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BEVEZETÉS 

 

A dolgozat témája: Az emberi élet fordulóival kapcsolatos szokások és 

kifejezések a nagyszőlősi járási Nagypaládon.    

Miként az év jelentősebb fordulóihoz, úgy az emberi élet állomásaihoz is 

fűződnek szertartásos szokások. A népszokások régen és napjainkban is 

hozzátartoznak az emberi élethez. Anyáról leányra, apáról fiúra szálltak, 

elsajátításuk szinte öntudatlanul történik, pl. a gyermekek szabályos „lakodalmas" 

játékai, melyben szinte előkészülnek a nagy életszerepre. 

Az emberi lét három nagy fordulóból áll: a születés, a házasság és a halál. Az 

élet és a halál ténye régóta foglalkoztatja az emberiséget. A régi időkben az 

emberek természetesnek vették, hogy minden családban gyermek (akár több is) 

szülessen, és az, ha majd felnő, maga is családot alapítson. Ugyanakkor egész 

életükön át készültek a halálára, ez megmutatkozott mind tetteikben, mind 

hitükben. 

A születéshez, lakodalomhoz, halálhoz kötődő szokások tehát befogadó és 

elbocsátó rítusok, amelyeknek tartalma a gyorsan változó élettel együtt szintén 

rövid időn belül módosul, változik [58,126.o.]. 

A munka célja a születési, lakodalmi és temetkezi szokások bemutatása 

Nagypaládon. Kitérek a régi és az újabb szokásokra, hiedelmekre is. Ezek 

meghatározó elemei lehetnek egy-egy közösség kultúrájának, szokásainak, 

hiedelemvilágának. Az eseményekkel kapcsolatos szavakat, kifejezéseket 

csoportosítom és elemzem.  

A téma aktualitása. A modern kor embere már nagyon keveset tud a régi 

idők népszokásairól, amelyekben a magyar nép lelkivilága, a parasztság szellemi 

kultúrája olyan jellemzően mutatkozott meg. Nincs ez másként falunkban, 

Nagypaládon sem. Ezért éreztem időszerűnek az élet három nagy szükségének 

bemutatását (születés, házasság, halál). Szeretném megörökíteni az utókor számára 
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a kutatópont hagyományait, melyek a bölcsőtől a sírig elkísérték az itt élő 

közösséget. Ilyen jellegű részletes leírás még nem jelent meg Nagypaládról. 

Az anyaggyűjtés módszere. Az anyagot aktív és passzív módszerrel 

gyűjtöttem.  Kérdőívet is összeállítottam. Az anyaggyűjtés során adatközlők 

segítették munkámat. A falu református egyházának és a községi tanácsának a 

levéltári archívumának anyagait is felhasználtam, így hozzáférhettem a 

gyermekszületéssel, az esküvővel, az elhalálozással kapcsolatos adatokhoz.  

Rendelkezésemre állt egy vőfélyverseket is tartalmazó napló, melyet tulajdonosa 

1951–53-ban írt a donbászi munkatáborban. Ez a régi, de annál értékesebb napló 

Magyari Tibor tulajdona volt, ki 1935. szeptember 25-én született (ez áll a napló 

borítóján). A napló tartalmaz a vőfélyverseken kívül még imádságokat, 

emlékverseket és saját költeményeket is tartalmaz, melyekben a munkatábor 

gyötrelmeit írja le. 

A kutatópont története. Nagypalád az ukrán–magyar, ukrán–román hármas 

határ térségében terül el, a Nagyszőlősi járásban. A 200l-es népszámlálási adatok 

szerint a falu lakosságának száma 1 824 fő, ebből 1 773 a magyar nemzetiségű. A 

lakosság többsége református, magyar ajkú görög- és római katolikusok is élnek a 

faluban. Ez a járás főként az egykori Ugocsa megyét foglalja magába. Azonban 

egy kis falu, Nagypalád, sohasem tartozott Ugocsa megyéhez. A község ugyanis a 

történelmi Magyarországon Szatmár megyéjéhez tartozott. Azokhoz a kárpátaljai 

falvakhoz tartozik, mely rövid ideig megélte a román megszállást is. A külvilágtól 

elzárt, az országutaktól erősen félreeső falu.  

Móricz Zsigmond A boldog ember című regényében „híres, gazdag kösség"-

ként emlegeti [43, 405. o.].  

A Paládok elnevezése hihetőleg a mellettük elfolyó Palád nevezetű vizétől 

származik, mely hajdan a Tisza és a Túr folyók vizéből tápláltatott. De a jelenben, 

miután a vízszabályozás létrejött, csak nagy esőzések alkalmával van megtelve, 

ezen szavak pedig – Nagy, Kis és Bot – a községek neve elébe jelzőileg csupán 

megkülönböztetés tekintetéből ragasztattak rájuk     [66. o.]. 
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 „Legrégibb írott nyomát 1420-ból találjuk, s ez időben a munkácsi vár 

tartozéka. Az 1563. évi összeíráskor már a szatmári káptalan, a Cholnoky-, 

Kezegh- és Weöres-család kezén jegyezték fel. A török, majd a labanc seregek a 

falu lakóit sokat sanyargatták és igen szenvedett a cseh megszállás alatt is. A 

község területe 5352 kat. hold s lakóinak száma 1763, ebből r.k. 47, ref. 1654, 

gör.kat. 62." [Levéltár]. 

A községben több üzlet, könyvtár található.  A Nagypaládi Móricz Zsigmond 

Középiskolában 168 tanuló tanul, akiket 25 tanár oktat. Magyar tannyelvű iskola.  

A falu lakosságának túlnyomó része állattenyésztéssel és földműveléssel 

foglalkozik. Az utóbbi időben sokan vállalnak munkát külföldön is. 

Adatközlőim. Az adatközlők a falu tősgyökeres lakosai, akik ismerik a 

szokásokat, hagyományokat. Különböző foglalkozású és életkorú adatközlőket 

választottam.  

