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BEVEZETÉS 

Dömötör Tekla Magyar népszokások c. művében olvashatjuk: „Mi tehát a 

népszokás? Voltaképpen a kultúra hagyományozódásának spontán formája, 

az a keret, melyben a nép ünnepe és hétköznapja lejátszódik. Közösségi 

magatartásmód és cselekvésmód; olyan viselkedési mód, melynek a közösség 

tagjai alávetik magukat, mert megfelel az élő kulturális hagyománynak. 

Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, 

színjátszás, mítosz és mágia.”  [15, 34. o.] 

 Kutatómunkám témája: A tavaszi ünnepkörrel kapcsolatos 

hagyományok és kifejezések Palágykomorócon. 

Célomul tűztem ki a tavaszi ünnepkör hagyományainak, 

kifejezéseinek összegyűjtését, rendszerezését és ismertetését szülőfalumban. 

A téma aktualitása. A történelem során a kárpátaljai magyarság több 

nemzettel is közeli kapcsolatba került, így elkerülhetetlenül keveredtek 

egymással szavaink, szokásaink, hagyományaink. A gyorsan változó világban 

hagyományaink folyamatosan módosulnak, változnak, új szokások születnek. 

Ünnepi szokásainkat manapság a tömegkommunikációs eszközök, a média, a 

reklámok, a kereskedelem formálja, alakítja. Sok esetben az ünnepi szokások 

eredete, valódi célja már nehezen követhető nyomon. A letűnő korok 

tudásának, hagyományainak átmentése a következő generáció számára emiatt 

is kulcsfontosságú feladat. Hagyományaink átszövik jelenünket, így a téma a 

mai napra nézve is aktuális.  

 A kutatást empirikus módszerrel végeztem, a legcélravezetőbbnek az 

adatközlőkkel való személyes beszélgetést tartottam. Adatközlőim különböző 

korosztályúak, vallásúak, így teljesebb képet kaptam a meglévő, illetve lassan 

feledésbe merülő szokásokról.  
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A kutatópont története. Ungvártól 15 km-re, a szlovák határ 

közelében terül el Palágykomoróc. A hajdan két különálló község, Palágy és 

Komoróc, 1943-ban egyesült. Palágy neve Kiss Lajos etimológiai szótára 

szerint a magyar Pala, Pál személynév származéka. A Komoróc helységnév 

szláv eredetű, a komár szó szúnyogot jelent. A község domborzata részben 

sík, részben dombos [24, 33. o.]. Ónody Géza, a községben 1919-1932 között 

működő református kántortanító írja feljegyzéseiben: „Tény – miután az 

egyház könyvtárában lévő régi írások állítják –, hogy Palágyot a régi rómaiak 

alapították, egyike volt Ung vármegye legrégibb községeinek.” [24, 35. o.]. 

Egy monda szerint egy helybeli földesúr két lányát Palad illetve Komoró 

nevezetű földesurakhoz adta feleségül, és e két család jobbágyai alapították 

meg a két községet: Palágyot és Komorócot. A szájhagyomány még egy 

legendát ismer: egy Palágyi nevű nemes katonatiszt kapta háború idején kitűnt 

vitézségéért a falu közepén emelkedő dombot, melyet el is neveztek róla 

Kapitány dombnak. Más verziók szerint itt esett el, itt is van eltemetve. 

Palágy fennállását illetően feljegyezték, hogy a községet még I. László király 

(1077-1095) adományozta fejedelmi ajándékul a Palágyi családnak. I. László 

donatius levelében olvashatjuk: „Confernius Paladi paludaem terram Paladis.” 

( = adjuk Palágyinak Palágy mocsaras földjét) A falut 1280 előtt az Aba-

nemzetségbeli Amadé-ági Finta nádor nyerte el adományul, Velika Palagia-

nak jegyezték le akkor. Névformái: 1325-ben Palad, 1332-64 között Palaz 

vagy Palag, 1389-ben Palagy. A XIV. század elején a ruszkai Dobó-család 

tulajdona, 1405-ben nyerik el a nyényei Daczók. 1436-ban kerül újra a 

Palágyiak tulajdonába adományul, s ettől kezdve ők a helység kizárólagos 

urai [24, 34. o.]. Komoróc hajdan gyér lakosságú különálló település, 1363-

ban Komoeoch, 1392-ben Komorouch, 1417-ben Kamarochként szerepel. A 

községet a XIV. században a Palágyiakkal rokon, görög katolikus vallású, 

Komorócy család mint Drugeth birtokot uralta. Említése ezek után csak 1696-

ban történik, a nagy néptelenség után. A település mindig nemesi tulajdonban 



8 
 

volt, jobbágyság népesítette be. Ők őstermeléssel – földműveléssel és 

állattenyésztéssel – foglalkoztak. Ónody Géza megjegyzi, hogy a lakosság 

nagy figyelmet fordít a méhészetre és konyhakertészetre [24, 34. o.]. 

 Az eredetileg katolikus falu életében az első jelentős esemény a 

reformáció, amikor Palágyi gróf összes jobbágyával együtt áttért az új hitre, s 

a római katolikus templomot örökre kisajátította. Az ellenreformáció idején 

bizonyos Dancs Ferenc, László Béla, Herczegh Béla nevű grófok házasodás 

útján hozták vissza az ősvallást a faluba. A XVIII. század történetéhez egy 

szájhagyományban élő legenda kötődik, mely szerint Rákóczi idejében a falu 

határában lőttek le a lováról a zsandárok bizonyos Legény János nevű betyárt. 

Az 1848-as szabadságharcról nem ismernek históriát. Mindössze ennyit 

jegyeztek fel az egyik egyházi könyvbe az iskola kapcsán. „1848. 

Tanulószám: 0. …az ország zavarodása miatt egyideig semmi nevezetes 

javítás az oskola körül nem tétetett.” Nagy tömegeket mozdító változást ezek 

után már csak a századforduló hozott. Sokan vándoroltak ki az Amerikai 

Egyesül Államokba. Az első világháború elmúltával a csaknem két évtizedes 

cseh rezsim alatt meggazdagodott a falu. Fellendült a mezőgazdaság, a termés 

jó volt, a falusi malmot már gázzal működtették [24, 35. o.]. 1943-ban 14 

zsidó családot hurcoltak el a német parancsnak engedelmeskedő magyar 

csendőrök. A község egyik létfenntartó közössége szűnt meg ezzel. 1944. 

november 20-án foglalták el a falut az orosz csapatok. Rövidesen kidoboltatta 

a bíró: javítják a csapi hidat, ezért az itthon maradt magyarokat 3 napos 

munkára rendelik. A 3 napból 3 év kényszermunka lett. 33-an mentek el, 12-

en tértek vissza szülőfalujukba. A háborúban 9-en vesztették életüket [24, 35. 

o.]. A II. világháború végén Palágyot Szlovákiához, 1947-ben pedig a 

Szovjetunióhoz csatolták. 1948-ban létrejött a kollektív gazdaság 

Palágykomorócon „Sztálini út” elnevezéssel. A kolhozvagyont kezdetben a 

kuláknak kikiáltott nagygazdák tulajdona (jószág, gépek) jelentette. Később, a 
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szovjet éra éveiben épült a tanácsháza, az iskola, a kultúrház [24, 35. o.]. 

Palágyon, a lakosság eredeti vallásának megfelelően, római katolikus 

templom épült már a XIII. század második felében. Az 1333-as pápai 

tizedjegyzékben az ungi főesperesség 20 plébániája között jegyzik. Virágzó 

hitközség volt, mely a reformáció idején végleg megszűnt. Azóta a templom a 

református egyház tulajdonában van. Palágykomorócon a XVIII. század 

folyamán, 1726-ban építettek új katolikus templomot. A görög katolikus 

vallás a helységben birtokot fenntartó Drugethek révén a XIX. századtól él a 

faluban. Általános iskola Palágykomorócon 1946-tól működik. A KMKSZ 

palágykomoróci alapszervezete 1989. május 14-én alakult meg. 1990 nyarán 

emlékművet avattak a málenykij robot és a II. világháború áldozatainak a 

református templom udvarán [24, 36. o.]. 

 A legfrissebb adatok alapján a falu lakossága mintegy 815 fő. A 

lakosság többsége református, illetve görög- és római katolikus. 

Palágykomorócon található az előbbi kettőnek a temploma, míg a római 

katolikusok Kisszelmencre járnak misére. A római katolikus egyház kérésére 

a közeljövőben, a park területén egy kis kápolna fog épülni. Településünkön 

évente több rendezvény is van. A farsangi batyus bált, az anyák napját, 

családi napot, új kenyér ünnepét, a szüreti bált, a Mikulás-ünnepséget a 

palágykomoróci kultúrház minden évben megszervezi.  

Adatközlők táblázata 

 Adatgyűjtésem során tizennégy Palágykomoróci lakossal készítettem 

interjút. Adatközlőim különböző korosztályúak, római- és görög katolikus, 

református, illetve pravoszláv vallásúak, valamint magyar és ukrán 

anyanyelvűek, ennek köszönhetően teljesebb képet kaptam a máig élő, egyes 

esetekben kihalt vagy elhalványuló szokásokról. Adatközlőim hozzájárultak 

ahhoz, hogy dolgozatomban az interjúrészletek után feltüntessem teljes 

nevüket. 
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Sorszám Név Születési év Vallás 

1. Károly Zoltán 1967 római katolikus 

2. Károly Viktória 1976 római katolikus 

3. Tomori Magdolna 1933 római katolikus 

4. Béres Ágnes 1952 római katolikus 

5. Bálint Jolán 1936 görög katolikus 

6. Károly József 1926 római katolikus 

7. Jankovics Katalin 1969 görög katolikus 

8. Hajdú Irén 1944 római katolikus 

9. Szanyi Szveta 1970 pravoszláv, 

ukrán 

anyanyelvű 

10. Tahy Gabriella 1996 református 

11. Varga Éva 1944 református 

12. Vakula Magdolna 1965 pravoszláv, 

ukrán 

anyanyelvű 

13. Ádám Márta 1940 római katolikus 

14. Lizák Erzsébet 1946 római katolikus 
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1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOM 

ÁTTEKINTÉSE 

Kutatómunkám során sikerült megismerkednem a téma igen gazdag 

szakirodalmával, olyan gyűjtésekkel is, amelyeket szintén vallásilag és 

nemzetiségileg is színes területen végeztek. Kutatásom első fázisában olyan 

munkákkal ismerkedtem meg, melyek általánosan foglalkoznak a 

népszokások, illetve hagyományok kérdéskörével, majd ezek után a nagyböjt, 

a húsvéti ünnepkör, végül pedig a pünkösdi ünnepkörrel kapcsolatos 

munkákat, gyűjtéseket dolgoztam fel. Az általam tanulmányozott 

szakirodalom mindegyike nagy segítséget nyújtott számomra, sok hasznos 

információval szolgált munkám során. 

Dömötör Tekla A magyar népszokások c. munkájában a tavaszi 

szokásokat két nagyobb ciklusra osztja: az egyik a nagyhéti–húsvéti 

ünnepkör, a másik a májusi–pünkösdi ünnepkör [15, 65. o.], ehhez hasonlóan 

munkámban a tavaszi ünnepkör szokásait húsvéti- és  pünkösdi ünnepkör 

fejezetekre bontva, időrendi sorrendben vizsgáltam. 

A népszokások meghatározásában nagy segítségemre volt Dömötör Tekla 

Régi és mai magyar népszokások c. műve, melyben beszámol arról, hogy a 

hagyományos falu egész életét régen a népszokások alakították. A szokás 

határozta meg a viselkedést és az illemet, a nemek, a korcsoportok jogát és 

kötelességét, az öröklést és még sok mást is. Éppúgy, mint a kultúra más 

jelenségeinél, a szokásoknál is megtaláljuk a helyi változatokat, melyek 

kialakulásának történeti okai vannak. A változatok létrejöttében szerepet 

játszhat a vallás, a környező népek szokásainak hatása. Így vannak szokások, 

amelyek csak katolikus vagy protestáns vidéken találhatók. Kiemeli, hogy 

egységes magyar népszokások nincsenek, csak helyi változatok, azonban az 

alapeszme mindenütt ugyanaz [17, 3–5. o.]. 
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A Hagyományok, nemzeti értékek Kárpátalján c. kiadvány [22, 250. 

o.] bemutatja több magyarlakta település hagyományait, hiedelmeit. A 

kiadvány a Nagyszőlősi, Beregszászi, Munkácsi és Ungvári járás falvaiban 

gyűjtött anyagát tartalmazza. Részletesen ír az emberi élet fordulóihoz kötődő 

szokásokról, a népi kultúra hagyományos munkaalkalmairól, a különböző 

mesterségek alapjairól, a hétköznapi és ünnepi ételekről. A gyűjtemény a 

húsvéti – és pünkösdi ünnepkör – egyéb kárpátaljai településeken meglévő – 

hagyományainak ismertetésében sok hasznos információval szolgált. 

A nagyböjt fogalom meghatározásánál A Magyar Néprajzi Lexikon 

definícióját használtam. E szerint a nagyböjt 

a hamvazószerdától húsvét vasárnapig tartó időszak, mely az egyház tanítása 

szerint húsvét előkészületi ideje. A római katolikus falvakban, az első 

világháború előtti időkben hamvazószerdától húsvét vasárnapig tartó 

időszakban, a nagyböjtben számos család böjtölt, sem húst, sem zsíros 

ételeket nem ettek. A húsvétot megelőző böjt kezdetben csak nagypénteken és 

nagyszombaton volt szokásban. I. sz. 336-tól már magában foglalta a húsvétot 

megelőző hetet. A 40 napos böjt a 4. sz.-tól fokozatosan alakult ki. A római 

egyházban a 7. sz. elején vált szokássá a hamvazószerdával kezdődő 

nagyböjt. Ezt a szokást II. Orbán pápa 1091-ben iktatta törvénybe. A 

középkori alapítványi és kolostori templomokban a nagyböjt az alleluja-

temetéssel vette kezdetét, s ezt hetvened-vasárnap előtti szombaton tartották. 

Azonban a nagyböjt kezdete általában hamvazószerda volt, amit a farsang 

utolsó napja – húshagyó kedd – előzött meg. Az ország sok vidékén még a 

múlt század második felében, a századforduló táján is szokásban volt, hogy a 

zsíros edényeket hamvazószerdán elmosták, s azokat csak húsvétkor vették 

elő. Húst és zsíros ételt nem ettek, külön edényben olajjal vagy vajjal főztek. 

Elterjedt böjti étel volt a korpából készült savanyú leves. Az ország több 

vidékén a legidősebb emberek még emlegetik a negyvenölést, ami abból állt, 
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hogy aki tartotta, csak egyszer evett napjában. Gyakoriak voltak a 

nagyböjtben tartott missiók, melyeket idegen papok tartottak. Ilyenkor 

mindenkinek illett gyónni és áldozni, s a gyónás előtt a haragosoknak 

kibékülni, egymástól bocsánatot kérni. A nagyböjti bűnbánati idő a lányok és 

menyecskék egyszerűbb, sötétebb színű ruhájában is kifejezésre jutott. Egyes 

családokban tilos volt a dalolás, a fütyülés, a tánc, a muzsikaszó. Elsősorban a 

nagyböjt volt az ideje a különböző népi ájtatosságoknak, főként a fájdalmas 

olvasó végzésének. – A nagyböjt egyes vasárnapjainak, ill. heteinek népi 

elnevezései is ismertek voltak, mint pl. „guzsalyvasárnap” (második 

vasárnap),  „feketevasárnap” (ötödik vasárnap), virágvasárnap (hatodik 

vasárnap) [34, 468–470. o.]. 

Bakó Ferenc Palócok c. III. kötetében ismerteti a nagyböjt és húsvét 

szokásait. Tudósít arról, hogy húshagyó kedden vagy hamvazószerdán 

hamulúggal kiforrázták az edényeket, amelyben egész éven át zsíros étel vagy 

hús főtt. Sok helyen az év más napján egyáltalán nem használt edényben, böjti 

edényben főztek, amit a padláson tartottak. Böjtben olajjal, illetve vajjal 

készítették az ételeket. Olajat már korábban ütöttek kendermagból, 

tökmagból, napraforgómagból a helyi, vagy legközelebbi olajütőben. Leírja, 

hogy egy faluközösségen belül a szokások, előírások betartása minden rétegre 

egyformán kötelező volt. A nagyböjtöt kb. az első világháborúig mindenütt 

tartották. A böjtnek, böjti ételeknek, az egyházi előírások mellett igen 

racionális magyarázatai is vannak. Egyrészt kevesebb munkát végeztek, a téli 

étkezések száma is kevesebb. A húst, a szalonnát tartalékolták nyárra, a nehéz 

mezőgazdasági munkák idejére. A nagyböjt mellett tájékoztat a húsvéti 

szokásokról is. Leírja, hogy már húsvét szombatján hozzákezdtek a főzéshez. 

Megfőzték a sonkát, tojást, elkészítették a kocsonyát. Vasárnap elvitték az 

ételt a templomba szenteltetni. Hazatérve mindig a szentelt ételekből ettek 

először. Az öregek vettek belőle, aztán a család többi tagja. Húsvéthétfőn a 
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locsolkodó legényeket kolbásszal, pálinkával kínálták meg, s a lányos 

házaknál egész nap meg volt terítve az asztal. [4, 468–470. o.]. 

Dömötör Tekla a Népszokás, néphit, népi vallásosságban részletesen 

tárgyalja a virágvasárnapi szokásokat. Leírja, hogy már a 7. század óta pálmát 

szenteltek ezen a napon, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére. 

