fejet tejébe vetnek a morzsájábóJ.111 

Konyár református faluban az első meghúzott barázdába tett tojást be
szántották. Nyírábrányban a húsvéti szentelt tojás héját szántották a 
földbe. Volt úgy is, hogy a tojást a vetőzsákba tették és a magot arról 
vetették. Me-zókövesden a jó termés érdekében a föld végén tojást ás
tak ei_112 

Az abaúji Büttös falucskában régebben első szántáskor az eke elé 
néhány lépésre tojást tettek. Ha induláskor nem tört szét, akkor kivitték 
a mezőre és az első barázdában elföldelték.113 

A háztetőn átdoliott szentelt pirostojást ott ássák el, ahol leesett. Így 
majd elkerüli a hajlékot a villámcsapás.114 

Lehetséges, hogy eredetileg még a húsvéti, keresztanyja-ajándékozta 
szentelt tojás képzetkörének csökevénye, elszigetelődött maradványa az 
is, hogy amikor a tápaí gyereket az édesanyja először viszi valahova, 
legtöbbször természetesen a keresztanyához, ott egy tojást adnak neki, 
amelyik szép, nem szeplős. Ezzel kerekítik meg az arcát: ilyen s:zép lö
gyél, ilyen fehér lögyél, ilyen kerek lögyél, mint ez a tojás! A tojást azután 
az első koldusnak kellett odaadni. 



Amikor Sövényház_án először viszik valahová az újszülöttet, a vendég
látók már fölkészülnek rá. A gazdasszony egy szép cipóval megkerekhi 
a gyerek arcát, közben ezt mondja: ilyen sz_ép lögyél, ilyen jó lögyél, mint 
ez a cipó! A cipót később szintén koldusnak ajándékozzák. A gyerek egy 
tojást is kap ajándékba, amelyet édesanyja otthon megfőz, és egy morzs.'t
nyit magzata szájába is tesz, hogy minél hamarabb megtanuljon beszélni, 
eredeti megfontolással az Urat dicsérni. Nézetünk szerint a cipó is, tojás 
is, a hajdani húsvéti eulógía maradványa, illetőleg alkalmazása. 

Mindezekben és a kutatás által bizonyára még szaporítható esetekben 
eredetileg föltétlenül a húsvéti szentelt tojásról van szó, amely természe
tesen magábafoglalta, felszívta a tojásnak, mint a termékenység szimbó
lumának archaikus hagyományvilágát is. 

Emlékeztetve arra, amit a nagyböjti fegyelemről, a tojással kapcsola
tos egyházi és népi nézetekról mondottunk, még arra is utalhatunk, hogy 
a tyúk éppen koratavasszal, tehát a böjt időszakában tojik legszaporáb
ban. A paraszti gazdaságokban fölgyülemlett tojáshoz hajdanában azon
ban csak húsvétkor nyúltak. Érthető tehát, hogy a tojás bóvében az ün
nepen, amely szimbólumának is mélyebb értelmet adott, ajándékozni is 
tudtak belőle. 

Mint már ott említettük, az egykori lstensegíts hivei a szentsír elé fek
tetett feszülethez pirostojást tettek. Temesköz, vagyis a Bánát szegedi 
eredetű népe a múlt században tojást vitt a nagypénteki sirjában nyugvó 
Kisjézus, vagyis a feszület számára. Nyilvánvalóan e régi gyakorlat szim
bolikus maradványa virágzott még századunk elején is Bény (Bina) falu
ban: a húsvéti nagymise után a templom rendbentartásában serényked ő 
négy tisz_tleány egy-egy hímestojást vitt a paphoz, aki megszentette és el
tette.115 A tudósítás, sajnos, nagyon szűkszavú. 

Mint láttuk, a kereplő gyerekek is tojást kaptak ajándékba, de hajda
nában nyilvánamester (tanító), harangozó is.1gy lstensegítsen. Céltuda
tos kutatás bizonyára még napjainkban is sikerrel járna. 

Jézus az evangéliumi kijelentés értelmében az út, igaz_ság és élet, a 
szentelt tojás pedig - ismételjük - Krisztus-jelkép. Nyilvánvalóan ezzel 
függ össze az a hiedelem, amely országszerte fölbukkan. Kálmány Lajos 
jegyezte föl a Szegedról kirajzott bánáti nép körében, hogy a kókonyát, 
szentelt tojást a férj kettévágta. Felét megette, másik felét feleségének 
adta. Ha az ember eltéved, és rágondol, hogy kivel ette, rátalál a helyes 
útra. Hasonlóan vélekednek a göcsejiek is: észben tartják, hogy a húsvéti 
tojást kivel ették meg. Ha az erdőben elbódulnak, vagyis eltévednek, 



csak az illetőre kell gondolni, és máris eligazodnak. A szokást, illetőleg 
hiedelmet Békésszentandrás népe is emlegeti. 

A húsvéti tojással összefüggő ünnepi szerencsejáték a sokféleképpen 
cmlegetett tojásütés, koccintás, kókányolás, lstensegits székelyeinek aj
kán kosolás, a moldvai csángóknál csokkantás, Magyarózdon törókö
zés, 116 amely már a középkorban virágzott. Okleveleinkben előfordul a 
dies concutionis ovorum, 117 amely ekkor még a fehérvasárnapot követő 
hétfőre, tehát húsvét nyolcadának végére esett. A szokás szerte Európá
ban ismeretes. Miután szakrális vonatkozásai nincsenek, csak röviden 
utalunk rá. Fiúgyerekek, legények a keresztszüleiktől, illetőleg öntözkö
désért kapott tojásaikkal játékba kezdenek: két tojást összeütnck. Aki é 
összetörik, az a vesztes, és köteles átadni annak, akié épen maradt. 

A komatálküldés, mátkálás tojáscseréjéről fehérvasárnapnál cmléke
zünk meg. 

A sonka a parasztélet gazdasági és kultikus rendje következtében vált 
már igen régen jellegzetes húsvéti cledellé. Mint már mondettuk, hús
hagyó után valamikor nem ettek húsfélét, és így a kolbász és füstölthús 
nem fogyott. Húsvétra azonban elővették és a kalács, tojás, bárány mel
lett, ezt is megszentcltctték. A külön áldást már a Pray-kóclex ismeri 
(benedictio lardi). 

A húsvéti sonkát számos helyen (Makó, Battonya) úgy eszik, hogy 
csontot ne törjenek meg benne. A hagyományt a húsvéti bárány képzet
köréből vették át. Evése Algyő népe szcrint megvédi az embert, hogy kí
gyó ne másszék a szájába, amikor nyáron kint a földön ebéd után meg
pihen. 

Egyik váci tárgyaláson (174~) a boszorkánysággal vádolt Nagy Zsu
zsanna kosdi asszony ezt vallja: sódor z_sir, melyet Húsvéth napján főz
nek, melyre az. Borjuk ki herélésekor szükségh vagyon.118 

Láttuk, hogy egyes vidékeken még tormát, hagymát, sót is visznek 
szentelésrc. Valamennyinek archaikus gonoszúzó erőt tulajdonítanak, 
amelyet a hivő nép szemében az áldás még csak megnövel. Jellemző, hogy 
a göcseji család először a tormából eszik. Eredeti, nyilvánvaló célzatn 
szcrint, hogy erős íze, könnyfacsaró illata elriassza a gonoszlelkct, amely 
most a szentelt előtt szeretne a nyitott szájon át az emberbe hatolni. Mai 
másodiagos magyarázat szerint a szabadban való nyári nyugvásuk, ebéd 
utáni pihenőjük alatt a látványság, vagyis kígyó, béka, egér a ~zájukba 
ne másszék és ne legyen gyomorgörcsük. 

A szentelt sóból a gazdasszony némely vidékeken dagasztáskor a tész
tába tesz, hogy majd jó kenyere süljön.119 A paprikatermelő Bátyán a 
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szentelt sóból, papdkából a jószágoknak adnak, hogy ne legyenek bete
gek. 120 A hagyomány újszövetségi ihletése kétségtelen. 

A magyar református nép húsvéti táplálkozási rendjéből a szakrális
kultikus mozzanatok már jórészt kihullottak. A beregi Tisr_aháton azon
ban még sokan akadnak, akik nagypénteken szigorúan böjtölnek, to
vábbá ételt, italt húsvétvasárnap csak úrvacsora után vesznek maguk
hoz.121 Csököly katolikus családjai helyi hagyomány szerint a szentelt
ből küldeni szoktak a református szomszédságnak, komaságnak. Ezek 
örömmel és tisztelettel fogadják és fogyasztják el. Úgy véljük, hogy 
efféle dokumentumokar a küfatás még más protestáns vidékekről is 

·tudna gyűjteni. 
Összefoglalóan megismételjük, hogy a húsvéti eledeleket részben még 

manapság is eulógia gyanánt fogyasztják,f22 agapé-jellegüket főleg a szé
kelység körében napjainkban is őrzik. 
Hagyományőrző tájakon, illetőleg családokban oltalmazó és gonosz

úzó erőt még mostanában is nemcsak a magukhoz vett szenteltnek tulaj
donítanak, hanem hulladékaikat (csont, csülök, tojáshéj, morzsa) is or
szágszerte ismeretes hagyomány szerint nem vetik oda a kutyának, nem 
~zórják szemétre. Ha már hiedelmet nem is fűznek hozzá, legalább tűzbe 
vetik. 

Göcsejben, Sióagárdon a sonka egy darab csontját a kémény füstjáró
jára szokták tenni, hogy a tüzet elriasszák vele. Lesencújfaluban a sonka
csontot rosszul termő fára akasztják. Győrvárott is a sr_omogy alá, vagyis 
a padlás szarufájába tűzik. Mennydörgéskor előveszik és egy darabkáját 
tűzre vetik. Csökölyben láttuk, hogy a szalmatetós ház ereszébe tűzvész 
ellen odatűzött esülköt egymás mellett évek hosszú során át megőrzik. 
Homokmégy asszonyai a sonkacsont velejéból készítettek betegségról 
való kenőcsöt. 

Kethely faluban rendkívül óvatosan bánnak a szentelt hússal és ka
láccsal. Azt tartják, hogy ahány darabka hús esik a földre, annyi iccével 
kevesebb zsírjalesz a disznajuknak. Ahány szem morzsa hulile a kalács
ból, annyival kevesebb búzájuk terem. A megmaradt csontokat össze
szedik, és a padláson a tető alá rakják, hogy ezzel házukat a jégveréstől, 
dögvésztől, túztól, tolvajoktól megoltalmazzák. Az öt évnél régebbi cson
tokát aratáskor a búzakeresztekre tűzdeli a gazda. 

Csáford zalai faluban a pirostojás héját a búzavetésbe dobják, hogy 
a jégverés és üszög ne ártson neki. 

Pincehely hagyománya: a sonkacsontot a szőlőben valamelyik gyü
mölcsfára kötik. 



A pirostojás szentelményként való tisztelete és fogyasztása régebben 
bizonyára tudatosabb volt, a kutatás figyeimét azonban annyira lekötöt
te a hímestojás díszítése, hogy a hozzája fűződő szakrális hagyomány 
megörökítésére alig maradt ideje, de talán hajlandósága sem. Ezért csak 
néhány paraliturgikus adalékkal rendelkezünk. 

Elsc5 ismert adatunk boszorkánypörökben bukkan föl. Egy simontornyai tanü
vallomás (I74J) szerint123 a búbájossággal gyanúsított Galagonya Tamás húsv~t 
napján egy főtt tojást ll~ as~talföliben papirosba felkötött. fu hogy a~on tojds' mire 
val6 volna, tudakoltil a fatens t6le. Mondotta, ha pünköstig ottan lé!?.en, oly tis~ta 
l~S?.en, mim valamely öveg {üveg), melyben ll~ ember magát megláthatja. E!.s a~on 
tajásslll mind ves~teni é! gyógyitani is lehet. 

Öreg kalocsaiak a szentelt elköltése közben igy emlékeznek az elmúlt 
húsvét óta elhalt családtagra: tavaly még együtt öttük a ~entölt tojást P" 

Zamárdi öregjei szerint, aki a pirostojásból eszik, nem fog szentség 
nélkül meghalni. 

Székesfehérvár-Felsővároson, V ásárosmiskén, Zalavég en, Búcsúszent
lászlón egy szentelt pirostojást pohárban a tisztaszoba szekrényének te
tejére tesznek. Ott marad a következő húsvétig. Okát már nem tudják, 
de az ősök nyilvánvalóan szentelménynek tekintették. Dusnok faluban is 
kerül a sublót tetejére néhány húsvéti tojás, de már itt sem tudják, hogy 
miért. 

A baranyai Versend sokácai húsvét napján egy megszentelt hímesto
jást kivisznek hozzátartozóik sírjára. 

Nagysimonyi, már csak emlékezetben élő hagyomány szerint egy szen
telt tojást a kútba dobtak. 

Amikor a marhát először kihajtják, V ép faluban egyéb szertartások 
mellett, a kijáráshoz kívül-belül láncot és tojást tesznek. Az őrző gyerek 
aztán elviszi a tojást a szegényeknek, hogy imádkozzanak a jószág egész
ségéért. A szatmári Kisar helységben régen első kihajtáskor tojáson át 
hajtották a jószágot, hogy egész évben egészséges legyen.125 

A szentelt maradványait a katolikus Székelyföldön is megbecsülik. 
Csíkcsekefaiván a tüzes sebet a megégetett szentelt morzsa füstjével or
vosolják. Nyáron verebek kártevése ellen hintik meg vele a gabonaföl
deket, miközben ezt mondják: távozzatok innen kártékony madarak. 
Kászonfeltíz faluban a morzsát tüzbevetik, hogy ne kerüljön oktalan 
állat szájába. 

Csíkszentkirályon (Sincraini) a sonka csontját az istálló gerendájára 
kötözik, hogy a szépasszonyok, vagyis boszorkányok ne bogozzák össze 



a lovak farkát, sörényét. Kászonfeltízen viszont úrnapJan kiviszik a 
búzavetésbe, hogy a verebek ne pusztítsák. Csekefalván verébverés ide
jén, vagyis amikor ellepik a verebek, visszafelé kerülik meg a földet, és 
a csontot utána vetik a búzába.t26 

Csíkménaságon a pirostojás héját az utcákon, tereken szórják szét, 
hogy Krisztus kálváriajárására emlékeztessen. Az eredeti célzat azonban 
nyilvánvaló: az utaknak a gonosztól, rontástól való megoltalmazása 
volt.127 

Kolozsvárott és vidékén a begöngyölgetett és gerendára felakasztott 
szentelt kalácsból tűzvész idején a lángok közé szoktak dobni, hogy ki
aludjanak.128 

A szegedi tájon a szentelt tojáshéjat kerti veteményekre szórják, Tápén 
aprójószággal etetik meg, Kömpöcön tűzbevetik, hagyományőrző Sze
ged-alsótanyai családokban a szőlőföld négy sarkába ássák. A sonka
csontot az ünnepek alatt az asztal alá teszik, pedig gyümölcsfára, ólajtó
ra kötözik. Idősebb tápai asszonyok fájós torkukat is szokták vele húzo
gatni. Magyarszentmártonban vízbevetik, hogy a békák messzire elkerül
jék a falu határát. Kiszomborban a legtermékenyebb gyümölcsfa tövébe 
ássák. 

Nagykátán a jégverés távoltartására kiviszik a szőlőbe. Hasonló cél
zattal vetik Gyárvár asszonyai tűzbe az eltett tojáshéjat. 

Hercegszántó sokác népe a csontokat villámcsapás ellen régebben a 
szalmatetőbe szúrta, a tojáshéjat pedig az eiültetett kotlóstyúk fészkébe 
szórta. 

Lehoczky Tivadar a múlt század végén a beregi görögkatolikus ruszin 
népéletről szólva elmondja,t29 hogy a húsvéti szentelt eledelek legkisebb 
hulladékát sem szórják a szemétbe, hanem gondosan összegyűjtik és nagy 
körültekintéssel vízbe vetik. Mint mondják, ott, ahol a víz a tengerbe 
ömlik, a világtól teljesen elzárva, él egy keresztény nép. Még az sem tud
ja, hogy mikorra esik húsvét napja. Az odajutó tojáshéjakból tudja meg, 
hogy itt a húsvét. A hagyomány nyilván Szent Tamás legendája is színez
:e. Az apostolt egyébként a görögkatolikusok tamásvasárnap, a latinok 
:ehérvasárnap ünneplik. 

Történeti tanúságu! most végül összefüggően idézzük Szkhárosi Hor
vát András dühösen elfogult verselményét,130 a húsvéti liturgia ihletett 
jelképreodszeréne4: hagyománytagadó, puritán bírálatát: 
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Semmit ~eluól én ~ólni nem 111ulrtt1m, 
M ert ~~~ foltos bitról cs11k s~ólni akart 11m, 
De virágv11sárnap, s~entelt berkét látttlm, 
Kinek e~ óráig b11s~át nem t11dbattam. 

T ekints:I.e meg immár fi:I. n11gy heti dolgot, 
Ingyen m~~jdgn ott látsr_ sok ördögi dolgot ... 

}é<.us UTIII'Ikat ók. er_ekkel tisr_telik., 
E!.jjel ar_ gyertyákat egyenként elsr_edik, 
At földet erőssen pálcákkal veretik, 
Csetepaté r_érr_úr, hol mit hasr_nál nekik! 

Nem hagyá a Krisr.t11s er_t testgmentomba, 
Hogy sr_ent testét rekessr_ük írott koporsókba'l, 
Od11ban, ketrecben, sem a szent oltárban, 
De a bűnös népnek életül ajánlá. 

jaj mely sr_emérem pápa a<. te sr_entséged, 
Nagysr_ombt~ton látjuk ar. tü~ct k.P.renged, 
Sok viasz kerestvel sugdva búvöled, 
At viue lebeUes:;. ar_r_11l sr_entté terr_ed. 

At veternyére hogy búsvét napján jutt11nk, 
At koporsó környül kerengve baVtdtunk, 
Sr_úöttó tókébör_ fejenként békélkedtiink, 
A<. igar_i lstennek ott nagy bossr_út tettü"k. 

Im a rossr_11s tó két Krisr_tusnalt. kiáltják, 
Meg sem tagadhatják, bátokon bordor_r_ák, 
Tisr_tességben t11rtják, térden csókolgatják 
Krisr.t11s tisr_tességét ar_ bálvánnak adják ..• 

Rothadt tőkéknek térdet fejeket bt~jtunk, 
At disr_nó soldornak innepet szentelünk, 
Kit nagy zabálásságban farsangban elhagytunk, 
Sóv vír_r_el megbintjük, sr_enteltnelt. alltjuk ..• 



HÚSVÉT MASNAPJA 

Húsvéthétfő, egyes vidékeken vír.bevetóhétfó, másként búsvét másnapja 
már a profán emberi örömnek, elsősorban a fiatalságnak ünnepe. 

A világias jellegű öntözés, locsolkodás bemutatása voltaképpen kívül
esik könyvünk magunkszabta keretein, így csak röviden, egy-két adalék
kal utalunk rá. Archaikusabb jellegű tájaiokról idézünk, ahol a szilaj 
szokást még a közösség paraszti formakészsége szabályozta. 

Az erdélyi Nyárád mentén a múlt század végén minden valamireveló 
székely legény kötelességének tartotta, hogy húsvét napjára virradóra 
kedvesének kapujára vagy más feltűnő helyre szép fenyőágat tűzzön. Ha 
a falunak nem volt fenyvese, elmentek érte a negyedik, ötödik határba is. 
Ha pénzért vagy szép szóért nem kaphatták meg, ellopták. Két-három 
fenyőágat szépen összekötöttek, és papírszalagokkal, tojásokkal díszítet
ték föl. A legjobb táncosoknak vőfély volt a neve, az ó feladatuk volt 
húsvéthétfőn a hajnalor.ás. Minden házba, ahol fenyőágat találtak, be
mentek a legények, és a lányokat derekasan megöntözték. Azt mondogat
ták, hogy ez azért történt, hogy a ház virágszáJa el ne hervadjon. 

Egyik háromszéki beköszöntő: 

Feltámadt a Jé:.us, mondjdk a<. Jrások, 
Vi<.önt6 bét/űre bu<.ognak források. 
Eljöttem be<.<.átok ifiú létemre, 
Hogy barT714tot öntsek egy s:ép növendékre, 
Mert ha meg nem öntöm e:.en es<.tendóben, 
Nem virág:_ik s:.épet nekünk jövendőben. 
Virágo:.:.ék sz_épet, ékes virágokat, 
Nyerjen a:. egekbe11 fényes koronákat.2 



A2 öntözés kétségtelenül a tavaszi lustratio egyik erotikus célzatú vál
tozata, amelynek eredete még nem egészen tisztázott. Mindenesetre ke
resztény hagyományok is szövődnek bele, hiszen hajdan a vizbemerítés
sel, leöntéssei történő keresztelés húsvét táján volt. Amikor az egyház 
már az esztendő bármelyik napján keresztelt, az ősi gyakorlatot a nép 
·tartotta fönn, alkalmazván a maga sajátos szemlélete és igényei szerint. 

A húsvét hétfőjén felbukkanó emmau.rjáráiJ a határjárásnak egyik, ré
gebben bizonyára a liturgiába is beleépült változata, amely az aznapi 
emmausi tanítványokról (Lukács 14, I 3-3 s) szóló evangéliumból is me
dtett indítást. Ez is a húsvéti szent örömnek túláradó, de már elvilágia
sodott megnyilatkozása, szinte áldomása. 

Sajnos, az Emmaus-ünneplés középkori hagyományairól nincsenek ha
zai följegyzéseink. Ismerve azonban az egykorú középkori európai gya
korlatot és népi fejleményeit (Németország, Lengyelország), nekünk is 
kellett hasonló szokásrendünknck lennie. Mindenesetre föltűnő, hogy 
egyik szepességi falunak, Arnódaivának (Arnutovce) Emau.r a német 
neve. Ez föltétlenül a kultusz egykori hazai virágzásáról tanúskodik. 

Világos, hogy a Scbwabische Türkei, azaz Baranya, Tolna, illetőleg 
Veszprém német faluiban (Bóly, Véménd, Babarc, Erdősmárok, Mária
kéménd, Feked, Villány) élő Emmaus a régi hazából hozott hagyomány, 
és nem folytatása a föltételezhető hajdani magyar Emmaus-kultusznak. 
E faluk apraja-nagyja, öregje, fiatalja húsvét másnapján délután, de oly
kor már·nagymise után is, amelyet B6lyba1t most a Kálvárián mutat be 
a pap, szentelt ételekkel és egyéb finomságokkal megrakodva fölkere
kedik, és kimegy a faluszéli borospincékbe, ahol reggelig tartó mulatsá
got csap. Mindenki örül, ha még vendéget, akár idegent is kaphat. Aki
nek nincs pincéje, azt a szomszéd hívja meg. A lányok, legények kint a 
szabadban labdáznak, hancúroznak, az öregek pedig bent a pincében 
borozgatnak. Esti lakoma után körültáncolják a pincét és megkezdődik 
a táncmulatság, amely hajnalig tart. 

Német szomszédjai példájára máig hasonlóan ünnepel Mohác.r sokác 
népe is.' 

A budai hegyek német faluiban is él még az emmausjárásra (Emmaus
geben) való emlékezés. lgy nevezik Budakeszin azt a szokást, amikor 
húsvéthétfőn részben helybeliek, részben szomszédos faluk rokonsága 
kölcsönösen meglátogatják egymást: Emmausba mennek. Leányvárott a 
jámborabb hívek korán reggel napkölte előtt szoktak kimenni a szabad
ba (Emmausgehen) és az olvasót imádkozzák. Imádkozva mennek a 
szomszéd falukba Pula asszonyai is. 



Egyelóre kevés laikus magyar hagyományt tudunk idézni. Öreg vásá
rosmiskeiek, amikor húsvéthétfőn kimennek a szőlőhegyre, ezt maodo
gatják: kimegyünk Emmausral Az evangéliumi történetre már nem gon
dolnak. lgy Bozsok népe is. Szil rábaközi faluból is mennek Emmaus
ba: a szomszédos községekben rokonokat, ismerősöket látogatnak, egy
úttal a fiataloknak alkalmat adnak az ismerkedésre.5 Somogyszobi ha
gyomány a húsvéti rét: a fiatalság délután kiment az uradalmi rétre lab
dázni. Ott volt különben az egész falu. 

A leányvári hagyományt már láttuk. A budaörsi legények húsvéthét
főn kora hajnalban, már három óra tájban kilovagoltak a rétre, és a har
matos füvön megjáratták a lovaikat. Ilyenkor a falu gulyásának és kaná
szának is ki kellett hajtania a fGre a jószágokat. A hegyen lakók a há:~ 
előtti füves térségre, vagy a pincék zöldellő tetejére hajtották ki malacai
kat és kecskéiket. Az Emmausreiten Bonomi Jenő szerint még Piliscsa
bán, Budakalászon, Békásmegyeren, Orömön, Solymáron, Budafokon, 
1'orbágyon, Etyeken is élt.6 

A székesfehérvári Csutora-temető kápolnájának Emmaus a titulusa, 
amely talán még régebbi liturgikus hagyomány fejleménye. A kápolnát 
a helybeli születésú Kálmán János felsővárosi plébános emeltette (1862). 
A hívek egészen áldozócsütörtökig minden vasárnap, kora hajnalban a 
Szentháromság-szobor körül szaktak gyülekezni. Innen a dicsőséges olva
sót imádkozva, vonulnak a kápolnához. Megérkezve, a Feltámadt Krisz.
tus e napon éneklésébe fognak, majd egész reggelig énekelnek, imádkoz
nak. 

A hagyománynak napjainkig élő egyházias maradványa, hogy hittu
dományi főiskoláinkon, így Kalocsán, Szegeden a szép, de fárasztó nagy
heti, ünnepi liturgikus szolgálat után húsvét keddjén a kispapok, tehát 
a leendő tanítványok szabadnapot kapnak és kirándulnak, Emmausba 
mennek. Hallottuk azt is, hogy a Collegium Germanico-Hungaricum vég
zett papnövendékeit valamikor éppen Emmaus ünnepén eresztették visz
sza hazájukba. A szakásnak előttünk ismert legrégibb említése Kiss Fe
renc győrvári plébánosnak a vasvári dominikánusokat invitáló lev~le 
(1741): régi dicséretes sz.okás szerént Emmaus itt vagyon számotokra és 
én - amint tudástok van róla - szívesen töröm meg nektek az utolsó ke
nyeremet is.7 Sajátos soproni barokk hagyomány volt, hogy húsvét más
napján a franciskánusok és jezsuiták a korai mise után együttesen men
tek növendékeikkel és a hívekkel Bánfalvára és az ünnepi istentiszteletet 
ott tartották meg.s 

Sümegen a XVIII. század derekán elevenítette föl Padányi Bíró Már-



ton püspök az Emmaus-hagyományt. Miot Daroay Kálmán emlékezik,9 
Sornoskert nevezetű gyümölcsösében látta vendégü) Emmausra, egy kis 
testi jóra a híveit. "A hevenyészett sátor alatt a nemesurak, táblabírák 
együtt szórakoztak a pázsiton tanyázó jobbágyokkaL" A szokás később 
is élt, de a püspök halála (1762) után az ökörsütés már elmaradt, és így 
lacikonyhások látták vendégü! a népet, komédiások is voltak. A süme
giek ma már a hírére sem emlékeznek. 

Szintén a barokk időkből örökftette meg10 Dugonics András a budai, 
tavaszi népünneppé vált hagyományt: ,,A Magyaroknak ama játékos be
szédgyekról is híres szent Gellér högye, hogy itt a boszorkányok gyüle
kezetet tartanak minden éjszaka. Híres mostanában arról is, hogy min
den esztendőben, húsvétnak második napján délután Pestnek és Budá
nak lakosi temérdek nagy csoporttal fel szoktak menni, amint ők szokták 
mondani: Emausra. Pattogatják a puskaport, elnézik a világot, kibeszél
lik magokat, esznek-isznak, ha van mit, végtére haza széllyelednek." 

A múlt század közepén még virágjában volt az a kecskeméti szokás,11 

hogy a nép húsvét másnapján a város szélén álló Mária-kápolnához vo
nult ki, ahol mulatsággal, vendégeskedéssel, játékkal, lóversennyel töl
tötte el az időt. A hagyományban különösen a lófuttatást tartjuk jelen
tősnek. Ez ugyanis bizonysága, hogy a lovon való húsvéti határkerülés 
a magyar népnél is járta. Ennek már csak külföldi, illetőleg hazai, de 
nem magyar párhuzamait ismerjük. 