 

Sorszám Név Életkor Végzettség Foglalkozás Vallás 

1. Bagó András 51éves Középiskolai Munkás  református 

2. Nagy Elemér 75 éves 8 általános 
Nyugdíjas 

kolhozista 
református 

3. 
Kálmán 

Szilvia 
58 éves Főiskolai Tanítónő református 

4. 
Seres 

Magdolna 
75 éves Egyetemi 

Nyugdíjas 

tanár 
református 

5. 
Oroszi 

Zsuzsanna 
68 éves Egyetemi 

Nyugdíjas 

tanár 
református 

6. Nagy József 70 éves 8 általános 
Nyugdíjas 

kolhozista 
református 

7. Bak Mária 75 éves 8 általános Nyugdíjas Görög 
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Az összegyűjtött anyagot a szakirodalomnak megfelelően dolgoztam fel. a 

dolgozatom leíró jellegű, statisztikai módszert is alkalmaztam. 

   

                   

  

kolhozista katolikus 

8. 

Molnár 

Erzsébet 

 

81 éves Szakiskola 
Nyugdíjas 

tanár 
református 

9. Váradi Ilona 95 éves 8 általános 
Nyugdíjas 

kolhozista 
református 

10. Bak Irma 80 éves 8 általános 
Nyugdíjas 

kolhozista 
református 

11 
Kricsfalusi 

Miklós 
40 felsőfokú 

Tánctanár 

(vőfély) 
református 

12 Mihók Gábor 35 felsőfokú 
földrajztanár 

( vőfély) 
református 
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1. A KÉRDÉSSEL KAPCSOLATOS SZAKIRODALOMRÓL 

 

      A XX. század elején a néprajztudomány vizsgálódásai között helyet kapott az 

emberi életforduló állomásainak kutatása is. Több néprajzkutató kezdett el 

foglalkozni a születéssel, gyermekágyi szokásokkal, hiedelmekkel. De nagyon sok 

néprajzi gyűjteményben találkozunk a lakodalmi szokásokkal, verses rigmusokkal. 

Megjelenik a halotti és temetkezési szokások kérdésköre, ezen belül a fejfák, 

sírkövek típusai, díszítményei s azok feliratai. Kutatómunkámat így gazdag 

szakirodalomra támaszkodva végezhettem. A főbb tanulmányok eredményei és a 

bennük alkalmazott ismertebb módszerek segítettek mind az anyaggyűjtésében, 

mind pedig az anyag feldolgozásában.  

     Az emberi élet fordulóival kapcsolatos tematikus feltárás (a gyűjtés és 

publikálás) nem volt egyenletes. A halotti szokások a túlvilággal, lélekhittel való 

kapcsolatuk miatt, míg az esküvő a látványos és mozgalmas szokások, illetve 

gazdag szövegfolklorisztikai, tánc- és zeneanyaga miatt került már korán a gyűjtők 

látókörébe. A születéssel kezdetben mint babonákkal gazdagon átszőtt – és ezért 

gyakran káros eredményekkel járó – jelenséggel foglalkoztak, így nem véletlen, 

hogy az első nagy monográfia is orvosi és felvilágosító szempontú volt.  

      Temesváry Rezső úttörő munkája elsősorban a szülés körüli eljárásmódok és a 

hiedelmek, szokások egész nyelvterületet felölelő tárháza. [54, 215. o.].   

   Gönczi Ferenc munkássága a születés témájának elemző feltárásához 

megkerülhetetlen. A Somogyi gyermek című könyve [25, 315. o.]. Temesváry óta 

az egyetlen, viszont egészen más jellegű monográfia: a szerző egy önálló régióban, 

Somogy területén végzett nagyszabású kutatást a születés és gyermeknevelés 

kérdéskörében, a leírásban figyelme kiterjed az időbeni és térbeli változatokra. 

Személyesen gyűjtött adatai megbízhatóak. Kiderül belőle, hogy egyazon területen 

akár falvanként eltérő és egymásnak ellentmondó adatokat is kaphatunk ugyanarról 

a témáról. A változatok közlésére annál is inkább lehetősége van, mert – mint a 

könyv előszavában jelzi – hat éven keresztül tartó helyszíni gyűjtést végzett. [25, 

15. o.]. 
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       Kertész Judit Születés és a kisgyermek folklórja a Szuha-völgyben című 

munkája nagy segítségemre volt a dolgozatom megírásakor [32, 99. o.]. 

Könyvében részletesen leírja a gyermekvállalástól egészen a gyermek neveléséig a 

szokásokat, hagyományokat. A témát hat részben mutatja be.  Ilyen felosztást 

követ a gyűjtött anyag elemzésekor:  

      1. Gyermekáldáshoz fűződő nézetek és hiedelmek; 2. A terhesség; 3. Szülés;      

4. Gyermekágy; 5. Keresztelő; 6. Gyermeknevelés első évei. 

  Sok olyan szokást említ a Szuha-völgyben, amelyek Nagypaládon is fellelhetők. 

Így például a fürdetéshez és a fürdővízhez kapcsolódó hiedelmek: ha napközben 

fürdetik a gyermeket, a vizet a kapu sarkába, vagy kerítés tövébe öntik. Este nem 

öntik ki a fürdővizet, és a kimosott gyermekruhát sem hagyják kint sötétedés után. 

     A születéshez rengeteg hiedelem fűződik. Bővebben ír erről Markos Gyöngyi 

A születés hagyományai Makón c. monográfiájában ilyen nagy témaköröket különít 

el a születéssel kapcsolatban: Gyermekáldás; Terhesség; A szülés; Az újszülött 

gondozása; A gyermekágy; A keresztelő [ 42,  –101. o.]. Az egyes részekben még 

alpontokban ismerteti a hagyományokat. Például A szülés c. részben ilyen 

kérdéseket magyaráz: szülés előtt – bábák, a szülés módja, menete, az anya 

ellátása, születései rendellenességek, különleges képességgel születettek, a halva 

született gyermek [42, 29–41. o.]. 