Nálunk ezt a barka helyettesíti. A virágvasárnapi barkaszentelés egyházi eredt 

ugyan, de a szentelt barkát felhasználták rontás ellen, gyógyításra, 

mennydörgés, villámlás elhárítására. Virágvasárnaphoz két jellegzetes 

leányszokás kapcsolódott, de csak a magyar nyelvterület egy részén. Nyitra, 

Hont, Nógrád, Pest és Heves megye egyes községeiben gyakorolták 

a kiszejárást, kiszehajtást, és ennél is szűkebb területen, a Nyitra megyei 

Zoboralján ismerték, sőt néhol még gyakorolják a villőzés szokását [29, 150–

153. o.].  

A húsvéti ünnepkör ismertetésekor számos információval szolgáltak 

Dömötör Tekla munkái. A Népszokás, néphit, népi vallásosság a húsvéti 

ünnepkört komplex módón mutatja be. A húsvéti ünnepet így definiálja: „A 

húsvét mozgó ünnep, melynek időpontját 325-ben a niceai zsinat a tavaszi 

napéjegyenlőséget (márc. 21.) követő holdtölte utáni első vasárnapban 

állapította meg. Így a húsvét március 22-e és április 25-e közötti időre eshet. 

A húsvétvasárnapot megelőző virágvasárnappal kezdődik a húsvéti ünnepkör, 

ezt követi a nagyhét, húsvétvasárnap, húsvéthétfő és végül fehérvasárnappal 

zárul.” [29, 148. o.] A Régi és mai magyar népszokások c. munkájában a 

húsvéti ünnep kapcsán leírja, hogy a húsvét a tavaszi megújulás ünnepe, mely 

egy igen régi ünnep. A kereszténység is régebbi vallásokból vette át és 

alakította át saját képére. A húsvéthétfői locsolás szokása jelentősen átalakult. 

Régen a magyar falvakban még hideg vízzel, vödörből öntötték le a lányokat. 

A falusi lányok húsvéthétfőn elbújtak a padláson, de természetesen a 

legények itt is rájuk találtak. Hogy a csuromvizes ruhájuktól 
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megszabaduljanak, aznap többször is átöltöztek. Ennek ellenére szomorú lett 

volna az a lány, akit senki sem öntöz meg az ünnepen, mert a sok locsoló a 

lány népszerűségének is a jele volt. A vízzel locsolást a két világháború 

között sok helyen felváltotta a „szagosvízzel” való öntözés. Hasonló 

változáson ment át a húsvéti tojás elkészítése. A magyar falu a húsvéti tojás 

elkészítésekor szívesen alkalmazta a levélrátéttel való festést, a viaszírásos 

technikát, a karcolással való díszítést és a savas maratási eljárást. Napjainkban 

a tojásfestés művészete egyre inkább háttérbe szorult. Már a falusiak is 

üzletben vesznek gyárilag készített csokoládétojásokat, s ezzel ajándékozzák 

meg a locsolókat [17, 37–43. o.]. Dömötör Tekla a Naptári ünnepek, népi 

színjátszás című munkájában megállapítja, hogy a húsvéti ünnepkör 

szokásainak igen sok eleme egyházi eredetű és jellegű. Viszont ezek az 

egyházi szokások is többnyire régebbi és általánosan elterjedt „pogány” 

képzetekhez kapcsolódnak. [16, 96–99. o.]. 

Юрій Чорі Звичаї рідного села c. munkájában a húsvéti pászkasütés 

szokását és a pászkasütés menetét mutatja be. Leírja, hogy az ukrán családok 

általában több különböző formájú és méretű pászkát sütöttek. A legnagyobb 

kalács a paszka-mátka volt, ez volt a legszebben kidíszítve, ezt vitték 

megszentelni a templomba. A második legnagyobb a pászka-szesztra volt, 

nem volt különösebben kidíszítve, ez főleg a vendégeknek készült. A 

legkisebb kalácsokat a keresztszülők adták a húsvétot köszöntő 

keresztgyerekeiknek.  [50, 29–33. o.]. Az ukrán gazdasszonyok a pászka 

díszítésére különös gondot fordítottak. Leggyakrabban náluk is a kereszt volt 

a központi motívum, de előfordul csillag, búzaszál. A díszítéshez búzaszemet 

is szoktak használni. A háziasszonyok komolyan álltak a pászkakészítéshez. 

Meg volt tiltva, hogy abba helyiségbe bárki bemenjen, ahol a kemence van, 

nehogy huzat legyen. Nem tűrték a nézelődőket, csak a lányoknak volt szabad 

besegíteni a sütésben, hogy minél előbb megtanulják azt. A kemence ajtaját 
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tilos volt a gazdasszonyon kívül bárkinek is kinyitni. Ha valaki kinyitotta, az 

megzavarta a sütés folyamatát: a pászka megtöredezett, megégett, vagy netán 

meg sem sült. Az pedig a gazdasszony szégyene volt. Ahhoz, hogy 

megtudják, hogy a kemence megfelelő hőmérsékletű e, száraz kukorica héjat 

tettek a kemencébe: 

- ha a kukorica héja egyből begyulladt, akkor a tűz túl forró, nem szabad 

beletenni semmit, mert megég a kalács; 

- ha túl sokáig nem füstölt, akkor nem elég meleg, a kalács nem fog megsülni; 

- ha a kukorica héja elkezd tekeredni és feketedni, akkor megfelelő a 

hőmérséklet a sütéshez. [50, 29–33. o.]. 

A húsvétvasárnapot követő nap a húsvéthétfő. A naphoz 

kötődő népszokás a locsolkodás. Manga János Ünnepek, szokások az Ipoly 

mentén c. írásában olvashatjuk, hogy helyileg kialakított hagyományos 

formái voltak a húsvéti locsolásnak. Például az Ipoly vidékén már előző este 

jártak a legények, ez volt az ún. tojáshajtás. Lányos házanként 8–10 tojást 

szedtek össze. Előre megbeszélt háznál szalonnát kaptak, ott a tojásrántottát 

elkészítették és megették. A héjat annak a lánynak a háza elé szórták, akire 

valamilyen oknál fogva haragudtak. Ezután indultak el locsolni. Külön jártak 

locsolni a még legényszámba nem vett fiúk a keresztanyjukhoz és a rokon 

lányokhoz [30, 149. o.].  

A Népszokás, néphit, népi vallásosságban olvashatjuk, hogy a 

locsolással egyenértékű vesszőzés volt néhol szokásban húsvétkor. Az Észak-

Dunántúl szlovák telepítésű falvaiban ma is élő népszokás. 4–6–8 vagy 9 

fűzfavesszőszálból készült, sibának nevezett korbáccsal vesszőznek. 

Magyarul és szlovákul is mondják a rigmust Tordason: 

Keléses ne légy 
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Bolhásos ne légy 

Esztendőre még frissebb légy! [29, 83. o.] 

Húsvét ünnepkörét a pünkösdi szokások zárják. A húsvéttól pünkösdig 

terjedő időszakhoz több jeles nap is fűződik.  

Bagu Balázs Bátyúi jeles napok és szokások c. munkájában [2, 720–730. 

o.] több Szent György-napi hiedelemről is említést tesz: „Ahány nappal Szent 

György napja előtt megszólalnak a békák, ugyanannyit hallgatnak utána, 

vagyis hideg napok következnek. A csúszómászók ezen a napon bújnak elő és 

vedlenek. Ilyenkor nem szabad tyúkot ültetni, mert a csirkék belefulladnak a 

tojásba. Dunyhát, párnát a napon szellőztetni tilos, mert beleesik a moly. Az 

uborkát viszont ezen a napon kell elvetni, ha jó termést akarunk.”  

A májusfaállítás az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert 

szimbolikus kelléke. A májusfa eredetéről Réső Ensel Magyarországi 

népszokások c. munkája tájékoztat: „Minden év május elsején a falukban, 

városokban, sok épület előtt lehet leszúrva látni virító zöld levelű, ágasbogas, 

karcsú, magas fákat, melyeken virágok, szalagok, déli gyümölcsök, italok, 

fűzérek stb. díszelegnek. Falvakon nőtlen ifjak kedveseik ablaka előtt állítják 

fel május 1-ső napján virradóra a májusfát; városokban ma már csak a 

mészárosok emelnek íly fákat a tőlük húst hordó fehérnép számára. A 

májusfáról azt írják, hogy sz. Jakab és sz. Fülöp, midőn térítgetni jártak, 

utitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon; ezt ebbeli cselekvényéért a 

pogányok tisztátalan személynek nyilvánították, s rágalmazták. A leány 

azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette vándorbotját, letűzte a földbe, 

előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn a 

pogányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült. Ez volt sz. Jakab apostol napja 

virradójára (május 1-én). Nőtlen ifjak ez időtől ez okon szoktak magas zöldfát 

jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt felállítani, még pedig ha lehet 
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észrevétlenül. Ma már májusfa helyett egy csokor szép virág is megteszi a 

kellő hatást.” [36, 198. o.] 

A Magyar Katolikus Lexikon a fagyosszentek – Szent Pongrác, 

Szent Szervác, Szent Bonifác – történetével kapcsolatban gazdag 

információmennyiséggel rendelkezik. A hagyomány szerint a Krisztus utáni 

3-4. században élt három szentéletű férfi a keresztény hitéért halt mártírhalált, 

míg más források szerint a három szent azért fagyott halálra, mert ruháikat a 

szegényeknek adták. Mindszent idősebb népe úgy véli, hogy e szentek úgy 

fagytak halálra, hogy nyomorult betegeket a saját ruhájukkal takargattak. A 

betegek megmaradtak, ők azonban belehaltak a hirtelen támadt hidegbe [28, 

800. o.]. 

A szentek legendája és az időjárással kapcsolatos megfigyelés között 

nincsen összefüggés, a néphagyomány azonban teremtett. Dömötör Tekla 

Népszokás, néphit, népi vallásosság c. munkája több hiedelemről is 

beszámol ezzel kapcsolatban. Topolyán úgy tartották: „Pongrác kánikulában 

subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, 

Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szunyogok – ezért haragusznak ránk 

emberekre és évről-évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket”, 

Berettyóújfalusi rigmus szerint: „Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, 

fagyot ráz” , Zagyvarékason úgy vélték, ha fagyosszentekkor nincs felhő, 

akkor sok bor lesz  [19, 32. o.]. 

Bálint Sándor Népünk Ünnepei c. munkájában az egyházi év 

ünnepeinek szokásait, hagyományait ismerteti. Kutatómunkámhoz ezek közül 

a pünkösdi ünnepkör, azon belül pedig az Úrnapi szokások bemutatásában 

volt segítségemre. Leírása szerint az Úrnapja az Oltáriszentségnek sajátos 

középkori kultuszában gyökerezik. A szentostya megszentelő erejéhez, 

gonosz és ártalmas dolgokat elűző hatalmához már a kora középkorban 

számos képzet és szokás fűződött, amelyeket az Egyház is helyeselt, vagy 
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legalább is eltűrt. Ilyen volt, hogy égiháború esetén a Szentséggel körüljárták 

a falut. Egyébként is általános szokás volt, hogy az Oltáriszentséget 

körülhordozták a tavaszi vetések között, hogy misztikus ereje egyrészt 

távoltartsa tőlük a természeti csapásokat, másrészt pedig, hogy bőséges 

termés járjon a nyomában. Ezekből az áldáskérő felvonulásokból alakult ki az 

úrnapi körmenet, amelynek a négy világtáj felé adott áldása ma már spirituális 

jellegűvé vált, régebben azonban konkrét rendeltetése volt: a földnek, a 

zsendülő vegetációnak megáldása. A XIII. században Szent Julianna lüttichi 

apáca egy látomásában a teli holdat látta, amelyből azonban egy darabka 

hiányzott. Isteni sugallat révén megtudta, hogy a hold az egyházi évet 

jelképezi, hiánya pedig az Oltáriszentség ünnepe. Már a XIII. században az 

egész Egyháznak kötelező ünnepe lett. Hazánkban az Úrnapját már a XIII. 

század végén megünneplik [6, 34–126. o.]. 

A pünkösd a keresztény egyház egyik fő ünnepe, mely a húsvétot 

követő ötvenedik napon kezdődik. Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár 

Erika Jeles napok, ünnepi szokások c. munkában átfogó képet kapunk a 

pünkösdi szokásokról. Beszámolnak arról, hogy a pünkösdi bálokat a magyar 

nyelvterületen mindenhol kedvelték. Például a kalotaszegi falvakban 

háromnapos táncot rendeztek. A 19. századi adatok szerint ezek a 

táncmulatságok összefüggtek a pünkösdkirály-választással. Európa jelentős 

részében már a középkor óta választanak pünkösdi, illetve májusi királyt.  A 

pünkösdkirályné-járás Dunántúlon a lányok termékenységvarázslással 

összekötött pünkösdi köszöntője. Udvarlással, párválasztással kapcsolatos 

szokások is voltak pünkösdkor. Például a sárközi Szeremlén ilyenkor volt 

szokás a pünkösdi ladikázás. Az udvarló legény szerelmi ajándékként díszes 

evezőt adott a választott lánynak. Topolyán pünkösd hajnalán pünkösdi rózsát 

tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni szerettek volna. 

Olvashatunk a pünkösddel kapcsolatos hiedelmekről is. Ilyenkor a házakra, 
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kerítésekre, istállókra zöld ágat – nyírfaágat, gyümölcsfaágat, bodzát – tettek, 

hogy a gonosz, rossz szellemeket távol tartsák a háztól. Pünkösddel 

kapcsolatos időjárás- és termésjóslásra is megemlít néhány példát. Gyimesben 

úgy tartották, ha ilyenkor esik, akkor jó termés várható. Baranyában és 

Palicson azt mondják: „Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz.” Az eső 

azonban nem kívánatos, mert a „pünkösdi eső ritkán hoz jót” [40, 110–125. 

o.]. 

A pünkösdi ünnep hiedelmeiről, szokásairól a Magyar Néprajzi 

Lexikonban olvashatunk. Tájékoztat arról, hogy a pünkösdi harmattal való 

mosakodásnak szeplőűző és szépségvarázsló erőt tulajdonítottak, egyes 

helyeken mezítelenül szedték a rozsharmatot szemfájás és kelés ellen. Egyes 

pünkösd hajnalán szedett növények gyógynövényként használatosak. A keleti 

szlávoknál jellegzetes az ünnep kapcsolata a vízzel és a rituális fürdéssel. Erre 

nálunk csak szórványos adatok vannak. Így pl. Szeged vidékén nemcsak 

nagypénteken és  nagyszombaton, de pünkösd hajnalán is fürödtek a lányok a 

Tiszában. Általánosan is úgy tartották, hogy a pünkösdi hajnali fürdés egész 

évre mentesíti az embert a  kelésektől.  Május elsején és pünkösd napján a 

szent kutak vizében mosakodtak vagy abból ittak. A pünkösd termésjósló a 

gabonafélékre, valamint időjóslónap is. A pünkösd-napi tilalmak 

mezőgazdasági munkára és egyes házimunkákra, kivált  kenyérsütésre 

vonatkoznak. Néhány helyen ilyenkor tartják a barátságkötő mátkálást. 

Néhány gazdasági szokás is kapcsolatos pünkösddel: pünkösdkor cselédvásárt 

tartottak; ezen a napon szedték a báránydézsmát, ekkor kapták a pásztorok az 

ún. pünkösdi garast. Sok helyen minden községi pásztor élelem- és 

pénzadományt kapott minden háztól, ahonnan állatot őrzött. Egyes helyeken 

pünkösd vasárnapját megelőző este kongóztak a pásztorok [28, 766. o.].  

Időjárás- és termésjóslás is kapcsolódik az ünnephez – erről Tátrai 

Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika Jeles napok, ünnepi szokások c. 
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munkájukban olvasatunk – bár a különböző tájegységeken meglehetősen 

ellentétes jelentésekkel: Gyimesben például a pünkösdi eső jó termést jelent, 

Baranyában viszont nem kívánatos az eső, hisz a „pünkösdi eső ritkán hoz 

jót”, Baranyában és Palicson azt mondják: „Ha pünkösdkor szép az idő, sok 

bor lesz.” [40, 125. o.]. 

A legjellegzetesebb pünkösdi  népszokások: az ügyességpróbákkal 

egybekötött pünkösdi királyválasztás, a lányok, legények (kisfiúk és 

kislányok) falufeljáró köszöntése ( pünkösdölés), és a  pünkösdi királynéjárás. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika Jeles napok, ünnepi 

szokások c. szokásgyűjteménye a pünkösdi hagyományokat részletesen 

tárgyalja. Európa jelentős részén már a középkor óta tartanak pünkösdi vagy 

májuskirály-választást, ez a legismertebb pünkösdi hagyományunk. A királyt 

lóversenyen választották, ezt néhol egyéb erőpróbák is kiegészítették. Egy 

XIX. századi szokásleírás részletesen közöl egy lovasversennyel történő 

pünkösdkirály-választást a Dunántúlról: „A pünkösdi király egy évig minden 

lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen 

rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai 

őrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem 

illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig”. Mivel csak egy évig tart 

az uraság, a mulandóságára, értéktelenségére utalva alakult ki a „rövid, mint a 

pünkösdi királyság” szólásunk, mely Magyarországon már a XVI. században 

ismert volt. A XVII. század végén és a XVIII. század elején a 

huszárezredekben májuskirályt választottak [40, 111–112. o.]. 