Emmaus hazai ikonográfiájához egyelőre csak kevés emléket tudunk 
említeni. Ilyen a soproni bencés, továbbá az egervári, nagybörzsönyi, 
Fámosmikolai templom tabernákulum ajtaja, Tolna szászékének dom
borműve, a bágyogi templom barokk sekrestyeszekrényének Emmaus
faragása.12 Ilyen továbbá az a szintén barokk táblakép, amely Gyöngyös
pata templomának sekrestyéjében függ, és nyilvánvalóan e jeles szölő

vidék föltételezhető régi Emmaus-kultuszának hírmondója. A feltámadt 
Jézus a két emmausi tanítvány között ülve a kenyérre és borra mutat. 
A kép felírása a 44· zsoltár, azaz a Canticum pro dilecto eleje: 

Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea regi: Lingua mea cala
mtts scribae velaciter scribenti.r. 

Speciosus forma prae filiis hominum, dif/usa est gratia in labüs tuis: propterea 
benedixit te Deus in aeternum. 

Magyarul: 
A.: én s~ivem jó bes<,édet áras.:t. A királynak ajánlom énekemet. A.: én nyelvem 

a.: író tolla, aki gyorsan ir. 
E.kes alakú vagy a<, emberek fiai fölött, kedvesség van elöntve ajakidon, a.:ért 

áldott meg téged a.: lsten mindörökké. 



Több régi szerzetes kolostor ebédlőjének (refectorium) fő falára az 
emmausi kenyértörést ábrázoló táblakép került. Ilyen biztosan emlé
kezünk az érsekújvári franciskánusoknáL Ez a máriacsaládi (Novy Lot) 
hajdani pálos kolostor ebédlöjének freskódísze is.13 

A ha:r.ai Emmaus-ünnepnek tudomásunk szerint egyedülálló, céblakozássá, meg
hitt polgári mulatsággá vált szegedi sarjadékát a múlt század derekán Varga JAnos 
jegyezte föl. 1~ A kom..kul11cs emlegetése a fehérvasárnap, vagyis az ország más 
vidékein máig él6 tmitlulldvasárntlp képzetkörére utal. 
"A komakulaccsal rendesen vőfélyviselt legények járnak házról házra vendég
bivogató komolysággal, ha valamelyik tehetösebb gazdának eszébe jut, hogy jó ba
rátait teritett asztalához húsvétkeddre vagy a legelsö vasárnapra, azaz fehérvasár
napra Emm11us-ba beinvitál ja. A legény verse így hangzik: 

Koma luildi kotminak, 
Hrk.:r.on egy i6t mtlgánd .. 
H11 iót hú:r.ott mt~gán11k, 
K.Mldie odább kotminllk. 
S b11 nem kéne mt~gának, 
Kiildje odább kotminak. 

Ez annyit jelent, hogy aki ivott belöle, az eljön Emmausba. Aki pedig nem ér rá, az 
ne igyék. 

A legény ujján vagy a botján rovással srllmolja, hány teríték legyen az asztalon. 
Az emmausi vendégek aztán bor és kalács mellett el<larvadoznak. 

Ebéd után a legöregebb vendég tele pohárral a kezében ezt énekli: 

Mikor ]éV4s föltámt~dott, 
Enuzusba látog11tott 
Vendégségbe. 
Egy po1Hirr11l tele töltött, 
Hti:J gt~:r.dártl kö.qöntötl 
S:r.ívességgel. 

A jó példát e/tanuljuk, 
N11gy s:r.ívesen gy11koroljuk 
Mink is itten. 
A kandért csorduliig tJltsük, 
Hávga':(.dára kösz.üntsiile: 
Eitesse a jó Úristen! 

Most tehát a legöregebb venG!ég köszönt tele pohárral, majd a gazda mondja el 
az éneket. A második szakasznál azonban a bá:zigaozdára szót mindig valamelyik 
vendége nevével helyettesiti. Az emmausi pohár, azaz a gazdára éneklés és áldo
másivás valamennyi vendégnek kijár. Legvégül kissé ázottan ezt dalolja a társaság: 



Kerek a kétgarasos, 
Se boss:.a, se vége. 
A mi jókedvünknek is 
Csak úgy legyen vége. 

Varga János még megjegyzi,' hogy a szokás már az ö idejében is erósen hanyatló
ban volt. 

Nem lehet vitás, hogy az ünnepnek helybeli, azóta elenyészett szász 
Emmaus-hagyományoktól ihletett és népszokássá színesedett sarjadéka 
élt és talán még máig is él Brassó bolgárszegi románjai között. Orbán 
Balázs így örökítette meg: "húsvét első napján a legények az egyházi 
hatóság felügyelete alatt elöljárókat (vatáf) választanak, akik amint a 
fiatalság minden mulatságait, a húsvéti népünnepeket is rendezik. Ez ily 
rendben folyt le: az alsótemplom előtti téren, az úgynevezett porondon 
az összesereglett nép előtt a legények eljárják a buzogánytáncot ily mó
don: elóbb körbefogódzva táncolnak, rendre aztán mindenik beugrik 
a kör közepére s egy tíz-tizenkét fontos ónos buzogányt háromszor dob 
fel, úgy, hogy Ieestében elkaphassa. Aki elejti, amellett, hogy kincvetik 
és kigúnyolják, minden elejtésért pár krajcárt fizet a vatáfoknak. A 
buzogánytáncot aztán más, nőkkel közösen járt táncok követik. Ez az 
ünnep másodnapján ismétlődik. 

Húsvét harmadnapja reggelén a fiatalság többnyire lóháton cifrán 
felvirágozva, felaranypillézve, az aranypitlés fenyőágakat vivő vatáfok 
vezetése alatt nagy néptömegtől kisérve, kivonul a Salamon köveihez. 16 

A vatáfok előre állást foglalnak a Puskaporo8 patak hídjánál, a felme
nőktől vámot szedendők. Ebből és a buzogányejtés bírságából vendége
lik a népet és fizetik a zenészeket. E napon a Salamon kövének magányos 
környéke a kisereglő nép ezreitől megnépesedik. A legények itt újból el
járják a buzogánytáncot. Azután nagy tüzek mellett a húsvéti bárányo
kat sütik. Esznek, isznak, mulatoznak estvefeléig, mikor a vatáfok a 
lovasokat sorakoztatva kezükben tartott fenyőágakkal ünnepélyes levo
nulást tartanak a Lópiac-kapuhoz. Onnan megfordulva lövöldözések és 
ujjongatások között a Szcntlélek-kapu felé a poroodra htízódnak. Itt szét
oszlanak, hogy a zöld ágakat a vatáfok és a leányos házak kapujára föl
tűzzék." 

A példaképül szolgáló hajdani szász hagyományt szintén Orbán Ba
lázs17 ismerteti: "Húsvét másodnapján a fiatalság egybegyűlt a templom 
előtt. Itt egy gyümölcsökkel, cifra cafrangokkal, aranyos csecsebecsékkel 
fölépített fenyőágra arany pillével beraggatott fehér kakas köttetett föl. 
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Ekkor ének- és zeneszóval kivonult a fiatalság a Szent Márton-hegyre és 
ott elénekelt egy alkalmi, Krisztus föltámadását tárgyazó éneket, mcty
nek kezdő verse ez volt: Surrexit Christus bodie. Ezután föltúzték a fe
nyőfát a kakassal, s nyilakkal célba lóttek rá. Ki a kakas életét eloltó 
legszebb lövést tette, az volt a nap hőse, s az áldozat tollaival fölékítvc 
díszmenettel vezették be az iskolába, hogy gyümölccsel vendégelje meg 
tanulótársait. Ezen ünnepély 1719-ben tiltatott be." A kakas-ütés hajdani 
neve kukeslon. 

A hétfalusi és apácai (Apata) csangók, továbbá a szakadáti (Sacada
te) szigetmagyarság húsvéthétföi·, egyébként teljesen profánná vált kakas
ü.nnepére alkalmasabb összefüggésben Gál napján utalunk . 

• 
Húsvét keddjén sok helyen viszonzásul asszonyok, lányok locsolják 

meg a férfiakat. Rábaközben külöo mondókájuk is van: 

Kanyarodilt már a nap, 
&ljenelc föl ·~ ur11k, 
Kris~tus f~llcelt sirj4ból, 
A balill hatalmából. 
Megmosttz lelkiinket, 
Megváltott bennünlcet. 

Ekkor locsolnak; majd folytatják: 

IUllit s~áU el Jírjából, 
Derága koporsójáb6l. 

Apátfalván húsvét után való szerdán, mint ők mondják: s~raz szer
dán még nem dolgoznak semmit. Azt tartják, hogy aki ezen a napon 
dolgozik, annak elszárad a keze. A pihenés még abból az időből maradt 
fönn, amikor húsvét nyolcadát is megszentelték. A népi magyarázat már 
utólagos. 

Más nyomok is utalnak arra, hogy a nyolcadot hajdanában a nép szá
montartotta. Máig fehérhét, Somogyban komázóhét a neve. Mindkettö 
múr a fehérvasárnapra is mutat. Görögkatolikusaink ajkán fényeshét. 
Ilyenkor a halottakat fehér palástban temeti a pap. 

A kettős ünnepre, főleg húsvét után következő szerdának a szegedi 
tájon forgós:z,erda a neve, amely asszonyi dologtiltó nap. 



Görögkatolikusainknál ez a csonkahét, fehérben jártak. Az ó hagyo
mányaik szerint a húsvét és pünkösd közötti pénteken a feltámadás örö
me miatt elmaradt a hústól való megtartóztatás. Az első pénteken egyéb
ként sokszor még a maradék pászkát ették. 

A húsvéti ünnepekre következő péntek az ehijesztó péntek. Dugonics 
András a ,.büntetések" között idézi ezt a szólást: elért az ebijesztó pé n
tökre. ,.Húsvét után - írja18 - a legelső pénteket a magyarok ebijesztó 
pénteknek hívják. Erre hamar eljutván az ebek, azon gondolaton van
nak, hogy ismét az elmúlt negyvennapi böjtre érkeztek". 



FEHÉR V ASARNAP 

Fehérvasárnap, Magyaregret református népének ajkán kishúsvét szoro
san a húsvét ünnepköréhez tartozik. Nevét (Quasi modo geniti infantes, 
dominica in albis) eredetileg onnan vette, hogy a nagyszombaton keresz
telt katekumenek ekkor vetették le fehér ruhájukat.' Keresztszüleik 
ilyenkor föltétlenül megvendégelték őket, utalással a királyi ember la
komaszerzéséről szóló evangéliumi példázatra (Máté 22. 1-14.) is, az 
évfordulókon pedig ajándékokkal, elsősorban a húsvéti eulógiával emlé
keztették öket a nevezetes eseményre: a keresztség szentségében való 
újjászületésükre. 

Később, amikor a katekumenátus megszúnt, és már az újszülötteket is 
megkeresztclték, ezen a napon történt hazánkban - adatok híján tisztáz
hatatlan előzmények és kezdeményezések után - a házasok, illetőleg a 
házasulandók között a leendő keresztkomáknak, keresztszülőknek kisze
melésc. A magyarság körében, több hagyományőrző tájunkon legújabb 
időkig élő komálás, komatálküldés, mátkálás ennek az ókeresztény litur
gikus képzetkörnek laikussá vált maradványa, amely egyébként lényegé
ben ősrégi primitív szokásokban is gyökerezik. Innen a hahóti mátkava
sámap elnevezés. 

Szintc minden népnél megtaláljuk, a Balkánon még napjainkban is a 
testvérré fogadás különböző fokozatait és változatait.2 Lényege az, hogy 
nem vérrokon legények vagy leányok, vagy ritkábban legények és 
leányok különböző szertartások közben - egymás véréból isznak, keresz
tényeknél együtt áldoznak - egész életükre testvérül fogadják egymást.3 
Halálig ragaszkodnak egymáshoz, mindenben segítik egymást, jobban 
mint édestestvérüket. Ez a szokás a kereszténységgel sem szúnt meg. 
A lelki rokonság keresztszülék és kcresztgyermekek, továbbá kereszt
testvérek között ennek a szublimációja, átlelkiesítése. 
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Göcsejben fehérvasárnap délutánján a gyermekek, ifjak, leányok a 
falu valamelyik alkalmas helyén, templomnál, haranglábnál, kocsmánál 
összejóve, az egykorúak ezen szavakkal: komáU meg velem/ vagy: ko~ 
ma, koma komállunk meg/ továbbá: mátka, mátka, mátkállunk, száz 
esztendeig szánkállunkl - tojáscserére szólítják föl egymást. A felszólí
tott, ha a tojás tetszik neki, a komaságat elfogadja és e szavakkal: mától 
fogva komtik vagyunk - tojásaikat kicserélik. Többel is lehet komálni. 

A nagyobb lányok, a legtöbb helyen a hímestojást házhoz küldik, ki
szemelt leánytársuknak. Egy-két kisebb lány viszi el a tojásokat fehérbe 
öltözve, a kisebbek koszorúval a fejükön, koszorús, pántliicis bottal a ke
zükben. A mátkatálba egy üveg bort és néhány tojást tesznek. Az üvegre 
perecet akasztanak. Ha ketten mennek, rendszerint mindketten fogják a 
tánvért és úgy viszik. A megtisztelt leány a tajásokból kettót vesz el és 
egyet ad helyettük, vagy megfordítva. Ha ugyanannyit adnának vissza, 
az nem volna mátkálás, hanem csak kicserélés. 

Göcsej más vidékén régebben öt leány vitte el a mátkatálat és több 
lányhoz·is mentek. A kiszemelt mátkához e szavakkalléptek be: N. N. 
tiszteli, ha megmátkálná a tojást/ A tojások kiváltása után az illetők egy
mást kegyelmezik, azaz roagázzák még a gyerekek is és mátka-, vagy 
komaasszony megszólítás járja még akkor is, ha asszonykorukban nem is 
keresztelnének egymásnak gyermeket. A legények a komálásnak már 
nem tulajdonítanak akkora fontosságot, mint a leányok. Az ily módon 
létrejött komaság neve: tikmony-, vagy tojáskoma.'• 

Somogyban, így Karádon a leányok ünnepi ruhába öltözve keresik föl 
azokat, akikkel komálni akarnak. Szép fehér tányérra tesznek egy palack 
bort, köréje egy-két hímestojást és perecet. A leány azután fehér kendó
vel letakarja és úgy viszi el kiszemelt komaasszonyának. Ilyenkor kü
lönbözó niondókák kíséretében átnyújtják a tálat és összecsókolóznak. 
Ilyen mondóka: 

Komatálat kaptam, 
Föl is aranyo<,tam. 
Koma küldi komának, 
Koma váltsa magánakf5 

A napnak Ormánságban márkázóvasárnap a neve.s Valamikor még 
a századforduló táján a nagylány vitte legkedvesebb lánypajtásának, 
leendő komaasszonyának az életreszóló mátkaság jegyét, a szép tarka 
keszkenyővelletakart mátka tálat. Kicsiny fanyélen keresztben álló gyufa
vastag bádogcsó végébe ecsetformán selyemfonalat húztak. Ez volt a 



tojáshímező gica. Ezzel hímezték azokat a tojásokat, amelyek a komatál
ból kíkandikáltak. Maga a lány festette öket. Karján többszörösen körül
tekert, cafrangos szélű, szödött pánk, sült-főtt perec. Ez is a lány készí
tése volt. A tál közepén szép csokor pántlika, közte papírlap, ezzel a 
versikével: 

Mát/e,a, mátfea, mátká'I.'I.Unk, 
Hónap délre komá'l,'l,unk. 
H11 éljünk, ba haljunk, 
Mindig mátkák maradjunk. 

Bement a lány a házba, megcsókolta a leendő mátkáját és átadta neki 
a mátkatálat. Ha a lány a mátkaságat elfogadta, akkor visszacsóltolta, 
elvette a tálat és megköszönte. A következő évben már ó is voszonozta a 
tálküldést. Előfordult azonban, hogy akkorra már komatál lett belőle. 

A mátkázás megbecsülése volt az egész háznak. Sírig tartott és kedves 
volt hallani, amikor öregasszonyok is mátkámozták egymást. A halott 
asszonyt mátkája nyújtóztatta ki. Mint mondogatta ilyenkor: egyiitt e.r
túdtünk, együtt véradtunk, vagyis este, reggel együtt voltunk valamikor. 7 

Drávaszentesen a napnak komica, kumíca a neve. 
Vásárosdombó új, farsangi menyecskéi fehérvasárnap menyasszonyi 

ruhájukban szoktak a misére menni, a koszorút és fátyolt azonban már 
nem teszik föt.B 

Somlóvásárhely leányai fehérvasárnap litánia után meg szokták kerül
ni a falut, miközben erre az alkalomra szóló nótát daloltak: Járj, járj 
zöld ág . .. Ez nyilván a húsvéti határjárás hagyományának sajátos helyi 
megnyilatkozása: szüzek hárítják el a gonosz ártalmat a faluról.9 

Gyöngyös városában a mátkatál küldéséből az eredeti indíték már 
teljesen kiveszett, jellege szerint házassági puhatolódzássá lett és pün
kösd napjára került át. Múlt századvégi följegyzésiO szerint a lányok 
kedvesüktől, a legények viszont a lányoktól szoktak mátkatálat kapni. 
A legény lányt, a lány pedig legényt kér föl rokonai közül. Ennek a kezé
be ad egy palack bort, amelynek nyakán cérnára fűzött orgonakoszorú 
van. Egy porcelán tányérben pedig pattogatott kukorica, cukor, piros
tojás, mézeskalács, dió és más olyan csemegék vannak, amelyek ékesítik 
a tányért. Egy fehér kendóbe kalács van belekötve, A palackkal, tényér
ral és kendóvd az illető rokon odamegy, ahova küldik. Ha elfogadják 
a mátkatálat, ez azt jelenti, hogy a küldó vonzalma szíves viszonzásra 
talál, amit azzal is kifejezésre juttatnak, hogy most már a maga mátka-
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tálát küldi cserébe. Az el nem fogadás tehát visszautasítást jelent és ~ 
mátkatálat másnak viszik. 

Hasopló szokás a múlt század derekán Eger városában is pünkösdkor 
virágzott. H 

A mátkálásra a barkó Szentsimon öregjei is emlékeznek. Az összemát
kásodó lányok ezentúl halálukig roagázták és így szólították egymást: 
Mari mátkám, mátkámasszony.t2 Kántorpoézisra valló versüknek már 
csak a legelejét tudták: 

Sz.ép fehérvasárnap a mi ümzepunk, 
Töltse be örömmel 11 mi sz.ívrmk, lelkünk.13 

A szokás még föltétlenül középkori liturgikus hagyományainkban gyö
kerezik, hiszen megőrzött régiségként az elszigetelődött moldvai csángók 
körében is él. Itt mátkaváltó vasárnap14 a neve: "húsvét után egy hétre 
volt a mátkaváltó vasárnap. Akkor két leány összeállott, ki csak úgy 
akart mind - az volt a szokás - mátkát váltani. Akkor a két leány kere
sett egy keresztanyát magiknak. Akkor a keresztanya a két leánfnak 
összefogta a keziket: ha ezen a világon voltunk barátok, virisórák (uno
katestvérek), másik világon, meg ezen a világon es legyünk mátkások. 
Akkor a keresztanya elvágto a keziket, azt mondta: az Isten adjon sze
rencsét, szerenesés órában legyen!" 

Gajcsána moldvai magyar faluban a szakásnak a vésároskodás, öúze
vésároskodás a neve. A szó nyilvánvalóan a román virisora, ver, veri" 
fOara átvétele. Két lány vagy két legény mátká-z.ó vasárnapján két piros
tojást fog. Közben ezt mondják: vére, vére, hótig vére, hátunk után 
testvér. Most csokkantanak. Amelyiké összetörik, azt a tojást közösen 
megeszik. Ezután unokatestvérnek tekintik egymást.15 

A moldvai Bákó és Román vidékén16 tojást cserélve, leányok leányt, 
fiúk fiút választanak mátkának. Ezután a lányok mátka, a fiúk, legények 
pedig koma névvel illetik egymást. Ilyenkor "a leányok tesznek egy ke
resztanyát, a fiúkegy keresztapát. Egy idősebb lány vagy legény." A két 
mátka, illetőleg koma ezután "jobb kezébe fogja a tojást, s a kicsid ujji
kat összekapcsolják a jobb kezükhöz, a keresztanya pedig gyertyát gyújt, 
és bal kezibe fogja a gyertyát, jobb kezivel pedig alulról fölfelé elvágja, 
elválasztja kezeiket, s mondja: ezen a világon lejetek mátkások, s a más
világon lejetek testVérek. Vaj komások, a fiúnak. Aztán többet nem es 
teggetik egymást, hanem kendezik." 



Az erdByi romlinoimái a mátkáJásnak keresztbarátság (fratie de uuce) a neve 
éa a húsvét utáni negyedik csiitörtökön, Tódor napján ünneplik. A régi- Alsófehér 
románjai kiírében két férfi kenyér é5 só fölött ezt az eskiit mondja el: testvéred 
leszek halálig. Inkább v!lok meg a kenyértol és sótól, mind tőled. Ezzel a két férfi 
.,keresztbarát" lesz. Egymást frate, /ertate megszólítAssal illetik. A Kiikiill6 men
tén a lli.nyok hasonlóképpen kötnek szövetséget. Nevük sUI'ata, vagy ver, veri1oara. 
Csak egy személlyel lehet ilyen barátságot kötni. Házasság után már növetség nem 
sziiletbet. A kapcsolatnak csak a balAI vet véget. Mikor az egyiket temetik, a másik 
hajadonf6vc:l tartozik a kop~rsót kisérni. Amig él, Igy emlegeti: volt egy kereszt
testvérem, de nem volt szerenesém hozzá. A keresztbarAtok gyermekei közott há
zassAg nem jöhetett létre. Mindig jó egyetértésben éltek, nem civakodtak, egymás 
titkait el nem árulták, jóban-rosszban összetartottak, szinte két lélek egy testben.7 

A hagyomány a muraközi vendek körében is él. A legények szövetkezését bra
linstvo, a lányokét sestrinje néven emlegetik. FehérvasAmap a legények, lányok va
lamelyik bá.zba összejönnek. Hideg ételt, tojást, bort hoznak magukkal. Esznek, 
majd tojást cserélnek egymAssal. Megfogadják, hogy egymást mindig szeretni és 
magázni (poltuvati) fogják.1a 

• 
Agnus Dei, vagy röviden agnus névvel illetik azokat a viaszképeket, 

amelyeket régebben a pápa fehérvasárnap a Santa Croce in Gerusalemme 
templomában a húsvéti gyertya maradványaiból szentelt. Alakjuk hosszú
kás, egyik felükön könyvön fekvő bárány keresztes lobogóval. Felira
tuk: Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Alul a pápa neve, ural
kodásának éve és a folyó év. A másik felükön valamelyik szent, rend
szerint Lőrinc és Damasus képe. 19 

A:r. Agnus Dei szentelménynek számít. Eredeti célzata szerint pogány 
szokást helyettesít, illetőleg nemesít meg. A pogány rómaiak ugyanis il
letlen képekkel jelölt érmeket akasztottak gyermekeik nyakára a megigé
zések ellen. Az Agnus Dei viselőjét a megváltás titkaira, a húsvéti Bá
rányra emlékezteti, továbbá megóvja a kísértésektől, a lélek különböző 
ártalmaitól, a vihar, villámlás, jégeső, tűzvész, járvány, árvíz csapásai
tól. A nehézkeseket megkíméli a szerencsétlen szüléstől, minden híveket 
pedig a hirtelen haláltól. 

A:r. Agnus Dei hazánkban sem volt valamikor ismeretlen. Igy megem
lékeznek róla a pannonhalmi főapátság régi leltárai.20 Arnikor Alamizs
nás Szent János ereklyéit a pozsonyi káptalannak átadták (1 s 30), leltárt 
is készítettek. Ebben olvasható: In vna pixide sunt agnus Dei. /tem In 
1.ma catula lignea continetur simíliter Agnus Dei. 21 

A XVI. század végén a váradi jezsuita misszió ördögűzésre használta. 
Ugyanebben az időben Fenes faluban egy gazdának kigyulladt a háza és 



már hatalmas lángok nyaldosták. Az ott niüködó jezsuita atya tanácsára 
a gazda ilyen Agnus Dei-t tartott a lángok fölé, és a tüz egyszeriben ki
aludt. 22 

A protestAns ·Magyari IstvAn természetesen mAr rosszallóan szól róla: illyen em
beri st_ert_és e~ hogy bi~onyos napokon ~~~ pápa ollljjal elegyitett feb~r via~ból va
lllmi ap;6 bdrány~peket csinál. A:lokat lstennek bárányának nevev, a~ Stent JániJS 
ellen, ki a::: Kris:::tust mondja annak lenni. Es a~okról a::: k~pekr6lav tanltja a páp11, 
hogy ba ki nyáluíhlln viseli, tehát svnt~n úgy elmOS!II bún~t. mint lit Or Kris~tus 
vbe. Hog' a::: villdmldst elú<,i, gyermelutül6ket megta1t, b túv6l, vl~t6l megoltal
m4<:. Melyn~l mi lehet~~ alatt nagyobb /uiromlás/'13 

A barokk időkben több helyen oltárok, szobrok, hathatós díszeként is 
szerepel. Pálffy Tamás csanádi püspök több ilyen bárányt és olvasót kül
dött (1657) helytartójának, a S~eged-alsóvárosi barátok gárgyánjának. 
Ezek sajnos, oem maradtak ránk. Az 1674. évi Canonica Visitatio szerint 
Nagyhó/lány templomában négy Agnus Dei volt.24 

Apor Péter írja, hogy a kolozsvári jezsuita kollégium deákjai húshagyói 
vendégeskedés alkalmával olvasót, szentképet, Agnus Dei-t kaptak a pá
terektől ajándékba.25 A pécsi jezsuita miszió hatására a XVIII. század
ban elterjedt az Agnus Dei nyakéremként való viselése egész Baranyá
ban.26 

Még manapság is láttunk belőlük a ro~snyai székesegyház, váci francis
kánus templom, továbbá Pélifölds~entkeres~t búcsújáró kápolnájának 
oltárain. Kuh:ikus célzatukról azonban már a papság sem tud: egyszerűen 
dísznek tekintik. 

Az Agnus Dei fopnatossAgAt a barokk Fa scicuius Triplex Igy dicséri: 

Balsamus, et Cera munda, cum cbrismatis unda 
Con/iciunt agnum, quod munus do tibi magnum. 
Fonte velut natum, per mystica sanctificatum. 
Fulgura desursum depellit, et omne m4lignum. 
Peccatum frangit, ut Cbristi sanguis, et angit. 
Praegl'ltlns servatur, simul et partus liberatur. 
Dona refert dignis: virtutem destruit ignis. 
Portatur munde, de fluctibus erigit undae. 

Középkori okleveleinkben föltűnik a fehérhétf6 27 is, vagyis a fehér
vasárnapot követő hétfő. 

Sokfelé fehérvasárnap a gyermekek első szentáldozásának ünnepe. Ha
gyományvilága kevéssé ismeretes. S~il rábaközi faluban az elsőáldozók
kal szüleik, keresztszüleik is együtt áldoznak.28 



ALDOZOCSÜTÖRTÖK 

Aldozócsütörtök az Érdy- és Vitkovics-kódexben áldo-z.ónap, régi erdé
lyiek ajkán áldoz.ó, áldoz.ónafJ; moldvai csángó népünknél ís-z.pás-z., 1 

Jézus mennybemenetelének ünnepe, egyúttal több régi tf!Olplomnak 
búcsúnapj a. 

p 6 

Esztergom: Barsfüss (1"rávnica, kápolna), Farkashida (Vlékovce), Hont (q7J), 
Kéménd, Alsópél (Dolny Pial), Letkés (J811), Stomolány (Smolenice, kápolna). 

Rozsnyó: JpoiyÚrnóc (t688, új templomának titulusa: Krisztus király), Kec>Ó 
(Ketovo), Vereskó (J81J), Béna (Biena 1896). 

Eger: Baktalórántbáza (1 JI 9), Stíbalom (qj8),2 Emőd (1774), Balma~úiváros 
Ü786),Mándok (1814), Felsőnyárád (1864), Portelek (t8C)O). 

Kassa: Véke (középkor), Ormezó (Straike, q6J), Tarcal, Komaróc (Komarov
ce), Szalr.áui (J8S8), Felsőlászlófalva (Vysné Laditkovce 19oz), Vilmány (1906), 
Opálhegy (Pakostov 19,4). 

Szatmár: Szatmárnémeti székesegyház), Máramarossziget, Nagykároly (kápolna), 
NagyszöUós (1791), Putkahelmec, Krasznaterebes {i8J8). 