        Nagyban segítettek Kapros Márta könyvei munkám során. A születés 

szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén című tanulmányban olvastam a gyermek 

születése előtti szokásokról. Részletes leírást ad a gyermekkel kapcsolatos 

teendőkről, amelyek az idők során nem merültek feledésbe, és már szinte 

természetesnek mondható. Így például a gyermekek még mindig túlnyomó részt a 

szülei nevét kapják, vagy a gyermekágyat fekvő nő táplálása, a keresztszülők 

kiválasztása. [31, 78 – 185. o.]. 

        Segítségemre volt Hoppál Mihály Folklór archívum című könyve, amelyben 

egyszerre foglalkozik az élet fordulóival. Orvoslási hiedelmek szempontjából 

elemzi az egész életet a bölcsőtől a koporsóig. Művében 1553 hiedelmet gyűjtött 

össze. Az ő csoportosítása hasonló a Kertész Judit felosztáshoz, de mivel ő 
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gyógyászati szempontból vizsgálódik, így több témakörrel is kiegészül. Ezek: 

Elvetés, elhajtás; Névadás; Kereszteletlen gyermek; Kiavatás; Fürdetés; Szoptatás. 

A könyvben sok olyan gyógymóddal találkoztam, amelyek nem merültek feledésbe 

az idők folyamán, hanem inkább előtérbe kerültek mostanság. Például a nem 

kívánt terhességet az anyák úgy szerették volna elhajtani, hogy nehezet emelnek, 

vagy magas helyekről (a mezőre menet szekerekről, traktor pótkocsijáról, ami nem 

feltűnő a körülöttük élőknek.) leugranak. Az újszülött fürdővizébe még 

napjainkban is farkas nyilát (gyógynövény) tesznek, hogy a gyermek ne legyen 

kiütéses. A szoptatós anya nem eszik nehéz ételeket, hogy a gyermek ne legyen 

hasfájós [27, 85–97. o.]. 

          Sok érdekességre találtam Bakó Ferenc a Palócföldi lakodalom című 

könyvében. A leírtak hasonlítanak kutatópontom hagyományaihoz. Így például a 

vőfélyhívogató, a vőfélykendő kikérése [3. 281.o. ]. 

         Nagy segítségemre volt Dobosy László a Szokások és hiedelmek a Hangony-

völgyben című munkája, amelyben Az élet három szüksége című fejezetben 

részletes leírást ad az egész életen át tartó szokásokról és hiedelmekről, ugyanis a 

születéstől egészen a halálig elénk tárja az itt élők mindennapjait. Rámutat, hogy itt 

is, mint a régi időkben a legtöbb helyen, a szülés otthon zajlott. A szülési fájdalom 

jelentkezésekor elküldtek valakit a bábáért. Dobosy szerint először az édesanyát 

látták el, utána fürdették meg a gyermeket. A fürdővízbe az apa ezüstpénzt dobott, 

amely az első fürdetés díja volt. A gyermekágy köré sátrat készítettek, ahová csak 

a rokonok nézhettek be. Aki benézett, az így köszönt: „Egészséget kívánok 

boldogasszony ágyadba!”  

 Ugyanilyen részletességgel ír a házasságról, a lakodalmi szokásokról is [14, 83–

116. o.]. A házasságot a leánykérő és a jegyváltás bemutatásával kezdi, majd ír a 

hívogatásról, bemutatja a lakodalmi menetet, az esketést. Sok köszöntőverset 

közöl, így egy tejbekása-köszöntőt is, hiszen régen ez is a lakodalmi vacsora étele 

volt [14, 11. o.]. 

           Dolgozatom írásában nagy segítségemre volt a temetőkutatása. [14, 117–

130. o.]. Először ismerteti a templomok történetét, a haranglábakat, harangokat, 
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kápolnákat, kőszobrokat, útszéli, faluvégi kereszteket, majd a temetők részletes 

leírását adja, ezen belül is külön foglalkozva a sírjelekkel. A sírjeleknek a 

következő típusait jellemzi: fejfák, fakeresztek, vaskeresztek, öntöttvas keresztek, 

sírkövek és zsidó sírjelek. A sírjelek feliratait tematikusan csoportosítja: 

 1. Sírversek, melyek legtöbbször rímelnek, ha csak kétsorosak is. 

 2. A sírfeliratok, ezek egy-két mondatos prózai szövegek. 

 3. A vallásos tárgyú feliratok, idézetek. [9, 121. o.]. 

         Összefoglaló jellegű mű jelent meg a közelmúltban Deáky Zita és Krász 

Lilla tollából, amely a születést kultúrtörténeti szempontból mutatja be 

(orvostörténeti, néprajzi, történeti) A szerzőpáros  különböző forrásokban a magyar 

ősvallás és hitvilág mozaikjait kutatták egy feltételezett magyar mitológia 

rekonstruálása céljából. A könyv 14 nagy fejezetből áll. A kötetből megtudjuk, 

hogy a szülés misztériuma hogyan is zajlott az eleink korában, a bábák, a 

gyógyfüvek, a babonás szokások és mindenekelőtt a közösség megtartó ereje 

segítségével. 

      A születés magyarországi kultúrtörténetének mintegy négy évszázadát 

megjelenítő kötet a két szerző másfél évtizedes történeti, néprajzi, antropológiai 

munkásságának az eredménye. [8, 378. o.]. 

       Róheim Géza is érinti az emberi élet fordulóit  A Magyar néphit és 

népszokások  [56, 343. o.] című munkájában, azonban ő sem szentel külön 

fejezetet a születés témakörének, a halotti szertartásokat viszont negyven oldalon 

keresztül tárgyalja. A kötetben elvétve találunk utalásokat a termékenységgel, az 

ősanya kérdésével vagy a gyermekszületés, illetve a keresztelő egy-egy 

jelenségével kapcsolatban. A lakodalmat és a halotti tort egy fejezetben taglalja. 

Valószínű azért, mert mindkettő a családi összejövetelről szól. [56, 179. o.]. 