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika a Jeles napok, ünnepi 

szokások c. munkájukban kitérnek a pünkösdi ünneppel párválasztás 

szokására is. Beszámolnak a pünkösdi bálokról: Kalotaszegen például 

háromnapos táncot rendeztek, Csallóközben vámkereket állítottak, a 

bírságokból, vámból szerzett pénzt közösen mulatták el. Az udvarlási 
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szokások közé tartozott, hogy a legények pünkösd hajnalára pünkösdi rózsát 

tettek a leány ablakába, vagy például Egerben a legény egy 8-10 éves, 

ünneplőbe öltözött kislánnyal mátkatálat küldött a választott lánynak, 

melynek közepén koszorúba font kalács és egy üveg bor volt kendővel 

letakarva, s ha a lánynak is tetszett a legény, hasonló tálat küldött vissza. A 

küldöncöt néhány krajcárral jutalmazták. A sárközi Szeremlén ilyenkor volt 

szokás a pünkösdi ladikázás. Az udvarló legény szerelmi ajándékként díszes 

evezőt adott a választott lánynak. Topolyán pünkösd hajnalán pünkösdi rózsát 

tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni szerettek volna [40, 124. 

o.].  

A pünkösdi hagyományokból természetesen a lányok sem maradtak ki, 

a pünkösdölés szereplői általában ők voltak, bár a XIX. századtól legényekkel 

együtt járták pünkösdvasárnap a falut házról-házra, bekérezkedés után 

énekeltek, táncoltak, szavaltak. A különböző vidékeken többféle típusa élt a 

szokásnak. Ha a pünkösdölésben lányok és legények egyaránt részt vettek, 

általában közös táncmulatság zárta a napot [http://anyanyelvapolo.hu/elhozta-

az-isten-piros-punkosd-napjat-punkosdi-hagyomanyok-nepszokasok/]. A 

lakodalmas menet mintájára a pünkösdölés egyes változataiban menyasszony 

és vőlegény szerepelt, de volt, ahol csak a menyasszony vonult kíséretével. 

Legtöbbször a vőlegény is lány volt, gyakran nem választottak 

megkülönböztetett szereplőket [40, 113. o.]. Tátrai Zsuzsanna A 

pünkösdnek jeles napján c. munkájában beszámol arról, hogy a  

pünkösdölés szokásáról már többnyire csak a 20. század elejéről vannak 

leírásaink [41, 12. o.]. 

Dr. Enzsöl Ellák Családi ünnepek c. munkájában leírja, hogy a 

pünkösdi királynéjárás a Dunántúlon még ma is élő népszokás, ha nem is 

eredeti tartalmában és formájában. A lányok házról házra járnak köszönteni, 

közben rózsaszirmokat hintenek szét. A kis királynő feje fölé társnői 
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selyemkendőből vont „sátrat” tartanak.  A királynő néma szereplő, s nem 

szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a kender 

növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s 

közben azt mondják: „Ekkora legyen a kender!” – A köszöntésért ajándékot 

kapnak. Az ünnephez énekes-táncos, gyermekjátékok is kapcsolódhatnak. 

Ezeknél a játékoknál két játékos feltartott karral kaput formál, ez alatt 

haladnak át a többiek, a „Bújj, bújj zöld ág…” szövegmotívum is erre utal. 

 

Miközben járnak házról házra, így énekelnek: 

Meghozta az Isten piros pünkösd napját 

Mi is meghordozzuk királyné asszonykát, 

Jácintus, jácintus, tarka tulipánus, 

Hintsetek virágot az Isten Fiának [20, 167. o.]. 

Dömötör Tekla Magyar Népszokások c. munkájában a pünkösi 

szokásokkal kapcsolatban kitér arra is, hogy egyes helyeken ekkor állítják a 

májusfát. A szokásra első ízben Temesvári Plébárt, a XV. század jelentős 

magyar hitszónoka és egyházi írója utal 1502-ben megjelent Promerium de 

Tempore című művében. „ Kérdezem tehát: ezen a napon miért szokás az 

ajtókat, a házak bejáratának környékét, hajlékaik kapuszárnyát zöldellő fák 

lombos gallyaival díszíteni?” A szokás történeti alapjaként Fülöp apostol 

Hieropolosban történt csodás megmenekülését említi, amikor Isten angyala 

minden házat zöld gallyakkal jelölt meg, hogy a pogányok ne találhassanak rá 

Fülöpre az általuk ilyen módón megjelölt házban. Az igazi magyarázatot 

Temesvári Plébárt is abban látja, hogy májusban a világ fiai ősidőktől fogva 

felkeresik az árnyas erdőket, ligeteket, hogy „lelkükben felkeltsék az örök 

hazának boldogságát és az oda való vágyakozást.” [15, 133–134. o.] 
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2. A TAVASZI ÜNNEPKÖRREL KAPCSOLATOS 

HAGYOMÁNYOK ÉS KIFEJEZÉSEK PALÁGYKOMORÓCON 

A vallási ünnepeket az általam kutatott területen, hasonlóképpen, mint más 

településen, átszőtte a számtalan eredetű és célú hiedelem és népszokás. A 

népszokások szabályozzák a hétköznapok és ünnepek egész rendszerét, 

tartalmát. A népszokás tágabb értelemben viselkedési mintát, életmódot, 

szűkebb értelemben az ünnepekhez kapcsolódó szokásokat jelenti. A 

népszokások és hiedelmek fennmaradását a vallási hovatartozás is 

befolyásolta. A protestáns közösségek hagyományai szegényesebbnek tűnnek 

a katolikus közösségek hagyományainál, ugyanakkor néha archaikusabb 

elemeket is megőriztek. A szokás, a hiedelem változásával, a kimondott szó 

varázserejébe vetett hit elhalványulásával vagy megszűnésével megváltozott a 

népszokásoknak a hagyományban betöltött szerepe. Sokszor a cselekmény, a 

rítus, a gesztus tovább élt, mint a szokás céljának az ismerete. 

Élő népszokás itt ma is a szüreti bál, a farsangi mulatság, a Luca-napi 

kapulopás, a májusfaállítás. illetve a kapulopás. Karácsonykor a gyerekek ma 

is eljárnak betlehemezni, a felnőttek kántálni. Húsvétkor a kisfiúk, férfiak 

házról-házra haladva locsolkodnak. A lányok hímes tojással várják a 

locsolókat. Nagy ünnep a falusi búcsú, ilyenkor a családok templomba 

mennek, otthon vendégséget tartanak, és este bált rendeznek.    

Kárpátalja sokszínűsége megmutatkozik a népi hagyományok 

gazdagságán is. Az egymás mellett élő magyar és szláv népek kultúrájának 

keveredése egyedi, más környékre nem jellemző tarka, ugyanakkor egységes 

kulturális teret teremtett. Kárpátaljára jellemző, hogy a modern életmód 

mellett a tradicionális kultúra számos archaikus eleme megmaradt, ezért is 

érdekes és hasznos feladat a hagyományok kutatása ezen a területen. 
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2.1. Húsvéti ünnepkör 

Dömötör Tekla A magyar népszokások c. munkájában a tavaszi ünnepkör 

szokásait két nagyobb ciklusra osztja: az egyik a nagyhéti–húsvéti ünnepkör, 

a másik a májusi–pünkösdi ünnepkör [15, 65. o.], ehhez hasonlóan 

munkámban a tavaszi ünnepkör szokásait húsvéti ünnepkör és  pünkösdi 

ünnepkör fejezetekre bontva, időrendi sorrendben vizsgáltam. 

2.1.1. Nagyböjt 

A nagyböjt - az Érdy-Kódexben negyvenlőböjt - Jézus negyvennapi 

böjtölésének majd kínszenvedésének emlékezetére szentelt negyvennapos 

időszak. A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt. A böjti napokon csak 

kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket volt szabad enni, és csak egyszer 

ehettek napjában. Az ókeresztény regula szerint a húsfélék mellett fehér 

eledel (tej, vaj, túró stb.) sem kerülhetett ilyenkor a hívek asztalára. 

Hamvazószerda és nagyböjt első vasárnapja között van a csonkahét. A böjt 

első vasárnapját csonkavasárnapnak nevezték. A következő vasárnap a böjt-

másodvasárnap elnevezést kapta. A harmadik vasárnap a böjt-

harmadvasárnap, egy XVII. századi evangélium-magyarázatban a szentek 

vasárnapja. A negyedik hét a sükethét, süketvasárnap. A régi időkben 

vigadozó vasárnapnak és rózsavasárnapnak nevezték. Az ötödik hét a 

feketehét, feketevasárnap. A hatodik közismerten a virághét, virágvasárnap 

[43, 7. o.]. 

Palágykomorócon a böjti időben nem voltak semmiféle mulatozások és 

esküvőt sem tarthattak. Ezt a hagyományt a mai napig betartják a katolikus 

családok. 

„Hatvan-hetven évvel ezelőtt másként élték meg az emberek a húsvétot, 

mint ma. A falusi emberek a nagyböjti időszakban már elkezdtek készülődni a 

húsvétra.” Jankovics Katalin  



26 
 

A nagyböjt olyan előkészületi idő, amely Jézus negyvennapos sivatagi 

böjtjének emlékére, önmegtartóztatásra tanít.  

„Húsvét előtt hét hetes böjtöt tartottunk. A vallás tiltotta a hús, 

tejtermékek fogyasztását, a szórakozást, a mulatságokat. A nagyböjti időben a 

harangok elhallgattak, nagy csend volt a faluban.” Szanyi Szveta 

A böjti időben az emberek főleg káposztás paszulyt, héjában főtt 

krumplit, kukoricadarával töltött káposztát, s egyéb, olajjal készült ételeket 

fogyasztottak. Húslevest csak vasárnap főztek, ez a nap volt mentes a böjttől.   

          „A régi emberek szigorúan betartották a böjtöt, sanyargatták magukat.  

Megesett az is, hogy az éhségtől elájultak. Meg volt szabva, melyik nap mit 

főzünk. Leggyakrabban káposztás paszulyt, törve paszulyt, kedden galuskát, 

szombaton zsámiskát, a hét többi napján krumplilevest, olajos és lekváros 

kenyeret ettünk. Húst senki sem evett a nagyböjt ideje alatt.” Lizák Erzsébet 

A családok törekedtek arra, hogy a húsvétot bőségben és boldogságban 

töltsék, ezért már jóval előtte elkezdtek rá készülni.  

„A gazdák a terményeiket olajütőbe és malomba vitték, hogy a böjti 

időre és az ünnepre friss olajat és lisztet kapjanak. Otthon pedig takarították 

az udvart, fát vágtak, nagyhéten előkészítették a háziállatoknak az ünnepi 

napokra elegendő eledelt. A gazdasszonyok eközben kimosták az ingeket, 

terítőket, sütöttek, főztek és tojást festettek.” Károly József 

A nagyböjti bűnbánat különösen szigorú fajtája volt a negyvenelés. Aki 

erre vállalkozott, a nagyböjt ideje alatt  naponta csak egyszer evett, azt is 

naplemente után.  

A húsvéti előkészülethez tartozott a padló tapasztása, a meszelés, a 

mosás, illetve a ház takarítása. 
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„Sokan kimeszelték a falakat ilyenkor. Sarat és lótrágyát vagy sarat és 

pelyvát kevertek össze, ezzel kitapasztották a ház falát és a padlót. A ruhákat 

kiszapulták. A vászonruhát dézsába tették, ráöntötték a hamut, leforrózták 

vízzel és letakarták. A dézsa alján volt egy pici lyuk, azon csepegett le a víz. 

Vagy két napig is tartották ebben a ruhákat. Amikor kiszedték, rátették egy 

asztalra, megcsavarták és sulyokkal ütötték, hogy tiszta legyen. Ezek után 

átöblítették. Kézen mosták a nem vászonból készült ruhákat. Egy hétig 

eltartott a nagy mosás.” Hajdú Irén 

                 A böjti hagyományokat a református ember is megőrizte, azonban 

az étkezési szokásokkal kapcsolatban nincs kimondottan szigorú tiltás, a fő 

hangsúlyt az ünnepre való lelki felkészülésre helyezik.  Egyik adatközlőm 

elmondása szerint a református vallásban a „nem az fertőzteti meg az embert, 

ami a szájon bemegy, hanem ami a szájon kijön”– tanítás a leginkább 

irányadó. A böjti idején bizonyos tartózkodás van az evést és ivást illetően, de 

a lényeg az emlékezés és az elmélyülés Krisztus követésében, a kereszt 

titokzatos világának a lélekben történő befogadása.  

„A böjti időszak az ünnepre való készülődés során a magunkba szállásra, 

a hitélet elmélyítésére szolgál.” Varga Éva 

A faluban az a felfogás ismert, hogy az orosz, ukrán lakosság körében 

is hasonlóan telt a nagyböjt, talán csak annyi volt az eltérés, hogy ők sokkal 

szigorúbban vették a tiltásokat és a koplalást. Náluk az év többi szakában is 

gyakori a böjt, ezért több böjti ételt ismernek. A paszuly, krumpli és káposzta 

volt az általános alapanyag, de a magyar közösségben hamar megtanulták a 

magyar ételek receptjét is. 
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2.1.2. Húshagyókedd 

  A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap a , azaz 

a hamvazószerda előtti nap. A név is a böjt kezdetére utal, azaz ezen a napon 

lehet utoljára húst fogyasztani [24, 24. o.]. 

A háziasszonyok ezen a napon hamulúggal kiforrázták az edényeket, 

amelyekben egész éven át zsíros étel vagy hús főtt, hogy azokban semmi 

zsiradék ne maradjon.  

„A fazekakat lugolták.  Rátettek egy zsákot, amin hamu volt, azt pedig 

leöntötték forró vízzel.” Hajdú Irén 

 Palágykomorócon húshagyó kedden a még hajadon lányokat 

kicsúfolták, hisz ők a közeledő böjt beállta miatt már nem is mehettek férjhez 

egy darabig. A legények végig mentek a falun, és amelyik háznál vénlány 

volt, ott ezt kiáltották: 

„Húshagyó, húshagyó, a lányokat itt hagyó!” 

A legények fazekakat kongattak és hangosak ezt kiáltották: 

„Húshagyó, húshagyó, itt maradt a vén tinó!” 

„Húshagyó, húshagyó, itt maradt a vén lotyó!” 

2.1.3. Hamvazószerda 

A hamvazószerdától húsvétig tartó időszak a katolikusoknál az egyházi 

böjt ideje volt. Tilos volt mindenféle vigalom, tilos volt ebben az időszakban 

a lakodalom is [17, 32. o.]. A 40 napos böjt a 7. századtól vált szokássá, 1091-

ben II. Orbán pápa iktatta törvénybe. A hamvazószerda, böjtfogószerda, 

szárazszerda, aszalószerda stb. elnevezés utal egyrészt az e naphoz 

kötődő hamvazás szokására, másrészt jelzi a böjt kezdetét [29, 70. o.]. 

Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hívők a vezeklés 
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részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrzik ennek emlékét: az előző 

évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán 

keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, 

ember, hogy por vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az 

elmúlást és a megtisztulást. Általános hiedelem szerint úgy vélték, aki 

hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje [29, 70. o.]. 

A nagyböjt lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére 

való felkészülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás 

révén. A vallásos gyakorlat középpontjában, ebben az időszakban a bűnbánat, 

a megtisztulás, a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. 

Régen nagyon szigorú szabályok kötötték ezt az időszakot: csak napi egyszer, 

naplemente után lehetett étkezni.  

„Hamvazószerdán a gazdasszonyok a masinán loksát sütöttek. Egy 

tálba összetörték, ráöntöttek egy kis vizet, ehhez káposztát pergeltek, és 

leöntötték olajjal. Ezen a nap csak egyszer ehettünk, általában délután, 

gyerekek és felnőttek, mind ugyanazt.” Bálint Jolán 

„A katolikus falvakban hamvazószerdától húsvét vasárnapig tartó 

időszakban a számos család böjtölt, sem húst, sem zsíros ételeket nem ettek. 

Böjt idején tilos volt a bál, a mulatság, de a lakodalom is.” Tomori Magdolna 

Az előírások mára sokat enyhültek. Napjainkban már csak 

hamvazószerda és nagypéntek a szigorú böjt, amikor a 18 és 60 év közötti 

hívek a nap folyamán csak háromszor étkezhetnek, ebből egyszer lakhatnak 

jól, és 14 éves kortól húst sem ehetnek. 

 2.1.4. Virágvasárnap 

Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak a szamáron való diadalmas 

bevonulását Jeruzsálembe: sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, 
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mások ágakat törtek a fákról, és eléje szórták. A sokaság így kiáltozott: 

„Hozsanna Dávid Fiának, áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a 

magasságban!" (Mt 21,8). A katolikus egyházban a pálmaágat helyettesíti 

a barka, a pravoszláv egyházban pedig a fűzfaág. Megfigyelhető, hogy bár 

egyházi eredetű a barkaszentelés, de a népi hagyományokban felhasználták 

rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés és villámlás elhárítására.  