Vác: Kecslumét (főtemplom, 1771), Apostag (1776), Fo"áskút (19JI). 
Kalocsa: Regőce (Ridjica 1817). 
Veszprém: Apácatorna, Bolhás, Galambok, Gige (kápolna), Gyúgy, Kövesk.ál, 

Magyarszerdabely (szólóbeli kápolna), Mosdós, Pakod, Péterhida (kápolna), Sand, 
Sümeg (plébániatemplom), Szabadbidvég, Szilasbalb4s, Törölclr.opJny (kápolna a 
szőlóhegyen). 

Győr: FertörJkos (1777), Felszopor (Újkér), S?ilsárlr.ány, Pelsórámóc (Ober
Rabnitz). 

Szombathely: Bagonya, Nagykölked. 
Pécs: Gyulaj (t7JZ), Sze/eszárd (J8oJ), Nagybicsérd (•Bn). Szakcs (szőlóbeli 

kápolna). 
Erdély: Vingárd (Vingard), U~on (Ozun), Kiskapus (Copsa Mica), Székelyt~tmtÍs· 

fah•a (Tama~falau), Kézdialmás (Mereni), Kézdivás4rbely (kápolna), MagyarfeneJ 
(VIaha), Mocs (q8J), Dés (kápolna a Rózsahegyen), Nyárádremete. 



Számos középkori egyházunk, kolostorunk a Megváltó (Salvator) ol
talmába ajánlotta magát. Így a bencés Sz.ekszárd. (Io6I), Kapornak (XII. 
század), Lekér (I 340), a pálos Ba tina (Kiskőszeg, I~ 34), továbbá Derzs 
(1393), az új~orban Po~sony (jezsuiták, I67Í), Bazin (kapucinusok, 
I674), Lér:a (ferencesek, I677).3 A búcsút a középkorban még áldozó
csütörtöi{ön tartották, de a XV. századtól Urunk színeváltozása ünnepén 
is. Ezt az áttételt elsősorban az obszerváns Provincia Salvatoriana szor
galmazta. 

Számos búcsjáróhelyünknek (Gyűd, Mátraverebély, Radna) a kereszt
járónapokat követőleg áldozócsütörtök az évkezdö nagy ünnepe. 

Vizsoly gótikus diadalívének freskóján, egyik XIV. századi pozsonyi 
missale iníciáléján,4 továbbá Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki 
Mennybemenetelén5 a mennybeszálló Krisztus a földön hagyja a lábnyo
mát. Az ábrázolásnak ez a sajátos, igen ritka módja népünk középkori 
Szentföld-élményének bizonysága. A Mennybemenetel az Olajfák hegyé
nek bethániai oldalán történt (Lk 24, 50). Az itt álló templomot a hagyo
mány szerint Szent Ilona asszony emeltette, nyilván egy régebbinek he
lyén. 

A franciskánus Kiss István szemtanúként így írt (1767)6 róla: 

A kápolna ajtaján bémenvén, jobbra ~~~ ajtótul az Úr }é~us Kris~tusnak lába
nyoma vagyon a kemény kós~iklába, mint valami puha viaszba. Mert innét csudd
latosan tanítványainak láttára a mennybe fölmenvén, mind a két lábainak nyomait 
a kós~iklán hagyta örök emléke~etul, hogy tiszteltessenek a világtól. Midón mennybe 
fölméne, éjs~ak és napnyugat között volt arccal fordulva, amint a~ 6 bal lábdnak 
11yoma nyilván jelenti. Az jobb lábának nyomát az törökök a 54lllmon templomá
ban vitték és ott oly nagy tiszteletben tartják, hogy nagyobb épségben vagyon, mint 
a keresztényeknél, mivel ezek a nagy bu~óság miatt sok darabocslu1kat már kitör
Jóstek belóle. De most teljességgel nem szabad, éppen meg nem engedik a törö
kök ... 

Búcsúszentlászló franciskánus templomában Szentföldröl hozott, ke
retbe foglalt pergamen lap, rajta a lábnyommal: VESTIGIUM D. N. I. 
C. IN MONTE OLIVETO. Mellette a római S. Croceis Gerusalemme 
bazilikában őrzött szög-ereklye és titulus hitelesített másolata. A búcsú
sok nagy tiszteletben tartják öket. 

Jézus földön hagyott lábnyomait a magyar középkorban bizonyára még 
többfelé is ábrázol ták, így T at a városának mostani Kálváriahegyén, a 
hajdani Szentistvánhegyen is, amelyet talán egy Szentföld-járó helybeli 
zarándok ajánlott föl: emlékeztetni a híveket a Megváltó mennybemene
tclére, és majdani eljövetelére. Erről az ikonográfiai utalásról azonban 



a vidék népe a törökvilág .balladai forgatagában megfeledkezvén, a régi 
templom helyére újat épített, és így az emlék megsemmisült. A szent láb
nyomok azonban belekerültek a helyi mondába. 

Zsigmond király idejében a vitányi vár birtoklása miatt két főúri c~a
lád harcba szállott egymás ellen. A Szentistványhegyen gyiÍlekeztek, hogy 
másnap hajnalban összecsapjanak egymással. Fegyverbe öltözve virrasz
tott mindkét fél a templom körül. 

Éjfél tájban a sötétból tündöklő alak emekedett föl, töviskoszorúval 
a fején. Megismerte mindenki, maga Jézus volt. Aldóan, békéltetóen 
emelte rájuk a kezét. Nem álmodták, hiszen megvircadva megtalálták az 
Úr köbe hagyott lábnyomát. A csata elmaradt, az ellenfelek megbékültek 
egymással. 7 

A mennybemenetel ábrázolásával találkozunk még Berki (Rokycany 
148o), Garamszentbenedek {Hronsky Benadik 1427), Lőcse (1494), 
Szászsebes (~ebi~ul Sasesc, q 24), Szentbenedek (Benediug, 1 po), Sze
peshely (Spisské Pohradié, 1490) gótikus szárnyasoltárain. A szobrokat 
még nem vették számba. Ezeknek valamikor a középkorban az ünnep 
liturgiájában is részük volt, bár a barokk időkben sem enyészik még el 
egészen. 

A sárospataki plébániatemplomban, amely akkor a jezsuiták kezén 
volt, a pap áldozócsütörtök délután a középen fölállított asztaikához 
ment, amelyen a mennybemenó Krisztust ábrázoló szobor állott. Szent
beszéd után a szobrot kötéllel fölhúzták a magasba, ahol égő gyertyát 
tartó angyalszobrok várták. Közben mindaddig harsonák szóltak, amíg 
a boltozat nyílásán Krisztus alakja el nem tűnt. Innen most különfélc 
ajándékokat szórtak le, amelyeket a nép mohón kapkodott föl. 9 

A kultuszhoz Tímár Kálmán idézi 10 Magyari Istvánnak, a katolikusok 
bálványozó szertartásait ostorozó szavait: Az fa legények nyakon kötve, 
felakasztva - mintba Krisztus menne mennybe - a templom padlására 
t'aló felhúzása. Tímár utal még Draskovics György prépost boldogfalvi 
egyházlátogatására (I6H). Itt kérdezősködött, hova lettek az egyházi 
tárgyak. Egy Farkas Jakab nevű vén róka azt felelte, hogy az apácik min
dent Pozsonyba vittek: etiam Fa le gint. Crucifixum ea voce petutanter 
significans. Tehát a feszületet illette a falegény gúnyszóval. 

pS 

Erről és egyebekról Bod Péter így emltkezik: e;zen a napon a tudatlaTUág ideié" 
(vagyis a reformáció előtt) a~t cselekedték a::: emberek, hogy egy darab tókét, amely
lyel a Krisztust ábrá<:,olták, a templomban felvontatnak annak mennyezetéte. Mást, 
amellyel ábrázolták a sátá1ll, kivetettek a templomból, amelyet vertek és egybe
rontottak annak elóadására: immár a sátá1znak a Krisztus mennybemenetele ut <in 



nincs hatalma il~ ekU~sián. J smét a templom me !lett elhintettenek holmi diót ts 
egytb tyümólcsöket, melyeket midón kapdosott a~ odagyúlt ntp és gyermekek, /el
iül vln.el megöntö~ték lis nt:rJetséget inditottak belóll. Mellyel a~t akarták kiábrá
~olni, hogy ·ti Kris~tus feljúl adja at élet vi~ét. 

A hagyomány említett liturgikus háttere az volt, hogy az egyház a kö
zépkorban áldozócsütörtök napján, mise közben meg is jelenítette Jézus 
mennybemenetelét, Krisztus-szobrot húztak a templom padlására. Ilyen 
a garamszentbenedeki apátságban ránk is maradt. H Bizonyára még több 
is lappang.i2 

Közben szekvencia gyanánt az angyalok, azaz deákok kara párbesz~des formá
ban ~nekelt. A himnusz latin szöveg~ áldozócsütörtöki szentbesz~dében Laskai Ozs
vát örökiti meg, de ismeri a régi zágrábi misekönrv is, amely tudvalevöleg számos 
archaikus magyar szertartási jellegzeteSSI!get őrzött meg egészen a jozefinizmmig. 
Itt a Tímár Kálmántól gondozott szöveg elejel3 következik: 

Versus 

r. Sursum sonet laudis melos 
Rex virtutem scandit caelos 
Coelesti potentia, 

z. Lauda coelum, et congaude 
Redemptori nostro plaude 
jubilo laetiti11e, 

3. Quis est iste gloriosus 
Sua form/l speciosus 
Mira pulcbritudinel ... 

Responsio 

Hoste nostro triumpbato 
Et in/erno spoliata 
Scandit cum victoria. 

Para thronos principales, 
Lt:rJa portas aeternales, 
U t intr et rex gloriae. 

H ic est rerum procreator, 
Adae lapsus reparator 
Sua fortitudine ... 

A franciskánu5 szereztetésú E.rsekújvári-kódex14 áldozócsütörtöki elmélkedése 
himnuszunk szimbolikus értelmét fejtegeti: e;: szentséges dicséretet mondja és 
énekli at anyasur.tegybá~ és minden híveknek gyülekezeti . .. Ob, te magas menny
orsz.ág és mennyei boldogság, vigadj és örülj a~ mi édes Megváltónknak nagy édes
séges örvendetességet tévén. Ob te Uristennek méltdságos országa, ékesítsed meg 
udvarodat, épitsed föl te sz.ékeidet, tltlagy te tis~telendó karaidat. Bocsássad le te 
öröktól fogva me'gszerzett kapuidat, nyissad ki te megékesült ajtódat, mert íme ::,e
mégyen a~ :1agy dicsóségnek királya nagy batalmassággal, nagy sokasággal és nagy 
gyó~edelemmel. Itt ~ helyen megértsed, hogy nem minden angyalok ismerték mi 
nemes Urunk J éz11s Krisz.tust embersége szerént, de csak a~ ok, kiket ;j istensége 
s;:erint akart s~olgdlnia, óbo~:~.á jönnie. Ezek valának külenb-külenb Jeregekk.el, 
ővele mind a~ bú lelkekkel egyetemben. 

Vala akkoron nagy rémölés és indulat Kris;:tus Jéz_usnak mennybemeneti koron 
a~ s~ent angyalok kezett mennyeknek országában. Azért iöttek vala ó eleiben a;: 
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ttngyalok, oogy látndk és ismtrnék meg, ki Ugyen az 11agy dicsós~gnek királya, kit 
annak elótte ,·oba ~m láttak vala és kit soha ingyen hirrel sem hallottak vala. 
~ért mondjdk vala e~ igéket a~ angyaloknak, kik valdnak a~ édes idvezítő Jé

zuSJal: kicsoda e nagy dicsőséges, kinek s~em~lye nagy szépséges, nagy mondhatat
lan ékességgel. Es a~ édes követek felel~nek, mondván: ez, ki minden állatoknak 
teremtője, Adám esésének és romlásának megépitójc, Ily nagy erős Msziilettel. 

Meg e<,t kérdék: kicsoda ez, kivel körülv~tetött. E<,t k~rdvén, a~· ó szent ember
ségét látván, mire az nagy király felség befede~tetött. Ki nem szüluégfede~ettel e-:,t 
mondá az Istenségnek drágalátos s~~pségéról, ki ó s~ent lelkivel egyesültetett vala. 
Az édes kavetek felelének mondván: ez az szép ruha és az drága fedél, úneki ke· 
g·yességes r<,ent teste, fogadván asszonyunk Máriától, minden emberi nem nélkül. 

Meg ezt kérdék: mire, hogy ez drágalátos ruha megszakado~oit, és mindenfelól 
meg/estetett, ha virben 'mártotia'k. volna. Az édes követek felelének, mondvá11: 
ezek az szentséges febek, kiket szenvedvén hordoza. Ez az drágalátos S<,ent vér, ki 
obelóle származék, megbalván emberi nemnek válts4gáért. 

Meg ezt kérdék: kicsoda ez ily nagy sokasággal, ily nagy falséges és ünneplő 
készületre/, mire jó el nagy soluágú készülettel vagyon. megkórnyékezvén. Az édes 
követek felelének mondván: eze'k az megboldogult lelkek. pokolnak kénos fogsá
gát: al kiszabadulván, kik CJalának megtartatván és m<'g/ogatván az első szüléknek 
vétkekért. A;:ért minde11 ájtatos !élek es;;ében vegye, mert e;: okáért a-:, édes Jézus 
Krisr,tttsnak ez szent mennybemeneti1rek napján minden mennyei karokban val~ 
szeilf angyalok az sr,eplótelen Sr,íiztól s:;ületett szép magzarnak mondnak egyetem
ben dicséretet. 

A szertartás részleteiről többet nem tudunk, de mindenesetre áldoza
tul követelte a Tridentinummal életbelépő Missale Romanum tipizáló, 
i Iletőle g egyszerüs í tő szelleme. 

Az eltúnt litu~gikus hagyomány azonban a Ht évszázadon át számtalan kiadás
ban megjdent Makula nélkül való Tükór épületes clőadásában15 még századunk 
elején is él. Eszerint Urunk /~ZJIS mennybe menetelének dicsóséges processoziója így 
történt: 

EJsóben S:;:em Mihály elol menvén, vévé a keres-zt jeiét, mint valami győzedelem 
:;ászlóját, amely által meggyőzetett az ellenség. Otet követték sok angyalok trombit.t· 
barsogással, és más muzsikazenghsel. A<;J~tán a kilenc angyali karok, mindenik 
énekelvé11 az ó Urának, lstenének dícséretét. Urunk Jé<.J~s előtt menének némely 
angyalok, akik kins;;envedésének eszkozeit vitték. Utolitira Urunk Jézus, mint valami 
dicséretes vitéz, őket követé. Es fényes fölbóben, mint valami dicsúséges szekérben 
ült vala, kirül Szent Lukács emlékezik, mondván: és a fölbó béfogá őtet szemek 
elói. Mert a;: a fölhó dicsóséges s::.ekér módjdro vala formálva, és az <1ngyalok nagy 
tisztelettel előtte mentek: mimba magok után vonták t>olna. Azután menénP.k 
a Szeniatyák szép rendben és ékes óltözetben. Kiket mint valami fejedelmeket ké
sérték az angyalok, kinek-ki11ek az ó érdeme szerént . .. 

Ob Urunk Jézus csudálatos dicsóséges mennybe menetele! Micsoda nagy örömet 
vallott az ó s;;e111 teste és a S<,entatyálr.nflk lelkei, midón a;: Hold, a Nap és több 
plánéták föliben me11tek, és az Istenséget világosan ltitták és egek forgásinak min-



den cselekedetit megismerték. Soka11 úgy vélekednek, hogy az. tmgyalok a:t égi csil
lagukat egy helyrút másik.flz hordo<.:ták. A:tért" kétség kivül mindl'nik angyal a maga 
csill4gát a::: 6 Ura, Istene eleibe vrvé11, néki tisz.telet~ iett véle . .. 

Midon a dicsoséges processv6 a mennyei kapuhot ér/t.ez.ett volna, aki világ ke:t
detét6l be volt tárva, és miltdaddig azon senki bé nem ment, kétségkivül Urunk 
Jéz.us'azt nagy pompával {l'lnyitotta. Megállvtin· ott ·~ dics6séges processzió, mind
járt kezdének az angyali k.aro/r. lúállani: e",eljétd fol fejedelmek a ti kapuitokat l 
Emelkedjentic föl örokkévaló kapuk b a dicsosig Királytit fogadjátok bé. Ottan 
mondá a Keruhin ,;ngyal, akiknek lsten parancsolia tii:::es pallossal órizni a menny
!1rs<Jg kapuját: kicsoda a dics6ség Királya? Felelének áz angyali karok: az erós 
Or a hadako:ttishal7, a dücsóség Kirdlya. Bzen kérdés és felelet három i:tben 'Oaltt, 
mlg az erós, batalmas Or fölkelvén a:t dicsóséges szekérbül a szent keresztet 
kezében vévé. Oly eróun megüti a mennyország kapuit, hogy nemcsak felnyíltak, 
hanem sarkokbul kiestek, és ottan mindnyájan nagy Orvendetes ének- és mu:tsik.a
S<.Óval a mennyorsztig kapuin bémentek ... 

Ob Uram Jévu Krisztus, aki szem kerészted ereie által a mennyors:ttig kapuit 
felnyitottad, nyisd föl nékem is a te kins<:.envedésed érdeme tiltal akkor, mikor 
bünós lelkem az én testembül kiszakad, és e szarándokságbrtl fogadj bé a<:. örökké
való ha<,dba. 

A középkori áldozócsütörtök hazai liturgikus világából a paraszti sor
ban bujdosó szakrális hagyomány még mást is megőrzött. 

Annak emlékezetére, hogy Jézus tanítványait kivezette az Olajfák he
gyére, e napon mind a keleti, mindpedig a nyugati egyházban körmene
tet tartottak. Ennek a megemlékezésen túl bizonyára könyörgő jellege is 
volt: a vetéstől akarták távoltartani a rontás szellemét, illetőleg megnyer
ni vele a megnyílt ég különös áldását. Nyilvánvalóan ezzel függ össze a 
Pruisz János váradi püspök Pontificaléjában olvasható szentelmény: be
nedictio panis, quae diebus dominicis, vel in festo ascensionis. Népi 
utóéletéről sajnos, nem tudunk. 

A szokás a középkorban a kalocsai egrllázmegyében is biztosan élt.16 

Miután Szeged ekkoriban a kalocsai egyházmegyéhez tartozott, valószín u, 
hogy az a szokás, hogy áldozócsütörtökön az alsóvárosi gazdák zászlóval 
fölvonulva még a közelmúltban is misét szolgáltattak, hogy lsten bő ter
méssel áldja meg őket, föltétlenül középkori eredetű. Utána áldomást 
ültek. 

Erd katolikus délszláv hívei a XVIII. században ezen a napon a szőlő
hegyre mentek.H Ercsiben a falut kerülték meg. Rokon hagyomány élt 
még a közelmúltban is Hosszúhetény baranyai faluban: a hívek kereszt 
alatt mentek föl a Zengőhegy tetejére, a Mária-képhez. Ez már a barokk 
Mária-kultusz fejleménye, a hagyomány nyilván még középkori. Részle
teiről sajnos, nem tudtunk meg semmit. 



Még szintén középkori liturgikus hagyományból sarjadt Torockó (Ri
metea) unitárius magyar népének Orbán Ba.lázst6118 megörökitett ünnepi 
szokása, hogy áldozócsütörtökön föl szoktak menni a Székelytó tetejére, 
ahol egész nap és este örömtüzek·mellett vigadtak, és "ottlétük emlékére 
magas csóvákat sioktak feltúzni." A szokás utólagos mondai magyaráza
tául úgy mesélik, hogy a hegyre vonulás a székelyeknek a mongolokon 
nyert győzelmét hirdeti. 

Nagy Mikl6s jegyezte föf19 azt a saj6menti Girincs faluban élő hagyo
mányt, hogy - miután Jézus a déli órákban ment föl a mennyekbe - déli 
harangszóra százával sietnek vissza a templomba, hogy "e percben az Ú r 
Jézust imádva, mintegy utána k.ri'ldjék legfontosabb kéréseiket az ég fe
lé." Úgy vélik ugyanis, hogy Jézu~ után amennyország egy órára nyitva 
marad. Végül a dicsóséges olvasót imádkozzák. 

Sz_ékesfehérvár-Felsóvároson, Esztergomban még ma is akadnak, akik 
a déli harangszó hallatára az ég""alatt, vagyis kint a szabadban mondják 
el az Úrangyalát. Kérésüket hitük szerint ilyenkor maga az égbeszálló 
Krisztus viszi az Atyaisten trónjához. . 

Hercegkút német eredetú magyar falu. Öregek még emlékeznek a Him
melfahrt hagyományára: a nép délután 1 órakor körmenettel, olvasót 
imádkozva, kiment a határba a búzavetésekhez. Innen templomi hála
adásra tértek vissza. 20 

Dusnok katolikus "rác" asszonyai nem körmenetben keresik föl a te
metőt. Ki-ki magában imádkozik, hogy halottjai Krisztus nyomán égbe 
jussanak. 

A békéscsabai evangélikus szlovákság régebbi hagyománya szerint21 
áldozócsütörtökön (stupenia) a tanyán gazdálkodó fiatalok kocsira rak
ták a már városban élő szülőket, hogy a határt, fejlődő termést ők is lát
hassák. A menyecske jó ebédet készitett a számukra; majd délután vissza
vitték őket Csabára. 

Sajátos módon Harta protestáns német asszonyai régebben áldozó
csütörtökön napkelte előtt mentek le vízért a Dunára. Megmosdattak 
benne, hogy egészségesek legyenek. Ebből a vízből orvosságul is eltettek. 
A most szedett orvosi füveket különösen foganatosnak tartották. 22 Mind
cz nyilvánvalóan a megnyílt ég áldásával függ össze. 

Egy múlt századvégi, nem egészen szabatos följegyzés szerint, ha e na
pon áldozásnál kicsik az ostya az ember szájából, akkor nemsokára meg
hal, és pokolba jut.23 A hiedelem bizonyára összefügg az egyháznak az
zal a régi rendelkezésével, amely a hívek számára az évi egyszeri szent
áldozás határidejéül áldozócsütörtököt szabja meg. Ha ez utolsó alkalom-
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mal valaki nem méltó Krisztus testének befogadására - mint a föntebbi 
esetben is - az bizonyára elkárhozik. Ebból sacjadt az a tréfás csengődi 
senteneia is, hogy áldozócsu törtökön gyónnak a lókötők, vagyis akik e ha
támapig gyónásukat nem értek rá elvégezni, azok hitüket könnyen ve
szik, haszontalan emberek.24 

Szintén ide sorolható az a hódmezővásárhelyi hiedelem is, hogy áldozó
csutörtökön vérré válik a bor az emberben. 25 E laikussá vált képzet sze
rint is nagycsutörtök misztériumát áldozócsütörtök pecsételi meg végle
gesen. 

Hevesaranyos palóc népe szerint26 a hegyek akkor keletkeztek, amikor 
Krisztus Urunk amennyekbe ment. A föld is emelkedett utána, de jézus 
intett, hogy maradjon. A föld erre megállapodott, de úgy maradt: nem 
ment egészen vissza a helyére. 

Ságúifalu hasonló hagyománya szerint is a föld utánament a menny
be szálló Krisztusnak. Amen szavára azonban megállott. Ebből lettek a 
hegyek, maga a Karaocshegy is. Tetejére az angyalok épitették a kápol
nát.27 



VAROVASARNAP 

A szó már nem él. A Sermones Dominicales egyik szentbeszéde az áldozó
csütör.ök nyolcadába eső vasárnapot (Exaudi) vaaro vasamap ( dominica 
öctavae ascensionis, dominica expectationis) névvel illeti, mert az aposto
lok Jeruzsáleniben visszavonulva imádság és böjtölés között várták a 
Szeodélek megígért eljövetelét.! 

Amikor eljött a mennybemenetelre következ6 vasárnap, az apostolok közül 
"mondnak vala - lrja2 az Érsekújvári-kóclex - némelyek ily beszédet: ma illik, 
hogy jójen az S<.entlélek, mert ez a nagy nap, kin Úristen teremté ez világot. A<.ért 
még ezen napon újojtja meg a<. S<.entléleknek miatta. Elmúlván a<.ért az nap, cso
dálko<.ak vala, mire nem jütt volna el. A<.onképpen Iének a<. másod napon bétfón. 
Nékik mondják vala: imáran ma keU eljőnie, mert hétfő napon teremté Úristen 
az égnek magasságát és elválasztá "'<. égen való vizeket a<. felden való vi<.ektul. 
/(jvé jelentvén Úristen, hogy a<.onképpen elválasztandók t:olnának az jó emberek 
és az mennyeiek a<. gonoszoktúl és ez földi emherektúl. Harmad napon mondának: 
ma jó el, mert ma tett Úristen ez felden plántáló fákat. Negyed napon mondának: 
ma teremté Úristen <J<. égen való. nagy két világosságokat, napot és holdot. A<.ért 
ma jó el. Eted napon mondának: ez mai napon numt mennyországba, azért esmég 
ez mai napon bocsátja el. Es igen szomorkodnak vala, mert nagy édes svvvel-lélek
kel várják vala. Hatod napon mondának: ez mai napon jö el, mert ez mai napon 
sz.envede embereknek váltsdgokért. Jmáron szombat napra kelvén mondának: et 
mai napon jó el, mert ez mai napon vagyon <J zsidóknak pünkestnek ünnepe napja. 
Mind e<. számos napok elmúlván nagy bánatban és nagy keserűségben esének_ T ar
tónak tanácsot és egymás akaratjával gyülekezének és menének ll<. édes S:cií<. MárU
boz, ll<. édes szúzeknelc virágábot és liliomához. Sirván, óhajtván kérik vala az 
édes Úrnak szent anyját, hogy imádna ó érettek." A Szentlélek most már rájuk is 
szállott. 

A föltételezett váróhét magyarul nem fordul ugyan elő, de ezt is említi 
a Sermones Dominicales (hebdomada expectationis). Okleveleinkben is 
előfordul (septimana Exaudi, septimana Exaudi Domine). Ez voltakép-
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pen kilencnapos időköz, amelyen a katolikus egyház az összes kereszté
nyeknek a hitben és szeretetben való egységéért szokott könyörögni. En
nek egyetlen népi nyoma ismeretes: Somorja jámbor asszoyai a csupasz 
oltárok előtt olvasós ájtatosságat tartanak az apostolok Szentlélek-várá
sának emlékezetére.3 

Egy múlt századból való, Czuczor-Fogarassy szótárában előforduló 
adat szerint a pünkösd előtti hétnek vöröshét vagy piroshét a neve. Szá
zadunk elején élő kalocsai öregek szerint ez azonban a pünkösd és Szent
háromság vasároapja közötti hét volt. A szegedi nép ajkán pünkösd hete 
a váróhét neve. 

A pünkösd ünnepét megelőző hosszabb-rövidebb böjtöt a Sermones 
Dominicales, magyarul Sz_entlélek adventje (ieiunium Spirítus Sancti), 
a szegedi régiség pedig pünkösd kántora" néven emlegeti. A szegedi nép 
idősebbje ezt még nemrégen is mcgtartotta. 

Csertalakos népének pünkösdpéntek fogadalmi ünnepe. 
Pünkösd sz.ombatja a szegedi tájon régebben fürdési kötelezettséggel 

járt, amelynek középkori, esetleg bizánci kultikus eredete aligha kétsé
ges. Még a múlt század végén is apraja-nagyja lement a Tiszára fürdeni, 
megmosakodni. Ha hajnalban törtjnt, akkor ez a tisztálkodás hitük sze
rint távoltartott minden betegséget. Ebből a hagyományból sarjadt, hogy 
a tiszai fürdőket Szegeden az újabb időkig mindig pünkösd szombatján 
nyitották meg. 

Görögkatolikusaink a napot a halottak emlékének szentelik. 



PÜNKÖSD 

Pünkösd a moldvai csángóknál román jövevényszóval ru~áli.l Minden 
népnél megtalálható valamilyen formában a tavasz megünoeplése, elő
varázsolása: a telet jelképező szalmahábot vízbe dobják, esetleg elége
tik. Mégis legjellegzetesebb talán a pünkosdi király és pünkosdi királyné 
választása, akik a tavasz eljövetelét, a termést, szaporodást akarják ti
tokzatos, részben már értelmükvesztett szertartásokkal biztositani. Ezek 
az ősi tavaszi ünnepek az európai népek megkeresztelkedésévelleginkább 
pünkösdhöz tapadtak.2 Az Egyház, ha oem is tudta teljesen kiirtani, ke
resztény tartalommal iparkodott megtölteni őket. A tavaszi virágzásban 
mintegy a Szentlélek ajándékát hirdette a híveknek. 