      Balassa Iván a temetők néprajzi kutatását feldolgozó cikkében megjegyzi, 

hogy nem jelent meg még olyan temetőmonográfia, amely a teljességre törekedve 

valamennyi néprajzi jelenséget feldolgozta volna. Megállapítja azonban azt is, 

hogy az addigi kutatók közül „…minden gyűjtő, feldolgozó hozott valami újat, 

valami eddig ismeretlent, és mindebből lassanként kialakulhat, hogy milyen 
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feladatai kell, hogy legyenek a néprajzkutatásnak a temetőkkel kapcsolatban.”    [2, 

230. o.]. A szerző elsősorban a gyűjtés kérdéseit érinti, csak ritkábban szól a 

feldolgozás szempontjairól. Felhívja a kutatók figyelmét a temetők fekvésének és 

korának megállapítására; külsejére és belsejére, ezen belül a sírjelekre, a temető 

flórájára; az élő és a holt falu egymáshoz való viszonyára [2, 225−242.o.]. Balassa 

21 temető gombfáinak formáit, díszeit s azok jelentését tárgyalja részletesen. 

Megfigyelte, hogy a vizsgált falvakban a fából készült sírjeleket gombfának, a 

kőből faragottakat kűgombnak nevezték. Kutatópontjai között olyan temetőkre 

akadt, ahol túlnyomó többségben gombfák voltak, és csak éppen mutatónak lehetett 

sírkövet találni. Máshol viszont már a kőgombok, illetve a különböző sírkőformák 

voltak többségben [2, 226. o.].  

        Hoppál Mihály Etnoszemiotika című könyve volt segítségemre a 

temetőkutatásban, mivel nagy fejezetet szentel a sírjeleknek. A magyarországi 

fejfák jellegzetes voltát a gazdag formakincsben és a jelek változatosságában látja. 

A külső megjelenés mellett fontos mozzanatnak tartja az általuk hordozott 

jelentések rendszerét. Egyebek mellett hasznos terminológiai megjegyzéseket tesz 

a sírjelekkel kapcsolatban, valamint gazdag illusztrációkkal színesíti munkáját. 

Ezek még értékesebbé teszik dolgozatát [26, 126. o.]. 

    Nagyon érdekesnek találtam Ipolyi Arnold a Magyar Mythologia című 

munkáját, melyben részletesen foglalkozik az emberi élet állomásaival.[28, 541. 

o.]. Dolgozatom szempontjából lényeges kérdés az újszülöttet beavató/áldozati 

szertartások vagy ezek maradványainak a bemutatása (a tűz, a víz, a levegő, a föld 

szerepe: a tűzkeresztség, a leöntés, a lehelés, a földre tevés, a hajvágás vagy az arc 

megvágása). Külön említi a keresztelési lakomát vagy vendégséget.  

   A mitológiai szemléletmódból eredő hangsúlyeltolódást tükrözi az a tény, hogy 

míg a születésre két teljes, a házasságra már csak alig két oldalt szán [28, 541–

544. o.], addig a temetés témájának önálló fejezetet szentel és huszonkét oldalon 

keresztül tematikusan (szertartások, eltemetés, sír) tárgyalja azt [28, 548–570. o.]. 

        Petercsák Tivadar a filekházi népszokásokat feldolgozó művében a jeles 

napok hiedelmei mellett röviden kitér a halál és a temetés hiedelemvilágára. A 
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halotti és temetkezési szokások között egy búcsúztatót is leír [50, 130. o.].  

Továbbá részletes információt kapunk a század eleji lakodalmakról. Megtudhatjuk, 

hogy ebben az időben a lányok már 16–17 éves korban férjhez mentek, a 20 éven 

felüliek pedig már vénlánynak számítottak. A legények csak a katonaidő letöltése 

után, 23–25 éves korban nősültek [50, 89. o.]. 

A temetési szokások ismertetésénél segítségemre volt Faggyas István néprajzi 

leírása, amelyből hiteles képet kaphatunk Kelemér község temetkezési szokásairól, 

a fejfák típusairól [19, 201–268. o.]. 

    A gyász leírásánál is Kapros Márta A gyászos öltözködés rendje egy nógrádi 

falu példáján című munkája  segített, amelyben a szerző a gyászöltözködéssel 

kapcsolatos kérdéseket magyarázza.  Már a dolgozat elején tisztázza azt a kérdést, 

hogy miért öltenek gyászruhát. Így kirajzolódik a gyászviselet többféle tartalma: 

személyes gyász, jelképes gyász, véglegessé tett gyász, vallási gyász, kegyeleti 

gyász. A vizsgált községben a gyászviseletnek kétféle intenzitásbeli fokozatát 

különbözteti meg: nagygyász ~ tiszta fekete, gyászos, félgyász ~ barna, sötét 

öltözet. Megadja a gyászos öltözködés formai jegyeit, s megállapítja, hogy a 

gyászszínek korrelációban állnak viselőjük életkorával. A gyászviselet elemzésén 

keresztül átfogó és egységes képet próbál adni, de leszögezi azt a tényt, hogy az 

öltözködés szokásrendje részleteiben igen bonyolult. A munka végén rendszerezi a 

gyászviseletre vonatkozó jellegzetességeket [32, 765–773. o.]. 

      A magyar nép igen gazdag kultúrával és néphagyománnyal rendelkezik, 

mellyel rengeteg néprajzkutató foglalkozik. Esküvői szokásokról olvashatunk 

Balogh Sámuel [5, 38–54. o.], Bárth Dániel [6, 154–164. o.], Korkes Zsuzsanna 

[34, 91– 133. o.] munkáiban.  

       Számos érdekes kárpátaljai szokást ismertem meg Espán Margaréta 

Hagyományok, nemzeti értékek Kárpátalján [18, 450. o.] c. munkájából.       

           Lakodalmi szokásokkal előszeretettel foglalkoznak külföldi szakírók is. Az 

amerikai Theo Engelen–Paul Puschmann-féle [60, 20 o.] tanulmányában 

olvashatunk az amerikai, indiai és európai esküvői hagyományokról. Azok 

hasonlóságáról és különbségéről. 
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         Kárpátalja szláv lakodalmas szokásairól a kijevi Valentina Boriszenko [61, 

6–10. o.] és Vaszil Kocan [63, 16–29. o.], az Ungvári Nemzeti Egyetem 

docensének cikkeiben olvashatunk. A tanulmányokban az esküvő főszereplőin 

kívül a szakírók kitérnek a lakodalmi kellékekre: a fátyolra, a fejkoszorúra, a 

ruhára, a menyasszony hajviseletére, továbbá a kellékek elkészítésénél énekelt 

népdalokból is idéznek. Az ukrán és az orosz kutatók is foglalkoztak a témával.   