 Palágykomorócon virágvasárnap ma is él a barkaszentelés 

hagyománya. A szentelt barkát hajdan is mindenki hazavitte és nagy becsben 

tartotta. Ugyanis ha vihar esetén meggyújtották, felszálló füstje 

megakadályozta, hogy villámcsapás érje a házat. A fiúkat és a lányokat is 

gyakran megcsapkodták az ágakkal, hogy kelendőek legyenek, s minél előbb 

megházasodjanak. A barkából tettek az egyet az ól ajtaja fölé, hogy megvédje 

a jószágot. A megszentelt ágakat a következő év húsvétjáig tartották, s 

leggyakrabban pászkasütés közben a kemencében égették el. Kidobni a 

szentelt barkát nem volt szabad. Néhány családban a szentelt barkát a ház elé 

rakták, megvédve ezzel a rontástól a ház lakóit. A szláv hagyomány szerint 

viszont egész évben meg kellett őrizni a barkát, mert gyógyító- és varázserőt 

tulajdonítottak neki. Ha beteg volt a háznál, a szentelt barkából egy-egy 

szemet tettek a teájába, hogy meggyógyuljon. Az ukrán és orosz asszonyok a 

kisgyermekük ágya fölé akasztották a barkát a falra, hogy védjen a rontás és a 

betegségek ellen. 

„Virágvasárnap a templomba barkát vittünk szentelni. A gyerekek nagy 

örömmel mentek barkát szedni, azt mindenki maga vitte a szentmisére. Ha 

elszáradt, elégettük. Eldobni nem volt szabad. Jelentős védelmező és 

rontásűző szentelményként tartják számon ma is. Ismeretes, hogy megóvja a 

házat és lakóit a bajoktól, így vihar, jégeső közeledtével a tűzbe dobnak 

néhány szemet, vagy kitűzik a bejárathoz, hogy a villám ne a házba csapjon 
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bele. Egyesek úgy vélik, ha egy szemet elfogyasztanak a szentelt barkából, 

akkor egész évben erősek és egészségesek lesznek.” Hajdú Irén 

A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak. 

„Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, ha pedig 

megették, elmulasztotta a torokfájást.” Jankovics Katalin 

A húsvéti előkészület jellegzetes eleme a pravoszláv családoknál a 

fűzfaág szentelése. A fűzfa egyike a hagyományos ukrán szimbólumoknak, 

melyet a húsvét előtti utolsó vasárnapon szentelnek meg a 

templomban. Adatközlőim szerint régen a gazdák, hazajövet a szentelt 

fűzfával a templomból, elültettek néhány ágat a mezőjükön vagy a kertjükben, 

a maradékot pedig az otthonukba vitték, és a szentképek alá tették. A szentelt 

fűzfaágakat egész éven keresztül őrizték.  

2.1.5. Nagyhét 

A húsvéti ünnepeket megelőző, úgynevezett nagyhét legfontosabb 

napjai a nagycsütörtök, a nagypéntek és a nagyszombat. A nagyhét a testi és 

lelki megtisztulás ideje. Ilyenkor szokás a gyónás, az áldozás, mindez a lelki 

újjászületést szolgálja, ugyanis a hit szerint a húsvéti szentelt eledelek 

elfogyasztására csak a lelkileg megtisztult, a kegyelem állapotában levő 

ember alkalmas.  

A nagyhetet egyes vidékeken sanyarú hétnek nevezték el. A természet 

tavaszi újjászületése az embert is megújulásra indítja. Az egyház lelkére köti 

híveinek, hogy évente legalább egyszer, húsvét táján szülessenek újjá. 

Járuljanak a szentségekhez: gyónjanak, áldozzanak! Ezt a parancsot a nép 

általában még a század elején is igen komolyan vette. „Boldog ember, kinek 

bűnt nem tulajdonít, nem számolja be Isten vétkét, és lelkében nincs álnokság" 

(31. zsoltár) [43, 9. o.]. 
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A nagyhét református gyülekezeteinkben az úrvacsorához való 

előkészület, az önvizsgálat, a lelki megtisztulás ideje. Már a nagyhétre sok 

gyülekezetben fekete terítővel borították le az úrasztalát, esetleg a szószéket, 

Mózes-széket. Ez a szokás ma is él sok helyen. Nagypénteken és 

nagyszombaton a református gyülekezetek tagjai a gyász színét, a feketét 

öltötték magukra. 

„A nagyhét a református gyülekezetekben az úrvacsorához való 

előkészület, az önvizsgálat, a lelki megtisztulás ideje. Nemcsak a külső 

környezetet kell ilyenkor kitakarítani, hanem lelkiekben is készülni kell az 

ünnepre.” Tahy Gabriella 

A húsvét előtti hetet az ukránok a „szenvedés hetének” hívják. Fontos 

jelentőséggel bír az utolsó négy nap: nagycsütörtök, nagypéntek, 

nagyszombat és a húsvét vasárnap. Nagycsütörtökön az utolsó vacsoráról 

emlékezünk meg. Ilyenkor takarították ki a házakat, illetve ezen a napon 

naplementéig volt szokás megfürödni. Nagypénteken nem volt szabad addig 

enni semmit, míg a templomban le nem veszik a keresztről a leplet. Úgy 

tarják, hogy ezen a napon bűn dolgozni. Ekkor csak pászkát volt szabad sütni 

vagy káposztát ültetni. Nagyszombaton Krisztus haláláról emlékezünk meg 

[49, 18–23. o.]. 

2.1.6. Nagycsütörtök 

A nagycsütörtök az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és 

elfogatásának emléknapja [46, 396. o.] és az oltáriszentség szerzésének 

ünnepe. A nagycsütörtök egyetlen nagymiséjén a tridenti zsinat liturgiája 

szerint glóriára megszólal az orgona, a csengők meg a harangok, hogy utána 

egészen nagyszombatig elhallgassanak. Népiesen: megsüketülnek. Közismert 

szólás, hogy nagycsütörtökön a harangok Rómába mennek. E napokban a 

szertartásokra való hívogatásnak, jeladásnak, de a gonosz űzésének is módja a 
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kereplés. Nagycsütörtökön van a lábmosás szertartása. Régebben a papok 

minden hívük lábát megmosták. Ma már ez a szertartás nem kötelező, de 

vannak helyek, ahol, a püspök vagy a pap 12 előre kiválasztott férfi lábát 

alázatból megmossa. A nagycsütörtök egyik legjellegzetesebb szertartása a 

liturgikus oltárfosztás. A böjtös vacsorának az Utolsó Vacsora időpontjára 

való tekintettel a szegedi tanyákon az Úrvacsora neve járja. Országszerte 

emlegetnek olyan híveket, akik vacsorától kezdve húsvéti nagymise utánig 

semmit magukhoz nem vettek [43, 8. o.]. 

A nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezték, ilyenkor friss sóskát, 

spenótot, vagy éppen csalánt főztek, s az a hiedelem járta, hogy így majd jobb 

lesz a termés. A csirkéket is friss zölddel etették. Ezen a napon olajos, pirítós 

kenyeret vagy héjába főtt krumplit ettek. Nagycsütörtökön már hozzákezdtek 

a húsvéti ételek elkészítéséhez. 

„Nagycsütörtökön már lehozták a padlásról a sonkát. Beáztatták egy 

nagy fazékba, és állni hagyták két napig állnia.” Jankovics Katalin 

A pravoszláv hívek nagycsütörtökig igyekeznek kitakarítani házukat, 

kimosni és kivasalni a ruhákat, rendbe szedni a kertet, mert a hitélet szerint 

ezen a napon Isten érkezik vendégségbe. 

2.1.7. Nagypéntek 

A nagypéntek Jézus kínszenvedésének és kereszthalálának a napja [46, 

400. o.]. Nagypénteken az egyház Jézus szenvedésének, halálának és 

temetésének emléknapját tartja. Ezen a napon nem mutatnak be szentmisét a 

papok, csak csonkamisét tartanak, amelyből kimarad a konszekráció, azaz az 

ostya és a bor átváltoztatása Krisztus testévé és vérévé. 

„A nagypénteki szertartás három részből áll. A szentmise során 

olvasmányokkal és ünnepélyes egyetemes könyörgésekkel idézik fel Krisztus 
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szenvedéseit. Ezután következik a kereszt előtti hódolat, majd végül a 

szentáldozás az előző nap átváltoztatott szent ostyával. A misét egyszerű 

könyörgés zárja, nincs áldás sem.” Béres Ágnes 

Palágykomorócon a nagypéntekhez számos hagyomány fűződik. A 

magyarok és az ukránok is egyetértenek abban, hogy nagypénteken sem enni, 

sem nagyobb házimunkát végezni nem volt szabad. Kibeszélték a faluban, ha 

valaki ilyenkor mosott, vagy lement a kertbe szerszámmal a kezében. Az 

idősebbek azt mesélték, hogy régen, amikor még dologtiltó nap volt ez a 

péntek, akkor a pászkát is csak szombaton sütötték. A legtöbb háznál péntekre 

már el is fogyott a kenyér, amit arra a hétre sütöttek, így a böjtöt nem volt 

nehéz betartani. 

Ahol öreg, vagy gyermek volt a háznál, ott ilyenkor „pókhálólevest” 

főztek, és „loksát” sütöttek az asszonyok „masina” tetején, de ezzel is 

elkészültek csütörtök éjszaka. Utána felmosták a konyha kövét, úgy feküdtek 

le aludni. Másnap reggel nem volt reggeli, helyette az öregek imádkoztak, az 

ünneplő ruhájukat készítették ki, amiben a templomba mentek majd. A 

„pókhálólevesbe” zsír nélkül készítették a rántást, máshol „eregetett tésztát” 

(hígra kevert tojás és liszt, amit kanállal lassan „beleeregetnek” a fövő 

levesbe) tettek bele, ennek a vékony szálai hasonlítottak a pókhálóhoz. A 

„loksát” még ma is sok helyen készítik, de már nem a masina /spór tetején, 

hanem a forró sütőlapon terítik ki vékony rétegben az élesztő nélkül bekavart 

kenyértésztát.  

Nagypénteken a református felekezetű hívek is böjtölnek. Régebben 

ezen a napon fekete gyászban mentek nemcsak az asszonyok, hanem még a 

lányok is a templomba [43, 8. o.]. Ezt a napot a megtartották szigorú böjti 

napnak. A böjti napokon tartózkodtak a hústól, a zsiradékoktól, a 

mulatozásoktól.  
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 „Nagypénteken gyászruhát öltöttek a hívők, csendesség uralta a napot, 

nem maradhatott el a bűnvallás, és az úrvacsora.” Varga Éva  

A húsvéti kalácsot a háziasszonyok nagypénteken vagy nagyszombaton 

dagasztották, a közepére tésztából keresztet formáztak, majd a kemencében 

megsütötték.  

„A húsvéti pászkát a gazdasszonyok nagypénteken dagasztották. A 

dagasztott tésztát tiszta abrosszal letakarták, szentelt barka ágat tettek rá és 

másfél órára az ágyba, a dunna közé tették keleszteni. Amikor kiszakították a 

pászkákat, gömbölyű tepsibe vagy fazékba rakták. Egy vékonyra elnyújtott 

tésztából keresztet, holdat vágtak ki, rárakták a pászkára és lekenték tojással, 

majd betették az előre befűtött kemencébe. Akkoriban nem süteményeket 

sütöttek, hanem bélest és rétest. Ezt is kemencében sütötték meg.” Béres 

Ágnes 

„Nagypénteken már nem volt szabad dolgozni. Enni is csak egyszer volt 

szabad. Azonban voltak olyanok is, akik ezen a napon semmit nem ettek.” 

Ádám Márta 

2.1.8. Nagyszombat 

A nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. Nagyszombaton 

ünnepeljük a világosság győzelmét a sötétség, az élet győzelmét a bűn és 

halál fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás.  

Az ősegyházban a nagyhét három utolsó napján Krisztus halálának 

emlékezetére eloltották a gyertyákat, és csak a föltámadás ünnepére gyújtották 

meg újra. A liturgikus gyakorlat ma is él. A gyertyát, a feltámadó Krisztus 

jelképét megszentelt tűz lángjánál gyújtják meg. Ez általában úgy történik, 

hogy a tavaly szentelt barkára tüzet csiholnak, és ennél gyújtják meg a 

gyertyákat. A szentelt tüzet a pap a templom szentélyébe viszi, majd az előírt 
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szertartások során meggyújtja a gyertyát, amelyet áldozócsütörtökig minden 

ünnepi misén szintén meggyújtanak.  

Már a XII. században a nagyszombati szertartáshoz tartozott hazánkban 

a tűzszentelés. A tűznek, víznek a mai napig is szerepe van a nagyhéti 

népszokásban. A katolikus falvakban szokásban volt az ételszentelés is [15, 

46].  

„A nagyszombaton szentelték meg a tüzet, illetve ezen a napon tartották 

vízszentelés szertartását. Az esti feltámadási körmenetekkel emlékezik meg a 

keresztény világ arról, hogy Jézus harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán 

feltámadt halottaiból.”  Béres Ágnes 

A katolikus családok nagyszombaton készítették el a húsvéti eledelek 

nagy részét. Ekkor készült a sárgatúró, sonka, kolbász, tojás, béles, illetve 

sokan ekkor dagasztották és sütötték a kalácsot. 

 „ A sonkát nagyszombat reggelén kezdték el főzni. Ahhoz, hogy jó puha 

legyen, főzni kellett négy órát is. Majd ugyanebben a vízben főzték meg a 

kolbászt és a tojást is, mert így különlegesebb, jobb ízű lett.” Károly Zoltán 

„Nagyszombaton készült a sárgatúró is. A sárgatúróhoz két liter tejet 

tettünk oda főni, ha nagy túrót akartunk, akkor huszonöt tojást és ugyanannyi 

kanál cukrot tettünk hozzá. A végén egy fásliban gömbölyűre formáztuk és így 

hagytuk, míg lecsorgott.” Hajdú Irén 

„A gyerekek, a fiatalok szombat délután leseprették az udvart, majd az 

utcát is, mindenki a saját háza előtt. A sok portól látni sem lehetett. Nagy 

szórakozás volt ez akkoriban.” Bálint Jolán 

Nagyszombaton a háziasszony a gyerekekkel közösen pászkát 

dagasztott. 
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 „A kelt tésztát a tekenőből kiszakították, fonták, majd edényekbe tették. 

Gyúrt tésztából keresztet formáztak, amit később a pászka közepére tettek. 

Lekenték tojással és az előmelegített kemencébe rakták. A pászka készítése 

körülbelül fél napot vett igénybe.” Károly Viktória 

Egyes adatközlőim szerint, hogy ha a fiatal lányok megmossák az 

arcukat a pászkatésztás vízben, akkor egész évben szépek lesznek.  

„Amikor gazdasszonyok a dagasztott pászkatésztás tekenőt kimosták, 

abban a vízben a fiatal lányoknak jól meg kellett mosni az arcukat, hogy 

egész évben szépek és piros arcúak legyenek.” Tomori Magdolna 

A magyar nemzetiségű családoknál a gazdasszonyok a marháknak minden 

évben egy külön kis pászkát sütnek. Ezeket a pászkákat azonban nem díszítik 

ki, kinézetükre nem fordítanak nagy figyelmet, általában a már megmaradt, 

fölösleges tésztából készítik.  Amikor a pászka megsül, a tetejét megsózzák, 

és kisebb darabokra törve odaadják az állatoknak.  

Akárcsak a magyar, a szláv nép is szent eledelként tekint a pászkára. A 

pászka az életet, a bőséget, a földi jólétet szimbolizálja, emiatt tilos volt a 

földre ejteni vagy kidobni a morzsákat. Nem véletlen, hogy a pászkasütésre 

fordították a legtöbb időt. A pászkát csak nagycsütörtökön vagy nagypénteken 

volt szabad sütni, emiatt az előkészületek még szerda vagy péntek este 

zajlottak [50, 29–33. o.].  

 „Amikor bedagasztották a tésztát, letakarták egy terítővel, a tetejére 

pedig egy fűzfaágat tettek, amit a házban őriztek virágvasárnap óta. Ez az ág 

arra szolgált, hogy megvédje a tésztát a gonosz lelkektől. Másnap reggel a 

gazdasszony kivette a tésztát az edényből, lisztben begyúrta, és egy 

szalmáskosárba tette, amit egy abrosszal takart le. Ezután megrakta a tüzet a 

kemencébe. A pászkasütéshez egészséges fákat használtak, általában bükkfát. 

Miközben a kemence melegedett, a gazdasszony elővett egy kör formájú vas 
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tepsit, megkente a belsejét olajjal, és a kiszakasztott tésztát beletette. A 

megmaradt, fölösleges tésztából hosszú rudacskákat gyúrt, összefonta őket, 

majd ezzel kidíszítette a kalácsot. A pászka közepére egy keresztet formázott a 

tésztából. Amikor a gazdasszony készen volt a pászkadíszítéssel, megfogta a 

tepsit, rátette egy falapátra és betette a kemencébe. Bűnnek számított 

fogyasztani addig a pászkából, míg azt nem szentelték meg. Még a 

gazdasszonynak sem volt szabad megkóstolnia, amikor kivette a kemencéből.” 

Szanyi Szveta 

„Az elkészített ételeket egy nagy, kétfülű kosárba tették, amit hímzett 

pászkatakaróval takartak le. Nagyszombat éjszaka feltámadási szentmisére 

mentek. Akik más faluba vitték megszentelni a pászkát, azok szekéren mentek. 

Az ünnepi étkek közül a pászkát kóstolták meg először. Nagyon vigyáztak rá, 

nem volt szabad elejteni. A megmaradt morzsákat elégették, hogy azt senki se 

tudja összetaposni, hisz Isten áldása van rajta.” Tomori Magdolna 

Az évek előrehaladtával egyre kisebb lett a pászkás kosár mérete. Ma 

már nem tesszük bele a kosárba a szentelni kívánt eledeleket egészben, csak 

mindenből egy szeletet.  