A pünkösdi király legrégibb hazai emlegetése: rex pynkestbyensis. lgy nevezi 
gúnyosan Kállay János Ferdinánd királyt Báthory Andráshoz intézett levelében.3 
Magáról a hagyományról való els6 magyar nyelvú följegyzések Geleji Katona Ist
vántól származnak (1647), aki ezekról a ,.farsangos, pünkösti királyokról" elmondja, 
hogy királyi ruhában óltih;tettetvén, egy falkáig f111lgokot királyok I'Yanánt viseUk, 
valamely királynak bistóriáját és f111lgaviseletét tünteti/c, teltetik, sót a né~óktól is 
mind annak ábrá~oltatnak lennie, de e~ csak addig tort, míg a komédia elvég~ódik, 
mely meglévén, mindjárt levonnák a királyi ékességet rólok és a magok visell 
ruhájokra s~orulnak. 

A XVII. századból Jánosi ~s Pálfalva gömöri magyar falukról tudjuk, hogy pün
kösdi királyt szoktak választani, aki rövid ideig volt ugyan a hatalom birtokában, 
de uralkodása alatt a legfóbb birói hatalmat gyakorolta a faluban, és királynak 
címezték. A XVIII. századból is vannak szórványos, de jelentéktelen falusi följegy
zéseink. 

A pünkösdi királyságért Dunántúl a legények lóversenyben vetélked
tek. Ennek jellegzetes birodalmi párbuzamai is vannak. 

1715 -ben a loretói (Sopron) szervita prior ezeket írja naplójába: fuit 
concessa recreatio: das Raidt des Pfingstkonig.r. Csepreg városkában a 



versenynek az volt a föltétele, hogy minden legény a tulajdon lován nye
reg és kengyel nélkül egymásután háromszor futott és kifeszített kötél
akadályokat ugrott át. 5 A győztes lett a pünkösdi király, akinek tilosba té
vedt lovát, jószágát büntetés nem érhette. Ha kocsmába tért, koronafor
mára font virágkoszorút kapott a lányoktól, és azt az egész mulatság alatt 
a fején hordta. Engedelme nélkül táncot nem rendezhettek. Más helye
ken még az is a kiváltságai közé tartozott, hogy minden lakodalomra, 
mulatságra hivatalos volt. A község rovására minden kocsmában ingyen 
ihatott. Jószágát ingyen őrizték. Büntetést nem szabhattak rá. A dicsőség 
egy álló esztendeig tartott, és nyilván beletartozott a hajdani legénycéhek 
hagyományvilágába is. Megemlíthetjük még itt, hogy a pünkösdi király
ságért tartott lóversenyek színes, költői leírása olvasható Jókai Mórnak 
Egy magyar nábob című regényében. 

A pünkösdi királyjárás töredékes hagyományai Somogy magyarusodó 
német faluiban (Lengyeltóti, Bonnya, Teklafalu, Ecseny)6 is éltek. A 
Pfingstkonigreich Leányvár7 német legényei között is járta: a király
koronáért felsallangozott lovon versenyeztek. 

U goes a megyében az obsitos katonák közül választották a múlt szá
zadban a pünkösdi királyt, aki álarcot, fején papírkoronát, oldalán kar
dot, kezében fokost, mellén mindenféle érdemrendeket szokott viselni, 
és szedett-vedett tarka ruhába öltözködött. Egyébként rozZant gebére 
szokták ültetni. Kísérete: a palatinus, azaz nádor, egyéb főméltóságok, 
udvarnép szintén álarcban és tarka viseletben rajzottak körülötte. A fa
lun átvonulómenetet mindenfelől meg szokták dobálni: repült a sok tö
rött tál, rossz edény, hamuval telt fazék a király felé. A furcsa ünnepsé
get, mely nyilvánvalóan már csak töredéke egy teljesebb, az európai em
beriség primitívebb korszakába visszanyúló kultusznak, mulatság fejezte 
be. A pünkösdi király volt a bálgazda, a szokott kiváltságokkal. Uralko
dása azonban itt csak egy napig tartott.8 

A kiegyezés után Ferenc Józsefet pünkösdvasárnapján akarták királlyá 
koronázni. Valakinek azonban még idejében eszébe jutott a pünkosdi 
királyság egynapos dicsősége. A kedvezőtlen előjel elkerülése végett elő
rehozták pünkösd szombatjára.9 

Az ugocsai mulatság nyilván a b~szárkírály hazai hagyományvilágAból sarjadt. 
Takáts Sándor írja,10 hogy a XVI. században magyar és török katonának egyaránt 
pünkösd volt :t legkedvesebb ünnepe. A hadakozás ilyenkor szünetelt. A paripá· 
kat füveltették, a vitézek hazamenve ünnepeltek. Erre utal A borivóknak való, 
Balassi BAlint költeménye: 
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Aidott s-:.ép Pünkösdnek gyönyöríi idei~. 
Mindent egés<,séggel látogatd ege, 
Hoss<,ú úton j.irdlt.at konnyebbít6 r<,ek l 
Neked virágo:::t~ak bokrok, s<,ép violák, 
Folyó vi<,ek, k.utak csak neked tis<,tulnak, 
A<, jó hamar lovak is csak benned vigadnak. 
S6t még tt<. végbeli jó vité-z katonák 
At s<,ép s;;agú me<.Ót kik széjjel bejárják. 
Most a-:.ok is vigadnak, a;; időt múlatják. 
](j s-zép fzit't'll lévén bánik jó lovával. 
](j vígan lakovk vité-z barátjávt~l. 
S ki penig véres fegJ:-vert tis-:.títtat csís<.árral ..• 

Régi huszárezredeinkben. még a XVIII. században is huszárkirályt Yálasztottak, 
akinek hiYatala egyezett a pünkösdi királyéYal, és szintén csak egy napig tartott. 
Ez idö alatt azonban az óbesterig mindenki engedelmeskedni tartozott neki. 

A pünkösdi királyné archaikus alakja a pünkösdölés néven országszerte 
ismert ünnepi rekordációban manapság is él, sót Kodály Zoltán kórus
kompozíciója révén már az urbánus magyarság tudatába is belekerült. 
Egyes részletei a Cantus Catholici (16s 1) pünkösdi énekével egyeznek. 
Tudjuk, hogy ez az énekgyűjtemény ősi élőszavas népi gyakorlatot is rög
zített. lgy föltételezhetjük, hogy a hagyomány már a magyar középkorban 
élt. Kardos Tibor szerint11 a pünkösdölés emlékeztet a májusi grófnő ün
neplésére, amely Bologna városában már a XIII. században virágzott. A 
szokás a vándordiákok révén onnan terjedhetett el az Alpokon túli or
szágokba, így hazánkba is. Meghonosadását tanúsíthatja, hogy a tavasz. 
királynőie ünnepe Nagy Lajos udvarában már ismeretes. Természetesen 
nemcsak a tavasz természetes emberi öröme, hanem az egyházi ünnep 
liturgiája is tükröződik benne. 

Dömötör Tekla a XVII. századból idéz12 egy székelyföldi egyházi ren
delkezést, amely szerint tilos a királynéassz.ony-ültetés, ami nyilvánvalóan 
a pünkösdi királyné kultuszára vonatkozik. 

A pünkösdölés legrégibb ismert népi szövegét Dugoni;s András je
gyezte föJ. 13 A szokást az ország számos vidékén máig ismerik. 

S:t_egedról származik14 a játék elsó részletes följegyzése Miskoltzy István tollából: 
.,Hat lányok tiszta fehér nyak-kendóYel, ollyan ing-Yállal és köténnyel, fejeken 

virág-koszorú, jobbjokban liliom-levelek és párosan öszve fogódzYa (legidösbik 12, 

legfiatalabbik 7 esztendős lehetett) illyen képpen játszák szerepeiket. Jobbjokbaa 
leYÖ liliom leveleket lógázya minden mcsterség s bizonyos mérték nélküli han•"'" 
de még is érthetőleg, imígy énekeltek mindnyájan: 



Megjelent a pünkö1d napja, 
Mellyet Kri!z.tu! ígtrt val4, 
Midón mene mennyoT!<;ágba 
Mindenek láttára, 

A pünkös/ne.!?. jeles napján 
Sz.ent lélek l !te nt kiUdötte 
Megerósitni !<,Ívöket 
Az. apostoloknak. 

Tüz.u nyelveknek I<,óllása 
Ogy mint !<;eleknek :;;ligása 
Les-zállott az. ó fejekre 
Nagy hirtelerl!éggel. 

Ezen ének után lépett a leányok legidósbikc, és szinte zöld liliomát lógiiZ\'3 imígy 
énekelt: 

Minekünk adattasJék s<,ent lélek 1Tllllas<,tja, 
Mellytól drnyékoz.taték a !<,ii<.ek vitdgiJ, 
Midón őtet Gabriel üdvöz.ölve áldta, 
S testbe öltö<;ólt igét keblébe fogaita. 
S<.iíz anyától sz.ületett Kris<,tus istállóba, 
Kint és halált sz.envedve jutott koporsóbtt, 
És 1Tlllgát megjelentetvén /eltámad:isába, 
Tanítványi láttára méne memzyorsz.ágba. 
Punköst nopján sz.ent lelkét lsten elküldötte, 
Az. apostolok sz.ívét megerősítette, 
t!.s sz.ent igéiit az.ok lelkébe öntötte. 
Hét féle ajándékot akkoron vevének, 
Hogy minden nyavalyákat által élhessenek, 
A sz.envedés óráján el ne csüggedjenek, 
Hanem mindent lstenért jó s:;;ívvel túrjenek. 

Ez után a 2-dik leányka lépett elő, és azon képpen forgatván kezét nem énekelt, 
banern ezen verseket mondá el : 

O te örökkétig pirosló sz.ép róz.sa, 
Kit az. égi dongó ámbár megmardosa, 
v érével megmosa mindeneknek wa, 
Hogy légy ház.as társa. -

J-dik leány verse azon képpen elő adva: 

Egy kis febérségben tulajdon lstenség; 
Hisz.lek, hogy jelen vagy, ó te drtig11 sz.entség, 
S'<,entséges lstennek csudál4tos t•olta 



4-dik leány versei: 

s -dik leány versei : 

6-dik leány versci : 

Adámnak· vétkéért maga fi ját adta. 
Kelj fol- úr l stennelr. odlasztótt serege 
F öltets<.ett már néked egek fényessége. 

En gyiinge 'ró-;;sácska vagyok, 
Ev szavaimból hall;átok, 
Friss éiszaka járok 
E.des s-;;ülóimnek kellemes kertjében 
Úgy kinyütam én is, mint dol4 s-;;IJMn. 

Légyen foldeteken gyümölcs, bor és bú<.tJ, 
ki; új MessiiisntJk kibimbód':!.ott ágtJ, 
Júda nem<.etségnek királyi pálcájtJ, 
S király-koronájtJ. 
A<. lsten áldása·s<.álljon e<.en háutJ 
Mint régenten szállott az apottololutJ. 

Ezt királynénak nevezik; fehér fátyol fedi el képét, s leginkább a legfiatalabbik 
szakott lenni, és ettől tn ég mindig ezen verseket hallottam : 

l?.n kicsinyke vagyok, 
Nagyot nem áólhatok 
De még is Isiennek dícséretet mondok. 

Ezek után egyik ll.ilép a ti,ibbiek közül, s a királynéhoz ezen verseket mondja: 

A Karsai ro:;sa kihaj/ott az útra 
S<.edje föl királyné arany kos<.nrliba. 

V égre párosan öszve ölelkezve, és lassú táncz-forgás közott im igy énekelnek: 

Mi van ma, mi van ma, piros p~nkösd napja, 
HoZntip les<.," holn~p les':!. a második napjtl 
AndretJs 
Boluétás 
Felséges jó tánqos 
]ól megfogd, jól megfogd a lovad kantdrát, 
hogy el ne tipossa, taposstJ a pünkösti rd-;;sát. 

Ez után megajándékoztatYa ismét párosan elmennek. 



Egyes helyi változatokban S~ent Or~sébet ass~ony a pünkösdi király
né. Sebestyén Gyula azt gyanítja, hogy itt Arpádházi Szent Erzsébetról 
van szó, aki gyermekkorában lett menyasszony, és akinek legendájában 
az ismeretes rózsacsoda szerepel. Az előforduló Adorjás bokréttis pedig 
édesatyja, András király volna. A föltevés megerősítésre szorul. 

A pünkösdi király és királyné hagyományvilágának bemutatásában 
még megközelítő teljességre sem törekedhetünk. 

Nádas (Trstin) egyik plébánosa Sverteczky Lipót pünkösdi rózsaün
nepély rendezésére tett alapítványt ( 18 3 5). Kamataiból minden év pün
kösdjén egy jámbor parasztlányt díszes keretek között megjutalmaztak és 
ártatlansága jeléül rózsakoszorút tettek a fejére. t 5 Ez az épületes kezde
ményezés a középkori pünkösdi királyné-választásoknak kései vissz
hangja. A nádasi pap példáját később máshol is követték. 

Egyik XVIII. századbeli balasi kéziratban református pünk!isdi köszöntöt16 ol
vashatunk: 

Régen a Noé giZlambja 
Hogy megs~únt 11 vi~ö~ön habja, 
Báriúnak ne lerme rabj11 
Zöld ágat vitt be 6 s:tája. 

Bn is az_ért mint :r.öld ággal, 
Békös:r.önök bo:r.sánnával. 
Legyen a:r. lsten e:r. bá:r.:r.al. 

A zöld ágat, a tavasz jelképét, amelyre versezetünk is utal, sok helyen 
ki szokták tűzni püskösd hajnalán; az egész háztájékat feldíszítik vele. 
A hagyomány nyilván még középkori. Szívósságára jellemző, hogy XVII. 
századi evangélikus zsinatok határozata értelmében megtartandó az a 
szokás, hogy a diákok pünkösdkor zöld gallyakkal ékesftsék föl a szent 
épületeket. Ez azonban ne lövöldözéssel, vagy más szertelenséggel tör
ténjék, banern éneklésselP A bánáti katolikus bolgárok is hajlékukat 
bazsarózsával (buzdur) és virágzó bodzaággal (trambaz) díszítik.171"' 

Piros pünkösd hajnalán a s~egedi táj népe - Tápé kivételével, amely 
úrnapján díszít - zöld ággal: fűzze!, de főleg bodzával ékesíti föl háza
táját, különösen a kerítést, ablakot, de régebben a vizimalmokat, hajókat 
is. Ez a bodzázás, ami Ús~entivánban a legények dolga és a lányoshá
zakra is kiterjed. A szegedi tanyák népéből települt Csólyospáloson azért 
tűzik ki az ágakat, hogy - mint mondogatják - az Isten haragja, vagyts 
a mennykő elkerülje a házat. Az ünnepek után régebben ezeket a bodza-



ágakat eltették, és ha valakit s~.,él, azaz szélhűdés ért, megfüstölték vele. 
Az újkJgyósiak a pünkösd hajnalán szedett bodzavirágot foganatos or
vosságnak tartják. A kis<;omboriak a zöldágakat pünkösdkor nyiló virá
gokkal is megtúzdelik. 

Ugyancsak a kiszomboriak az ünnepen kenyeret szoktak elégetni. Ha
muját a gabonaföldre szórják, hogy az aratás gazdag legyen. Szerenesés 
lesz, ki pünkösd hajnalán születik. Pünkösdi rózsát szoktak szórni ilyen
kor a mosdóvízbe, hogy egészségesek legyenek. 

Apátfalván az öregek úgy·tartották, hogy a pünkösdi bodza leveléból 
és virágjából főzött ital orvosságaminden betegségnek. Az a göcseji szo
kás, hogy a pünkösdi rózsa levelét megszárítják és a beteg tehénnek ad
ják, halavány nyoma a régi pünkösdi liturgiának. 

S<;ékesfehérvár-Felsővároson a várandós asszonyok fürdővizébe szá
rított pünkösdi virágot, ágat szoktak tenni. Bátya "rác" öregasszonyai 
a bodzát szentképhez tűzik, ott megszárad. Ha a családban köhög valaki, 
ebből főznek teát. 

Zöld ággal díszítettek az erdélyi és szepességi s<;ás<; legények is. Az 
előbbiek kalapjára a Jányok virágkoszorút tettek.t8 

Aki a pünkösdi harmatban megmosdik, azon a palóc litkeíek szerint 
nem fog a nyári nap.19 

Az ünnep liturgikus sajétosságairól, egyházias ihletéseiról emlékezve, először 

hallgassuk meg Bod Pétert: a Piisluzbáránynak megétele után a ~engének bémutatá
sától fogva, ötven napot számláltak, a~ ötvenediken az. lstennek áldozatot mutat
tak a me<,ei áldásért, amely ugyan ünnep volt és görögül pentekosté, ötvenedik, 
a mi nyelvünkön abból formáltatott szóval mondatik pünköstnek. Ez nevezetessé 
tétetett r>s;ztán, midón a Sr_entletek az apostolokra elküldetett. NemcJak azt az öt
verredik rrapot tartották pedig irrrtep11ek, hanem az egés;; ötven napokat, amelya
ken ltetn böjtöltek, térdet nem hajtottak, bqnem fennállva könyörgöttenek, s<.ent 
éneklé.rsel töltötték idejeket, kivált a halléluját mindenütt énekelték, amelyet a 
negyvert napi böjt idején nem crddeedtek. Sr_ent Ambrus így szól: az. Or rendelte, 
bogy a negyven napokon sz.omorkodjurrk, nz ötven napokon pedig örvendjünk..20 

Erre az örvendezésre emlékeztet az ország egyes vidékein (Szeged. 
Zenta) a húsvét és pünkösd közötti időszaknak ::;öldfarsang, bárányfar
sang elnevezése is. Budaörsön hasonló: Lamplfasching.21 Ilyenkor már 
ismét szabad a menyegző. 

A liturgiatörténetből tudjuk, hogy a középkorban a szél zúgását, amely 
a Szentlélek eljövetelét megelőzte, úgy akarták utánozni, hogy a nagy
mise szekvenciája: veni Sancte Spirítus . .. előtt kürtöket és harsonákat 
szálaltattak meg. A tüzes nyelveket helyenként égő kócokkal jelképez-



ték, amelyeket a templom padlásáról a hívek közé dobáltak. E veszélyes 
szokást sok helyen rózsának és a felhőt jelképező, természetesen szeme
letlen ostyának hullatásával cserélték föl. Néhol galambokat eresztettek 
széjjel a templomban. Magyari István Az országokban való sok romlá
soknak okairól elmélkedve, a még eleven szokást megörökítve, gúnyosan 
írja: az pünkösd napi fa galambnak mínt ba mennyból Szent/élek jőne, 
alábocsátása.22 A székelyföldi Csíkdelne templomának középkori szent
ségházába régebben pünkösd napján fehér galambot zártak, amelyet mise 
alatt szabadon eresztettek.23 

Somorja jámbor asszonyai még a közelmúltban is pünkösd hajnalán 
az egész templomot földíszítették piros pünkösdi rózsával, és amikor el
készültek, a templom ajtaját, ablakát sarkig kinyitották, hogy széljáráf 
legyen az első pünkösdi szélvihar emlékezetére.24 

Budaörs német népe pünkösd reggelén nyitva szokta tartani az abla
kokat, hogy a Szentlélek átjárja a házat. A pünkösdi esővizet (Heiligen
geistwasser) elteszik, és szemborogatásra használják. 

Jámbor szegedi öregek szerint a szél a Szentlélek szájából jön. Nem jó 
tehát szidni, mert a szél, azaz szélhűdés, guta szele éri, üti meg az embert. 

Számos Máriát dicsérő kegyhelyünknek, így Csiksomlyónak, Radná
nak, Mátraverebélynek, Máriakönnyének, Pálosszentkútnak, és még több 
másnak pünkösd is búcsúünnepe: a Szentlélek hét ajándékát az ő mátká
ja, az Apostolok Királynéja, közvetíti a hivő lelkekbe. Szegedi hiedelem, 
hogy aki tisztalelkű, az pünkösdkor meglátja a Szentlelket Pálosszentkút 
vizének tükrében. 

Orbán Balázs írja,25 hogy a Sz.éphavas tetején egy kápolna romjai lát
hatók, amelyet a Szentlélek tiszteletére emeltek. Ide gyűlt össze régen, 
minden pünkösdkor a kilenc moldvai csángó falu lakossága fehér ruhá
ban, aranyhímzésű fehér zászló kkal, ezt énekelve: Zeng az erdő, zúg a le
<.:ele Mária örömére ... Itt találkoztak csíki testvéreikkel. Zászlaikat ösz
szeérintve, együtt mentek a somlyai búcsúra. Visszatérőben az egész nép 
elkísérte őket a Széphavasig. Itt miséztek, mulattak, s jövő évre találko
zást adva egymásnak, érzékenyen köszöntek el a távozó rokonoktóL 
1744-ben a járványok miatt eltiltották a moldvai csángók hazajárását. 

* 
A liturgia szavaival: a Szeodélek hét ajándékával megtijítja a föld szí

n~t és betölti híveinek szívét. Lángra lobbantja bennük a fervor caritatis 



tüzét, a felebaráti szeretetszolgálat készségét, minden rászorulónak ön
feláldozó gondozását. 

A középkori ispotályok különös biZalommal helyezték magukat a 
Szentlélek oltalma alá.26 Titulusukat közvetlenül vagy közvetve a római 
Szentlélek-társulat (Confraternitas S. Spirítus in Urbe, ismertebb olasz 
nevén S. Spirito in Sassia) ösztönző hatására választották. Ehhez azon
ban tudnunk kell, hogy a XII. század végén Montpellier városában egy 
Guido oevú gazdag francia nemes olyan társulatot alapított, és helyezett 
a Szeodélek oltalma alá, amely fő feladatának a szegények és betegek 
kórházban, ispotályban való gondozását tekintette. 

Itt a szegények, betegek, elhagyatott árvák, öregek találtak otthonra, 
ápolásra. A betegeket hajlékukban is fölkeresték, a szegényeket élelem
mel és ruhával támogatták. Az elöljáró (magister, másként praeceptor) 
és alattvalók egyaránt laikusok: testvérek és nővérek. Ez utóbbiak a nő
ket és gyermekeket gondozták. 

Montpellier mellett a rend másik anyaháza a római Hospitale S. Spi
ritus in Sassia lett. Ennek körzetéhez tartozott hazánk is.V A rend nyu
gat- és közép-európai házainak száma a XIV. század folyamán elérte az 
ezret. Magyarországon eddigi adataink szerint Nagyszebenben (I 191) 
és Budán (I 3 30) túnnek föl először. Régi oklevelek utalnak még Maros
vásárhely, a barcasági, német lovagrend-alapította Földvár (Marienburg, 
Castrum Mariae) és Glurni (?) ispotályaira is. Szentlélek-kórházakról tu

dunk Bártfán (I446). Adatok híján nehéz eldönteni, hogy Nagyvárad 
(I H 9), Kassa (I 363), Lelesz (I405), Pécs (I 497), továbbá Lócse, Sáros
patak, Gyöngyás, Sajólád középkori Szentlélek-ispotályait szintén a rend 
alapította-e, vagy csak ihlette őket. 28 Biztos azonban a pécsi dominiltánus 
(I 497), továbbá a szegedi premóntrei apácák (I 5 I I) kolostorainak, ille
tóleg ispotályainak. a S. Spirita in Sassia-val való kapcsolata. 29 

E Szentlélek-ispotályokat, egyúttal a devotio moderna hazai bizony
ságait majd mindenütt a helybeli polgárság áldozatkészsége tartotta fönn, 
részletekról azonban itt nincs módunkban szólani. 

344 

A Szentlélek kultusza, illetőleg titulusa természetesen már az Arpád-korban fel
túnik. Oltalma alatt éliott a bencés Ber1_étemoaostor (XII. század), Bátmonostor 
(XIV. század), a pálos Piliss1_entlélek (u6,). Dédes (q46), }ol.rva (14n), a fran
ciskánus Nagyvárad (!,Ol), az ágostonrendi Hrapkó (I,J4), az antonita &ssa 
(1 '6,) kolóstora.30 

Szentlélek-oltárok: Buda (Magdolna-templom ''90), Sopron (1401?).31 

Ami hazai ikonogréfiáját illeti, Zsigra (Schigra, Zehre) templomának egyik fal
képén a Szentlélek glóriás aggastyán alakjában jelenik meg.32 Két kézre fogott 



kendőben kilenc gyermek, vagyis a Léleknek Szent Páltól felsorolt (1. Kor. 12, 8-
to) kilenc ajándéka: A Lélek t1jdndékait pedig kiki 11:r.ért k11pja, hogy hiiS<,náljon 
vele. Egyik ugy11nis 11 Lélekt6l 11 bolcsesség 11dományát kllpj11, 11 másik 11 tudás t~do
mJnyát ugy11nt1ttól a Ulekt6l, a h11rmadik meg a hitet kllpja ugytinabban 11 Lélek
ben, v11gy 11 gy6gyítás 11domdnydt ugytinabban a Lélekben. E:r. csodatevó btltalrn<Zt, 
11ma:r. meg 11 prófétálást, egyik a s:r.ellemnek elbírálását, másik tobbféle nyelvet, 
4 harmadik vis:r.ont 11 nyelvek megfejtését. Minde:r.t 4tonban egy és ugyana:r. a Lélek 
múveli, tets::,ése s:r.erint os:r.tva kinek-kinek.. 

Piinkösd csodáját, a Szentlélek eljövetelét ábrázolja Csílr.s:r.entlélek (Leliceni, 
1 po), Nagys:r.eben (kálvária, I y to), S:r.ás:r.sebes (Sebi~ul Sase~c. 1 !14) főoltára.33 

A Szentháromság személyei között való ábrázolásról máshol szólunk. 
Ma élő titulusok: 

Es:r.tergom: Dévényúí/alu (Devinska Nová Ves), Jpolytolgyes, Kátló (Kátlovce), 
Pernek, Péterlak (Petrova Ves), Piliss:r.entlélek, Budapest-Herminame:r.ó. 

Besztercebánya: Zólyomlipcse (Sohler-Liptsch, Slovenská Lupc!a, 1 no), Bes:r.ter
cebányt~ (t6so) .. 

Rozsnyó: Oldalft~la (Stranské u Tornale), S:r.omolnok (Smolnik, 1666), Fulek
sávoly (Savol, !Sos). 

Szepes: Zsegr11 (Schigra, Zehra, XIII. század), L6cse (franciskánusok), Leibic 
(Libica), T11rn6c (Liptovsky Tmovec). 

Eger: Gyóngyös (kápolna, IS4o?), S:r.ub11 (1710), Alsóábrány (!7so), Buklr.s:r.ék 
(m9). Aldebr6 (176o), PJs:r.t6 (!76s). Hort (1779), Tis:r.agyulahá"ta (1917), Tarna
leles::,. 

Kassa: IVrdlybelrnec (Královsky Chlumec, 1 no), S::,epsi (t H 1), Kllss11 (t no, 
kápolna), Nt~gyk6pat1Jk (K vakovce, 1771), Koskóc (Kolkovce, XVIII. század), 
Alsóberek (Brestov, 1919). 

Szatmár: S::,t~tmdrnémeti (középkor), VdU4j (1771), Me<.6petri (Pc:stre~ti. 1786), 
Gálospetri (Galo~ Petrei). 

Győr: Sopron (tui). 
Szombathely: Rédics, H orodtnddaljn, Boba. 
Veszprém: Csurg6;··1Vskorpád (kápolna), Porva, Riny11kovácsi (kápolna). 
Székesfehérvár: Remete (Kertváros, 1941). 
Kalocsa: SoltvtJdkert (1809). 
Csanád: Réluis (I J 90, elenyészert). 
Nagyvbad: Olas:r.i (1749). 
Erdély: Csílr.s:r.entlélek (Leliceni), Kds:r.onjt~A:ab/t~lvll Oacobeni), Ké:r.dis:r.entlélek 

(Sanzieni), Tur (Tiur). 

A Lelki Paradicsom Szentírásból összeszedett litániája jellegzetes 
megnyilatkozása a barokk jámborságnak. Terjedelme miatt sajnos nem 
idézhetjük. 

Említésre méltó végül, hogy a pünkosd az Arpád-korban keresztnév
ként is fölbukkan. up. Clauigeri eisdem viniloribus Píncusd, Kereu.'M 
Viselője nyilvánvalóan erre az ünnepre született. Az időbeli távolság 
miatt kérdéses, hogy a Pünkostí családnév a keresztnévből származott-e. 