        Tokarjev Sz. a temetkezési szokások tartalmáról és annak eredetéről írt 

tanulmányt [64, 209. o.]. 

      Bogatirjev P. a kárpátaljai mágikus cselekedeteket, szokásokat és hiedelmeket 

dolgozta fel részletesen. Ebben a monográfiában ír a temetkezési szokásokról, a 

halottról, a gyászról [61, 169–269. o.]. 

       Bacskai Béla Lakodalmas népszokások Kárpátalján című könyvében. A 

könyv tizenhat részen át tárja elénk a lakodalmi szokásokat, kezdve az 

ismerkedéstől a vacsorával végezve. Az író úgy vélekedik, hogy maga a lakodalmi 

szokás az ősi szellemkultusszal áll kapcsolatban A szertartás minden jelenete arra 

irányul, hogy a lakodalmas háztól távol tartsák a szellemeket, vagy magukhoz 

édesgessék a jókat. Ilyen a tánc, a menyasszony éjfél utáni ruhacseréje, a 

menyasszonyi tánc körülállása, az, hogy a vőfély bottal jár, vigyáz a 

menyasszonyra. Erre utal a lárma, a hangoskodás is. Egy nép érzelem- és 

gondolatvilágát, erkölcsét és hiedelmeit igen sokrétűen és beszédesen fejezik ki 

azok a szokások, melyek egész életét áthatják, bizonyos értelemben szabályozzák. 

Ezek a szokások az év ünnepeihez kötődő rituális szertartásokban éppúgy 

megjelennek, mint az emberi élet fordulóihoz, a születéshez, kereszteléshez, 

lakodalomhoz és temetéshez fűződő ünnepélyes cselekvésekben.  [11. 70. o.]. 

       Borsos Balázs és P. Punykó Mária 8 magyar falu temetőjének összegyűjtött 

anyagát tanulmányozták a Szernye-mocsár környékén: Beregardó, Makkosjánosi, 

Gát, Dercen, Fornos, Beregújfalu, Nagybereg, Kígyós. A sírverseket kétféle 

szemszögből veszik vizsgálat alá: a tartalom és a forma szerint, ezen belül a 

rímeket, a szóképeket is elemezték. Alapos érvelés után megállapítják, hogy a 

fornosi és derceni szövegek a legszebbek [52, 155–166. o.]. 
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     A szerzőpáros pontos képet ad a temető fekvéséről, a fejfák típusairól. 

Kutatásuk eredményei szerint a vizsgált falvak közül csak Beregen különböztetnek 

meg női és férfi fejfákat, díszítést viszont szinte mindegyik faragott fejfán találnak: 

virágmintákat, szomorúfűzt, edényből nyíló virágot, illetve a katolikusoknál 

keresztet [52, 12. o.]. 

Móricz Kálmán Nagydobrony című monográfiájában röviden szemlélteti a község 

szokásait, így a születéssel, a lakodalommal és a temetéssel kacsolatos szokásokat 

is bemutatja. Nem tér ki részletesen a hálál hírüladására harangszó által, a koporsó 

lezárásához fűződő hagyományokra, a temető külső és belső jegyeire [43, 348. o.]. 

       A kárpátaljai kutatások között jelentős helyet foglalnak el Berta Eleonóra 

tanulmányai, tudományos értekezése, amelyben a halotti és temetkezési szokásokat 

elemzi a Tisza felső folyása menti kutatópontokon: Szlatina, Técső, Visk, 

Tekeháza, Péterfalva, Csetfalva, Vári, Badaló, Gyula, Szalóka és Salamon. 

Kutatása során érdekes megfigyelésre jutott, miszerint Péterfalván és Badalón a női 

családtagok nem lehetnek a virrasztó estéjén a halott mellett. Técsőn és Csetfalván 

nem minden esetben maradnak a halottas szobában reggelig. A halottvirrasztással 

kapcsolatos szokásokat és különbségeket vázolja fel, s rávilágít arra, hogy a kis 

eltérésekért és különbségekért érdemes feldolgozni a szokás- és hiedelemanyagot. 

Felhívja a figyelmet arra is, hogyan adják tudtul a falu lakosságának a férfi és nő, 

valamint a gyerek halálának a hírét harangszó által [9, 125–128. o.]. 

A sírásással kapcsolatos kérdéseket is vizsgálja, s leszögezi, hogy a vizsgált 11 

kutatóponton háromféle temetkezési mód alakult ki [9, 118–121. o.].  

         Berta Eleonóra a gyász társadalmi megítéléséről is ír. A Tisza felső folyása 

menti magyarlakta területen a gyászidőt a rokonsági fok határozza meg. Ez 

általában egy évig tart. Megállapítja azt is, hogy a gyász súlya többnyire a nőkre 

vonatkozik [10, 78.o.]. De ez így van a kutatópontomon, Nagypaládon is. 

          P. Lator Ilona Kimegy a lelke, marad a test című munkája főként adatközlő 

jellegű. E monográfiájában elsősorban a haldoklás folyamatát, a halál beállta utáni 

szokásokat tárja fel. A halállal és temetéssel kapcsolatos szokások vizsgálata után 

kitér a verses sírfeliratokra is. Ezeket tartalmi szempontból mutatja be [47, 352 o.] 
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2.  A SZÜLETÉSSEL KAPCSOLATOS SZOKÁSOK ÉS HIEDELMEK 

NAGYPALÁDON 

2.1. A gyermekek száma a családokban 

  A gyermekáldásban vidékünk parasztsága Isten akaratát látta megtestesülni. 

Nagypalád a nagycsaládos települések sorába tartozott. Igen általános volt még a 

XX. század első évtizedeiben is, hogy az asszonyok négy-hat gyermeket szültek, 

sőt gyakran ennél is többet.  