„A pászkaszentelés általában szombat éjszaka volt, a feltámadási 

szentmise után. A pap a templomudvarban szentelte meg az eledeleket. A 

kosárba többféle húsvéti, ünnepi ételt is tettünk: sonkát, sárgatúrót, rúdhúst, 

töltött húst, tormát, sót, bort, főtt tojást, kolbászt és festett hímest is, illetve 

gyertyát és díszítésnek brucmángot. A pászkás kosarat hímzett vagy kivarrott 

terítővel takartuk le.” Károly Viktória 

„Amikor hazaértünk a szentmiséről, összeült a család. A szentelmények 

közül mindenkinek a borból és a tormából kellett először fogyasztania.” 

Károly József 
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A református felekezetű emberek számára a nagyszombat a „csend 

napja”, ezt a napot nem tartják ünnepnapnak.  

„A nagyszombat számunkra nem ünnep, hanem a csendes készülődés 

napja. Ezen a napon a háziasszonyok sütöttek, főztek, a fiatalok tojást 

festettek.” Varga Éva  

2.2. Húsvétvasárnap 

Húsvét – a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünnepli 

Krisztus feltámadását. Húsvétkor ér véget a 40 napig tartó böjt, a hústól való 

tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is. Húsvét az 

egyházi év mozgó ünnepeinek is  középpontja. Ezt a napot előzi meg hét 

héttel farsang vasárnapja és követi ötven nap múlva a  pünkösd. 

Megünnepléséről már a 3. sz.-ból vannak adataink, azonban az ünnepet nem 

mindenütt tartották egyidőben [34, 604. o.]. 

A húsvét másik neve a pászka, amely a júdeai pészah ünnepből ered, 

ekkor ünnepelték a zsidók a kiszabadulásukat az egyiptomi rabságból. A 

templomi szabály szerint húsvét a tavaszi napegyenlőség utáni, első teljes 

hold utáni vasárnapra esik.  Azonban a pravoszláv és katolikus egyház 

eltérően számítja ki ezt a napot: a pravoszlávok a régebbi Júlián naptárat 

használják, a katolikusok a pontosabb, de bonyolultabb Gergely-naptárat 

veszik alapul [49, 18. o.]. 

 Palágykomorócon húsvétkor nagy füles kosárban egész sonkát, 

kalácsot, sárgatúrót, tojást, sót, tormát vittek szentelni (bort kezdetben nem). 

A szentelményekből minden családtagnak „be kellett vennie” a maga adagját, 

s minden étket megkóstolni. Amikor a család leült ebédelni, a gazda a kalács 

négy sarkából levágott egy-egy darabot, megszórta szentelt sóval és a 

tehénnek adta. A sonka csontjából még egy alkalommal levest főztek, a tojás 

héját pedig a tűzbe vetették [22, 205. o.].  
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A  húsvéti eledeleket nagyszombat éjszaka éjféltájban vagy 

húsvétvasárnap hajnalban vitték a templomba megszentelni. Akkoriban egy 

nagy, kétfülű kosárba tették a szentelni kívánt ételeket. A kosarat úgy 

megpakolták, hogy csak közösen, a gazda a gazdasszonnyal együtt tudta 

elcipelni a templomig. 

„Az eledeleket nagyszombat éjszaka éjféltájban vagy húsvétvasárnap 

hajnalban vitték a templomba megszentelni. Egy nagy kétfülű kosárba 

beletették az egész sódart, egy pászkát, egy rúd házikolbászt, tíz-tizenöt darab 

főtt tojást, a sárgatúrót és a bort. A kosarat egy kivarrott abrosszal takarták 

be, majd rátették az imakönyvet és a rózsafűzért. A gazda a feleségével 

megfogta a kosarat, és úgy vitte a templomba. A templom udvarában 

mindenki letette kosarát, a feltámadási szertartás után a pap végigszentelte a 

kosarakat.” Jankovics Katalin 

„A kosarakat, amiben az ételt szentelni vitték, a helyi cigányság 

készítette el. A falubeliek pedig tőlük vásárolták meg. Amikor hazaértek a 

szentelésről, a gazda rátette a gyerekek fejére a pászkás kosarat, miközben jó 

egészséget kívánt nekik. ” Béres Ágnes 

A húsvét a keresztények örömünnepe. Az ukrán és magyar nemzetiségű 

emberek is egymást Krisztus feltámadt! / „Христос воскрес!” - köszöntéssel 

köszöntik, amire a válasz - Valóban feltámadt! / „Воістину воскрес!” Még a 

naplemente előtt leülnek az emberek elfogyasztani a húsvéti pászkát. Ilyenkor 

az egész család körbeüli az asztalt, s a családfő szétosztja a megszentelt tojást 

annyi darabra, ahányan jelen vannak, és hagyott a tányéron a már nem élő 

családtagoknak is. Az egész húsvét utáni hét a „világos hét”, amely az 

ünneplésről szólt [49, 18–23. o.]. 

 „Pászkát szentelni naplementéig volt elfogadott, ezért korán reggel a 

gazdák vették a kosarakat, és elvitték a templomhoz. Ott két sorba rakták le, 
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egymással szembe. Először volt a szentmise, majd a körmenet, és csak azután 

szentelték a pászkát. A szenteltvizes vödröt a ministráns vitte. Mielőtt elkezdte 

a pap a szentelést, a nép kitakarta a kosarakat és begyújtották a gyertyákat. 

„Krisztus feltámadt!” – mondta a pap, miközben megszentelte az ott lévő 

embereket és kosarakat. „Valóban feltámadt!”- válaszoltak a hívek.” Vakula 

Magdolna 

A szentmise után mindenki sietett elsőnek hazaérni. Ezzel kapcsolatban 

adatközlőim többféle hiedelemről számoltak be.  

„Amikor a pap megszentelte az eledeleket, az emberek szaladvást 

mentek haza. Az a hidelem járta, hogy aki hamarabb hazaér, annak a 

méhecskéje fog hamarabb kirepülni. A nagy sietségbe sokan elestek, a 

kosárból kigurultak az ételek.” Jankovics Katalin 

„Úgy tartották, hogy amelyik család legelőször ér haza az ünnepi 

miséről, annak a tehene fog először hazajönni a legelőről. A nagy sietségben 

előfordult az is, hogy a szekér útközben felborult.”  Hajdú Irén 

„Amelyik gazda először ér haza a pászkával, annak a lesz az éven a 

legtöbb termése.” Vakula Magdolna 

„Amelyik lány leghamarabb hazamegy, az fog leghamarabb férjhez 

menni.” Vakula Magdolna 

A pravoszláv családok, miután hazaértek a pászkaszentelésről, 

megálltak a küszöbön. Háromszor meghajoltak, miközben azt mondták, hogy 

„Krisztus feltámadt!”, majd erre válaszként: „Valóban feltámadt!”. Csak ez 

után léptek be a házba. A kosarat letették az asztalra, mindenki körbeállta és a 

gazda megkezdte az imádkozást. Az imádkozás után vette a pászkát, majd egy 

késsel keresztet formázott rajta [50, 29–33. o.].  
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A katolikus és a pravoszláv vallású családoknál egyaránt szokás volt, 

hogy hazaérve a pászkaszentelésről, az asztalhoz az egész családnak le kellett 

ülnie, a szentelt ételeket együtt fogyasztották el. 

„A szentmise után a családok együtt leültek az asztalhoz és a házigazda 

vagy a család legidősebb tagja imát mondott. Csak az ima után került sor a 

szentelt ételek elfogyasztására.” Béres Ágnes 

Az a legenda járja mifelénk is, hogy Krisztus idejében a tormát 

mérgezőnek hitték. A zsidók eltervezték, hogy megmérgezik vele Jézust. 

Lereszelték a tormát és megkínálták vele. Ő megkóstolta, de nem történt 

semmi, aztán megáldotta a tormát és elrendelte a keresztényeknek, hogy 

bátran fogyasszák ezt a zöldséget. A tormát húsvétkor azért fogyasztjuk, hogy 

"erősebbek legyünk". 

„Az első, amit a családtagok magukhoz vettek, az a torma volt. Ebből 

mindenkinek kötelező volt egy pici darabkát megenni, mivel úgy tartották, 

hogy a torma az egészség és az erő szimbóluma.” Károly Zoltán 

A szentelt ételeknek mágikus erőt tulajdonítottak, számos hiedelem 

fűződik hozzá. A szentelt eledelek morzsáira mindenhol nagyon vigyáztak, 

ami meg volt szentelve, azt kidobni tilos volt. 

  „Otthon mindenki evett a szentelt ételekből és ivott a szentelt borból. 

Amikor mindenki jóllakott, a gazdasszony leszedte az ételeket az asztalról, 

majd összefogta az asztalterítő négy sarkát és kivitte a kiskertbe kirázni a 

lehullott morzsákat. Úgy tartották, hogy ebből virág kel ki. A megszentelt ételt 

nem volt szabad kidobni, sem az állatoknak adni, hanem el kellett égetni.” 

Jankovics Katalin 

  „A megszentelt ételekkel kapcsolatban többféle hiedelem is ismeretes. 

Ezen hiedelmek érvénye gyakran kizárja egymást. Néhány helyen a 
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megmaradt ételek morzsáira nagyon vigyáztak, hogy ne hulljon le az 

asztalról, és a jószágok elé se kerüljön, mert az szentelmény. Máshol a kalács 

morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást tojjanak.” Károly Viktória 

„A szentelt ételek morzsáit a tűzbe vetették, hogy a túlvilágiaknak is 

jusson belőle.” Tomori Magdolna 

 A gyerekekre is rászóltak, hogy nehogy valami leessen a földre, mert 

ha leesik a földre és az egér megeszi, akkor átváltozik denevérré. A morzsát 

és a maradékot összeszedték és az állatoknak adták, hogy azok is egyenek a 

szentelt ételből. Néha a maradékot elrakták, hogy megvédje őket a rossz 

szellemek ellen. Voltak faluk, ahol a maradékot elégették, hogy ne jusson 

belőle a rossz erőknek [50, 29–33. o.].  

Legtöbben a szentelt gyertyát is elrakták és különböző esetekben 

használták: 

- hogy megvédje őket a különböző rontásoktól; 

- ijedség és félelem ellen. [50, 29–33. o.]. 

A pravoszláv vallású családoknál a pászka megszentelése után a gazdák 

nem mentek be azonnal a házba, hanem bejárták az egész portát és szentelt sót 

szórtak szét, hogy "elhajtsák a rossz szellemeket". A gazda a kosárral az ólba 

tért be, hogy megetesse a szentelt pászkával a háziállatokat. Ezután lát csak 

neki a család az étkezésnek. 

„A pászkaszentelés után a ház táját megszórtuk szentelt sóval. A szentelt 

ételből először az állatoknak adtunk.” Szanyi Szveta 

A húsvéti hagyományok gyűjtése során találkoztam olyan hiedelmekkel is, 

miszerint húsvét vasárnap nem szabad sepregetni, „mert akkor kiseprik a 

lányos házaktól a locsolózókat”és ilyenkor kakashúst sem szabad enni, „mert 

amikor Péter megtagadta Jézust, akkor a kakas kukorékolt.”  
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2.2.1. Húsvéthétfő 

A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az alapja a 

húsvéti locsolásnak. Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték 

húsvét hétfőjét, ami utal a locsolás egykori módjára, tudniillik gyakran 

erőszakkal a kúthoz, vályúhoz hurcolták a lányokat, és vödörszám hordták 

rájuk a vizet [29, 78. o.]. Ebbe a hagyományba keresztény hagyományok is 

szövődtek, hiszen hajdan a vízbemerítéssel, leöntéssel történő keresztelés 

húsvét táján volt [43, 9. o.]. A locsolózás eredetének egyházi magyarázata 

egyrészt a keresztelésre utal, másrészt pedig arra a legendára, amely szerint a 

Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna 

a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a 

feltámadás hírét vivő asszonyokat. 

A húsvéthétfői locsolás szokása jelentősen átalakult. Fél évszázaddal 

ezelőtt a magyar falvakban még hideg vízzel, vödörből öntötték le a lányokat. 

A falusi lányok húsvéthétfő hajnalán ócska ruhát vettek fel, és elbújtak a 

padláson, s néha többször is átöltöztek, hogy a csuromvizes ruhától 

megszabaduljanak. Mégis szomorú lett volna az a lány, akit senki sem öntöz 

meg az ünnepen, mert a sok locsoló a lány népszerűségének jele is volt [15, 

38. o.]. A századforduló idején a gyermekek üvegbe töltött langyos, esetleg 

szappanos vízzel locsolkodtak. A szagos vízzel, kölnivel való locsolás és a 

locsolóversike újabb keletű szokás városon és falun egyaránt. A magyar 

népszokásunknak egy polgárosodott, napjainkra igen elterjedt formája. 

  „Húsvét második napja Palágykomorócon locsolkodással telt. A 

kicsiknek, akik kölnivel locsoltak, hagymahéjjal pirosra festett tojást adtak, az 

idősebb legényeket megvendégelték. Ők egyébként csak a kútból frissen húzott 

vízzel locsolkodtak, mégis igen várták őket a hozzájuk hasonló korú lányok.”  

[22, 251. o.] 
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Palágykomorócon a fiúk annak idején is előszeretettel locsolkodtak. 

Gyakran előfordult az is, hogy végigkergették a falun azt, aki nem hagyta, 

hogy meglocsolják. 

„Reggel templomba mentünk, a locsolózók délután kezdtek járni. 

Először a gyerekek jöttek, majd a közeli rokonok, később pedig a fiatal 

legények jártak.” Béres Ágnes 

„A legények csoportostól jártak. A lányok örültek, ha minél többen 

jöttek őket meglocsolni. Ahol nagylány volt, a többség kint maradt, ketten 

karon fogva kivezették a kút mellé, a többi pedig egy fogta a vedér hidegvizet 

és leöntötte a lányt. Ha a lány édesanyja sopánkodott, hogy hideg a víz és 

már száraz ruha sincs, akkor őt is leöntötték. Csak úgy csörögtek a vedérrel.” 

Lizák Erzsébet 

Egyik adatközlőm elmondása szerint húsvéthétfőn megesett az is, hogy 

a lányt a tehén válójába ültették és úgy öntötték rá vödörszám a vizet. Ha a fiú 

katonaság után hazatért, akkor annyi vedér vizet öntött a lányra, ahány évig 

szolgált. A sok hideg víztől sok lány megfázott. 

„A húsvéthétfő mozgalmas nap volt. Az ifjú legények csapatostól 

mentek a lányos házakhoz locsolózni. A lányok mind szépen felöltöztek és úgy 

várták a locsolókat. Akkoriban még nem mindegyikük mondott verset, csak 

annyit kérdeztek, hogy szabad-e locsolni? A kérdésre a lány édesanyja 

válaszolt. Amint igent mondott, a fiúk megfogták a lányt, kivitték a kúthoz, és 

vödörszám öntötték rá a vizet. Aki katona volt és szabadságra sem volt haza 

évekig, az megfogta a vízzel teli vedret és azt mondta: egy év, két év, három 

év. Ahány év, annyi vödör víz a lányra. Az is megesett, hogy a lányt beültették 

a tehén válójába és úgy öntötték rá a vizet. A locsolkodás után a legények 

bementek a házba, leültek az asztalhoz, ittak-ettek. Közben a lány gyorsan 

átöltözött. Ahány csapat fiú, annyi öltözködés. Sok lány megfázott ilyenkor a 
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hideg víztől. Ha a fiúk nem mentek be a lányhoz, az azt jelentette, hogy nem 

tisztelik őt és az szégyen volt.” Jankovics Katalin 

Palágykomorócon a kisfiúk mielőtt meglocsolták a lányokat, verset 

mondtak. Akkoriban nem sok locsolóvers volt a falubeliek közt ismeretes, 

legtöbben ugyanazt szavalták. 

Felderült húsvétnak 

második reggele, 

melyben szokott járni 

fiúk serege. 

Kelj föl, 

te gyenge kislány, 

mélyen aludtál? 

Add ki a pár hímest 

amit nekem szántál! 

Add ki hát szaporán, 

ne várjam sokáig, 

gyenge seregemmel 

mehessek tovább is. 

Vizet, vizet, nem pálinkát, 

hadd öntsem meg ezt a kislányt! 

Húsvét van, hát locsolózzunk, 

egymásnak is jót kívánjunk! 

… 
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Húsvét másnapján, 

mi jutott eszembe, 

egy üveg rózsavizet 

tettem a zsebembe. 

Elindultam véle 

piros tojást szedni, 

engedelmet kérek 

szabad-e locsolni. 

… 

Én kis kertész legény vagyok  

Virágokat locsolgatok.  

Azt hallottam, hogy egy rózsa  

El akar hervadni.  

Szabad-e locsolni? 

… 

Korán reggel útra keltem, 

se nem ittam, se nem ettem, 

tarisznya húzza a vállam, 

térdig kopott már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 

láttam sok-sok szép virágot, 

a legszebbre most találtam! 

Piros tojás, fehér nyuszi, 

locsolásért jár egy puszi! 
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Szabad-e locsolni? 

… 

Kiskertemben jártam, 

piros rózsát láttam, 

el akart hervadni, 

szabad-e locsolni? 

… 

Kiskertemben jártam, 

kék ibolyát láttam, 

el akart hervadni, 

szabad-e locsolni? 

… 

Rózsa, rózsa, szép virágszál, 

szálló szélben hajladozzál, 

napsütésben nyiladozzál, 

meglocsollak: illatozzál! 