úRNAPJA 

úrnapja a szegedi eredetű Lányi-kóclexben s~entvérnap, a Szenthárom
ság vasárnapját követő csütörtökre eső parancsolt ünnep. 

Az Egyház a nagyheti gyász miatt nem ünnepelhette méltóképpen az 
Utolsó Vacsora misztériumát, az Oltáriszentség szerzését. Bár csütörtök 
ősidőkől fogva egészen napjainkig az Oltáriszentség emlékezetére ren
delt nap, mégis sokáig hiányzott a Kenyér és Bor kiváltságos ünnepe. 

Kialakulását a kalendáriumi megfontolások mellett az Oltáriszentség 
sajátos középkori kultusza ihleti. Ugyanis a szentostya megszentelő ere
jéhez, gonosz és ártalmas dolgokat elűzó hatalmához már a kora közép
korban számos jámbor képzet és szokás, olykor babona fűződött, ame
lyeket az Egyház is részben helyeselt, részben tűrni volt kénytelen. Más
felől a középkor utolsó századaiban felbukkanó eretnekségek éppen az 
átlényegülés misztériumát vették tagadásba, amelyekre az Egyház az 
eucharistikus hit ünnepélyes megvallásával felelt. 1 

Az előzményekhez az is hozzátartozik, hogy valamikor égiháború ese
tén a Szentséggel körüljárták a falut, hogy a földeket megoltalmazzák 
vele. Egyébként is általános szokás volt, hogy az Oltáriszentséget meg
hordozták a tavaszi vetések között, hogy egyrészt távoltartsa tőlük a ter
mészeti csapásokat, másrészt pedig, hogy bóséges termés járjon a nyomá
ban. Ezekből az áldáskérő felvonulásokból, theophorikus, azaz Oltári
szentséggel olykor lovon, sőt hajón történő körmenetekből is indítást ka
pott az úrnapi processzió, a Karaocs vidékén gulyibajárás, amelynek a 
négy világtáj felé adott áldása ma már szimbolikus jellegűvé vált, régeb
ben azonban nagyon is gyakorlati rendeltetése volt: az embernek, föld
nek, zsendülő vegetációnak megáldása.2 A négy áldás egyébként aligha
nem hazai liturgikus fejlemény.3 

Az ünnep megkedveltetésére közvetlenül sokat tett a XIII. században 



Szent Júlianna, lüttichi apáca, aki egy látomásában a teliholdat látta, 
amelyból azonban egy darabka hiányzott. Ménnyei sugallat révén meg
tudta, hogy a hold az egyházi évet jelképezi, hiánya pedig az Oltáriszent
ség ünnepe. 

Julianna látomása többek között Pantaleon Jakab lüttichi papot is 
megindítottá. Jakab később IV. Orbán néven pápa lett. Éppen Orvietó
ban nyaralt, amikor hírül vitték neki, hogy a közeli Bolsena városában 
az ostya a pap kezében átváltozás alatt vérezni kezdett (12.64). Ismeretes, 
hogy a csodát egyik vatikáni freskón Rafael is megörökítette. Orbánt a 
csoda most már arra bírta, hogy úrnapjának megünneplését az egész Egy
házban elrendelje,4 Aquinói Szent Tamást pedig megbizta az ünnep mi
séjének és zsolozsmájának összeállításávaL A filozófus Tamás költőként 
is remekelt: az ünnep szekvenciája (Lauda Sion, Salvatorem) és körme
neti énekei (Pange lingua gloriosi, Sacris Sollemniis, Verbum supernum) 

a középkori himnuszköltészet legcsodálatosabb alkotásai közé tartoz
nak. Számos szép magyar fordítást ihlettek, köztük a két legnagyobbat, 
Babits Mihályét és Sík Sándorét, továbbá Szedő Dénesét. 

Az úrnapi kultuszt éppen hazánk a legelsők között karolta föl. Kelte
zésekben hamar felbukkan. 117 1. Kolzsvár: quinta feria proxima ante 
festum SS. Corporis Christi. qoi. Nagyszeben: feria sexta post festum 
SS. Corporis Christi. I 3 I 3. Nagyvárad: in festo corporis Christi. I 31;. 
Székesfehérvár: in quindenis festivitalis corpori.,· Christi.5 Mindezek az 
adatok úrnapjának már virágzó kultuszáról tanúskodnak. Kibontakozá
sukban részük lehetett a latin (vallon) kereskedöknek és az erdélyi szá
szok rajnai kapcsolatainak is. 

Az újszerű eucharisztikus szemlétetnek és érzületnek állanak szalgála
tában hazánkban is a Krisztus Teste-társulatok, papi, olykor világi kö
zösségck: Buda, Pest, Magyaróvár, Sopron, Bazin, Pozsony (1}49· frater
nitas corporis Christi), Pozsonyszentgyörgy, Körmöcbánya, Beszterce
bánya, Selmecbánya, Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Lőcse (qoz, Bruder
schaft des heiligen Leichnams Christi), Kassa, Eger, Kolozsvár, Szász
beszterce, Nagyszeben (x n z, Gesellschaft d~ heiligen Leichnams, fra
ternitas excelsi ct mirifici sacramenti corporis et sanguinis Christi), 
Brassó városokban. Budán és Sopronban két Krisztus Teste-társulat is 
virágzott. Budán az egyiknek, amelynek a Mária Magdolna-templomban 
volt oltára, a magyarok, a másiknak pedig, amelynek oltára a Nagy
boldogasszony templomában állott, a németek voltak tagjai. Sopronban 
ellenben az egyikhez papok, a másikhoz pedig világiak tartoztak. Az első 
társulat Pozsonyban alakult, a többi általában a XV. században.6 

347 



E társulatok célja Isten dicsérete és Krisztus testének tisztelete. A ta
gok az Oltáriszentség dicsőségére minden csütörtökön énekes nagymisén 
vettek részt. Gondoskodtak arról, hogy közülük senki meg ne haljon az 
Oltáriszentség vétele nélkül, és hogy a pap illő kísérettel vigye a beteg
hez. A város szegényeit és az idegeneket a társulat temette eU 

Az Oltáriszentség tisztelete nemcsak azokon a helyken virágzott, ahol 
külön tiszteletére alakult vallásos társulatról is vannak adataink. Szeete 
az országban, falun-városon egyaránt sok Oltáriszentség tiszteletére szen
telt templom, kápolna, vagy legalább oltár állott. 

Későközépkori búcsújáró hely.eink túlnyomó része: Báta, Szeged, Kas
sa, Ludbreg (Horvátország), Vasvár, Győr, Pécs, Garams~entbenedek 
szintén eucharisztikus jellegű: a bennük tisztelt vérző ostya történeti és. 
kultikus hátteréről, egyben az imago pietatis hazai ábrázolásainak euró
pai összefüggéseiről a magyarors1:ági búcsújárásról készülő munkánkban 
szólunk bővebben.s 

Ez az eucharisztikus szellemiség úrnapját az egyházi év legnagyobb
ünnepei mellé emeli. Évszázadokon át a katolikus társadalomnak leg
ünnepélyesebb: dramatikus elem ekkel, misztériumjelenetekkel, látvá
nyosságokkal is színezett hitvallása, reprezentációja lesz belőle, amelyen 
- mint látni fogjuk - olyanok is tartoznak rész venni, akik foglalkozá
suk miatt helyhez voltak kötve (pásztornép), sőt a nem katolikusokat ís 
kötelezték a passzív ünneplésre. 

Az úrnapi körmenetekról szólva először a királyi udvar felvonulását, 
különös hagyományvilágát mutatjuk be, amelybe a középkor folyamán 
számos hazai sajátosság is beleszövődött. Értékes egykorú följegyzések 
maradtak róluk. 

Már az átlényegülést tagadó huszitákkal bajoskodó Zsigmodnak nagy 
gondja volt az úrnapi körmenetek fényes, hitvalló, egyúttal állampoliti
kai célzatú megülésére. Egyiken (142.4) az öreg IL Mánuel görög császár 
i~ megjelent, aki a török ellen jött segítséget kérni Budára.9 

Danieco Tamás modenai követ írja leiO a budavári körmenetet II. 
Ulászló idejében (1501). A király részvételével tartott felvonulás leg
nagyobb látványossága egy jóslat megjelenitése volt. Eszerint a mohame
dán hitnek csak akkor lesz vége, ha Mohamed koporsóját sikerül szét
rombolni. Ezt a következőképpen adták elő: Mohamed mecsetjét föl
állították, koporsó függött benne, melyet a szultán és számos basa vett 
körü1. 11 Amidőn a király és a körmenet a mecset elé ért, óriási tűzsugár 
sújtott le a koporsóra és ezt, valamint a körülálló törökök nagy részét 
lángba borította (ezek úgy látszik, bábok voltak). Ami pedig el nem 



égett, azt a magyarak óriási tömege megrohanta, botokkal, kövekkel 
í~é-porrá zúzta, sőt . fogaival is szaggatta. A főtér közepén igen csinos 
szökőkút állott, melyből egész nap kitünő bor folyt. A tömérdek nép bög
rével,, fazekakkal, kalapokkal merített belóledőt némelyik csak a szá
ját tartotta a borsugárhoz. A sürü tömeg közé kappanokat, ludakat és 
galambokat dobáltak. A követ megje.gyzi, hogy ~oha életében iÍyen nagy 
ünnepet nem látott. 

II. Lajos fényes úrnapi oltárt emeltetett és a királynéval együtt meg
jelent a körmeneten apródjai kíséretében, akik égő gyertyát tartottak ke
zükben, és a körmenetben az Oltáriszentséget kisérték. A menetben erek
lyéket, kereszteket; képeket hordoztak körül, amelyeket bíborbársony
nyal kötöttek a hordó eszközökhöz. Az ereklyetartókat viciggal díszítet
ték föl, de már ekkor is hintettek a Szentség elé rózsát és más virágokat. 

A középkor elején.nálunk még nem ismerték a mojlstranciát és így az 
Oltáriszentséget csak kehelyben vitték. A szepesi zsinatnak egyik kánon
ja arra enged következtetni, ltogy a körmenetben több Oltáriszentséget 
is vittek, és mint mondottuk, az ereklyéket is körülhordozták.12 

A baldachin alatt vitt Oltáriszentségen Szkhárosi Horvát András így 
csúfolódik: 

Viseled a~ bálvánt úrnapján árnyékba.13 
Már itt említjük, hogy a következő században Komáromi Csipkés 

György elítéli, hogy Úrnapján superlát alatt is~onyú sok muzsikálással, 
leöv~ssel, dobolással, trombitálással, zászlókkal hordoztatik az ostya. 14 

Az ünnep további népszerűségére jellemző, hogy I 5~ r-ben az evangéli-
kusok is megtartják Szákon a körmenetet, de az ostya körülhordozása és 
imádása nélkül.15 

Talán a hajdani magyar hagyományvilágból is elárul egyet-mást az 
1 5 93.-ban München városában tartott úrnapi körmenet. Egyik jelenetét 
ugyanis a. magyar Barakha Miklós rendezte: a csoport élén magyar ru
hába öltözött zászlós, sárga magyar csizmában. Lovát strucctollak ékesí
tették. Amenetben Barakha fiai mellett egy törpe mór, továbbá muzsi
kások is felvonultak, valamint tizennégy zsidó és száz perzsa lovas. A 
menet közepén a fáraó lovagolt, a végén pedig tizenkét alabárdos követ
kezett. Az egésznek az exitus. Izrael megjelenitése volt a célja, ami egy
úttal talán a magyar népnek a török rabságból várt szabadulására is 
akart utalni.16 

A felsorolt szórványos középkori adatokból és utalásokból kitűnik, 
hogy hazai városainkúrnap ját nagy fénnyel illték meg. A már elmondot
takból érthető, hogy rendezésükben különösen a Krisztus Teste Társula-
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tok és céhek buzgólkodtak. K.assán a kereskedők céhe díszítette a balda
chint és hintette be fűvel a menet útját. A sz_ászkéz_di mesterlegények 
kezükben égő gyertyával, fejükön zöld koronával vonultak fel. t6Ja 

Pozsonyban a polgárok leányai söpörték fel a körmenet útvonalát 
(144o).f1 A város a menetben feldíszített frigyszekrényt18 is vitetett. 
Trombitások muzsikáltak, a bástyákon ágyúk dörögtek, a kapuban és 
utcákon díszőrség állott (1494). Valószínű, hogy az öt okos és öt balga 
sz_űz evangéliumi példázatából költött és 154J·ben előadott pozsonyi 
játék szintén az úrnapi misztérium egyik jelenetéből önállósult. 

A katolikus barokk restauri\ció a körmenetbe új elemeket iktatott, amelyeknek 
fényesebb, misztériummá teljesedő külföldi párhuzamait is ismerjük.19 Bod Péter 
bizonyára ezekre gondolva írja/0 hogy a processióba11 néhol 1. Ursula méf,yell a sok 
szii:zekkel, z. György öli a sári!Jinyt, J. ördögök ordítanak, futkosnak, hogy hatal
mokat elveS<,tették, 4· Krístóf hordozza ölében a kisgyermeket, 5. Kiztarilla a kAr
dot, kereket, 6. Borbála a kenyeret, pohárt, 7· Kere.<<,teló ]á11os,mutatja a<, lsten 
bárányát, 8. mások teritik a virágokat, zöld IÍgolt.llt, 9· némelyek énekelnek, 10. 

/iúza körül jámak, sz,entelik, 11. csengettyúkkel zörget nek, 1 z. lámpásokat gyújttt· 
nak és sok egyebet cseleksz,enek. 

Nagy szerephez jut a körmenetben a praefiguratio, vagyis ószövetségi elóképck 
megelevenítése és újszövetségi jelenetekkel való párhuzamba i\llítása. Különösen 
kedvelt a Frigyszekrény és Oltáris-<.entség együttese. Mint mondottuk, az úrnapi 
misztériumjelenetek előadásában céhek, jámbor társulatok, szerzctesgimnáziumok 
tanulói, közöttük is a diákok buzgólkodtak. 

A pozsonyi jezsuita gimnázium növendékei úrnapján (1628) az utcákon felállítntt 
oltárok elótt mondották a salutlltio·kat, vagyis ünnepi dicséreteket, a franciskánu
sok kolostora előtt pedig nyílt utcán bibliai jelmezben az Utolsó Vacsorát ábrázoló 
jelenetet adták el ö. 21 

A rozsnyai jezsuita gimnázium úrnapi színjátékának töredékes kézirata (166a) 
megmaradt: A sz,entséges Or testének ünnepe és processiója, melyet Michol felesé
géfül kicsú/olt Dávid király példájában, midón az, Or frigy s:;:.ekrényét a maga v.i· 
rosdba dücsóséges processióval heho<.ná. Királyok 6. A ro<.sny6bányaí Jé~us T ár sa. 
sdga iskoldiban tamdó nemes indulatú ifjúsiÍg 11 keres~tények elébe adott Omap· 
ján.'J.2 

A XVII. században a soproni körmenet elsö állomása a jezsuiták Szeot György
templománál, a második a királyi harmincados, harmadik a püspök házánál, a ne
gyedik pedig a barátok klastromán~k bejáratánál volt. Közbeo a jezsuita templom 
clött magyarul, a barátoké előtt pedi~ németül adtak el ó vallásos ját élé: okat. 23 

A kolozsvári jezsuita kollégium ifjúsága 1700 úrnapi salutalio-ja: Deus euchJ
risticus ... Dum /eriis Tbeophoriae sacris, per urbem atl domum parocbialem so
lenni pompa Íll/erretur, actione salutatus. Ab illustrissima ... juventute IICademic.a 
Cl audiopoli tana. 'V. 

Úrnapi vonatkozásai vannak még a Téko:;;ló fiú és a Jézus, Mária fia fraociskánus 
szereztctésú iskoladrámának,:!S a csíksomlyai misztériumiátékok múfaji előfutárai
nak. 



A XVIII. századból, Juhász Máté minorita szövegezésében28 maradt ránk az ur
napi játékok legrészletesebb hazai emléke: a prefigurációk egyik sajátos, hét jele
netból álló csoportoslt:ha. Címe : A Krisztumak érettünk való kinszenvedéséról b 
11émel;; példáiról, melyek előre árnyéko:;:tált. és jelemették jövendóbeli kíns:;:enve
dését és ártatlan halálramenését és megölettetését (1761). 

Az elsőben Saul, Dávid és Góliát történeteivel párhuzamosan az Utolsó Vacsora 
szerzéséról van szó. 

A második prefigurációban József panaszkodik bátyjaitól való dadatásáról és 
~ok nyomorúság szenvedéséröl, melyeket álmai is clórejelentettek. Utána a papj 
fejedelmek tanácsot tananak és Júdással a harminc ezüst pénzben megalkusznak. 

A harmadik prefigurációban Adám és ~va jelenete: a kígyó megcsalja öket, 
fölismerik bűnüket, majd az angyal átkozza meg öket. Párhuzam ul: Jézus a Gccemá
né kertbe megy imádkozni és maga mellé veszi Pétert, továbbá Jakabot és Jánost, 
Zebedeus fiait. 

A negyedikben Sámson a filiszteusok kezére kerül, Jézust elfogják é5 megkö
tözik. 

Az ötödikben az ártatlan Zsuzsanna vádolása. Párhuzamul Jézust a papi fejedel
meg vádolják és megítélik. 

A hatodik prefigurációban Náboth a maga sz6lójéért megkövetkeztetik. Jézust 
megkötözve a Pilátushoz viszik és halálra ítélik. 

A hetedik prefigurációban Kain és Abel története. Jézust megfosztják papi kön
tösétől, keresztre feszítik. Közbevetve Magdolna és János kesergése, a Szúzanya 
siralma. 

Sajnos Juhász Máté könyvéból nem derül ki, hogy e megverselt prefigurációkat 
előadták-e valahol: Miskolcon, Egerben, Lócsén, Aradon, Szegeden, Kolozsvárott, 
Nagybányán, Kézdivásárhelyen, ahol a XVIII. században a minorita rend barokk 
buzgósággal apostolkodik. 

Nagyfalusy Lajos értékes adatgyújtése és összeállítása27 nyomán még 
számos más jezsuita úrnapi játék híre is fennmaradt. Különös kedvvel 
elevenítik föl - természetesen deák nyelven - az Oltáriszentség ószövet
ségi előképeit: Rézkigyó (1617 Zágráb), 'E.gból hulló manna (r67r Tren
csén), (1674 Szakolca), Kánaáni szólófűrt (1667 Sárospatak, 1670 Tren
csén),2S Melkizedek áldozata (1609, 16r6 Zágráb, 1666 Nagyszombat, 
1668 Székelyudvarhely, 1713 Pécs), Izsák feláldozása (1616 Zágráb), 
illés prófétának és az Oltáriszentségnek kenyere (r667 Trencsén, 1671 
Lőcse, Munkács), Az oroszlánok vermében ülő Dánielnek angyaltól 'C!aló 
tápláltatása (1663 Trencsén, r666, 167s, 1676 Nagyszombat, 1672 Sza
koka, 1674 Kassa), De commedente exivit, cibus, vagyis: az evőból étek 
jött ki és az erősből édesség eredt (Sámson találós kérdése. Bírák 14, 14· 
1 66 J Selmecbánya), Ninive királya (Lőcse, év nélkül). 

Az újszövetségből merített ~ irgalmas Szamaritánus (1673 Zágráb). 
E szakrális játékokba olykor nemzeti vonásokat is belevittek. lgy 



Trencsénben előadásra került: Hungarica Ecclesia Providentia numtms 
tiltata ac gloriose provisa sive Daniel in lacum Leonum cortiectus et pane 
Deo ita mirabiliter providerzte past us tandem e carcere liberatus. Vagyis: 
A Magyar Egyház az isteni Gondviselés dicsóséges oltalma és szárnya 
alatt, vagy: az oroszlánok vermébe vetett Dániel, kit az isteni Gondvise
lés oly csodás kenyérrel táplált és végre börtönéból kiszabadított. 

Ellenreformációs célzatú: A tékozló fiúnak rnegtérése az atyai házba, 
t•agyis Magyarországnak visszatérése az OltáriS{.entségberz jelenlér.:ó Is
tenhez (1674 Lőcse). 

1668 úrnapján Székelyudvarhelyen, szabad ég alatt, magyar nyelven 
került előadásra a. Melki:r.edek áldozata. A nagyszámú nemesség között 
ott volt István moldvai fejedelem, aki azért jött át az erdélyi havasokon, 
hogy e színjátékon jelen lehessen. 

Egyéb úrnapi játékok: A testvéreinek örömlakomát adó egyiptomi Jó
zsef és a:r. utolsó vacsora vendégsége (1665, 1668 Trencsén, 1673 Szakol
ca). A lelki szomjúságot csillapító Oltáriszentséget egyik színi jelenet 
Mózesnek a pusztában való vízEakasztásával ábrázolja (1717 Eperje~. 
Selmecbánya). jerikó eleste (1650 Győr). jeruzsálem városárzak szaron
gatása Jeremiás próféta idejében (Győr, év nélkül). A templomépítő 
Salamon, a békekirály és Krisztus, a békesség királya (1637 Nagyszom· 
hat, qo6 Sárospatak), Józsua oltalompajzsa és az Oltáris:r.entség (1677 
Ungvár). 

Altalános volt a Társaság-irányította körmeneteken az Oltáriszentsé
get magasztaló, anyanyelven költött versezetek (carmina, rythmi) előadá
sa is, amelyeket angyaloknak öltözött gyermekek, ifjak mondtak el. Pécs 
(1688): magyar, német, horvát, Bécs (1712.): német, magyar, horvát 
nyelven. A szokás élt más helyeken, más rendekben is, mint már Juhász 
Máté méltatásánál láttuk. 

Az úroapi prefigurációs jelképek között külföldön is, hazánkban is talán a Frigy· 
steluény tűnt föl legtöbbször. Ezt örökiti meg egyik legszebb köztéri múemlékünk, 
a györi Frigyszekrény-szobor (17 J l) is, amelyet engesztelésül állítottak. 

A győri jezsuita. kollégium asyl~m. menedékhely volt. Ide menekült 1719-ben 
egy Weingassoer György nevezetű katona, akinek a várparancsnok a kiadatását 
követelte. Ezt a rektor régi egyházi kiváltságra hivatkozva, megtagadta. A katona
ság ezután vesztegzár alá vetette ai épületet, és megakadályozta a külvilággal való 
érintkezését, Igy az élelmiszerrel való ellátást. Sinzendorf bíboros, győri püspök 
a katooát a maga hatalmasabb védelmébe kívánta venni, úrnapi körmenet alatt 
a székesegyházba próbálta átmenteni. A mioistráns ruhába öltöztetett menekülőt 
azoobao a Duna-kapu órsége a Káptalaodomb aljáo fölismerte és rárontott. Dula
kodás közbeo a monstranciát kiütötték a pap kezéból, a Szentséget pedig össze-



tiporták. A megbotránkoztató eljárás engeszteléséül maga a király, III. Károly 
llllitotta az emléket. A hagyomány szerint az ostya porból fölszedett maradványait 
is elhelyezték a frigyszekrényben. 

A merénylet helyére állított emlék állványzatán a kínszenvedést ábrázoló kő
dombormü. Angyalok tartják fölötte a Frigyszekrényt, ennek tetején a megdicsőített 
Bárány: Felírása: 

PANI ANGELORUM INCORRUPTIBILI 
CAROLUS VI ROMAN JMPER AUSTRIUS 
REGNI APOSTOLICI CONSERVATORETVINDEX 
LAESAM ADORATIONIS CAUSAM 
CORRECfiS SEDUCTORUM AUDACIIS 
PERPETUAE DEPRECATIONIS MONliMENTO 
AD EXPIANDAM OFFENSI NUMINIS IRAM 
EX AVITA PIETATE 
RESTITUI JUSSIT ANNO SALUTIS 17P29 

A Frigyszekrény-Oltáriszentség együttese túnik föl a Szeged-alsóvárosi tetnplom 
sekrestyeszekrényének képdekorációján, a györi származású Falussi Zsigmond alko
tásán (1764) is. Az ajtószárny egyikén az Újszövetséget jelképező pápaalak egyik 
kezével elvonja a fátylat a mellette álló zsidó pap szeméról, aki az Úszövetség szim
bóluma. A pápa a másik szárnyon látható Oltáriszentségre mutat, amely a Frigy
szekrényen foglal helyet.30 E föltünő ábrázolás bizonyára összefüggésben volt Sze
geden is az úrnap drámájával, talán az alsóvárosi körmenetnek valamelyik barokk 
mozzanatával, eredeti inditékáról azonban biztosat már nem mondhatunk. 

Úrnapja a barokk időkben a katolikus Egyházhoz való tartozás kifeje
zésének, megvallásának ünnepélyes alkalma. Olyanok is részt vesznek 
rajta, akik körülményeiknél fogva vallási kötelességeiket nem teljesít
hették minden ünnepen. 

A debrődi confraternitas regulái (t6H) között olvassuk,31 hogy Jászóra, amely 
ebben az időben az egri egyházmegye székvárosa is volt, tartozik az. kongregáció és 
a leonfráterek mindnyájan úrnapján jászóra bemenni, a:;:. processióban, s jelen lenni. 
Az mint s:;:.okás, ketten-ketten az. fráterek és mindjárt az deákok előtt járjanak. De 
e:;:.t Krisz.tus Urunk dicséretire az atyjok és az dékánakval vagy legfőbb kanfráterek 
tizenketten O runk kornyüllegyenek: hatan egyfelől, másfelől is hatan a:;:. kanfráterek 
égó duplerelelul nagy ájtatosan és bu:gó imádságokkal tiszteljék mennynek és föld
nek Teremtőjét a:;:. szent irgalmasságban, és az ti:;:.enkettó menyelettül el ne távoz
zék és ebben az processióban kon/ráternek koszorú legyen az fején. Es így eképpen 
szalgáljunk az irgalmas Istennek, az ki az mi lelkünkért megholt, hogy halálunk után 
magához végyen az örök boldogságban az mi lelkünkt"t. 

Nádasdy Ferenc 1649-ból való utasitása szerinr32 tartoznak ók az mezei grófok, 
avagy marhapás:;:.torok a kovetke:;:.ókkel: tarto:;:.ik minden fertályos mester fejenkint 
úrnapjára minden pásztorokat céhben parancsolni, hogy Istennek, ó szent felségének 
tis-ztességére processióTa járjanak. Ha ki pedig közülök efféle keres-ztényi dolgot el-



múúztna, il me&nevetett bird, avagy ferttilyosmester egy /unt vias.<:,_al büme;se 

me&··· 
A körmenet után miruienik stéP böcsületesen a cébmesterbet menjen és at céb

mester bti:,.a e~tt at 6-laúrtjökkel egyet luirtöljenelt.. Annak utána hátábo:t:. bemen
vén, amit a:,. lsten ad, egyiUl költsék el . .. 

Az ünnep kivételes tekintélyére jellemző, hogy a hódoltság idején az 
úrnapi körmenetet a végeken, katonai táborokban is inegtartották. 
Ennek - emlékeztetve. a budavári mozzanatokra - időszerű szakrális 
célzata volt: az ellenséges hatalom megszégyen{tése.33 

Egy 1715-ből való rendtartás előírja, hogy a pásztorok egyik kezükben 
égő gyertyával, a másikban pedig kampós juhászbotjukkal vonuljanak a 
körmenetben a Jó Pásztort ábrázoló zászlajuk alatt.34 

Az ünnepélyes, már a Tridentinumtól ihletett barokk úrnapi hódolat 
egyesíti egy-egy város, közösség társadalmát, amint Szeged 1724. évi 
reprezentációjából,35 továbbá a tatai uradalom rendtartásából (x 8p)·'J6 
is kitűnik. 

A régi céhvilágban máshol is minden mester többnyire családostól je
lent meg a körmeneten. Németpróna (Siovenské Pravno) céhzászlajainak 
három rúdjuk is volt. Fiatal mesterek vitték. A többiek kezükben égő 
fáklyával vagy viaszgyertyával követték.37 A Moson megyei juhászok 
egyik kezében pásztorbot, a másikban égő gyertya.38 

Temesvári Pelbárt egyik úrnapi prédikációjában elmondja, hogy az 
Eucharis~ia ünnepélyes körülhordozásának jeles gyümölcse: védelem 
minden veszély és rossz ellenében (defensatio ab omnibus periculis vel 
malis). lgy sokszor tapasztalni, hogy az égő házakhoz vitt Oltáriszentség 
eltávoztatja a tűzvészt. 