    A bő gyermekáldást azonban – a település lakóinak nagy szegénysége, az 

elmaradott egészségügyi viszonyok következtében – tragikusan magas csecsemő- 

és gyermekhalandóság kísérte a múltban. Mértéke a XVIII–XIX. század fordulóján 

gyakran a hetven százalékot is meghaladta. A második világháborút követően 

fokozatosan csökkent a gyermekek száma. Napjaink családtervezése 

következtében az egy-két gyermekes családmodell az általános a településen, ritka 

a három vagy ennél több gyermek. 

     A régiek hite szerint a fogamzás Isten akaratától függött. Akik mégis 

megpróbáltak azzal szembeszegülni, azok a fogamzás elkerülésének közismert 

módszerét alkalmazták: igyekeztek minél tovább szoptatni a gyermeket, mert úgy 

hitték, a szoptatás alatt nem eshetnek teherbe. Az adatközlők szerint 

magzatelhajtással csak elvétve próbálkoztak. 

     Nagypalád polgármesteri hivatalának adatait felhasználva kutatást végezhettem 

a születések számáról az évek alatt. Megfigyelhető hogy az átlagszületés az 

évtizedek alatt egyre fogyóban van. Ezen még az sem segít, hogy az állam a 

gyermekek utáni több anyagi támogatást nyújtott. Esetleg annyiban, hogy a roma 

lakosság körében egyre nőtt a gyermekek születésének a száma. Ez pedig a falu 

lakosságának csak a 10 %-át teszi ki. Az elhalálozási adatokból viszont világos 

választ kaptam arra, hogy a falu lakossága lassú ugyan, de biztos fogyásnak indult.  

Példa rá, hogy míg 1972-ben 42 gyermek született, 25 ember halt meg, addig 

2017-ben mindössze 10 gyermek született, és 22 ember halt meg. 
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 A falu református és katolikus egyházának a levéltárában válaszokat találtam arra, 

hogy milyen arányú a születések száma a nemzetiségekre, és felekezetekre 

lebontva. [67.]. 

           2.2.  A terhességgel kapcsolatos hiedelmek 

     A család számára a babavárás a legnagyobb ünnepnek számított, és ez az idő 

előrehaladtával sem változott. A terhesség csak a család személyes, belső ügye 

napjainkban is. A falvakban a szorgos, dolgos nyári időszakban a legtöbb falubeli 

csak akkor szerzett tudomást a család gyermekáldásáról, ha az már megszületett, 

vagy esetleg a templomi keresztelőkor. Ez a mai időkre már teljesen megváltozott.  

A technika fejlődésének köszönhetően szinte mindenki azonnal tudomást szerezhet 

egy anyuka terhességéről, a gyermek fejlődéséről és születéséről. A születést 

követő pár perc után már az újdonsült anyuka fogadhatja a gratulációkat. A modern 

világ fejlődésével párhuzamosan azt tapasztalhatjuk, hogy egyre kevesebb a 

gyermek születés. Míg a régi időkben a nagycsalád volt a természetes, elfogadott, 

addig az idők folyamén egyre kevesebb a születés.  

     A viselős asszonyok életmódja, öltözete, táplálkozása nem változott meg, 

ugyanazokat az ételeket ette, mint a család többi tagja. Ugyanúgy dolgozott, mint 

annak előtte, hiszen a megélhetéshez szükség volt az ő munkájára is. Így aztán 

régen gyakran megesett, hogy a határban szülte meg, s a kötényében vitte haza 

gyermekét. Az idősebb adatközlők szerint a terhes jelző is ezért maradt rajta a 

gyermeket váró asszonyon, mert így nehezebb volt a fizikai munka elvégzése, 

ugyanis egy plusz terhet kellett cipelniük, viselniük. A régi időkben a nőket, akik 

gyermeket vártak: áldott állapotban lévőnek, várandósnak, terhesnek (ha már nem 

kívánt volt a terhesség) hívták. A mai időkben már ezek a kifejezések kihalóban 

vannak, kivéve a terhes kifejezést. Most inkább az állapotos szó a használatos.  

  A terhes kismamát sok babona és hiedelem övezte. A családon belül – főleg, ha 

több generáció is együtt élt – megpróbálták mindentől megvédeni az áldott 

állapotban lévő nőt. 

     Hogy ki mennyire hisz a babonákban, az nagyon sok tényezőtől függhet. 

Egyértelműen meghatározza a környezet és a neveltetés, bár nyilvánvalóan egyre 
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kevesebb hiedelem marad életképes a mindennapokban.  Az anyáról lányára szálló 

hiedelmekkel kicsit más a helyzet, hiszen a gyermekvárás, a szülés, születés millió, 

előre nem látható, kockázattal járhat. A nők talán ezen a területen a 

legsérülékenyebbek, és elég egyetlen véletlenszerű egyezés a valóság és hiedelem 

között ahhoz, hogy az is rémülten tegye keresztbe az ujjait  (rontás ellen), aki 

egyébként máskor nem figyel az ilyesmire  

     Gyakori mondatok: „Én ugyan nem hiszek benne, de…, „Nekem mindegy, ha az 

anyósom ettől boldog!" kijelentések, valamint „Ártani nem árt, akkor meg miért 

ne?". Mindhárom mondat ösztönös védekezésről árulkodik, de az  érintettek úgy 

gondolják,  ha nem muszáj, nem hívjuk ki magunk ellen a sorsot. 

     Nagyon sok hiedelmet ismernek a faluban, amelyek többsége a ma is él. Ezek 

általában tiltások és tanácsok. Az idősebbek és a fiatalabbak is ismerik, igyekeznek 

is betartani. 

 Állapotos nőnek nem ajánlott nagyon megbámulni furcsa növényt, állatot, 

de még embert sem, mert ez befolyásolhatja babája kinézetét.  

 Halottra végképp nem szabad ránézni, mert az nagyon rosszat tesz.  

Adatközlőim sem tudták megmagyarázni, hogy pontosan mit. Kérdésemre 

csak annyit válaszolták, hogy ezt így tartják, de ezt feltétlenül be kell tartani. 