 

„Húsz-harminc évvel ezelőtt a fiatal fiúk, férfiak már kölnivel 

locsolkodtak, vízzel csak akkor, ha már az idő is jó volt. Locsolóverset csak a 

kisfiúk mondtak, akik a locsolásért cserébe hímest kaptak. A lányok az ifjú 

legényeket megvendégelték.” Károly Zoltán 
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Kárpátalján, a nem magyarlakta településeken a húsvéti locsolózás nem 

mindenhol volt elterjedt. A pravoszláv vallású fiatal legények húsvét hétfőn 

nem vízzel, hanem kölnivel locsolóztak.  

„Húsvét második napján a fiúk a keresztszülőkhöz mentek, hogy 

húsvétot köszöntsenek. A keresztanyák a keresztfiúknak kis pászkát 

ajándékoztak, a fiatal legények pedig elmentek meglocsolni a lányokat, 

asszonyokat. A legények nem vízzel locsolóztak, hanem kölnivel. A kisfiúk a 

locsolkodást versmondással kezdték: Був-им у садочку, Видів фіалочку. 

Почала всихати...озволите полляти? ” Szanyi Szveta 

Húsvétkor mindenki igyekezett szépen felöltözni. Az ünnep 

közeledtével a lányok új ruhát varrattak, venni ugyanis nem lehetett. A 

gyerekek ilyenkor új cipőt kaptak, melyet csak az ünnepnapokon viseltek, a 

hétköznapokban legtöbben mezítláb jártak. 

„Ilyenkor a fiatalok új cipőt kaptak, annak ki kellett tartani a következő 

húsvétig. Hétköznap mezítláb jártak. Ruhát venni nem lehetett, varratni 

kellett. Húsvétra mindenki igyekezett szépen felöltözni.” Tomori Magdolna 

A szovjet – rendszer alatt tiltották a vallást. Ha valakiről kiderült, hogy 

gyakorolja vallását – szentmisére jár, megünnepli a húsvétot, locsolózni megy 

– az büntetéssel, intéssel, megrovással járt. Azonban a hagyományokat még 

ezekben a nehéz időkben is megtartották.  

 „ A szovjet időkben tiltották a vallást. A palágykomoróci katolikus 

templomot bezáratták és tornateremnek használták. Ezért a falubeliek a 

szomszédos falvakba vagy Ungvárra jártak szentmisére. Akiről kiderült, hogy 

gyakorolja vallását, azt megbüntették. A vallástilalom ellenére mégis 

vallásosabbak, hívőbbek voltak az emberek, mint ma. Akkoriban a gyereknek 

húsvéthéfőn iskolába kellett menniük. A tanítás után különböző programokat, 

vetélkedőket, filmnézést szerveztek, csak hogy a tanulókat minél tovább bent 
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tartsák az iskolában. Aki aznap hiányzott az iskolából és kiderült, hogy 

szentmisén volt, esetleg locsolkodni ment, az büntetést kapott.”  Károly 

Viktória 

2.2.2. Húsvéti szimbólumok, jelképek 

A legősibb, bibliai eredetű húsvéti jelképünk a bárány. Áldozati állat, 

mely a születés, újrakezdés szimbóluma. A kereszténységben Krisztus jelképe 

Ótestamentumi, bibliai eredetű. A bibliai tíz csapás közül a zsidó népnek az 

utolsót nem kellett elszenvednie, mivel az Úr parancsára egyéves hibátlan 

bárányt áldoztak fel, melynek vérével házaik ajtófélfáját jelölték meg, így 

elkerülte őket az Úr haragja [6, 22. o.]. 

A tojás ősi termékenységszimbólum, a keresztény egyházi 

szimbolikában pedig a feltámadás jelképe és a 12. század óta szentelmény 

[16, 84. o.]. A tojásnak, mint termékenységi jelképnek bizonyára voltak 

előzményei a magyarság világképében is, hiszen általános eurázsiai 

szimbólumról van szó, és rokonnépeink mitikus hagyományában is szerepel a 

világtojás. De a festett tojás elterjedése is igen általános és régi; a kínaiak, az 

irániak szokásanyagában egyaránt szerepel a festett tojás. Hazánk területén 

például a régészeti feltárások avar női sírokban hoztak napvilágra 

sírmellékletként díszített tojást [12, 18. o.]. A tojást, mint a termékenység, az 

élet és az újjászületés szimbólumát, minden vallásban megtaláljuk.  

A legenda szerint az első húsvéti tojás így alakult: Mária Magdolna 

elment a római császárhoz, Tibériuszhoz azzal a hírrel, hogy Jézus Krisztus 

feltámadt, és ajándékozott neki egy tojást. A büszke császár erre azt mondta: 

én csak akkor hiszem el, ha ez a tojás, ami a kezemben van, fehérről pirossá 

válik. Ebben a pillanatban a tojás piros lett [49, 18–23. o.]. 

A kereszténység előtti világban az emberek a napot egy mesebeli 

madárnak képzelték el. A fény ellenségei, a rossz szellemek megölhették a 
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madarat, de az mindig érkezett letenni egy tojást, amelyből az új nap született. 

Az életet, ami a tojásban volt, meg kellett védeni a rossz szellemektől, ezért a 

tojás vékony héját festékkel vonták be. A tojásfestéshez különböző növények 

főzetét használták. A színeknek sajátos jelentőségük volt: a piros - az élet 

örömét; a sárga - a holdat, a csillagot, a termést; az égszínkék - az egészséget; 

a zöld - a természet feltámadását; a fekete fehérrel - a szellemek tiszteletét 

jelképezte. A hímes tojáson minden mintának szimbolikus jelentése volt. 

Tehetséges hímes tojás készítők egész témákat rajzoltak a madarak, állatok, 

emberek életéből. Napjainkban is mondják, ha egy szép fiút vagy lányt látnak: 

"Mint a hímes tojás!" ("Як писанка!") [50, 45. o.]. 

Adatközlőim elmondása szerint Palágykomorócon különböző technikái 

voltak ismeretesek a tojásfestésnek.  

„A húsvéti tojások festésére és díszítésre számtalan technika alakult ki. 

A tojásokat leggyakrabban pirosra festették. A piros szín magyarázatát a 

színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A piros színnek régen védőerőt 

tulajdonítottak, de a szerelmet és életet is jelképezte. Akad olyan feltételezés 

is, hogy Krisztus vérét jelképezi.” Béres Ágnes 

Egyes házaknál csak festették a tojást, néhányan azonban viasszal 

díszítették ki. Az olvasztott viaszt felvitték a tojás felületére, majd a tojást 

festékes tálban forgatták meg. Ezután leszedték a viaszt, és a helyén egy fehér 

minta rajzolódott ki. Nagyon elterjedt volt a hagymás vízben való festés. Ez 

egyszerűbb és gyorsabb volt. Egy fazékba vizet öntöttek, amibe beletették a 

tojásokat és a hagymahéjat, majd elkezdték főzni. Ennek a főzetnek a színe 

minél erősebb lett, annál jobban megfogta a tojáshéjat. Ha a tojásra mintákat 

szerettek volna rajzolni, akkor tettek a tojáshoz különböző leveleket és 

növényeket, betekerték fásliba, később harisnyába, majd elkezdték főzni. 

Amikor kitekerték a tojást, akkor a levelek helyén szép sárga mintázatok 

maradtak. 
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   „Palágykomorócon a különböző tojásfestési módok közül egykor a 

hagymahéjjal való hímzés volt a legnépszerűbb. Ha a tojásra ráraktak 

valamit, például fűszálat, falevelet, akkor az egyszerű, a hagymahéj színét 

átvett tojás is különlegessé vált. Gyakran írtak a tojásra viasszal is, leginkább 

virágmintákat. Leggyakrabban hagymalével festettek, azonban nyerhettek 

sárga színt a vadalmafa héjából, a bürökből zöldet, a lencse levéből kéket.” 

Tomori Magdolna 

  Az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete azonban újabb keletű 

hagyomány, feltehetően német nyelvterületről terjedt el a városi polgárság, 

majd a falusi lakosság körében. Mindenesetre a szapora nyúl – a tojás mellett 

– ugyancsak a termékenységet szimbolizálja [29, 84. o.]. 

Alapvető húsvéti szimbólumnak számít a barkaág is. Ennek eredete a 

virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. A hagyomány szerint ugyanis 

Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az emberek a béke jelképét, pálmaágat 

tartottak a kezükben. Itthon a barka vette át a pálmaág szerepét [47, 133. o.]. 

2.2.3. Húsvétkedd 

Húsvétkedd a visszalocsolás ideje volt. „Nem mertek a legények a falun 

végigmenni dolgozni, a kerten szöktek el a mezőre. Végigállták a lányok az 

utat két oldalról. Ahogy jött a kocsival a férfi vagy a legény az ráfizetett” [45, 

121. o.]. 

„Kedden a lányok öntözködtek. Az úton várták őket, hogy hazaérjenek a 

munkából. Hátratették a kezüket, amiben a kancsót tartották. Amikor a fiúk 

nem számítottak rá, jól leöntötték őket.” Ádám Márta 

„Az emberek akkoriban még biciklivel jártak munkába. Hazafelé menet 

a lányok az út szélére álltak és két oldalról leöntötték vízzel. Ha hazamentek 
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ebédre, a lányok otthon várták őket. Ijedtükben még a fára is felmásztak.” 

Bálint Jolán 

2.2.4. Fehérvasárnap 

Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a húsvétot követő vasárnap. A 

katolikusoknál ez a húsvéti ünnepkör zárónapja [29, 166. o.]. E napon a 

keresztszülők tojást küldtek a keresztgyermekeiknek, és az ifjúság is 

komatállal tisztelte meg egymást. A komálás, a mátkatál küldés szokása 

különösen Dél-Dunántúlon maradt fenn. Lényege, hogy az egymásnak 

ajándékot küldő lányok, fiúk az ajándékkal egy életre szóló kapcsolatot 

teremtenek. 

2. 3. Pünkösdi Ünnepkör 

 Húsvét ünnepkörét a pünkösdi szokások zárják [20, 140. o.]. A 

húsvéttól pünkösdig terjedő időszakhoz több jeles nap is fűződik.  

2.3.1. György napja 

 Április hónap kiemelkedő napja április 24, György napja. Ezen a 

napon hajtották ki először a legelőre az állatokat. Ha az időjárás még nem volt 

kedvező arra, hogy az állatok a szabadban maradjanak, akkor is legalább 

jelképesen megtörtént a kihajtás. A babonás emberek úgy tartották, hogy 

György napon a boszorkányok elszabadulnak, ezért a kerítésre, ajtókra tüskés 

ágakat tűztek, hogy távol tartsák őket. Aki ilyenkor kiment a keresztútra, 

megláthatta a boszorkányokat. A néphit szerint az asszonyok 24-én hajnalban 

mentek harmatot szedni. Lepedőt vagy abroszt terítettek a „tudományos 

asszonyok” magukra, azzal szedték fel a mezőről, gabonatábláról a harmatot, 

majd kifacsarták és az így nyert nedvet megitatták a tehénnel. Máshol a 

harmattal együtt a búza hasznát is ellopták a boszorkányok, közben ezt 

mondogatták: „szedem, szedem, felét szedem” [17, 51. o.]. 
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A néphit mindig Szent György naptól számította a jó idő állandósulását, az 

igazi tavaszkezdetet. E nap után kezdik csak a vetést a földeken. 

2.3.2. Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Jeles napja márciusnak a huszonötödikei Gyümölcsoltó Boldogasszony. 

Régi kódexeinkben hol Testfogadó Boldogasszony, van ahol Asszonyunk Szűz 

Máriának szeplőtlen foganatja, vagy Boldogasszony fogadása néven szerepel. 

Ez az angyali üdvözlet napja, amikor Mária megfogan a Szentlélektől. A 

magyar vallásos néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, 

szemzés napja. Egy XVI. századi csíziónk szerint az ember ilyenkor „Szűz 

Máriával almát olt” [33, 86–87. o.]. Máig általános szokás, hogy ezen az 

ünnepen kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is most fogadta 

méhébe Jézust. 

2.3.3. Május elseje 

A májusfaállítás az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert 

szimbolikus kelléke. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a 

szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi 

ajándék is. A XV. századtól kezdődően szólnak forrásaink a májusfa 

állításáról, az idegen eredetű szokás azonban bizonyosan régebbi. A 

májusfáról elsőként a tizenötödik században tett említést Temesvári Pelbárt, 

aki azt a kérdést firtatta, hogy miért szokás a keresztényeknél május elsején 

zöld ágakat tenni az ajtókra, a házak bejáratának környékét. Válaszul Fülöp 

apostol történetét idézte fel, akit Hieropolos városában meg akartak ölni a 

hitetlenek. Hogy tudják, hol szállt meg, zöld ágat tettek a házhoz, hogy 

hajnalban odataláljanak, de a Biblia szerint reggelre Isten angyala a város 

minden házára zöld ágat tűzött, így nem lelték meg az apostolt [6, 4–45. o.].  

A májusfa állításának napja a magyar nyelvterület legnagyobb részén 

május elseje, de egyes adatok szerint a nyelvterület északi és nyugati részén 
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pünkösd napján is állítottak májusfát [6, 25. o.]. A magyar nyelvterületen a 

májusfa-állításnak két jellegzetes formája ismert: az egyik a lányos házakhoz 

vitt májusfa, a másik a középületek, kocsmák előtt felállított májusfa. A 

májusfák beszerzése a legények feladata [29, 31. o.]. A zöld ág motívuma a 

tavasz általános jelképeként fogható fel, „a zöld ágat behozni a rítus nyelvén 

annyit jelent, mint a tavaszt behozni” [19, 154. o.]. Ez a motívum felbukkan a 

virágvasárnapi, a Szent György-napi, a május elsejei, a pünkösdi és az úrnapi 

szokásoknál egyaránt. 

A falvakban ma is él a májusfa állításának hagyománya, viszont azt egyre 

inkább felváltja a májuskosarak ajándékozása. A májusfát egyes falvakban 

„májfának” is nevezik. A májusfa az általam kutatott területen fontos 

szimbóluma volt az ifjúság tavaszi szokásainak. E napra virradójára az ifjak a 

hajadon lányok háza elé, lehetőleg észrevétlenül zöld fát állítottak fel. A 

májusfák kivágása, szállítása hajnali feldíszítése a legénybanda közös feladata 

volt. Éjszaka vágták ki a fát, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak 

megfelelően vagy minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga 

szeretője háza elé. 

„Akkoriban a legények májusfát állították a hajadon lányoknak, amit 

legtöbben hajnalig őriztek, hogy a vetélytársak el ne lopják. A ház elé állított 

fáról lehetett megtudni, hogy a lánynak már van udvarlója. Előfordult, hogy 

egy lány több májusfát is kapott.” Tomori Magdolna 

Palágykomorócon és a környező falvakban mára már szokássá vált, hogy 

május elsejére az idősebb, hajadon lányok mellett a kislányok is kapnak 

májusfát az édesapjuktól, testvérüktől. 

A májusfa sudár, lombos fa, nyár- vagy nyírfa lehetett, melynek törzsét 

megtisztították a gallyaitól, csupán a tetején hagytak szép zöld, lombos 

ágakat. A májusfákat szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral 
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– ma már édességgel, csokoládéval, lufival, egyesek plüssel is – díszítették 

föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára, kútágasra felerősítették 

volna. Nem ritka eset volt, hogy ellopták a májusfát, ezért a legények hajnalig 

virrasztottak, és őrizték az általuk felállított fát. 

A fa őrzéséről nóta is szólt: 

 

Ma van május első vasárnapja 

Kinn alszik a legény a kapuba. 

Kejj fel legény oda van a kalap, 

A májusfa a zöld erdőbe maratt. 

Nem maratt ott mer én elültettem, 

Mit tehetek ha ellopták tőlem.  

[http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/a-majusfaallitas-hagyomanyarol/] 

        A lopások alkalmával azonban nemcsak a fákat csenték el, de kaput, 

lócát is loptak a legények, hogy megvicceljék a házbelieket. Ezeket elrejtették 

a település különböző pontjain, s legtöbb esetben a ház gazdájának kellett 

megkeresnie azt. 

A májusfák kidöntése együtt járt általában a nagyobb ünnepélyességgel, 

táncmulatsággal. A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa 

körültáncolása, a májusfára mászás. Különösen nehéz volt a lehúzott kérgű, 

magas fát megmászni. Azé lett a tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. 

Gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy az üvegbe paprikás vizet tettek [6, 

18. o.]. 

Május elseje a faállításon kívül a mezőgazdaságban is fontos dátum volt. 

 „A májusi eső aranyat ér – tartja a mondás, mely arról tanúskodik, hogy 

ha nincs a hónapban elegendő csapadék, a termés sem lesz jó.” Hajdú Irén 
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A Hagyományok, nemzeti értékek Kárpátalján c. kiadványban arról 

olvashatunk, hogy Tiszapéterfalván akinek komoly udvarlója volt, az a 

májusfa mellé szerenádot is kapott. Akinek nem volt, annak néha fiútestvére 

állított májusfát, hogy a lány ne maradjon szégyenben. Tiszabökényben azt a 

fát, amit a felállítójának nem sikerült megőriznie, azt a haragosok éjjel 

derékban kivágták. Nevetlenfaluban májusfát csak a komoly udvarlók 

állították választottjuknak. A fát szalagokkal, virágokkal díszítették. „ De 

sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a szerenád. Ha a lány hajlandó volt fogadni 

a szerenádot, gyertyát gyújtott szobája ablakában.” Guton régen nemcsak a 

májusfa kerülhetett a lányok kapujára. „Ha ugyanis a fiúk nem kedveltek egy 

lányt, mert az például ha nagyon büszke volt, akkor bokrokról vágtak le 

ágakat, s azokkal aggatták tele a lány otthonának kapuját.” [22, 4–232. o.]. 