Ez a hiedelem a XVIII. század elején Debrecenbe települt katolikus 
lakosság körében is élt. Piaristák voltak a lelkipásztorai. Csodálatoskép
pen azokat a katolikus házakat, amelyek előtt a Szentséggel elhaladtak, 
a tűZv-ész megkímélte. Ezért a kálvinista atyafiak e szavakkal hívták a 
szentségvivő papot hajlékukhoz: tiszteletes uram, ide is avval a Fínyes
sel a házamhoz/39 A hiedelem zsidányi horvát maradványa, hogy az úr
napi ágat befonják a pajta sövényébe.39fa 

Ismeretes, hogy a Habsburg-dinasztia és bécsi udvar milyen nagy fénj-
űzéssel ülte meg úrnapját. Ennek halvány hazai visszfénye volt a hajdani 
főváros nak, Pozsonynak, később pedig egészen I 94 5 -ig Buda várának 
feudális színezetű ünneplése. Mindezeknek annyiban van néprajzi jelen
tősége, hogy barokk pompájuk sokszor még a falusi körmeneteken is 
visszatükröződött. 



A kutatás egyébként alighanem már elkésett ezeknek az ünnepi külső
ségeknek: fel vonulásnak, viseletnek és viselkedésnek megörökítéséveL 
Igy csak kevés hagyományra hivatkozhatunk. Tudjuk, hogy Berneceba
ráti új menyecskéi menyasszonyruhájukban vesznek részt a körmenet
ben. 

Adács faluban még a legújabb időkben is a Szentséget vivő pap előtt 
halad három fiatal lány égszínkék, fűzöld és tűzpiros ruhában a Hit, 
Remény és Szeretet jelképeiveL A tisztség már régidőktól kezdve ugyan
azokban a családokban öröklódött.40 

Altalános a fehérruhás márialányok kezéból a Szentség előtt való szi
romszórás. A Württenbergból települt Budaörs és Budakeszi magyarosa
dó, de német hagyományait is őrizgető népe virágszőnyeget készít az úr
napi felvonulás számára. Az ünneplésnek ez a fényes módja hazánkban 
nyilván csak ebben a két faluban él. Szerényebb formában megvan Buda
fokon, Törökbálinton is. Adatok híján nehéz volna eldönteni, hogy a 
hagyomány közvetlenül még az ősi szülóföld barokk ünneplését idézi-e, 
vagy már hazai fejlemény. A budakeszi öregek szerint a díszítő gyakor
lat már emberemlékezet óta él. A virágszőnyeg pár évtizeddel ezelőtt 
sokkal hosszabb volt, amikor az úrnapi sátrakat még a faluban állították 
föl. Újabban csak a templomkertben készül, így is mintegy száz méter 
hosszúságban. 

A díszítésben ma is részt vesz az ősi családok apraja-nagyja. A férfiak, 
főleg a különleges fehér színú földről, zöld ágakról gondoskodnak, az 
asszonynép pedig összehordja a virágokat, sok~zor már nem is a szárán, 
hanem szirmokra tépve. A földet pár ujjnyi vastagságban, a templom kö
rül szalagszerúen ráterítik a fűre, a széleivel együtt szépen elegyengetik, 
majd lelocsolják. Ez férfimunka, hasonlóképpen a zöld ágak letűzdelése 
is. A templomi padok széleihez is erősítenek ágakat. Ezeken belül halad 
a körmenet. 

A földbe belekarcolják a díszítések vázlatát, illetőleg körvonalait, és
pedig szent jelképeket: oltáriszentségtartót, kelyhet, szívet, keresztet és 
hasonlókat, továbbá geometrikus formákat. Ezekre szórják rá nagy jár
tassággal és jó színérzékkel a lányok, asszonyok a szirmokat, kitöltőnek 
pedig szétmorzsált sárga és zöld mezei virágokat. 

Az úrnapi sátrak díszítése olyan, mint más helyken. Virágkoszorút 
készítenek a pap monstranciájára, a baldachinok rúdvégeire is. 

A menetben csak a szentséget vivő pap léphet a virágszőnyegre. V égig 
ezen halad. Budaörsi hiedelem szerint majd tűz pusztít a faluban, ha a 
szónyegen szekér megy át.4l 



Sajátságos hagyomány, hogy a virágszónyeget nem hordják szét. Mind
addig megmarad, amíg az eső szét nem áztatja, a szél el nem fújja, vagy 
az ég madarai föl nem csipegetik. 

Mondottuk, hogy azelőtt a virágszőnyeg végigkígyózott a falun, kocsi
utakon. A házak elé zöld ágakat tűztek. A szőnyeg és ágak közeit a gaz
dák szórták tele frissen kaszált fűvel, mindegyik a maga hajléka előtt. 
Ezt a végén jószágaikkal etették meg. 

A budaörsi úrnapját nem láttuk, de alig lehet a készülődésben, díszí
tésben nagy eltérés. A budakesziektől mindenesetre úgy hallottuk, hogy 
mégis ünnepélyesebb volt, mert az ottani nép hagyományos viseletében 
is reprezentált. 

Nyék (Neckenmark) hajdan az Eszterházy-hitbizományhoz tartozott. 
A falusi ősök részt vettek abban a csatában, amelyet Eszterházy Miklós 
nádor győzelmesen vivott meg Tarródy Mátyással, Bethlen Gábor vezé~ 
réve! (I6zz).42 A földesúr szép selyemzászlót ajándékozott nekik és fia
talságuknak kiváltságul megengedte, hogy ünneplőül az uraság hajdúi
nak viseletét és fegyverzetét hordja. Az úrnapi körmenetben most is 
ebben az ősi viseletben, kucsmásan, puskával vonulnak fől. Végül a 
zászló tiszteletére a templomtéren felállnak, hordozója pedig félkezével 
többször megforgatja a levegőben. Ez a Fahnschwingen, amely Nyugat
Magyarország hajdani legénycéheinek világát is idézi. 

Hasonló régi hagyomány a Halterschnalzen, vagyis a pásztorok ostor
durrogtatása, amely Kismarton (Eisenstadt) városában úrnapja után 
való vasárnap az Eszterházy-rezidencia előtt, a herceg tiszteletére törté
nik. Ezért áldomás jár nekik, amely az uradalmi kiadások között Marti
nitrunk néven szerepel. Mint látni fogjuk, Márton (nov. 11) volt a pász
torok igazi nagy ünnepe itt is:'í3 

Ugyanekkor a közeli Lorettóban tülkeiket fújták a V ater, vagyis céh
mesterük háza előtt. 

Szil rábaközi magyar faluban a húsvéti Alleluja-szabrot még a közel
múltban is bevonulás előtt álló regruták vitték az Oltáriszentség előtt 
asztragán sapkában, fehér ingben, kék mellényben, csizmában. Ez is 
nyilvánvalóan a táj egykori legénycéheire emlékeztet. A virágszirmokat 
elsőáldozók gyűjtik össze már napokkal előtte. Az úrnapi virág a lakás
beli szentképekre kerül, előbb azonban a gazdasszony szentelt vízzel 
fölhinti a szobát.44 

Sükösdön, de biznyára a kalocsai fórnegye más faluiban is, úrnapján 
a templom kövezetét fűvel és virágszirmokkal szórják tele. Az ünnep 
nyolcadán, egészen Jézus Szent Szíve ünnepéig ott is marad. A füvet és 



virágot ekkor hordják szét és szentelményként őrzik. Hasonló hagyomány 
él Mezókovácsbá~án is: a nyolcad után jószágnak adják. 

Me-;:;ókövesden is teleszórják a templomot kakukkfűveL Az asszonyok 
hazaviszik, tehénnek adják, hogy jól tejeljen; véreset ne fejjenek tőle. 

Röviden már szó esett a négy világtáj ir~nyában a négy úrnapi sátor 
állításáról, ahol a menet megáll, a pap pedig áldást oszt. A sátrakat, 
amelyeknek Nyitranagykéren (Veliky Kyr) budák, Buják, Karancsvidék 
palócainak ajkán guliba, gulyibtz, Hangonyban s-;:;énke, azaz kis szín, 
Somodi abaúji faluban oltárka, a mohácsi sokácok ajkán, oltári, bólyi 
németekén Laubbütte (innen az ünnep ottani neve: Laubhüttenfest) a 
nevük45 vagy egy-egy jámbor társulat állítja és díszíti föl, vagy pedig 
egyes családok, nemzetségek vállalják. Vannak, főleg a kalocsai és pécsi 
egyházmegyében faluk, ahol a háztelken, utca vonalában állandó kis kő
kápolnát építettek, amelyeket természetesen a gazda gondoz. Hagyo
mányvilágukról alig vannak ismereteink,46 

A mohácsi ~öokácok pár emberöltővel ezelőtt fehér lepedőt vittek és 
terítettek a sátor oldalára. Eitették: a család halottjainak szemfedőül 
szolgált. 

Az ünnep, illetőleg a körmenet hangulatához még századunk elején is 
sokfelé hozzátartozott a kirendelt katonaság dísztüze, amelynek eredeti
leg gonoszűző célzata volt. Szegeden a puskamíves céh mozsárágyúból 
adott díszlövéseket.47 Szilánkját fogfájás ellen tartották foganatosnak. 

Az úrnapi szentelt, helyesebben magával az Oltáriszentséggel megál
dott ág, virág egyike a legtiszteltebb, legtöbbre tartott népi, paraliturgi
kus szentelményeknek. Zalas-;:;entbalá-;:;si, kihalóban lévő neve versmondó 
ág. Az elnevezést már nem tudták megmagyarázni. 

Vannak faluk (Tápé, Szentsimon), ahol nem Szent György, illetőleg 
pünkösd napján zöldágazzák fel a házat, hanem úrnapján. 

A szegedi tájon az úrnapi virágot kertekből hordták a hívek össze. So
kan a maguk földjén kötöttek búzából és mezei virágból koszorút és a sá
tor falára akasztották. Szertartás után ezt kérték vissza. Tápén az úrnapi 
koszorú kendőbe takargatva még manapság is álmatlan beteg feje alá 
kerül, hogy pihenni tudjon. Alsóvároson a halott feje alá a koporsóba, 
még a közelmúltban is, olyan virágot, füvet tettek, amelyen a sátorban 
a Szentség állott. A tápaiak akasztanak belőle az istálló horogfájára is. 
Földeákon a háztető alá túzik, hogy a villám bele ne csapjon a házba. 
Kiszombaron a körmenet útvonalát szénával szokták meghinteni. Szer
tartás t•tán széthordják és a jószággal etetik meg. Az úrnapi széna itt a 



beteg állatok megcsutakolásához is használatos, hogy a baj, seb tűnjék el 
róluk. 

Obecsén az úrnapi virágból koswrút fonnak, és oltalmazó célzattal ki
teszik a ház udvari részén lévő falra. Ez talán a pravoszláv rítus hatása: 
a helybeli szerb házakon hasonló megfontolással Szent Iván napján kö
tött koszorú látható. A gyulladásban lévő szemet a virág főzetével szok
ták mosogatni. A részben bunyevác eredetű Tompa asszonyai összeszedik 
azokat a virágszirmokat, amelyekre a Szentséget vivő pap rálépett. Meg
szárítják, majd a párnába, dunnába szórják a toll közé. Az úrnapi sátor 
zöld ágait és virágait odaerősítő zsineget a bajai gyerekek a századforduló 
táján szentelt madzag néven emlegették. Fürdéskor a bokájuk fölött a 
lábuk szárára kötötték, hogy a görcs meg ne fogja.48 Hódmezóvásárhe
lyen régebben a kálvinisták is úgy ünnepelték az úrnapját, hogy nem 
végeztek szolgai munkát. Ez vagy középkori hagyomány maradványa, 
Yagy pedig arra a barokk gyakorlatra megy vissza, amikor a katolikus 
földesúr másvallású alantasaitól is elvárta, hogy a katolikus ünnepeket, 
ha passzíve is, de megüljék. Hajdúszoboszló katolikusai szerint, ha vala
ki hosszú útra megy, a magával vitt úrnapi virág megoltalmazza minden 
bajtó!, szerencsétlenségtől. 

Szilágyságban úrnapi fűvel, virággal swkták füstölni a nyavalyatörő
söket.49 A Székelyföldön, Csíkrákoson (Racul) erős idő, vagyis égiháború 
alkalmával úrnapján szentelt virággal füstölnek, Göröcsfalván (Plaesii 
de Sus) a négy oltár közé vert jegenyeággal a jószágot szokták megfüs
tölni. Kászonfeltíz.en (Satu} Nou) az úrnapi oltárról egy-egy ágat visznek 
haza, és annyi Miatyánkot végez mellette a család, ahány levelet olvas
nak meg rajta.50 

Az úrnapi virágot lstensegíts bukovinai székely népe is orvosságnak 
tisztelte. Andrásfalván az úrnapi koszorú az istállóba került, hogy a jó
szág egészséges maradjon, a Szépasszonyok, vagyis a boszorkányok ne 
fonják be a lovak sörényét. Tettek belőle a kisdedek fürösztővizébe is. 

Ludányhalászi hagyománya szerint a monstranciát díszítő virágkoszo
rúval a beteg gyermeket szokták megfüstölni.51 Hangony, Dernő 
(Drnava) falukban az ágat kertbe, kenderföldbe szúrják le, Gyöngyás
patán vihar idején a sátorgallyból vetnek a tűzre, a virágból pedig a be
teg fürdőjébe tesznek. HoUókó asszonyai a gyerek fiirösztóvizébe szórnak 
a virágból. .A:z ágat villámcsapás ellen az eresz alá tűzik. Lucskán 
(Luéka) a szemtólesés néven emlegetett szemverést úrnapi virág főzeté
vel mossák le a gyerekről. Ellés után először ezzel itatják meg a tehenet. 



Úrnapjának, az úrnapi ágnak, virágnak párhuzamos szlovák hagyo
mányvilága is nyilván igen gazdag. Erről azonban mi sajnos, igen keve
set tudunk, csak a magyar nyelvű forrásokat idézhetjük. Privigye (Prie
vidza) népe szerint az úrnapi virág betegség ellen foganatos. Abba a 
házba nem üt az istennyila, ahol úrnapi ágat öriznek.52 Németprónán 
a kakukkfűből font úrnapi koszorút parázsra szokták tenni, és a beteg 
jószágot megfüstölik vele.53 

Egy régi följegyzés (1746) szerint olyan úrnapi koszorúval foganatos 
a beteget megfüstölni, amely a Szentségen függött.54 

A göcseji sátornak a nyírfaág a legszokottabb dísze. Szertartás után 
egy-egy ággal megsöprik a palántaföldet, majd férgek ellen bele is szúr
ják (Bucsuta). Az ágy derékaljában rejtik el. Szédülő embernek meggő
zölik vele a fejét (Nagylengyei). Forrázatával a köszvényes tagot orvo
solják (Páka).55 

Vásárosmiske vasi faluban az úrnapi virágot rögtön a körmenet után 
kiviszik a családtagok sírjára. Akinek még nincs halottja, Krisztus teme
tői keresztjére teszi. 

Rábaközben a sátorleveleket a jószág szénájába szakták tenni, hogy 
ne legyen kehes. A nyavalyatöröst Csornán is úrnapi ággal, tehát Jézus
~zimbólummal ütögették régebben, hogy maganoz térjen: a Mcster is ki
űzte a betegekből az ördögöt (Máté 8, 16). Szintén csornai, eucharisztikus 
ihletésű időjárási regula: ha fényes az tírnapja, búzakeresztekkel telik 
meg a pajta.56 

Karmacs veszprémi faluban57 a frissen kelt aprójószágot: csirkét, ka
csát, libát a gazdasszony szitára teszi. Előbb azonban hitvány lábasba 
vetett parázson úrnapi virágot, Zöld ágat éget. Ennek füstje fölé tartja 
a szitát. Annyi ez a szárnyasoknak "mint az embereknek a keresztelés". 

Baranyában: Vasas, Marton/a falukban is a sátor zöldje beteg jószág 
orvossága. :;a 

Dusnoki "rác" szokás szerint a virágot kiviszik az elhalt családtagok 
sírjára. Tesznek a halott koporsajába is. 

Budakeszi minden hagyományőrző német családja köt koszorút, ame
lyet mind a négy áldásnak érnie kell. Utána kiviszik a temetőbe halott
jaik sírjára. Budaörsi német monda szerint59 az úrnapi szentelt virág még 
az állattá varázsolt embert is visszabűvöli. Leányvár németjei az úrnapi 
koszorút elteszik. Karácsony estéjén levágnak belőle, parázsra vetik és 
megfüstölik vele a házat, udvart, istállót, ólat, borospincét. Égiháború 
idején is ebből a virágból vetnek a tűzre és füstölnek vele. 
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Bornemissza Péter Örd6'gi Kisértetekról szóló könyvében olvassuk: (Kí~ért az 
ördög) az úrvacsorájával is, hogy az ostyát tarsd a szádban és vidd a méhka~
ba, ~ sok mézed lesz. 

Zalán Menyhért a babona magyarb.atával kapcsolatosan rámutat,OO hogy a kö
zépkorban sokszor visszaéltek az Ostya szentsqével. Igy a méhkasba tették. Úgy 
hitték, hogy a méhek majd jobban mézelnek. Egy föltehelően haz;i eredetú, XII. 
szbadból való kézirat szerint egy parasztember az Oltáriszentséget a kaptárba 
tette, hogy több méze legyen. Az ember azonban rövidesen megbetegedett, és 
meggyónva sötét titkát fölfedte a papnak. A pap megnézte a kast és csakugyan ott 
találta a Szentostyát. A méhek viaszból kis kápolnát bordtak köréje, ú. mintha 
zsoltárt döngicséltek volna a tiszteletére. A pap ünnepélyes körménethen a néppel 
együtt a templomba vitte, és a viás:Zkápolnát ott helyezte el. 

A középkorban Európa-szeete ismert legendával, illetőleg a bel61c sarjadt mon
dakörrel Leopold Kretz.enbacher is foglalkozván,ll1 számos párhuzamot felsorol, 
amelyek a mai anyagunkat is egyetemesebb összefüggésben világitják meg. Idézi azt 
a szőveget i~. amelyból Zalán merített: Carmen de tustici cuiusdam profanatione 
SS. Sacramenti, qui iUud in alveo reposuit. 

A történet már Petrus Venerabilis cluny bencés (t rq6) De miraculis c. müvé
ben is felbukkan. Itt a parasztember a mi~én megáldozik, de az ostyát nem nyeli Ic. 
Szájában hazaviszi és belélchel a kaptárba. Azt mondták ugyanis neki, hogy igy 
méhci nem halnak meg, nem vesznek el. Közben azonban az ostyát a szájából ld
ejti. Erre a méhek a kaptárból gyorsan előröppennek és az ostyát a földról nagy 
tisztelettel fölemclik, majd az ember szeme láttára hajlékukba viszik. Ez némi gon
dolkodás után a méheket megöli. Erre a szentostya Gyeernekké változik, mintegy 
újjászületve a méz (inter favos et mella) közé fekszik. Megijedve, a csodajelet a 
templomba akarja vinni, ez azonban hirtelen eltünik a méltatlan f;Illber kezébóL 

A hiedelem nagyjából máig Igy él hazai vendjeink (Szentrnátyás, Sándorvölgy) 
körében: annak a méhésznek, aki áldozáskor nem nyeli le a Szentséget, hanem 
zsebkendőjébe rejtve hazaviszi, és méhesében eldugja, nem szökik el a raja. Méh
családjai majd szargalmasan gyüjtenek. Ha akarja, ntéheit ráküldheti másokéra is 
rabolni.62 A kétvölgyi vendek szerint egy ilyen méhkas mellett elhaladva, a pléböi
nos a méheket latinul halotta énekelni. A pap kérésére a gazda a kast felnyitotta: 
az ostyák sértetlenek maradtak. Visszavitték a templomba. Farkas/a egyik magyo1r 
méhésze, aki szintén ostyát rejtett a kasba, hallotta méheit énekelni: Szent vagy 
Uram, szent vagy ... 

Nem kétséges, hogy ebből a legendából sarjadt töbl> helyen is az úroapi szentel
mények egyik sajátos alkalmazása. Mez_ókövesd hagyománya szerint63 a temp
lomban széthintett, majd hazavitt úrnapi kakukkfüvet a méhes elé S=!jórják, hogy a 
méhek ráröpülvén, jövőre még népesebb rajt eresszenek. Rábagyarmaton,61. Vásáros
miskén az úrnapi ágat, virágot ráteszik a méhkasra. Okát, célzatait már nem tud
ták megmondani. A szokás nyilván az ország más helyein is - olykor időben kissé 
eltolódva - élt, illetóleg él. lgy Csíkménaságon búzaszentelés alkalmával65 a szen
telt búzakalászból font koszorút odaakasztják a méhkas fölé, hogy a méhek össze
tartsanak. 



A méltatlan ünneplés úrnapi hagyományvilágához, valamint a tiszte
letlenül megsértett Oltáriszentséghez több jellegzetes mondai hiedelem 
fűződik. 

D évára települt csángók szerintf>6 egy ember úrnapján ment szántani: 
ő reform!ltus, neki nem ünnep. Déltájban a Szépassz.onyok, vagyis boszor
kányok mindep erejét elvették. Utána r 8 évig feküdt ágyban, amíg meg 
nem halt. 

Pocsaj bihari református, illetőleg görögkatolikus faluban régebben 
úgy tartották, hogy úrnapján nem jó kenyeret sütni, mert kávé válik. 
Hódmezővásárhely népi hagyománya 'is így vallaja. A munkába is beleüt 
az Isten haragja. 

A bokortanyák evangélikus tirpák népét a katolikus földesúr parancsa 
már régen nem szoritja, de félünnepeként máig megülik.68 

Csanádpalota ünneprontó hagyománya69 szerint egy gazdag asszony 
úrnapján kényszerítette a béresei t, hogy a mezón dolgozzanak. O is ki
ment velük, hogy szemmel tartsa öket. Ezek megvárták, hogy ő fogjon 
munkába. Alighogy hozzálátott, kígyó tekeredett rá és megfojtatta. 

Mondják, hogy egy dunabogdáni család több nemzedéktól örökölve, 
máig szorongó tisztdettel őrizget egy kódarabot, amely családi hagyo
mány szerint egy úrnapján kővévált kenyér maradványa. 

Vásárosdombó baranyai faluban az a régi hiedelem járja, hogy az úr
napja hajnalán sütött kenyér kövé válik. Egy ilyen kenyeret később ká
posztáskónek használtak, amíg rá nem szakadt a pince. Sokan nem esz
nek ezen az ünnepen húst, hogy ezzel is védekezzenek a sertésvész ellen. 
Valamikor olyan szigorú dologtiltó nap volt, hogy még a jószág takarmá
nyát is előtte este elökészítették. Egy öregektől még ismert emberről be
szélik, hogy a nap szentségével nem törödve, hajnalban kiment a takar
mányért, hogy azért reggelre elvégezzen. Le is kaszálta, de haza már nem 
vihette, mert ott a mezón hirtelen meghaJt.70 

Ezen a napon a jószágot nem szabad igába fogni. A tilalommal függ 
össze az ország több helyén, így V eszprémvarsányban11 és Budaörsöní2 

emlegetett hagyomány, hogy tűz üt ki a faluban, házban, ha a körmenet 
kocsival találkozik, illetőleg a szekér a virágszónyegen gázol át. 

Úrnapja rendjéhez csakugyan még századunk elején is hozzátartozott 
a teljes munkaszünet. A szegedi vízi- és szélmolnárok nem őröltek. Em
lítsük röviden itt meg, hogy valamikor éppen a kenyér eucharisztikus 
misztériuma nyomán a malmok hajdanában, különös kiváltságként asy
lum-jogot élveztek.73 



A misc, illetőleg Oltáriszentség úrnapi kultusszal rokon hiedelemvilé.giról, iko
nográfiájáról itt nem szólhatunk. Csak felsoroljuk az ünnep Eucharistia, ad coenam 
Domiili, Corpus Cbristi liturgikus nyelven emlegetett patrocíniumait: 

Esztergom: Budapest (Örökimádás. Erzsébet királyné emlékezetére, 1908). 
Nyitra: Duhovil, Karasznyán ( Krasnany, kastélykápolna). 
Besztercebánya: Bes<.tercebánya (!47J). 
Rozsnyó: Serke (Sirkovce 1428, elenyészett).'~ 
Kassa: Jánosvölgye (Jankovce, 1770), Magyorósfalu (LieskoHe, 1798). 
Eger: Diósgyőr (1 '04, pálos. denyészctt).75 

Szatmár: S:;tropkó (1671). 
Gyár: S<.il. 
Veszprém: Bács (I42J, Tapoleától keletre).76 Ma: Nagybajom, Simonfa, Tab. 
Pécs: Pécs (székesegyház, középkor), Drávacsehi (1936). 
Vác: Becske (középkor, m11jd I8oo). 
Erdély: Csíkszentkirály (Sancraieni, régi "várkápolna"). Csíks<.entmárton (k:í

polna), Nagykászon (kápolna). 

·Egy XVIII. századból származó kéziratos kiskunfélegyházi énekes
könyv örökítette meg ezt az úrnapi éneket, régi virágénekeink istenes 
mását: 

Az ró<.sánk, violának nem ér veled illatja, 
Liliomnak, hiacinthmnale s:"lnes s:"ép ábrázatja, 
Or ]é;zus szem teste, d,·ágolótos vére, 
Kit kenyér s bor s;zin tart elrejtv•!. 

Sem nárdusnak, ro<.maringnale :"öldeló friss levele, 
Bol<..•·amumnak, jóillatnak hathatós nagy ereje, 
Or ]é<.us ... 

A<. gyémántot és rubintot mesrúre fiilhalodod, 
Aranyat, gyöngyöt, e:"üstöt méltósággol fölmúlod. 
Ur ]ér,us ... 

Fényes napnál, teljes holdnál sokkal vagy kellcmetesebb, 
C.rillagoknál, plánétáknál, lépesmé.o:nél édesebb. 
Or ]é<.us ... 

Mert minde;zek, más többiek tóle teremtettenek, 
Hatalmából e<. világon általa gyönj'brködnek. 
Or )é:;,us ... 

Ez. test által sokkal jobban virágoknál ::öldellünk, 
htinden fölött drágább í;zet lelk:inkben ére7,hetünk. 
Or )éVJS •.. 
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roskönyvre is. Eszerint a Megváltó győzedelmeskedett a gonoszokon, mert "a bún fáját 
gyökerestül kitépte", és megszabadítja a hálószerűen összefonódó faágakról elröppenő, 
madár alakjában ábrázolt lelkeket. 

311 Kitünő leirásuk Petrovich Ede: Pécsi székesegyház . .. ecs, 1956, H-J7. 
39 Dercsényi Dezső: At esztergomi Porta Speciosa. Regnum 1944i46, 95· Önállóan 

A Porta Speciosa, Budapest 1947. 
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ható előírása is: az k.JZrticsonnak vigilia elótt két feriáll (két hétköznap) a~ S;,ent Agos
ton két sermoiát be kell venni. Nyelvemléktár VII, 'Zl. Dercsényi további tanulságos 
fejtegetései a Porta Speciosa feliratainak, főleg Szent István felajánlásának a magyar 
kancelláriai gy:~korlattal és irodalmi stílussal való összefüggéseiról már nem tartoznak 
témánkhoz. A biblikus, illetőleg liturgikus szövegkonvenció mellett, a hazai, esztergomi 
tradició is szóhoz jut rajta. Erről Agora ünnepénél (febr. 3.) még említés történik. 

u Radocsay Falképek 164. Forster I. 516. 
4Z Lehetséges, hogy meg is jelentették, elő is adták. A freskók a misztérium szövegé

nek szemléltetéséül szolgálhattak, mint nyilván a templom Dorottya-, illetőleg Hét fő
bún-ciklusa előtt is. Mint tudjuk és majd látni fogjuk, a Dorottya-játék évszázadokon át 
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Pater az angyalok és patriárkák kérésére megengedi, hogy Fia a földre szálljon. A vilá
gon elhatalmasodt) hét főbűn: Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, ha, Acedia 
rendre kérkedik sikereivel, és tovább készül az emberek megrontására. Deus a szem.•e
dés jelvényeit (anna Christi) elküldi Jézusnak. A hét fóbilnt meghatja a kereszthalál és 
rendre megtér valamennyi. 