 Ha a terhes asszony elesik vagy beüti valamijét, vagy esetleg a hasához 

ütődik valami (pl.: egy falevél, virág), az ütődés nyoma, helye a babán 

látható lesz. 

 Ha a kismamának ég a gyomra a terhesség alatt, annak nagy hajjal fog 

születni a gyermeke.   

 A test változásai is üzennek a hiedelmek szerint: a csúcsos has fiúgyermek 

érkezését jelzi, a széles, a derék irányába is elterpeszkedő, gömbölyű has 

lányt jelent. A májfoltos bőr szintén kislány születésére utal, míg a gyakori 

rosszullétek a terhesség kezdeti időszakában fiút ígérnek.  

 A harmadik hónap végéig titokban kell tartani a várandósságot, különben a 

kicsi meggondolja magát, azaz elvetél az anyuka.  
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 Aki kislányt vár, az édes ízeket kíván, a fiús kismamák a sósat. 

     Vannak viszont olyan hiedelmek is, amelyek már nem annyira jellemzőek, de 

azért még elvétve lehet találkozni velük, inkább az idősebbek ismerik. 

 Tilos előre vásárolni az újszülöttnek, és nem jó bármilyen ajándék 

elfogadása a baba születése előtt, mert ez akár a „kicsi halálát is 

okozhatja".  

 A gyerekágyat is csak a kicsi születése után szabad összeszerelni, a 

helyére állítani, hogy az ártó szellemek ne telepedhessenek meg benne. 

 Gyermeket váró nő soha ne lépjen át állat fölött, és tilos megrúgni, 

meglökni, elzavarni pihenő állatot, mert az később „bosszút áll" a babán. 

Elviszi a kicsi álmát, vagy nem hagyja levegőt venni: ráül a mellkasára. 

 Tilos ruhaszárító kötél alatt átmenni, hogy ne csavarodjon a kicsi 

nyakára a köldökzsinór. Ugyanezért ne is varrjon a kismama. 

              2.3. A szülés. Gyermekágy 

     Nagypaládon 1900-as évek közepéig otthon szültek az asszonyok, majd azt 

követően egyre többen a közeli kórházban. Az utóbbi évtizedekben már ez az 

általános gyakorlat. Ez idő tájt, ha orvos nem is, de képzett vagy csak gyakorlott 

bába  minden faluban volt        

    Az otthoni szüléseket a bába vezette le. Mikor a fájások erősödtek, a férj vagy 

valaki a rokonságból, szomszédságból elment érte. Előfordult, hogy mire a 

bábaasszony megérkezett, valamelyik jelen lévő nőrokon vagy más tapasztaltabb 

asszony segédletével már megszületett a gyermek. A sokáig elhúzódó szülést úgy 

igyekeztek gyorsítani, hogy gőzölgő víz fölé guggoltatták a vajúdót. A fájdalom 

enyhítése céljából a bába sétáltatta, járkáltatta a nőt, kenegette, dörzsölgette a hátát, 

derekát, hasát. 

     Az 1900-as évek elején az idősebbek emlékezete szerint gyakori volt, hogy 

állva, valamiben erősen megkapaszkodva szültek az asszonyok, később azonban – 

amikor a nők többsége ágyban fekve hozta világra gyermekét – csak egy-egy 

nehezebb szülés esetén alkalmazták ezt a megoldást. Szórványosan az ülve szülés 

is előfordult, ilyenkor a vajúdót gyalogszékre ültették, hátulról valaki átfogta, a 
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bába pedig a lábához térdelt. Erre az idősebb adatközlők még emlékeznek. Amikor 

a gyermek megszületett, a bába elvágta a köldökzsinórt, majd kötést tett a gyermek 

köldökére, ezt púpkötőnek hívták. Majd megkenegette az asszony hátát, karját, 

vizes ruhával végigtörölte, lemosta, végül egy kis bort vagy pálinkát adott neki, 

hogy erőre kapjon. Elaludni azonban nem hagyta, mert akkor örökre elaludhatott 

volna a frissen szült asszony.[56, 195.o.] 

  A bába ellátta az újszülöttet is, megfürdette, bepelenkázta. A pelenkát régi, a 

viseléstől már puhává kopott lepedőből, pendelyből vagy ingvállból szaggatták. 

Amit előtte kilúgoztak (hamus vízben felfőztek), majd alaposan átmosták méretre 

vágtak és a széleit beszegték. Aki tehette, gyolcsból kisinget varrt vagy varratott, s 

ezt adták felülre a gyermekre. Fejére gyolcsból készült főkötő került. Két karját 

szorosan a teste mellé helyezve egy nagy párnába bepólyálták, melyet madzaggal 

vagy szalaggal szorosan átkötöztek, ily módon mozgását szinte teljesen 

korlátozták. A gyermek helye kezdetben az anyja mellett volt az ágyban, később 

bölcsőbe vagy fateknőbe tették.  

   A bába a rendes, nem veszélyes szülésnél a gyermekágyast és az újszülöttet 

nyolc napig járt gondozni. Ezért a falubeliek fizettek neki, de ha nem volt pénzük, 

gyakran terménnyel, tojással, baromfival törlesztettek. De általában ez volt más 

helyeken is a szokás.[16, 19. o.] 

   A későbbiekben a bába tevékenységét, kötelességeit a hatósági előírások is 

szabályozták. Huszonnégy órán belül köteles volt a szülést bejelenteni a 

hatóságnak. Ez többnyire csak abban az esetben hárult rá, ha a gyerek halva 

született, illetve nem sokkal születése után meghalt, vagy ha házasságon kívüli 

kapcsolatból származó újszülöttet, ahogy mondták, zabigyereket segített a világra. 

   A szüléshez és az újszülött személyéhez is számos hiedelem kapcsolódott a 

múltban Nagypaládon. Némelyek még ma is élnek, ha nem is tartják be a 

kismamák, de tudnak róla. 