2.3.4. A munka nemzetközi ünnepe 

A májusi ünnepségek európai hagyományából nőtt ki a május elseje, a 

munka nemzetközi ünnepe (korábban a munkások ünnepe) [33, 25. o.]. A 

nemzetközi szocialista és munkásmozgalmak térnyerésével és növekedésével 

együtt bővültek a munkások jogai és lehetőségei is, mely során a 

hagyományos munkásünnep a 20. század folyamán lassan nemzeti ünneppé 

nőtte ki magát. Május 1-je hasonló tartalommal katolikus egyházi ünnep 

is, Szent József, a munkások védőszentje, tiszteletére. XII. Piusz pápa 1955-

ben a május elsejét „József, a munkás” ünneppé emelte [3, 94. o.].  

2.3.5. Fagyosszentek 

A fagyosszentek a magyar népi hagyomány szerint 

a Pongrác, Szervác, Bonifác napok (május 12, május 13, május 14.), valamint 

Orbán napjának (május 25) a közös elnevezése. A népi megfigyelés szerint 

napjaik táján a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagy is 

jön, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti. 
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„Palágykomorócon a földművelő munkában a fagyosszenteket 

többnyire megvárták. A helyi szokás szerint a várható májusi fagyok miatt a 

kényesebb növények palántáit (uborka, paradicsom, bab) csak a 

fagyosszentek után ültették ki a szabadba.” Károly Viktória 

2.3.6. Áldozócsütörtök 

Az áldozócsütörtök a Magyar Katolikus Lexikon meghatározása szerint 

az „áldozócsütörtök, áldozónap az Úr Krisztus  mennybemenetelének ünnepe, 

húsvét után a 40. nap. Az ősegyház a 4. sz-ig a Szentlélek eljövetelével együtt 

pünkösdkor ünnepelte. 350 u. egyre több helyen a Szentírásból ismert húsvét 

utáni 40. napra került.” [28, 88. o.]. 

A jeles napnak többféle elnevezése ismert – mennybemenetel, 

áldozócsütörtök, áldozónap, Urunk mennybemenetelének ünnepe. A 

református közösségekben a mennybemenetel ünnepét istentisztelettel ülik 

meg. Sok felekezetben ekkor konfirmálnak.  

2.3.7. Szentháromság ünnepe  

A történelmi nyugati keresztény egyházakban elterjedt háromszemélyű 

egy Isten ünnepe, melyet a pünkösd utáni vasárnapon tartanak meg. A 10. 

század eleje óta ünneplik, de a 14. századtól pápai ( XXII. János pápa) 

rendelet írja elő megtartását a római katolikus egyházban. [6, 115. o.].  

2.3.8. Úrnapja 

  Úrnapja vagy teljes nevén az Úr Testének és Vérének ünnepe, a 

pünkösd utáni második hét csütörtökje. Úrvacsora ünnepnek is nevezik, mert 

ilyenkor a szertartások során Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavait 

és cselekedeteit ismétlik liturgikus módon. A Magyar Katolikus Lexikon 

definiálása szerint az Úrnapja az Eucharisztia ünnepe, a Szentháromság 

vasárnapját követő csütörtökön tartják.  
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2.3.9. Anyák napja 

Viszonylag új keletű jeles nap május első vasárnapja, amikor is az 

Édesanyákat köszöntjük. Az ünnep nemzetközivé vált, s eredete valószínűleg 

a pogány időkre nyúlik vissza, a földanya tiszteletére. Az anyaság 

intézménye, annak tisztelete a későbbiekben is fontos maradt, az ünnep 

intézményesülése, azonban 1872 után alakult ki. Eredetileg Amerikában 

ünnepelték ily módon a polgárháborús hősök édesanyáit, majd folyamatosan 

nemzetközivé vált az ünnep az első világháborút követően. A legtöbb helyen 

május második, nálunk első vasárnapján van Anyák napja, amit 

Magyarországon 1925 óta tartanak meg. 

[http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/anyak_napja]. 

2.3.10. Pünkösd 

A pünkösd a keresztény egyház egyik fő ünnepe, mely a húsvétot követő 

ötvenedik napon kezdődik. Elnevezése a görög pentekosztész ’ötvenedik’ 

szóból származik. A zsidó vallásból ered, ahol a pészach utáni ötvenedik 

napon, sabouthkor az aratás, az első gyümölcsök, majd később a 

tízparancsolat adományozásának az emlékét ülték. A keresztény egyház 

annak emlékére tartja, hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele után a 

Szentlélek leszállt az apostolokra. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is 

mozgó ünnep a niceai zsinat (i. sz. 325) határozata óta [34, 442. o.]. 

Palágykomorócon ma is élő néphagyomány pünkösdkor a kapukra, 

kerítésekre, ajtók fölé zöld ágakat tenni. A hiedelem szerint ezzel a gonosz, 

ártó szellemeket távol tartják. A XVIII. században Tessedik Sámuel arról 

számol be, hogy a templomi májusfaállítás szokását beszűntették, ez a sokáig 

virágzó középkori eredetű szokás a XIX. század folyamán már lassan 

elenyészett. A pünkösdi templom-, ház- kapudíszítés – az utóbbi években a 

pravoszláv vallásúaknál az autódíszítés – szokása, zöld gallyakkal, pünkösdi 

rózsával, az általam kutatott településen máig él. 
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A pünkösdi szokások elsősorban a keresztény ünnephez kapcsolódnak, 

de egyes elemei, mint például a zöldágazás régebbi, pogány időkre nyúlnak 

vissza. Palágykomorócón időjárás- és termésjóslás is kapcsolódik a pünkösdi 

ünnephez. 

„Ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz a bortermés.” Károly Zoltán 

Sok más keresztény ünnephez hasonlóan, itt is a már meglévő, pogány 

hiedelmekre épült rá a keresztény tartalom, s olvadt össze egy közös ünneppé. 
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3. A GYŰJTÖTT SZAVAK EREDET SZERINTI VIZSGÁLATA 

áld – ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel: felszentel, elátkoz. A 

finnugor alapnyelvben *al - alakban élhetett ’varázsszavakat mond, elátkoz’ 

jelentésben. A -d végződés gyakorító igeképző. Az áld eredetileg pogány kori 

áldozati szertartásokhoz kapcsolódik. Mai ’jóban részesít, megszentel’ 

jelentése a kereszténység századaiban, a ’szid’ jelentés pedig a szépítő-tréfás 

szóhasználatban alakult ki. Névszói származékai az áldott [13. század eleje], 

áldás [1493 k.], áldatlan [1824] és áldásos [1847] [ESz., 36.  o.]. 

áldoz – származékszó, az áld ige -z gyakorító igeképzős alakja. A szó 

eredetét tekintve a pogány szertartásokhoz kapcsolódik. Az áldozik változat a 

vallási szóhasználatban gyökerezik ’megáldozik, úrvacsorát vesz’ 

jelentésben.36 

április – latin jövevényszó, mely valószínűleg az aperire ’nyit’ ige 

melléknévi származékának főnevesülésével keletkezett; A hónap egyéb régi 

elnevezései: Szent György hava [15. század], Szent György-hó [1489 k.], 

kinyíló hó [1539] [ESz., 48.  o.]. 

barka – belső fejlemény, keletkezésmódja azonban bizonytalan. Talán 

szóhasadással különült el a bárány kicsinyítő képzős, becéző formájától, a 

barika szótól. Bőripari szakkifejezésként 1826-tól adatolható ’egyenetlenség; 

szőroldal’ jelentésben, mely jelentéselkülönüléssel vált el a növénynévtől. 

[ESz., 70.  o.]. 

biblia – latin jövevényszó, vö. egyházi latin, hazai latin biblia’a 

kereszténység szent iratai’ [ESz., 79.  o.]. 

böjt – valószínűleg német, közelebbről felnémet jövevényszó, vö. 

ófelnémet bijiht ’(hit)vallás; bíróság előtti vallomás’, középfelnémet b£ht, 

b£hte ’gyónás’, német Beichte ’ugyanaz’. Mindezek alapja az ófelnémet 

bijehan ’beismer, bíróság előtt kimond’. Származékai a böjtös [1211 tn., 

1568], böjtöl [1372 u.], böjtölés [ESz., 92.  o.]. 
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brucmáng – tájszó, j.: zöld ág. 

dézsa – szláv jövevényszó, vö. szlovén deža ’fejősajtár; zsírosbödön; 

méhkas; dagasztóteknő’, szlovák dieža ’dagasztóteknő, kád; dézsa’, orosz 

nyelvjárási á [djezsa] ’dagasztóteknő’, keskeny faedény; kisebb kerek 

tárolóedény [ESz., 144.  o.]. 

egyház – összetett szó, amely talán török mintára keletkezett. Utótagja 

a ház, előtagja a mára elavult egy ’szent’ (vö. igy), vö. kun yi -öv, kipcsak i 

ov, Ïď ov: ’templom, egyház’, tulajdonképpen ’szent ház’. A magyarban ma 

már csak elhomályosult összetételekből vagy származékokból elemezhető ki 

[ESz., 166.  o.]. 

gally – szláv, valószínűleg szlovén jövevényszó, vö. szlovén gol 

’legallyazott fiatal fatörzs’, goli (többes szám) ’apró tűzifa, levágott gallyak’; 

vö. még: szlovák régi nyelvi hôl ’bot, pálca’, orosz régi nyelvi [golj] ’ág, 

gally’. A szó valószínűleg az ősszláv alapnyelvben jött létre [ESz., 281.  o.]. 

gyertya – jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a 

honfoglalás előtti időből, vö. csuvas surta ’gyertya’, altáji yarta ’a halászatnál 

használt fáklya’. A szó eredetileg fából hasított világító szilánkot jelölhetett 

[ESz., 253.  o.]. 

hajadon – belső keletkezésű szó. Valószínűleg megszilárdult ragos 

alakulat, mely a haj főnévből jött létre. A hajadon tehát határozó lehetett 

’fedetlen hajjal’ jelentéssel, feltehetőleg jelzői használata alapján fejlődött 

melléknévi jelentése. A ’férjhez nem ment’ jelentés kialakulásának alapja az, 

hogy a férjes asszonyok régen kendőt hordtak [ESz., 580.  o.]. 

hamu –ősi, ugor, esetleg finnugor kori szótő magyar képzéssel. A 

választékossá vált hamv alakváltozat [1807] elsősorban a valakinek a hamvai 

’az (elhunyt) porai; holtteste’, az ifjúság hamva ’a fiatalok tisztasága’ és a 

tréfás hamvábaholt ’kudarcra ítélt’ kifejezésekben használatos [ESz., 256.  

o.]. 
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húshagyókedd –összetett szó, melynek előtagja a húshagyó ’a farsang 

utolsó (három) napja’, utótagja pedig a kedd főnév. Az előtag horvát-szerb 

vagy szlovén mintára keletkezett szóösszetétel (hús + hagyó), vö. horvát-

szerb mesopust (meso ’hús’ + pustiti ’elhagy’) ’húshagyókedd, farsang’, 

szlovén régi nyelvi mesopůst (meso ’hús’ + pustiti’elhagy, hagy’) ’ugyanaz’. 

Ezek a déli szláv összetett szavak a latin carnem laxare ’a húst elhagyni’ 

kifejezés mintájára jöttek létre [ESz., 296.  o.]. 

húsvét – összetett szó, melynek előtagja a hús főnév, utótagja pedig a 

vesz ige -t névszóképzős főnévi származéka, a vét ’vétel, vevés’. Az elnevezés 

alapja az volt, hogy a böjt időszaka után húsvéttól lehet ismét húst enni [ESz., 

296.  o.]. 

isten – valószínűleg származékszó, melynek alapszava az ős régi nyelvi 

is alakváltozata lehet. Eredeti alakja feltehetőleg három szótagos volt, ehhez 

vö. a Halotti Beszéd isemucut ’ősünket’ adatát. Mai, két szótagos alakja az ise 

tővégi magánhangzójának lekopásával fejlődött. Jelentése kezdetben 

’apácska, atyácska’ lehetett, és a pogány magyarok hitvilággal kapcsolatos 

szókincsébe tartozott [ESz., 317.  o.]. 

kalács – szláv jövevényszó, vö. horvát-szerb kolač ’cukrászsütemény, 

házi sütemény; egy köteg abroncs; halászháló kerek nehezéke’, horvát-szerb 

nyelvjárási ’ünnepi alkalmakra sütött kerek kenyér’; szlovák koláč ’sütemény, 

sült tészta; lepény alakú tárgy’, orosz [kalacs], orosz régi nyelvi [kolacs] 

’lakat alakú fehér cipó; fehér búzakenyér’. A szláv szavak előzménye a szláv 

*kolo ’kerék’ lehetett [ESz., 337.  o.]. 

katolikus – latin jövevényszó, vö. egyházi latin catholicus ’egyetemes; 

katolikus’. A latin szó a görög katholikósz’egyetemes, általános’ melléknévre 

vezethető vissza. A latin szó Szent Ágoston óta vonatkozik az egész világra 

kiterjedő, ezért ’egyetemes’, római központú egyházra [ESz., 355.  o.]. 

kemence – valószínűleg szláv jövevényszó, vö. horvát-szerb kamenica 

’kőedény, kőbánya’, szlovák kamenica ’kőedény; kőház’, szlovák nyelvjárási 
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’kőbánya; kőkocka, kőlap’, orosz nyelvjárási á [kamenyica] ’kőből rakott 

kemence az északi oroszok gőzfürdőjében’. Ezek előzménye a szláv *kamen- 

’kő’ lehetett. A magyarázatnak jelentéstani nehézségei vannak, ugyanis a 

szláv nyelvekben nem található meg a szó legkorábbról adatolható, a mai 

köznyelvben is használatos ’tűzhelyféle’ jelentésének közvetlen előzménye, a 

szó hangalakja ennek ellenére szláv kölcsönzésre utal, a jelentés-összefüggés 

pedig talán hasonlóságon vagy érintkezésen alapuló névátvitellel 

magyarázható. [ESz., 361.  o.] 

kereszt – déli szláv vagy orosz jövevényszó, vö. bolgár [kruszt] 

’kereszt; ilyen alakú jel, tárgy; szenvedés, gyötrelem. A szláv szó a gót 

’kereszt’ főnév vagy a *Krist ’Krisztus’ tulajdonnév átvétele. A szó végső 

soron a görög Khrisztósz ’Krisztus’, tulajdonképpen ’a fölkent’ személynévre 

vezethető vissza. A kereszt szó a keleti keresztény egyház műszavaként került 

a nyelvünkbe. Származékai a keresztes [14. század tn., 1434], keresztez 

[1659], kereszteződik [1864] [ESz., 356.  o.]. 

kiszapul – a szennyes ruhát meleg lúgos vízben áztatja. 

kiszehajtás - virágvasárnap  a lányok egy szalmabábut 

menyecskeruhába öltöztettek, majd végigvitték a falun, aztán levetkőztették, a 

szalmát pedig a vízbe dobták vagy elégették. A szalmabábut kisze, kiszi, 

kiszőce, kiszice, kice, kicice, kicevice, banya, villő elnevezéssel illették [ESz., 

387.  o.] 

konfirmál – a protestánsoknál hitbeli megerősítésben részesül’ Latin 

jövevényszó, vö. latin confirmare ’megerősít’, egyházi latin ’bérmál’. A 

konfirmáció ’serdülők ünnepélyes befogadása az egyház teljes jogú tagjai 

közé’ a latin confirmatio ’megerősítés’, egyházi latin ’bérmálás’ átvétele. 

Vallási műszó [ESz., 387.  o.]. 

koplal – származékszó, egy önállóan nem adatolható szótő -lal 

műveltető igeképzővel ellátott alakja, a képzőre vö. hizlal. A szótő koppant 
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igénk szótövével azonos. Eredeti jelentése ’hiába kapkod a szájával valami 

után’ lehetett, ez a kap ige eredeti jelentésén alapszik, de a kopog, kopik, 

koppant szavakban is kifejlődött nemcsak az evéssel, hanem az éhezéssel, 

koplalással kapcsolatos jelentés is, vö. felkopik az álla [1663] és kopog a 

szeme az éhségtől [1609] [ESz., 391.  o.]. 

kölni – a kölni víz francia vagy német mintára keletkezett, vö. francia 

eau de Cologne ’kölnivíz’, német Kölnisches Wasser, Kölnischwasser 

’kölnivíz’. A jelzői előtag Köln német város nevére vezethető vissza. Ezt az 

illatszert az olasz Feminis állította elő 1695-ben, Kölnben pedig Farina 

illatszerkereskedő hozta forgalomba 1709-től kezdve. Az első kölni 

illatszergyárat Ferdinand Mülhens alapította 1792-ben. A kölni élőnyelvi 

használata évtizedekkel megelőzte az írásos adatokat [ESz., 400.  o.]. 

legenda – ’vallási tárgyú csodás történet’– latin jövevényszó, 

szentekről szóló elbeszélés’, hazai latin legenda ’felirat’. Ezek előzménye a 

’gyűjt, olvas’ jelentésű latin legere ige. A nyelvünkben másodlagosan 

kialakult ’kitalált történet, mendemonda’ jelentésnek az az alapja, hogy a 

szentek életéről szóló történetekben sok a csodás elem [ESz., 462.  o.]. 

legény – bizonytalan eredetű, talán alán jövevényszó magyar képzéssel. 