23 Domokos Pál Péter: D1amati-ztilt "Credo" a XV. szdzad elsó negyedéból. Filoló-
giai közlöny 1964, 11 '. 

" Nyelvemléktár III, 99· 
4~ Illyés István: Lelkitej. Nagyszombat, 1686, 30, Idézi Domolu>s. 
~ RMDE. l, 10,, 313. Kardos Tibor gondozásában és magyarázataivaL Vö. még 

Stilády Aron: Temesvári Pelbtirt 104. 
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49 Piilöp Arpád JI-J4· 
50 Verses S<;entírds 461. 
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82 Ernyey-Karsai II, 489-491. 
ll!! H artmann: Rudolf: Das T öttöser Adam - und Eva-Spiel. Deurschungarische Hei
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; Kitünő ú jabb tájékoztatás Kret<_enbacber, Leopold: W eibnachtskrippen irz Steier
mark. Wien, 19H· 

107 Balanyi György: Assisi Szent Ferenc, Budapest 1917, p 8. 
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110 Takács Lajos: A Szem Család hordozásáboz való ájtatosság. Eger 1907. Szállást 
keres a Szent Család. Jászladány 1917. MNT. II, 38l-
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Tudományos Közleményei ll-IZ, 111. 

5 Wichmann 128. 
6 Nyr. 1884, 46. 
7 Ormánysági S:;;ótár l , 
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JJ Ethn. 1941, 63. Szendrey Akos. 
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46 Pócs 54· 
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81 Erdélyi Zsuzsanna gyújtéséból. 
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vált. 

91 További felsorolások, hibás következtetéssel S<.endrey Zsigmond. Ethn. 1941, 64. 
95 Orbán Balázs VI, 196. 
fl' i Póis 21. 

97 Gáspár Simon Antal közlésc:. Archaikus hagyomány, amely lényegében a délszlávok 
f!Ola:taj-kultuszával egyezik. Vö. még Wolfram, Richard: Weihnachtsgast und "Heilige.• 



Mtlhl". Zeitschrift fúr Volkskuode 1962, 1-p. Itt idegen férfi szlves fogadásáról van 
szó. 

8II Stigi Károly jJl. sz. 
99 S~élely László apátplébános kéziratából. 
100 Kovács József plébános gyüjtéséből. 
lOt Pócs u. 
102 Goncv, 21o. 
103 Fehér Zoltán gyüjtéséból. 
l(K Ete ·János gyújtéséböl. 
t05 Domotor Sán'dor 347· 
106 Grünn, Helene UJ. Sajnos, nem közli, hogyan történt. 
107 Gryntleus Tamás gyűjtésébóL 
108 Hofler, Max: Weibntlcbtsgebicke. Z. Ö. V. 1901· Gazdag interetoikus dokumen

táció Biichtold-Stiubli IX. zs6. 
109 Pócs 69. 
110 Kemence, V dc, Búcsrís~entl~ló, BtúJstytl kivételével Pócs 82, 8 J. Pócs Éva: 

Zagyvaré/us 1102. sz. 
lll Fran~ I, 141. Artner 127. 
112 Fran~ I, 199. 6oo. 
113 A:z állati eredetű tej kiszorult az anyaföld-termelte fogások közüL 
114 Scbneeweis, Edmund: Weihnachtsbriiuche 168. 
us S~egS?,. l., 690. Pócs 31· 
ll6 Valentényi György: A kisluirptiti tót nép. Ethn. 1909, 43· 
117 Ethn. 1898, 2 JO. 
118 Svldrdfy Zoltán közlésc. 
119 Scbneeweis, Edmund: W eibntlcbtsbriucbe 8o. 
120 Pócs 34· 
121 Rei~ner János: S~eged torténete IV, 487. 
122 Piskó ormánsági református faluban még akkor is kerül dió a karácsonyi asztalra, 

ha a család egész esztendön át színét sem látta. Pócs 29. 
123 Domotor Sándor 349·· 
121 Manga János: Ünnepi s~oluisok Menybén 23. 
l25 Dojcsán Emő kanonok szíves közlése. 
1~ Gunda Béla: Mtlgyar néps~oluisok a Zobor-vidéken. Ethn. 1918, 111. 
127 S~iltirdfy Zoltán szóbeli közlése. 
128 Szíves levélbeli közlésbóL 
l29 Bednárik Rudolf: Slowakiscbe Volkskultur 90, 91. 
130 Kiss Ilona szakdolgozatábóL 
131 Ber~e Nagy Ill, 301. 
132 Benkóc~y Emil : Egervidéki babonák. Et h. 1907, 1 oo. 
I3J Novák József Lajos: Adatok Bény kö<,ség néprtljzábo~. Ért. 191J, 38. 
l34 Erdélyi Zsuzsanna gyűjtésébóL 
135 W ichmann Györgyné, Herrmann Júlia: Moldvai csángó menyeg~ó S~abófalván. 

Ethn. 1936, j8. 
136 Luby Margit: Rontó bllbonák. Ethn. 1928. 200. 
137 Herkety Károly: A matyók betegsége és baláltl. Ethn. 1937, 183. 
137/o. Me~ey László: Nux est Cbristus. Új .Ember 1971· dec. 21. 
138 A hozzáfűződő hiedelmeket fölsorolja Róheim Géza: A luctls~ék. Ért. 1916. Vö. 

még Pócs 23. 
139 Kirschbaum I, 123. 
140 EA. 4o6s. 

IH Kálmány Lajos: S~eged népe III, 123. Vö. még S<,egS~. l, 68. 



m MNT. Il, 358. Kiss Lajos gyújtése. 
H3 Magyar Sion 1865, 509· 
tr.~ Mobl Adolf: Löv6 184. 
gs A strázsák és a toronybeli vigyázók a:z éjfélt, a gonoszok és kisértetek óráját nem 

merték megkiáltani vagy slpolni. Attól tartottak, hogy az ördögök elragadják vagy a to
ronybóllevetik őket. Katona Lajos: Irodalmi tanulmányok II, uS· Ehhez vö. még S:zom
jtts-Scbi/fert György: Hajnal vagyon, szép piros ... Budapest 1971, 1d8. 

145 Mibályfi u1. 
147 Artner 44. 
118 Bod Péter 148. 
149 Somogyi Elek: Üdvösséges mulat,·ág JS. 
150 Nyelvemléktár IV, 64. 
151 RMKT. Il, 454. 
152 Nagy József: Arvamegyei tói "ríépbabonák. Ethn. 1891. 131. 
153 Ethn. 1898, 1JI. 
1~ Relkovié Davorka: A Balaton keletkezésének mondái. Ethn. 1916, 293· 
155 Nyelvemléktár XI, Jl. Vö. még Gemma Fidei 40. sz. 
156 Makula nélkül való Tükör 110. 
157 Még középkori liturgikus hagyományban gyökerezik a már emlitett ökör- és sza

rnárjáték, amely régi hazánkban a bánáti· Va~jas (Varias) német faluban virágzott. A 
szokást egyébként Körmöcbánya vidékéról ültette át egy tanító. Ernyey-Karsai l, XV, 
495. Vö. még Kocsis István: Vttrjasi ökör- és s:zamárjáték. Ért. 1907, 130. 

158 Jajczay-Scbwartz 11. Doering 114, 118. Az ökröt és szamarat az evangélium 
egyébként külön nem emlegeti, de a betlehemi képhez és szimbólumhoz már az ókeresz
tény múvészetben hozzátartozott. A betlehemi jelenet szimbolikájához tanulságos ref
lexiók W achlmayr, Alois: Das Christgeburtsbild der früben Sakralkunst. München 1939. 
Vö. még Kirschbaum Il, 86. 

159 Náray György: Lyra .coelestis nyomán Dankó Józ;;ef 310, 327· 
IW }ajc:zay-Scbwart:z 11. 
161 Európai és középkori magyar összefüggéseiről Kardos Tibor. RMDE. l. 44· 
11l2 Pásztor, Lajos: T wo Franciscan christmas high masses containing Hungarian 

shepherd plays. Archívum Franciscanum Historicum 1950. Idegen eredetüket vitatja 
Rajec:zky Béni: A gyöngyösi pás<.tormisék (1767). Zenetudományi Tanulmányok IV. 
(1959), 99, 101. A kérdés oem egyszerú, még behatóbb vizsgálatot követel. 

!63 Móricz Pál: Régi szegediek kezrácsony éjszakája. Szegedi Napló, 1904, '14. sz. 
Leírása a novellisztikus előadás ellenére is hiteles. 

!6'. Hoc anno pastoribus et opilionibus catenus a longiore jam tempore instantibus 
permismm est, ut sub missa pttstorum in Nativitale Domi11i in aurora servari solita ante 
aram in propriis suis vestib us stare possunt - sub his conditionibus: I. ut haec eorum 
sub missa comparalio non ex arrogantia, non ad f.astucosam coram confluentibus fidelibus 
ostentationem, sed ex devotione fiat et de debito hemagio ·.ad exemplum primorum pas
torum erga natum bodie Salvatorem mundi item el augendarn populi fidelis aedificatio
nem et cuitus divini solemitatem. z. Ut ipsos dona a pastoribus propuci solita utpote 
agnellus, caseus, lac, butimm et similia nato Salvatori o/ferantur, tempore olfertorii per 
ipsos pastores aram circumcuntes in mensa medirtm sanctuarii occupante collocanda, 
dein post sacrum illter pauperes vel in nlltura distribuenda. ;. Ut stabitita haec eorum 
comparilio sub missa pastorum, et ... (olvashatatlan szó) in pasterum servetur. A Histo
ria Domus örökítette meg. 

tru Probászka Ottokár: Soliloquia. Budapest 1911, l, 17j. Il. 68. Bejegyzés: 19q ja
nuár 2. és 1921 január I. 

166 Bálint Sándor: A s:zéplaki juhász. Új Ember 1970, 1276. sz. 
167 Patton János hímesházi plébános szíves közlése. 
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1611 Markó Imre Lehel szives közlése. 
16Y Ambrus Máté baráti közlése. 
170 Hajós Elemér: Karácsonyi és újévi néps1.okások Rábakin,ben, Soproni Szemle 

1941, z8. 
171 Bóvebben Róheim Géza: A lucas~ék.. Ért. 1915, 1916. 
172 Ethn. 1907, 100. 
líJ Ethn. 1888, Jl4. 
m Ethn. 189o, Z97· 
175 Dojcsán Ern6 gyújtése. 
176 Timár Kálmán szóbeli közlése. 
171 Kardos Tibor: Ko'l.épkori kultúra J J%. 
178 MNGY. VIII. jii. 

179 A tökéletesség tukre 177. 

180 Fél Edit szíves közlése és Gari Margit kövesdi asszony mondása nyomán. 
181 Ethn. 189j, JIZ. 
1~2 Gonczi z69. 
183 Mester György anyagábóL 
181 Ért. 19J9, l 14. 
l~5 Ethn. I 89 j, II I. 

l86 H ain, Mathilde: Anne Seelen helfende Tot e, Eine Studie zum Bedeutungswandel 
der Legende. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde XI. (1958), 54-64. Vö. ntég Deneke, 
Bernwald: Legende und Volkrsage zo, H· Vagy még Biichtold-Stáubli III. 136. S~endrey 
Zsigmond néhány száraz közlése. Ethn. 1940, 19l· 

187 Ethn. 1896, z86. 
188 Kaz.inc~">' Gábor: Nagyajtai Cserei Mihály históriáia. Pest J8jz, :Zj. 
189 Benyovs~ky, Karl: Sagenhajtes aus Alt-Pressburg H· 
190 Ethn. 1898. Richter M. István. 
191 Bonami 32. 
192 Fehér Zoltán gyújtése. 
193 Versényi György: Erdélyi népmondák. Ethn. I 901. 3 J j. 
1~ Kelemen Zoltán: Tolna megyei s1.ékely népmesék. Szekszárd J 964, 1 H· Vö. 

még Dég h Linda: Kakasdi népmesék I, 100. 
195 S~entkeres~ty Tivadar: Nyitramegyei népmondák. Ethn. 1895, 417. 
196 Versényi György: Felvidéki népmondák. Ethn. J895, 230. 
197 Egyéb történetek Ipolyi Il, u8. 
19B Erdél)•i Zsuzsanna gyűjtésébóL 
199 Madar Ilona gyújtése. 
200 Ethn. 1898, 229. 

~~~ 1 Fe hér Zoltán gyű j tése. 
:.!02 EA. 4o66. 
203 EA. 4066. 
201 Pócs Éva: Zagyvarékas I 449. sz. 
205 Czirbus~ Géza 1882, 131. 
2Q(j Ete János gyújtése. 
207 Grynaeus Tamás gyújtése. 

KARACSONY NAPJA 

l EA. 4C6j. 
2 Domi11icus a jesu Maria IJ8. Die Karmeliten in Böhmen und der Prager ]esuskind. 

Hitbuzgalmi célokat szelgálnak P. Soós István: Hóvirágak a kis ]é'l.Uskának. P. Bruno: 

375 



Csodt~tevó Kisded Jéz.us. Budapest 1944. Ponyvai eredetű litániAja Bálint Sándor: Né
pünk imádságai q. 

3 Gugitz Gustav: Dsterreicbs Gnadenstatten V. 195· A szobor mását selycmre nyom
ták és ezt sebekre borftották. Vö. még Kríss-Rettetzbeck, Lcnz: Bitder und Zeieben 17· 

~ Rompitger 316. A kultusz ihlette Lcgerlöf Zelmát AZ, Antiluisz.tus csodái meglrá
sára. 

5 Némethy Lajos: A gyermek Krisoztus köntöské;e. Magyar Sion 1901, 301. Tboemmes 
74 és VII. tábla. Az ereklye teológiai értékelése Zubricz.ky Aladár: A gyermek Jézus 
lr.öntöské;e bittudományi sozempontbdl. Magyar Sion I9QI, 49l· Többek között utal a le
genda néhány elözményére is. Így Az. atyák életében Dániel apát elbeszéli, hogy .:gy 
aggastyán hosszú kétségeskedés után az áldozat óráján angyalt lAtott az oltáron, aki 
gyermeket áldozott föl, és a kisdedból egy részt adott neki áldozás vegett. Szent Vazul 
kezében egy helopakodort z~idó mrse idején gyermeket látott, amely részekre oszlott. 
Erre megtért. Gergely pápa legendáját nem itt mondjuk el. 

6 A XVill. században jelent meg: W t~brhafftiger Hi··toriscber Bericbt des wunder
barlichen bochwürdigsten Röckleins, mit welcbem bekleydet, erscbienen ist einem Gott
seeligen andiichtigen PTiester einer Königin in Ungarn Holf-Capellanen in kinder/icber 
Gestalt Christus Jesus unser lieber Herr und Gott auf dem Altar, als et das 11. Mess
Oplfer verricbtet. So allbie CöUen in der Kireben des Jung/ern Closters !lU den Wei.fsen 
Frawen Regult~riscben Cononissen S. Augustini, unrer dem Scbutz. der H. Pt~trrmin Ma
ria Magdalena gestilftet t~ufbebt~lten wírd. 

7 Baring, Maurice: Krísztus köntöse. Fordította S!lenczi Miklós. I-II. Budajest, é. u. 
8 Mikszáth utalása a hazai hagyományban tudomásunk szerint egyelőre egyedül áll. 

Néhány zsidó párhuzamot idéz hozzá Scheiber Sándor: Mikszáth Kálmán és a keleti 
folklore 7 j. 
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vértanú idézéséról, egyben egy kora középkori európai tradíció adaptációjáról van szú. 
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APRúSZENTEK 

1 A comites Christi, vagyis István, János és az Aprószentek (flores martyrium) közép
kori felfogás szerin.t a vértanúság három módját állítja elénk. István vértanú volt szán
déka szerint, és valóságosan (voluntate et opere), János vettanú volt szándéka szerint, 
de nem valóságosan (voluntate, sed non opere), az Aprószentek pedig nem szándékosan, 
de valóságosan (non voluntate, sed opere) voltak véttanúk. 

2 Knieu•ald Károly: Hartwick. I 7· 
3 LThK. X. 4Il. 
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kultúrája. Arrabona 1966, 141. Szokás, forgatókönyv, szerep. Valóság 1966, jO. Bonomi 
Jenő: Budaörs 34, 69. 

t5 Székely László gyűjtése. 
16 Makkai-Nagy: Téli népszokásaink zo. 

ÚJÉV 

Knauz Nándor: Kortan 273· A középkorban az újév ünnepét sokfelé Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napján tartották. Ezért van az, hogy az esztendő kilencedik hónapját 
s<,eptember, azaz ,hetedik', a tizediket október, ,nyolcadik, a tizenegyediket november, 
vagyis ,kilencedik', a tizcnkcttediket pedig december néven cmlegetjük manapság is. 
U11gváry Antal O. F. M.: A rómni egyház lit11rgiája, Budape.<t 1934. 41. 

2 Mindezekről Szendrey Zsigmond: A "kongózás". Ethn. 1931, 11. 
3 Irodalomtörténeti Közlemények 189 J, 24 2. 

" Dézsi Lajos: Régi magyar verseskönyvek ismerteté.re. VIII. A Körmendi·kódex. 
Irodalomtörténeti Közlemények 19z8, 1jO. Református iskolame~ter, Baksai Textor 
György munkája (1684). 

5 Lauchert, Friedrich: Geschichte des Physiologus. Strassburg 1889. Horváth Sándor: 
A Physiologus. Ethn. 191 r, 1. Eckhardt Sándor: Középkori természetszemtélet a magyar 
költészetben. Egyetemcs Philologiai Közlöny 19z9, 81. 

6 Hasonlóképpen emlegeti Bessenyei Jakab a házasságról szóló énekében. Régi Ma
gyar Költők Tára VII, r83. 

7 Kallós Zoltán: Hejgetés Moldvában. Néprajzi Közlemények 1958, 40-48. Ugyanott 
több színes változat. Vö. Wichmann Györgyné: A moldvaz csángók szokásaiból. Ethn. 
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Georg 77· Kirscbbaum II, 14. 

52 Sz,ilárdfy Zoltán szóbeli közlése. 
53 NNy. 1929, I9!· 
54 Ethn. 1891, s,. 
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3ti Manga János: Onnepi s~okások a Nyitra megyei Menyhén. 1942. Omupek, s~oktf
sok a~ Ipoly mentén. 1968. A magyarors~ági kis~ehajtás történeti rétegei. 1969. Vö. még 
Sieber, Friderich: Deutscb-westslavische Bevehungen in Frühűngsbriiuchen. Berlin 1968. 

37 Andrósfalvy Bertalan bariti közlése. 

NAGYHÉT 

1 Idvességes múlatság u3. 
2 Kovács József pléb:inos gyújtéséból. 
3 Fábián Gyula: A búsvét és a hímes-tojás Losonc~ vidékén. Ért. 1908. JO. 
4 Tóth Ildikó szakdolgozat:iból. 
5 A falu szülöttjének, Taluícs József apátplébánosnak baráti közlése. 
6 Canonica Visitatio 1783. Konc~ Lajos pléb:inos szívességéből. 
7 Rónai Béla kéziratából. 
8 LThK. Il. roS. Grass 24. 
9 Nyelvemléktár Il, 277. 
10 Legújabb énekek. 1. A fájdalmas Szúz Máriáról. z. Sok búnben heverő ember. 

3· Krisztus Urunk felt:imadása. 4· Keresztényi ájtatosság. Nyomtatott Szabadkán Bit
termann Károlynál r 8 5 5. 

1t Három s~ép és ájtatos pápa imádság a haldokló emberek utolsó órájában, melyek 
a~ örök üdvösségre felette has~osak. Szeged é. n. Traub. Hozzá egy tis~ahegyesi monda 
Kálmány Lajos: S~eged népe II, ros. 

12 Holile Flóris: Adalékok codexeink forrásaiho~. IK. 192.1, 121, IZ7. Tímár K:ilmán: 
Ad4lékok kódexeink forrásaiho~. IK. 1926, 178. Bálint Sándor: Népünk imádságai. Reg
num 1937· 

ta LThK. IV, 567. 
!4 Arany-Miatyánk a~ imádandó, dicsérend6 és keserúséggel s~envedó Or Jé~ Kris~

tus haláldho~. Budán r 867. Bagó Márton. Szeged é. n. Bngel Adolf. Das goldene Vater 
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OtlJenal. U. Novom Sadu 1894. 

15 Turnlek 121. Több változatban. 
16 Németországban a vesztőhelyek közelében Urlaubkapelle, Urlaubbetsiiule is állott, 

ahol a halálra!télttel megállottak, hogy az Anyjától búcsúzkodó Krisztus látása adjon 
neki utolsó vigasztalást. LThK. X. 447· 

Ilyen kápolnák hazánkban is lehettek. Így a Fájdalmas Szúzanya körmöcbányai kápol
nájának (rnz) Gericbtskapelle volt a neve, Ott állott a város szélén. Ehhez idézzük 
még, hogy Besztercebánya városában az elítélt utolsó útján folyton szólt az Armen Sünder 
Glöcklein: megbánásra intve a bún öst, és imádsAgra a kisérő népet. ]urkovich Emil: 
Bes~tercebánya múltjából. Besztercebánya 1901, n8. A povonyi Kereszt utciban 
(Kreuzgasse) álló keresztkápolnát régebben Urlaubskapelle néven emlegették, mert itt 
búcsúztattik cl a világtól azokat a halálraftélteket, akiket utina a közelben felállított 
biófán kivégeztek. Ortvay Tivadar: Po~sony város utcái és terei. Pozsony 1901. 236. 

NAGYCSÜTÖRTÖK 
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a töredelmes búnbánattal függ össze. Artner 141. A ~öldcsütörtök és képzetköre, korai 
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teni, hogy itt a helybeli Róma, J erik.ó, N á~áret, S~ilon határnevekhez hasonlóan, szakrá
lis ihletésíi helynévról, avagy valami régi kápolna emlékezetéról van-e benne szó. 

3 Bod Péter 68. 
t ArtileT 141. 
5 &ndra Kabos: Ordinarius XXV, J9· 
6 Mark.ó Imre Lehel gyíijtése. 
61• Sudár János papnövendék közlése. 
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duló, elnémul ó harang képzetvilága ihlette: az asszonyok is otthon vannak, de nem mu
tatkoznak ilyenkor. Zalában aki hittelen elhallgatott: Rómába ment. O. Nagy Gábor: 
Mi fán terem? 291. 
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10 Grünn Helene. 
11 Hamvas István, Egy dél-alföldi magyar város. Vigilia 1971, J 89. 
12 W ichmann 1 J z. Popinceanu u 1. 

l3 Németh Imre: Vág története. 
HJ• Horváth Iván gyújtése. 
tt T ó th Ildikó dolgozatábóL 
15 Rónai Béla: Patosfa (kézirat). 
16 Madarassy László gyíijtéséból. 
17 Scbut~ Antal: Életem. Budapest 194,, zo. 
18 Schnit~l Erzsébet 41. 
19 Grunn Helene 89. Vö. még Grass JO. 
20 Schullerus I4J· 
21 Háv Jenó H4· 
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23 Lonovics József l, 188. 
2t Rei:t.ner János: S~eged története III, 1 J 1. 
15 Grass P-n. 
251• Beitl, Klaus: Die österliche Fusswascbung am &iserbofe zu Wien. Volkskunde: 

Fakten-Analysen Z 7 J· Vö. még Bogner Josef: Die österlicbe Pussu•aschung und ihr 
Braucb in der Muncbner Residen~. Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1970/71, 172. 

26 Mihályfi Akos 146. 
27 P. Antal: A győri kármelita rendhá~ 26. 
28 Gáspár Simon Aru;al közlése. 
29 Bonomi 44· 
30 Nyelvemléktár VII, J4J· Középkori német, apácakolostorból való párhuzama, ille· 

tóleg népies.ié vált barokk gyakorlat Assion, Peter: Altarwi:scbe am Grundonnerstag ~ur 
Geschichte eines &rwocbenbraucbes. Hessische Blitter für Volkakunde 1968, 100. 

31 A liturgikus oltármosás Me~ey László baráti közlése szerint a premontrei Ordina· 
riumnak még a keresztény ókorba visszanyúló sajátossága, amely a renden kivül csak 
a római Szent Péter-templom szertartásai között található meg. 

32 S:_abó Imre: Húsvét és farsang a dévai csángótelepen. ~tt. 1906, 91. 
33 RMKT. II. 
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JS Példabeszédek és jeles mondások l, zo8. 
36 ldvességes Mtílatság 1 J4· 
37 Szentkeresz.ty Tivadar: Pilátusverés Csanádapácán. Ethn. 190j, 6o. 
38 NNy. 193 j, q z. S;:endrey Zsigmond összefoglalása. 
:J9 Zalán Menyhért: A nagyszombati szemelt tűz has::_ndlata népünknél. Ethn. 1928, 

.l I l. 
40 Székely László: Ünneplő székelyek 17. 
41 Domokos Pál szives közlése. 
n Rédeyné, Hoffman!! Mária: Egy bujdosó naplóiából. Ethn. 1926, 21. 
13 Ethn. 1909, J18. 
"~ Dojcsán Ernó közlése. 
IS Cugitt l, 162, Grass j6. 
o\ll Krisztus az Olajfák begyétt. Dunántúli Szemle, 1940, 4 J· Két, Krisztust az Oltli/tik 

begyén ábrár_oló ismeretlen erdélyi dombormű a XV. s-:;áz.adhól. Erdélyi Múzeum 1942. 
•P7· Vö. még: Egyházművészeti Lapok 188o, 16j. 

17 Radonay Dénes: Faliképek I 14, 129, 169. 
'-~ Radocsay z6z, z64, 1.70, 271, z81, z8j, z88, 293, 196, 307, JIO-JIJ, p6, 319, 320, 

52j, JJ?, BS. H8-J40, J44• JjZ, 361-36J, J6j, J7I, J79• 380, 391, 393o 39-4o 401, 
406, 408, 409. 412, 418, 420-4%1, 41!-428, 431,441,444, 4J6, 4!9· Júdáa c96kja: z6z, 
jOl, JOÓ, 310, JZO, 339. 344, 3 p, J7I. 

"9 Bonomi 44· Jellemző tiroli neve Bau:f'!beten. Grass 58. 
ilO Ethn. 1898, 8o. Richter l>tván. 
!it Kiss Ilona s:mkdolgozatából. 
52 Európai összcfiiggéseiről Berliner R.: Die Cedraubnicke als Station des Passiom

weges Cbrisli. Festschrift für Marie Andree - Eysn 73· 
:;.1 Fehér Zoltán gyűjtésébóL 
54 Mezőköve&di hagyomány szerint amikor Jézust halálra vitték, a Ccdron patakjába 

lökték. A viz megállott, nem folyt tovább. Fél Edit szíves közlése. 
55 Zalán Menyhért: A nagypénteki mosakodá.r. Ethn. 1927, zp. 
r.G Ethn. 189), III. 
57 F.A .. 4o6!. 
fl!! Magyar Ferenc: Hisvéti népszokások 117. 
59 Odavetőleg Herkely 111. 
110 Tóth Ildikó szakdolgozatábóL 
BO,'a A nagyheti és húsvéti barkó hagyományt sz~pen dokumentálja Mol1l<ir Balá7.s: 

fiúroéti asztal. Ethn. 197 4, 396. 
61 Gönczi 14J· 
b".! Andrásfalvy Bertalan közlésci. 
tl:J Póu Éva: Zagyvarékas 841. sz. 
&l Márkz1s Mihály 249. 

NAGYPÉNTEK 

1 Wichf114nn 14. 
2 A rajnavidéki képet rajzolja, de európai összefüggésekhez is kitünő tájékoztató 

Wag1zer Georg: Barockzeitlicber Passionslullt in Westfalen. Forschungen zur Volkskunde. 
42/4~. Müns.ter 1967. 

3 Magyar Sion x86j, 61. Bauerrciss, Romuald: Arbot vitae 116. Más, ritkábban fel
hukbnó apokrif hagyomány &zerint az Úr Adároot a Golgota földjéból teremtette. 

4 Zalá1z Menyhért: A Pray-kóde.>: forrá.<aihoz. MKS7.. 1916, 169. 



5 Aranykorona 84. 
5/a A XVIII. század közepén irt kéziratában. Széchényi Könyvtár kézirattára. 
6 Roth, Elizabeth: Der volksreicbe IVzlvarienberg in Literatur und Bildlwnst des Spát

mittelllllers. Berlin 1967, 140. 
7 R4docsay 2.72., 2.79, JS8, ~99· Utalunk még Akos napjára (jún. :z.z.). 
a Az esztergomi Keresztény Múzeumban. Muui András: Kolo.:;svdri Tamás. Budapest 

I 969· 
9 Magyar Kódexek.. 6.s. A kercsztkultuszról egyébként a szcntker~zt föltalálásának 

ünnepénél (máj. ~.) még külön is szólunk. 
10 Radocsay Dénes: fiatieépek 109, II J, 12.7, 140, 141, 174, 184, 187, 197. 2.04, lOj, 

2.19, UI, 22.8, 2.~1, 2.40. 
11 R4docsay 2.61, 170,172, zs,, z88, 296, 301, 3o6, 307, 316, 318-po, H9· 340, 

343, Jl2, Jj6, )61-363, J6l, 368, po, 378, 380, 390, 393, 394, ~97, 043. 4o6, 411, 
41%, 417-419, 411, 41J, 426, 431, 437, 441, 446. 

12 R4docsay, Falképek 1t4, Uj, 127, 147, ISJ, r6.s, 167, 17J, 178, 184, 193. :z.o1, 
zp, 238. 

13 R4docsay Zjj, 2.81, 289, 2.93. 2.96, 304, 310, J12, 321, 342, 344,369, J70, 373· 384, 
JS j, 389, 400-402, 404, 41I, 41,, 419, 438. 440, 461, 46,. 

14 Radocsay, Faszobrok IJO,Ijl, IH,I8J,I8~. 194.197,200,202. 
15 Radocsay J8J, 447· Fas.:;obrok 1.19. 192, 193, 200, 214,217. 
16 A:z. arma Cbristi ikonográfiájához Künste I, 488. Berlíner, R.: Arma Chri.<ti. Mün-

chener Jahrbuch der bitdenden Kunst 19Jl· Sajnos, ezt nem láttuk. Kirscbbaum I, 183. 
17 Nyelvemléktár IX. 87. 
te Radocsay Dénes: Falképek zo.s. 
19 Forster I, 491. 
20 Tombor Ilona: Régi festett asztalosmunkák zS. tábla. 
21 S pamer Il, n 1. Holland szövc~gcl Kevlaer körzetéból Kriss-Rettenbeck, Lem•: Bit

der und Zeichen 1 &9. kép. Nincs hozzá magyarázat. 
22 ]év1s Krisztus keserves /únszenvedé.<e. Budapest, 1886. Rózsa Kálmán, Egyetlen 

általunk ismert példányát gyűjteményünkben őrizzük. A:z. illlr változatot még Bucsánszky 
Alajos adta ki. 

23 Német nyelvü áttekintése Wagner, Georg I09-Il4· 
:v. Malwla nélkül t-•aló Tukör 324. 
25 Zoepfl, Fridrich: Das unbekannte Leiden Christi. Volk und Volksmm n. (19J7), 

H 3· Kriss-Rettenberk, Lenz: Bitder und Zeichen I87-1J6. kép. 
26 Nyavalyák és Betegségek ellen való igen s~ép és basznos Imádságok. Budapest é. n. 

Bartalits. Önálló lapon is. 
27 Makula nélkul való Tükor 3.SS· 
:1:8 Wagner, Georg z6J. Vö. Balogh József: Flagellámok Magyarországon. Ethn. 1917, 

199· 
29 JESUS OBEDIENTISSIMUS AGNUS LIGATUS AD COLUMNAM ET AD 

INSTAR COLUMNAE, STAT AMOR EIUS INCONCUSSUS PROH PUDORl TU 
ARUNDINE MOBILIOR ES: QUAVIS AURA VANITATIS AGITARISET DEII
CERIS? HAEC CONSIDERAl ET NIL IMPOSTERUM TE SEPARABIT A CHA
RITATE JESU! 

HANS SACRAM SALVATORIS NOSTRI AD COLUMNAM LIGATUM STA
TVAM IN SPIRITUALEM PIORUM FIDELIUM AEDIFICATIONEM ET GR.t\
TAM SUI REMINISCENTIAM POSVIT GREGORIUS PESTALITS GUARDIANUS 
CONVENTUS ANNO 1807. PROPRIIS EXPENSIS. Ehhez Kirschbaum Il, 116. 

:lO Buda 1844. Gyurián és Bagó. 
3t Gebbard, Torsten: Christus sucht seine Kleider-. Beyerisches Jahrbuch· fijr Volks

kunde I§HI, JS. Már a XV. században fölbukkan. Wagner, Georg 2.7. kép. 
a2 Seweryn, Tadeusz: &pliqki i ./uzy<.e przyd.Tozne w Polsce 12, u 8. kép. 
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33 HIITtig, Michel: Die Schulterwunde CbTisti. Ibre Verebrong in Wort und Bild, 
Volk und Volkstum ll, 315. Wagner, Georg 187. Kri11-Rettenbeck 201. kq,. 

M B11lla Éva Szcged-domasz4!ki asszony ajkáról jegyezte le Vt1rga Ferenc plébános 
ezt a Jé:;.us-fogadó imádságot. 

35 Magyar sorsáról többek között Nyelvemléktár II, Ih, 2.89, XI, 31 J, H S. Horváth 
Cyrill: Ko<.épkori magyar verseink 16o-198. Egy latin prózai változat ItK. 1896, 377· 
Kiijoni 1 ,6. 

3II Makula nélkUl való Tükor H8. Itt említjük meg, hogy egy jámbor kalocsai öreg
asszony, Dinnyés Julis arra a kérdésre, hogy életében volt-e beteg, így válaszolt: nem, 
sohasem, mert minden reggel mosdás után imádkozni szokott. Beleborulva a törülközóbe, 
elmond egy Úrangyalát az Úr Jézus véres verejtékéhez, hiszen Veronika is kendőt nyúj
tott a szenvedó Megváltónak. 

"Sl ~ Or Jé:;.us Kris<.tus s-zentséges s:;.ent arc:;.a társulatáho:r.. lma, ének, olvasója és 
minden fóczéljai, a mit csak kell végezni. Kérlek bertneteket, Krisztus J4!zusban kedves 
testvéreim, fogadjátok szívesen ezen szent czélt, én készítérn Jézus imádozására, lelktink 
boldogságára, Orosz István P. BaJai kAntor s tanító; hogy kötnénk olvasóból gyöngy
koszorút Jézua szent fejére, hogy mi is koronát nyerjünk mcnnyben, melyet mindnyájunk
nak engedjen a világ üdvözítője, Jézus, mind örökön örökké. Amen. Budapest, r88o. 
Szereztetéséról Egy magyar s:r.entembcr 69. 

:!!l Wagner, Georg 98. Seweryn, Tadeusz 71,·71, 7l• 79,134,150 és mégtöbb helyen. 
Okálová, Ed ita: Ludové drevené solky z. kép. Siovakísebe Volkskunst Il, p. tábla. Hor
vát párhuzamok Andjela Horvat 137. és 1 jj. kép. 

39 Makula nélkül tJal6 TükOr 384. 
~o A passió európai világára igen hasznos rövid tájékoztatás Dömötör Tekla: A par

si6-játék. Budapest, 1930. Vö. még Kret:;.enbacber, Leopold: Passionbrauch und Christi
Leiden-Spiel in den Südost-Alpenliindern. Salzburg 1952· Wonisch, Otmar: Das .'it. 
Lambrecbter Passionsspiel von r6o6. Wien 19!7· 

H Dömötör Tekla 26. RMDE. I. Kardos Tibor 43· 
42 Kardos Tibor 95· 
43 &rdos ns. 
4" Laskai Ozsvát műve, a Modus devotissimus passionis Domini nostri Jesu Christi 

Kardos helyes megállapítása szerint a elm ellenére is voltaképpen Mária-passió, a közép
kori Mária-siralmak drámaszerű kibontakoztatása. 

45 A legszebb ét~ekfü<.el. Kiadta Orosz István Jász-Ladányban. Budapest. 1891. .\ 

versszakok kezdébetűiből az 6 nevét lehet összerakni. Vö. Sacra Hungaria 129. 
4ti Csíksomlyai nagypénteki mis-ztériumok 190. 
47 Júdás alakja és siralma számos po•~yvanyomtatvány mellett bibliai ihletésű, énekelt 

népballadáink ritka sorában is föltűnik. A rövidítve közölt szöveg forrása MNT. II, pj. 
sz. Pus-ztakamarási szép változata 504. A ballada utolsó, itt nem közölt versei az Erdély
ben szerte ismert karácsonyi rekordációból valók : a Betlehem és a Kálvária összetarto
zását éneklik meg. A középkori Júdás-legenda szövege Lehmann, P.: Judas lscharioth 
in der lateiniseben Legendenuberlieferung des. Mit~talter.s. Studi Medievali (Torino) 
•9~9- Kret<.enbacher, Leopold: Verkau/t um dreisse Silberlinge. Apokryphen und Le
genden um den Judasverrat. Schweizenisches Archiv für Volkskunde 1961. Említsük me~ 
ebból, hogy a Brandan-legendában Júdás a szombat nyugalmának szikláján ül, nem tud 
meghalni. Kret:;.enbacber. Leopold: Bild.er und Le genden Il o. 

'8 Makula nélkUl val6 Trikor z.66. 
49 Az éneket ismeri már a barokk is. Bartalus István: A magyar egyhá<.ak s<,ertartárol 

énekei 165. Számtalan ponyvaváltozat a múlt századból, így Kris:r.tus Urunk a:;. ó s<.úz .<z. 
an11yával, és att6l való vég bútsú vétele. Szegeden, Grünn Orbán által. É. n. 

50 Makula nélkül val6 Tükör 304. 
51 Makula nélkül val6 Tükor 329. 
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->2 Makula nélkül való Tükör H r. 
53 Makula nélki1l való Tükör J JO• 

~ Sosemvolt cigá11yors<.ág. Gyűjtötte és írta Bartos Tibor. Budapest J 9 s 8, J j. 

55 Kiss István: S<.ellt/öldi uta<.ás I 71· 
fl6 Verses Szentirás 46 5, 467. 
c,; \' erses Szentírás 469. 
Go Makula nélkül való Tükör J13· J76. 
5Y Hatalmas antológia, sót monográfia kerekednék a szövegek összegyűjtéséból és 

ezeknek irodalom-, müvészet- és zenetönéncti, néprajzi clemzéséból, a mándenkori tár
s~.dalmi környezet rajzábóL 

60 Me<.ey László: Irodalmi anyanyelt•úségünk J7. Ugyanő: Leuu•eni ;egy-zetek a<. 
Omagyar Mária-siralomról. Irodalomtörténet 1971, H 6. 

r.t MakMla nélkül való Tükör 411· 
62 MakMla nélkül való Tükör 418. 
63 T Öt.'iskorona virágok. Nagyböjti ájtatosság. Írta Varga Lajos Jász-Arukszálláson. 

i;ger é. n. Ismét más változat A mennyei völegény lláS"ZIJ. Pesten 1870. Nyomatott 
Aranyász Mihály szentföld látogató költségén. Pesten 1870. Bucsánszky. 

G'o Országszerte ismert a Gyás<.baborult lsten csillagvára kezdetű ének. 
e;; Nagy Gyula: Bágyog, Rábaszovát. 
66 Maluda nélki1l való Tükör 434, 4H· 
67 LThK. III, 897-
611 Csodák Könyve 47. 
69 \.'erses Szcntírás 477. Vö. még ugyanő: Szú~ Mária emléke n-
711 Gönc-zi Ferenc: Göcsej népköltés:r.ete. Zalaegerszeg 1948, 348. 
71 Ethn. 1901, zu. Csodák Könyve 109. Felsorolásunkat 1nég bőségesen lehetne foly· 

tat ni. 
;~ Csíksomlyai ;:agypénteki mis:r.tériumok. 9!· 
n Idézi Nagy Béni: A ferences s:r.ellem 41· 
7\ Csíksomlyai nagypénte/U misvériumok 191. 
7~ Boros Fortunát: A:r. erdélyi feTencesek 148. 
7ti Grass 68. 
77 ]dnosi Gyula 19. 
78 Magyarország vármegyéi és városai. Temesvár 71. 
"I<J Jézustársasága pécsi Pius-gimnáziumának értesítője J9H/J6, J6. Vö. még Ga!rJmbos 

Ferenc 114. · 
80 Sok éven at egy Fingerle nevezetú budai polgár alakította. Zoltán József p. 
111 Schoen Arnold: A budai S-zent Anna-templom 16. 
f>Z T ak.ács József 140. 
83 Holl Béla: Ismeretlen régi mrJgyar iskolai nyomtatványok 175. 
Bl Takdcs József 19, JZ. 
MS Lugosi Döme: A piaristák s-zegedi drámajdték.ai. Szeged 1930, 11, lJ. 
116 Takáts Sándor: Régi magyar ass<.onyok.. Budapest 1914, z6J. 
l!ti,'a Mohl Adolf: Bs<.terbá-zy Pál nádorispán, Sopron 1914. rj. 
87 Jánosi 38. 
~8 Az Eszterházy Páltól emelt és a kortársaktól a vil4g nyolcadik t:sodája néven em

legetett, lényúzö Kálvária-komp02:íci6 24 stációból áll. Ri!t.<teuer, Josef: Das Heiligtum 
in Oberherg-Eisenstadt. Eisenstadt 19JO. Európai utalások Kirschbaum li, 6J3. 

&• Bedy Vince: Gyór lultoükus vallásos életének múltia 101. 
00 Wick Béla: A kassai Kdl'Oária története. Koiice 1927. Itt 16 stációból áll. 
!Jt Bacbó László: Gyöngyös templomai. 1 J 6. 
91/• Igen jó kezdeményezés S:r.ilágyi István: Magyar Kálváriák. ~plté•- és ~pltéazet

tudomány IV (1973), 9S-1ZJ. Eredményeit már nem tudtuk értékeslteni. 
9l Diós<.egi Vilmos: E.mbergy6gyítás a moldvai sozék.elyeknél. NK. 196o, 41. 
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:t:l Kr,·t~enbacher, Leopold: H:Jimat im Folksharock. 87. Scbulten, Walter: Die beilige 
Sliege auf dem Kre~~:r_berg zu Bonn. Ein Beitrag zur Kunst- und Frömmigkeitsgeschichtc 
der Barockzeit. Düsseldorf I 964. Krauren, Edgar: Heilige Stiegen im bayerisch-öster
reichi.<chen Raum. Bemerkungen zu einern Buch von Walter Schulten. Bayerisches Jahr
buch fiir Volkskunde I 968, 45· ver agnn, Georg IOC). Grass 9· 

Ql Radzivill lengyel herceg bőkezűségéből épült. Divald Kornél: Eperjes templomai 
r 77· 

95 Baranyai Béláné: A nyírbátori mi.7orita templom, MÉ. rg6o, 197. A hagyomány 
szcrint az előkelő Koncsay feleségét a hitvesi hűség me::gszeg~sével gyanúsítván, megölte. 
Fölmentették. Később azonban kiderült, hogy az asszonyt ártatlanul vádo!ták. Ezért 
n.ásodik feleségével egyetértve, engesztelésül emeltette az oltárt. 

!l6 Kandra Kabos: OrdiMri us XVII. 
97 Csóka Lajos: Sze nt Benedek fiai J 29. 
!lll Alagyar Ferenc 220. 

~1 Kolumbún Lajos 11 1. 
100 Harsányi István: A sárospataki reformtitlis főiskolai könyvtár három, eddig isme

retlen PassionalJia. Mú<:eumi és Könyvdri Értesítő 1912, 63. 
1'' 1 A szcntsir-kultusz bontakozásáról magyar vonatkozások nélkül Bauerreis, Romual d: 

Sepulclmun Domini. Studien zur Entscehung der christlichen \Vallfahrt auf deutschen 
Boden. München 1936, 34· További eredményeit a hazai búcs(tjáró helyekről tervezett 
munkánkban szcrctnénk fölhasználni. Vö. még Kirschbaum lJ, 182. 

102 Dankó József: A húsvéti iste11i s;:olgálat. Gerevich László: .4. garams<,entbe11edeki 
Orkoporsó. Gerevich Tibor-Emlékkönyv. Budapest, 1941-43· A nagypénteki liturgia 
középkori magyar sajátosságairól Dankó József: Magyar s<,ertartási régiségek. Mara
dandó megállapításait inkább a liturgiatörténeti kutatás hivatott hasznosítani. Néhány 
adat Radó Polikárp: Kéziratos bejegyzések H· 

103 Haiczl Kálmán: A garam.<;:entbenedeki tZpátság IH· 
104 Divat d Kornél: Húsvét a régi magytZr múvészetben. VU. 1911, 17 5. 
105 Grass 18 I, 111, 271. 
106 Szilárdfy Zoltán szíves készséggel átengedett gyűjtése. A csepeli üveggömbhöz 

hasonló, de gazdagabb ábrázolás Kriss·Rettenbeck, Lenz: Bilder Ulld Zeiche11 I90. kép. 
Berchtesgaden vidékéről, a XVIII. századból. Itt faragott oszlopon öt gömb helyezke
dik el, beléjük külön építve a kínszenvedés jelenetei. 

107 Kálmány Lajos II, 109. 
108 LThK. II, 103. Részletesen Grass 15. Lechner, Maria-Lioba: Beichteier. Ein Beit

rag zum kirchlichen Abgabenwesen und zum Ostereierbrauchtum. Rheinisches Jahrbuch 
für Vo!kskunde IX (1958), 244. 

ltrJ Bosnyák Sándor: Amohácsi hajósok, komposok és gátmunluísok meséi. Jlnus Pan-
nonius Múzeum Évkönyve, 1967, 94· 

IIQ Filológiai Közlöny 1960, 114. Idézi Scheiber Sándor. 
111 András/tZlvy Bertalan gyűjtése. 
112 Bonami 4 5. 
lll Grynaeus Tamás gyújtése. 
114 Grünn, Helene 8 5. 
m Ojlalusy, Szemkereszty Tivadar: Nagypénteki áldás. Ethn. 191.7. 124. 
116 EA, Ipolyi-hagyaték. 
117 Ethn. 1 898, 81. Richter M. István. 
11~ Utalunk arra, amit Arimathiai József napjánál (márc. q) fogunk mondani. 
lt'i Márktts Mihály 248. 
l~'O fgy Tirolban is. Grass 62. 
121 Zentai János gyűjtésébóL 
122 Pócs Éva: Zagyvarékas 743· sz. 
m Székely László: Vnneplő székelyek 1 7· 



t:/4 Pócs :E:va: Zagyvarélus !9· sz. 
1'!5 Magyar Ferenc 119. 
126 Márkus Mihály 149. 
127 A túszúrással - nyilván még középkori hieddem szerint jézus nagypénteki kinjait 

fokoznák. Ezért öreg tápaiak ezen a napon még a túskosorat is el szokták rejteni, nehogy 
a fiatalabb családtagok aklmlrlanul is megszegjék a tilalmat. 

!28 5':(.endrey Zsigmond: S':(.Qlontai jeles napok. Ethn. 191.6, 75· 
1.29 A középkorban áldoztak. Ezt a rltuskongregáció eltiltotta (1621), kivéve a haldokló 

betegek ellátását. 

NAGYSZOMBAT 

1 Fran::. l, J07. Mihályfi 149· 
2 Kocsis László: Falum képeskönyve. Budapest 1941, rz. :E:s C.<aba József szíves 

közlése. Kuret l. is. 
3 S':(.ent Ferenc nyomdolulin. Budapest 1926, zso. 
3ta Középkori francia liturgikus kóclexben arbor poschalis néven is emlegetik. Bauer

reiss. Romuald: Arbor vitae n. 
4 MMT. II, SJ6. 
5 Maior Balázs: A csás::.ári plébánia freskóinak sorsa. Új Ember 1971, Il, 21 Arbor 

dtae 15. 
ti Zalán Menyhért: A Pray-kódex benedictiói. MKsz. 1927, Jz. A nagys::.ombati s::.en-

telt tíh. has::.nálata nt!pünknél. Ethn. 1926. 109. 
' Zoltán József zS6. 
~ Jórészt Zalán Menyhért adatai. 
~~ Zalán anragából. 
w Bednárik Rudolf: Sluwakiscbe Volkslumde 99· 
11 Bonomi 46. 
12 Blandl 299· 
13 Fetz.er Ferenc szakdolgozatábóL 
l\ Dbler Anna szakdolgozatából .. 
15 Weis':(. János gyűjtéseibóL 
15 W eis::. János gyűjtésébóL 
17 Bod Péter 70. 
18 Házi jenő 331. 
19 Gerencsb Ilona: Pás':(.tors':(.okások, babonák Acstes':(.eren. Ethn. 1941, 193. 
:O EA. J23J. Molnár József. 
2t Gö~z.i 245· 
22 Andrásfalvi Bertalan gyűjtésébőL 
22/• Dum lectiones leguntur, presbiteri catechi':(.ant infantes. Zalán Menyhért: A Pray 

kóclex benedictiói. MKsz. 1917, SJ. Vö. még Csólu Lajos: 5':(.ent Benedek fiai 330. 
:lJ Székely László: Vnneplő s<,ékelyek 18. 
21 Bálint József 99· 
~5 Pócs Éva: Zagyvarékas z 66. sz. 
:JI Göncz.; Z4J· 
'n juhás':(. Péter dokumentációjábóL 
u Ipolyi I, z86. Nem közli, hogy honnan való. 
<!!l Gönczi 241· 
30 C':(.irhus:;;. 
öl Bunomi 72. 
32 Ethn. 1898, So. Richter M. Istváa. 
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3:! Andru-Eysn 78. 
:v. Varga János: A gyermekvilág húsvétja. VU. 1868, 179· 
35 EA. 2816. K.Álmány Lajos. 
:J!i Káldy József: Bakonyi babonák é; s~ólások. Ethn. 1908, 287. 
·" Kiss Ilona szakdolgozatábóL 
;'' Bonomi 46. 
:!9 Ethn. 1907, 100. Benkóczy Emil. 
40 Magyar Ferenc 216. 

HÚSVÉT 

l A Rítuskongregáció 1896-ban megengedte, hogy a hagyomány továbbra is virágoz
zék. Scbubert, F.: Heiliges Grob und Astferstebungspro-:,es sion u•or der Forum der Ri
tenkongregation. Theologie und Glaube I9H· 161. A liturgikus reform rendelkezése sze
rint a nagyszombati szertartásokat, feltámadást húsvétra virradó éjszaka kellene megtar· 
taní, de n rni különleges hazai viszonyaink rniatt maradt a régi hagyomány. Megjegyez
zlik itt, hogy a XVII. században a soproni feltámadási körmenet húsvét vasárnap reggel 
4 órakor volt. Bán János zo~. 

2 &kert Irma: Egy jeles idós~k Ka/o esán. Búvár 193 1, 189. 
Kiss Ilona szakdolgozatábóL 
Herkety 11~. 

5 Hui~ár Ernő 19. 
Magyar Ferenc 220. 

Wichmann 128. 
8 Bálint Sándor: Hódoltságkorabeli néps~okás a S::.eged-alsóvárosi föltámadási kor

menetben. Ethn. 131, 97-
9 Schram Ferenc: Kisnógrád megye. 
to Rei<,ner János: A régi Szeged. I. Szeged 1884, 222 .. Novellisztikus, de hiteles föl-

dolgozása Nagy Sándor (Scnex): Ötven év. Szeged 1909, xos. Nagys~ombati processió. 
11 Idézi Horváth Richárd O. Cist: Laskai Ozsvát. Budapest 1932, 62. 
12 Tímár Kálmán: A Gemma Fidei bimnus":l,ai. Religio 1908. 
U Kájoni János x8o, 190. 
H Rítus benedicendi Flores et coronandi imaginem Beatae Mariae Virginis in sero 

sabbathi sancti morbos, pestes, culpas, omnesque saranae infestationes et inferni nequi
fias ab illorum babitationibus procul avertat. Ceremonialc Ordinis Servorum 27. 

15 Da11kó József: A búsvéti isteni s<_olgálat 44· Gerevich László: A garams<.entbene
deki Orkoporsó 45· Jelentós liturgikus és ikonográfiai utalásokkal. 

16 Pannonhalmi Szemle 129, 98. 
17 Me~ey László: Adalékok a középkori dráma történetébe-z.. Két liturgikus ludus. Fi

lológiai Közlöny 1918. 
1~ Mezey László: Egy ismeretlen középkori drámai emlékünk és európai rokonai. Fi

I•Jlógiai Közlöny 19H, J9· 
1 ~ Zalán Menyhért: A Pray-kódex föltámadási S":l,ertartásai és misztériumdrámája. 

Pannonhalmi Szemle 1927, 97· 
20 Haiczl Kálmán: A garamszentbenedeki apátság 1 H· 
21 Rajec<.ky Benjamin: Melodiarium 198. Vö. még Radó Polikárp: Sopron varas kiz-

Iratos misekönyve, a Golso-kódex. MKsz. 1940, zz6. 
22 Magyar Ferenc zzo. 
23 Ernyey-Karsay II, IIZ, u6. 
24 Magyar Ferenc 220. 
2~: R EA. 400 s. Borovi József. 
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~a P. Pálffy Aladár: A húsvéti batárkerülők S'Z,ékely-Udvarbelyről . .,Erdély" 1907, 4J· 
2G EA. JZH. Molnár József 194;. 
27 Gönqj Ferenc: Muraköz 6;. 
28 Schneeweis 193 J, 182. 
29 SchuUerus 14J. 
30 Andrásfalvy Bertalan gyűjtésébóL 
31 Sz.ilárdfy Zoltán közlése. 
32 Bonomi 47· 
33 Bonomi 77· 
34 Kriss, Rudolf: Die Scbwiíbiscbe Türkei 6o. V ö. még Biicbtold-Stimbli VI, 13 n-

I ;6 J. 
35 Kriss 6o. 
36 MüUer Géza szakdolgozatábóL 
31 Szemeréd Mária gyűjtésébőL 
at! Hus~r Mária Magdolna pécsi szakdolgozatábóL 
39 Falusi Mária pécsi szakdolgoztából. 
40 S.chematismus Historicus Magno-Varadiensis 29. 
41 Bunyitay-Málnási 64. 
42 Réső Ensel 196;. A helység nevét nem közli. 
43 Gál Kálmán: Határkerülés és húsvéti öntözés a Nyárád vidékén. Ethn. 189s. 301. 
44 .,Erdély" VII, 8. sz. zS. 
45 Török Ferenc gyergyócsomafai plébános kéziratos lejegyzése nyomán, Domokos 

Pál Péter szívességéból. Más, rövid jellemzés Sági Károly 279. 28o. sz. 
46 Szépvízen külön még hozzá imádkozzálc Védd meg Uram az örményeket is, ámbár 

azok nem iógosok. Később települtek ugyanis a székelyek közé. Domokos Pál Péter 
baráti közlése. 

47 Varga Lajos: Húsvéti dülókeresés, didergés és hajnalo~ás. Ethn. 1900, 268. 
48 Rövid említésük Sági Károly 278, 281, z8z. sz. 
49 Résó Ensel r6o. Részletesen, a mondai hagyományokat is említve Gönczi: Z4S· 

Sípjuk dallamának állítólag ez a szövege: 

Sánc, regiment, 
Sáma kapitány. 
Félre török, magyar elől, 
]ön a vicispány. 

4~/a Takács Lajos: Húsvéti határjárás 1761-es leírása. Ethn. 1974, J93· 
50 Göncv 245. 
51 Békefi Remig: Kethely 43· 
62 A J'~ent keresztút örvendetes gyakorlása, mely húsvét után való negyven napokban 

minden Kálvárián használható. Budapest 1877. Rózsa Kálmán és neje. 
63 Hoss József: A kaposvári plébánia 141. 
54 Wichmann 6;. 
55 Penavin Olga: S~lavóniai (kórógyi) s<.dtár L 377· 
56 A Magyar T áiszótár adatai. 
57 Sclmeeweis I9JS, 18;. 
58 Cvrbusz Géza ro1. 
59 Turnsek 101. 
60 Oklevélszótár 3 99· 
61 Rupp II, 346. 
62 Bedy Vince: A győri S'Z,ékesegybá'Z, 97· A kultusz eredetét6l Künstle l, JOI, Vö. 

még Kirschbaum ll, S4· 
63 Radocsay HB. 



til Diplicb-Kr.rasek 32· 
G:> Ricbter M. István 8l. 
tili Fluck, H.: Der Risus paschalis. Ein Bcitrag zur religiösen Volkskunde. Archiv für 
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~2 Katona Lajos: A húsvéti bárány. Irodalmi Tanulmányai II. 259. Igénycinket már 

nem elégíti ki. 
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148-119. Idézve Gavaz.zi, Milovan: Vitainost obitaja probratimstva i posestrimstva tt 
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an.wimllssz''·"Y és mtitkdm<'.'>"<,anyról, kegyelmed el ne feledke:.zék. Angyal Dávid: Mát· 
kdmttSf<.OTI.'I. IliNy. !909· qo. 

1 ~ Karanc;ali3i mátkatál küldését, amely egyébként már nem bpcsolódik fchécva· 

399 



sárnaphoz, nyolc képben örökitette meg a galgamácsai Dudás Juli, a népművészet mes
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" Aloídován Gergely 247. Lázár István: Alsófehh. 1016. 
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Agni Dei, quem cívis patris consitio maximo opposttit igni, quo domus tota conflagrabat, 
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