Az alán szó átvétel egy kaukázusi nyelvből, vö. avar lag ’fogoly’. A magyar 

szóvégi -ny névszóképző lehet, vö. kemény, sovány. A legénység származék 

[1729] ’rendfokozat nélküli katonák összessége’ jelentése 1782-től adatolható 

[ESz., 462.  o.]. 

locsol – hangutánzó eredetű szó, melynek hangalakja a szétfröcskölő 

víz, sár hangját jeleníti meg. A szóvégi -l gyakorító képző. Töve egy ősi 

igenévszó lehetett, melynek a locs [1551] ’sár, locspocs’ a névszói folytatása, 

az - l gyakorító igeképzővel ellátott locsol pedig egyik igei folytatása. A 

locsol mai köznyelvi jelentése másodlagos [1604], az eredeti jelentés 

’lötyögtet’ volt [ESz., 547.  o.]. 
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loksa – vékonyra elnyújtott, élesztő nélküli, legtöbbször masinán sült 

tészta. 

lugol – tájszó, j.: szennyes ruhát lúgba áztat, lúggal tisztít. 

május – latin jövevényszó, vö. latin Maius (mensis) ’május’. A hónap 

Jupiterről kapta a nevét. A hónapnév a régi nyelvben és nyelvjárásainkban 

számos alakban kimutatható, vö. pünkösd hava [1506], elő gyümölcsű hó 

[1539], ötödhó és tavaszutó [ESz., 654.  o.]. 

március – latin jövevényszó, vö. latin Martius (mensis) ’március’. A 

latin hónap Marsról, a háború istenéről kapta a nevét. A hónapnév a régi 

nyelvben és nyelvjárásainkban számos alakban kimutatható; vö. böjtmáshó 

[1489 k.], fűhegy [1539], harmadhó, tavaszelő, változó [1810 k.] [ESz., 462.  

o.]. 

masina – konyhai tűzhely. 

mise – vándorszó, vö. középfelnémet messe, misse, északolasz missa, 

óegyházi szláv miša, horvát-szerb misa, cseh mše: ’mise’. Ezek végső forrása 

az egyházi latin ite, missa est ’menjetek, a gyülekezet el van bocsátva’ 

mondat. A 19. századtól zenei műszóként is adatolható, egyébként egyházi 

műszó. 450 

mulat – származékszó, a múlik ’<idő>; valami mellett elmegy, valamit 

elkerül’ ige -at műveltető igeképzővel ellátott alakja. Elsőként ’eltölti az időt’ 

jelentésben adatolható. Mai köznyelvi jelentésének [1456 k.] kialakulására 

hatással lehettek az időt jól, kellemesen, szórakozással múlat szókapcsolatok 

[ESz., 494.  o.]. 

pálma – latin jövevényszó. Az elnevezésnek az az alapja, hogy egyes 

pálmafajok legyezőszerű levélzete a nyitott tenyérhez hasonlít. A szó 

választékos, győzelmi jelképként való használata az ókorig nyúlik vissza, de 

ünnepi alkalmakkor a római és keleti egyházakban ma is pálmaágat 

hordoznak a diadal jelképeként [ESz., 546.  o.]. 
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pászka – ’macesz, a zsidó húsvétkor fogyasztott kovásztalan 

kenyérféle’ Latin jövevényszó, vö. egyházi latin pascha ’a zsidók 

pászkaünnepe; keresztény húsvét’, hazai latin pasqua ’húsvét’. A ’vékony, 

kovásztalan tészta’ jelentés a pászkakalács, pászkakenyér összetételek 

előtagjának önállósulásával keletkezett [ESz., 575.  o.]. 

pelyva – a kicsépelt gabona törmeléke, amely a gabona szárából és a 

kalász összetört részeiből áll. 

pogány – latin jövevényszó, mely talán valamelyik szláv nyelvből is 

nyelvünkbe kerülhetett, vö. egyházi, középkori, hazai latin paganus ’falusi, 

vidéki (ember); polgári <nem katonáskodó> ember; durva; istentelen, nem 

keresztény (ember)’; vö. még: óegyházi szláv pogan , szlovén pogan, cseh 

pohan, orosz nyelvjárási [pogany]: ’nem keresztény ember’. A latin szó a 

latin pagus ’falu, vidék, faluközösség’ származéka. A ’falu’ > ’nem 

keresztény’ jelentésfejlődés a korai kereszténység időszakára tehető, amikor a 

kereszténység terjedése elől a nem keresztény lakosság zárt faluközösségekbe 

tömörült [ESz., 580.  o.]. 

pünkösd – jövevényszó, az átadó nyelv azonban vitatott. 1. Olasz, 

közelebbről északolasz eredetű, vö. északolasz pentkňsti, olasz pentecoste: 

’pünkösd’. Az olasz szó az azonos jelentésű egyházi latin pentecoste főnévre 

vezethető vissza, ami a bibliai görög pentekoszté (eméra) ’ötvenedik nap 

(húsvét után); pünkösd’ átvétele. 2. Német eredetű, vö. kései ófelnémet 

pinkesten (többes szám tárgyeset), középfelnémet pfingesten (többes szám 

részes eset): ’pünkösd’. Ennek végső forrása a fent említett ’ötvenedik nap’ 

jelentésű görög főnév. Bár a kultúrtörténeti adatok mindkét változatot 

valószínűsítik, hangtani okokból inkább az olasz eredeztetés fogadható el 

[ESz., 599.  o.]  

reformál – latin jövevényszó, vö. latin reformare ’átalakít, megjavít’. 

A kiterjedt szócsalád latin eredetű magyar tagjaira vö. reformáció ’átalakítás, 

reformálás; hitújítás’ [1613], református ’kálvinista’ [1620], reformátor 
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’(hit)újító’ [1650]. A reformál, reformáció, reformátor a protestantizmus 

valamennyi ágának kialakulására vonatkozik [ESz., 610.  o.]. 

rítus – latin jövevényszó, vallási, egyházi szokás, gyakorlat; 

ceremónia, rítus’.  Vallási műszó. [ESz., 623.  o.]. 

sódar – ’(füstölt) sonka’ – német jövevényszó. Számos vidéken ismert 

nyelvjárási szó [ESz., 657.  o.]. 

sulyok – vastag, téglalap alakú nyeles falap, amellyel mosáskor a ruhát 

verik, hogy könnyebben megtisztuljon. 

szekér – vitatott eredetű szó. Talán honfoglalás előtti iráni 

jövevényszó.  

tavasz – ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel. A nyelvekben 

meglehetősen általános, hogy az évszakokat, hónapokat a rájuk jellemző 

természeti jelenséggel vagy munkálatokkal nevezik meg, vö. kikelet, nyár. A 

tavasz szóvége -sz névszóképző, vö. ravasz. Származékai a tavaszi [1513], 

tavaszodik [1717 e.], tavaszias [1859] [ESz., 732.  o.]. 

templom – latin jövevényszó, vö. latin templum ’a madárjóstól kijelölt 

megfigyelőkör; <valamely istenség számára> felszentelt hely, templom’. A 

latin szó bizonytalan eredetű, esetleg a latin tempus ’idő, időszakasz’ főnévvel 

függ össze, és eredeti értelmében talán valamilyen behatárolt, körülhatárolt 

helyre utalhatott. A szónak a magyar népnyelvben fellelhető számos 

alakváltozata a szó belseji mássalhangzó-torlódás feloldásával és hangrendi 

kiegyenlítődéssel keletkezett [ESz., 736.  o.]. 

torma – jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből, 

vö. oszmán-török turma ’répa’, tatár, baskír torma ’retek’. Az átadó nyelvi 

alak turma lehetett. A szó nyelvünkbeli jelentése a kérdéses növények 

gyökerének hasonlóságán alapul [ESz., 751.  o.]. 
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tradíció – ’hagyomány’  – latin jövevényszó. A szó a latin tradere 

’átad’származéka, ily módon tulajdonképpeni jelentése ’átadás’. Eredetét 

tekintve idetartozik a tradicionális melléknév is [1848] [ESz., 754.  o.]. 

túró – jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből, vö. 

türkmén toraq ’joghurtból készült savanykás étel’, csagatáj toraq ’sajt’, 

csuvas torç , turç ’forralt, leszedett savanyított tej’. [ESz., 766.  o.]. 

úrvacsora – összetett szó (úr + vacsora), mely a korábbi úr vacsorája 

[1510] szószerkezet alapján keletkezett. Létrejöttében latin hatás is 

közrejátszhatott. Az úrvacsora az utolsó vacsorához fűződő szertartás 

megnevezése, mely a magyarban a protestáns nyelvhasználatban őrződött 

meg. [ESz., 766.  o.]. 

ünnep – összetett szó, melynek előtagja valószínűleg a török eredetű 

elavult igy ’szent’, utótagja pedig nap főnevünk. Eredeti jelentése ’szent nap’ 

volt, és kezdetben egyházi műszóként lehetett használatban. Származékai az 

ünneplés [1416 u.], ünneplő [1456 k.], ünnepel [1538], ünnepély [1816] és az 

ünnepség [1884] [ESz., 780.  o.]. 

villőzés - virágvasárnap, a  kiszehajtás után a lányok 

feldíszített, villőnek nevezett fűzfaágakkal sorra járták a falut. 

zsámiska - puliszka/kukoricakása. 
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BEFEJEZÉS 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

Kutatómunkám során célomul tűztem ki a tavaszi ünnepkör 

hagyományainak, szokásainak összegyűjtését, rendszerezését és ismertetését 

szülőfalumban. A kutatást primer módszerrel végeztem, a 

legcélravezetőbbnek az adatközlőkkel való személyes beszélgetést tartottam. 

Adatgyűjtésem során tizennégy Palágykomoróci lakossal készítettem interjút. 

Adatközlőim különböző korosztályúak, római- és görög katolikus, református, 

illetve pravoszláv vallásúak, valamint magyar és ukrán anyanyelvűek, ennek 

köszönhetően teljesebb képet kaptam a máig élő, egyes esetekben kihalt vagy 

elhalványuló szokásokról.  

Munkámban a tavaszi ünnepkör szokásait nagyböjt, húsvét és pünkösdi 

ünnepkör fejezetekre bontva, időrendi sorrendben vizsgáltam, majd a gyűjtött 

szavakat dolgoztam fel eredetük szerint. 

A nagyböjt kezdetét megelőző nap a húshagyókedd. Ezen a napon a 

háziasszonyok hamulúggal kiforrázták az edényeket, amelyekben egész éven 

át zsíros étel vagy hús főtt. Ekkor a hajadon lányokat kicsúfolták, hisz ők a 

közeledő böjt beállta miatt már nem is mehettek férjhez egy darabig. A 

hamvazószerdától húsvétig tartó időszak az egyházi böjt ideje. A katolikus 

családok hamvazószerdától szigorú böjtöt tartottak hét héten keresztül. 

Kerülték az hús, a zsíros ételek fogyasztását, mindenféle mulatozást, ebben az 

időszakban esküvőt sem tarthattak. Ezt a hagyományt a mai napig megtartják. 

A böjti időben az emberek főleg káposztás paszulyt, héjában főtt krumplit, 

kukoricadarával töltött káposztát, s egyéb, olajjal készült ételeket 

fogyasztottak. A böjti hagyományokat a református családok is megőrizték, 

azonban az étkezési szokásokkal kapcsolatban nincs kimondottan szigorú 

tiltás, a fő hangsúlyt az ünnepre való lelki felkészülésre helyezik. A húsvétot 
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megelőző Virágvasárnapkor a templomokban barkát, ill. fűzfaágat szentelnek. 

Megfigyelhető, hogy bár egyházi eredetű a barkaszentelés, de a népi 

hagyományokban felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés és 

villámlás elhárítására.  

A húsvéti ünnepeket megelőző, úgynevezett nagyhét legfontosabb 

napjai a nagycsütörtök, a nagypéntek és a nagyszombat. A nagyhét a húsvétra 

való testi és lelki megtisztulás ideje. A családok nagyszombaton készítették el 

a húsvéti eledelek nagy részét. Ekkor készült a sárgatúró, sonka, kolbász, 

tojás, béles, illetve sokan ekkor dagasztották és sütötték a kalácsot. Húsvétkor 

Palágykomorócon nagy füles kosárban egész sonkát, kalácsot, sárgatúrót, 

tojást, sót, tormát vittek megszentelni a templomba. A szentmise után 

mindenki sietett elsőnek hazaérni, hiszen a hiedelem szerint az évben annak 

lesz szerencséje, aki legkorábban hazaér. A szentelt ételeknek mágikus erőt 

tulajdonítottak, ezzel kapcsolatban többféle hiedelem is ismeretes. A húsvéti 

ünnep második napja a húsvéthétfő, ehhez a naphoz fűződik a locsolás 

szokása.  A szokás mára jelentősen átalakult. Fél évszázaddal ezelőtt a 

magyar falvakban még hideg vízzel, vödörből öntötték le a lányokat. 

Napjainkban már szagos vízzel, kölnivel locsolkodnak, s a locsolás előtt a 

kisfiúk verset is mondanak. A húsvétkedd a visszalocsolás ideje volt, ekkor a 

lányok locsolóztak. A húsvéti ünnepkör zárónapja a fehérvasárnap. 

Húsvéttól pünkösdig terjedő időszakhoz több jeles nap is fűződik. Ilyen 

például György napja, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, május elseje, 

Fagyosszentek, Áldozócsütörtök és a Szentháromság ünnepe.  

Április hónap kiemelkedő napja április 24, György napja. A néphit 

mindig Szent György naptól számította a jó idő állandósulását, az igazi 

tavaszkezdetet. E nap után kezdik csak a vetést a földeken. Jeles napja 

márciusnak a huszonötödikei Gyümölcsoltó Boldogasszony. Máig általános 

szokás, hogy ezen az ünnepen kell oltani, szemezni a fákat. A májusfaállítás 
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az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke. A 

májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb 

esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A falvakban 

ma is él a májusfa állításának hagyománya, viszont azt egyre inkább felváltja 

a májuskosarak ajándékozása. A pünkösd a keresztény egyház egyik fő 

ünnepe, mozgó ünnep, mely a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. Az 

ünnep jelképei a zöld ág és a rózsa. Ma is élő néphagyomány pünkösdkor a 

kapukra, kerítésekre, ajtók fölé zöld ágakat tenni. A hiedelem szerint ezzel a 

gonosz, ártó szellemeket távol tartják a háztól. 

Palágykomorócon a tavaszi ünnepkör szokásai a hagyományos kultúra 

legismertebb és legnépszerűbb elemei közé tartoznak. A húsvéti és pünkösdi 

ünnepkör szokásainak nagyrésze napjainkig fennmaradt. A kutatómunkám 

során megfigyeltem, hogy a vallási ünnepeket az általam kutatott területen, 

hasonlóképpen, mint más településen, átszőtte a számtalan eredetű és célú 

hiedelem és népszokás. Sok esetben az ünnepi szokások eredete, valódi célja 

már nehezen követhető nyomon. Napjainkban ünnepi szokásainkat már a 

tömegkommunikációs eszközök, a média, a reklámok, a kereskedelem 

formálja, alakítja. A letűnő korok tudásának, hagyományainak átmentése a 

következő generáció számára emiatt is kulcsfontosságú feladat. Sebő Ferenc 

szavait idézve: A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem is őrizni, 

mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük 

őket."  

Összegzésképpen elmondhatom, hogy kutatómunkám sikeres volt. 

Szülőfalumban eddig még nem végeztek hasonló kutatást, remélem, 

munkámmal hozzájárulhatok a kárpátaljai néprajzi kutatások gazdag 

tárházához. 
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РЕЗЮМЕ 

  Дипломна робота на тему «Вирази та звичаї, пов’язані з весняними 

святами у с. Паладь-Комарівці» складається із вступу, трьох розділів і 

висновків.  

  У вступі дається мета роботи, актуальність теми, історія 

досліджуваного населеного пункту. 

У першому розділі бакалаврської роботи після вступу подається 

аналіз наукової літератури, історія та опис джерела дослідження.  

У наступному розділі показано вирази та звичаї, пов’язані з 

весняними святами у с. Паладь-Комарівці. Весняні свята, звичаї та 

традиції було аналізовано та поділено на три частини: Піст, Пасха та 

Трійця. 

У останній частині показано  зібрані слова пов’язані з весняними 

святами відповідно до їх походження. 

У кінці роботи додається список використаної літератури та 

резюме українською  і англійською мовою. 
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SUMMARY 

Graduate work on the topic « Traditions and expressions related to 

springtime festivities at Palagykomoroc» consists of an introduction, three 

chapters and conclusions. 

In introduction there are given the aim of work, the relevance of the 

topic, research history of settlement. 

In the first chapter of the bachelor's work after the introduction I 

analyzed literature, which raised the issue of the graduate work and 

description of the source of the research. 

Next chapter introduces traditions and expressions related to springtime 

festivities at Palagykomoroc. Spring holidays, traditons and expressions were 

analyzed and divided into three parts: Lent, Easter and Pentecost. 

In the last chapter I`m collected the words which are related to spring 

holidays according to their origin.  

At the end of the work, a list of used literature and a summary in 

Ukrainian and English is added. 

 

 

 

 

 

 

 