A szüléshez kapcsolódó hiedelmek 

 . Kést vagy ollót kell tenni a vajúdó nő ágya alá, mert ezek elvágják a 

fájdalmat. 
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 Egy régi babona szerint férfi még véletlenül sem lehet jelen a szülésnél, mert 

az rosszat tesz a gyermeknek 

  A férfiaknak is van azért szerepük: kötelező inni az újszülött egészségére 

(alkoholt), mert ha ez elmarad, a kicsi nyűgös, hasfájós lesz. Egy másik 

magyarázat szerint azért kell inni az apukának és a barátainak, hogy elég teje 

legyen az anyukának.  

Manapság tejfakasztó bulinak hívják az újdonsült apukák szülést követő 

alkoholmámoros partiját. 

 Szülés közben soha ne igyon a vajúdó nő szűk szájú üvegből, mert még 

nehezebb lesz a szülése. 

Az újszülötthöz kapcsolódó hiedelmek 

  Az, aki foggal jött a világra, roppant erős lesz felnőtt korára. Esetleg sámán 

vagy tudós emberré válik majd. 

 Hasonlóképpen szerencsésnek mondták a burokban született gyermeket. 

A néphit szerint számos veszedelem leselkedhet az újszülöttre. a leggyakrabban a 

szemmel veréstől féltek, félnek. Ezért többféle rontáselnyelő tárgyat, szokást 

alkalmaztak, és ezeket még ma is használják.  

 Ilyen volt a piros cérna kötése a gyermek csuklójára.  

  Ha az anyuka kiment a szobából, hogy a gyermek ne maradjon egyedül, és 

semmilyen ártó lény hozzá ne tudjon férkőzni, egy söprűt kellett az ágya 

mellé tenni.  

 Ha összenőtt szemöldökű ember néz a babára, a pici aznap éjjel nem fog 

tudni jól aludni. 

 Nem szabad kiönteni a baba fürdővizét aznap, csak másnap, mert ha mégis 

megtesszük, a baba nem fog jól aludni.  

     Szülés után az asszony gyermekágyat feküdt, ennek ideje  a szülés 

nehézségétől, a család vagyoni helyzetétől függően egy-két héttől, hat hétig terjedt.  

Mikor már a kórházban szültek az asszonyok, szokássá vált, hogy mikor 

kiengedték a kórházból az anyukát és a gyereket, akkor este a közeli család már 
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otthon várta őket. Ez a rokonság néha meghaladta a 20-30 főt is. Ilyenkor némi 

édességgel, később csokoládéval és a gyermeknek szánt ruhával köszöntötték a 

hazaérkezőket. Majd ezek a rokonok még egyszer meglátogatták a gyermekágyast, 

csak akkor már főtt étellel. Míg az első este családostul voltak látogatóba, addig a 

főtt ételt már csak a női rokon vitte. A mai időben is megvan ez a szokás, amely 

annyiban változott, hogy a gyermeket már csak a nagyszülők, keresztszülők várják.  

    A gyermekágyas táplálásáról a rokonok gondoskodtak, akik komacsészében   

naponta főtt ételt vittek az anyának, s jutott a családnak is.  Nagypaládon ennek a 

főtt ételeknek is megszokott hagyománya volt. Gyermekágyasnak tyúkhúslevest, 

csirkepaprikást, madártejet és házi süteményt vittek. Ez az ételsor szinte sohasem 

tért el egymástól. A gyermekágyat fekvő nő mellett mindig volt egy idősebb 

nőrokon. Ez vagy a nő anyja, anyósa vagy felváltva mindkettő. Ők gondoskodtak a 

gyermekágyi látogatók vendéglátásáról. A látogatás befejeztével nem szabad 

visszaadni a süteményes tálcát üresen. A hozott és a meglévő édességből rakni kell 

a vendégnek, úgymond kóstoló az otthoniaknak.   

     Ha az újszülöttes házhoz naponta mentek a gyermekágyi látogatók, akkor a 

családnak hat héten át naponta ugyanaz volt az eledele. A rokonok íratlan 

szabályként fontosnak tartják, hogy túl ne lépjék a hathetes gyermekágyi időt. A 

gyermekágyat fekvő asszony pedig számon tartja a látogatókat. Elég zokon veszi, 

ha a családból vagy akár a távoli rokonok közül is valaki nem volt meglátogatni. 

Az idők folyamán ez a szokás több változáson ment át. A közelmúltban már a főtt 

ételek helyett úgymond nyersen viszik az ételek hozzávalóit: tyúkot, tojást, 

tésztákat, tejet, tejfölt, lisztet. Újabban viszont már szokássá vált, hogy az ételek 

helyett édességet (az anyukának), italt (az apukának), babaruhát (az újszülöttnek ) 

visznek. 

De a gyermekágyhoz is nagyon sok szokás, hiedelem tartozott régen, ezeket még 

napjainkban is ismerik. 

  A szülést követő hat hétben a házaspárok nem alhattak egy ágyban. 

 Ha szoptatott az anyuka, senki sem ülhetett rá az ágyára, még a férje sem, 

mert átragad a teje. 
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 A szülést követő első hat hétben az újdonsült anyuka nem mehet el 

otthonról. Sőt még a kapun kívülre sem léphetett. 

 Úgy tartották, a gyermeknek különösen a keresztelőig, az anyának az 

avatásig árthatnak a rossz lelkek, ezért egész éjszaka égették a lámpát, 

nehogy elvigyék vagy kicseréljék az újszülöttet.  

Veszélyt jelenthettek bizonyos – egyébként nem ártó céllal érkező – látogatók 

is.  

  Óvintézkedésként, ha menstruáló nő érkezett, megtörölte az inge aljával az 

újszülött fejét, hogy ne legyen ótvaros, vagy a mostani időkben ez annyiban 

változott, hogy a nő közli az anyukával, hogy ő most éppen tisztátalan.  

 Ha szoptatós asszony jött látogatóba, meg kellett fejni az ágyat, vagyis az 

érkező ráfejt egy kevés tejet a gyermekágyasra, miközben azt mondta: „Az 

enyémet nem adom, a tied nem kell.” Erre azért volt szükség, nehogy elvigye 

a gyermekágyas tejét. 

 Keresztelőig nem volt szabad sehová elvinni az újszülöttet, mert az álmát 

odahagyja. 

 A látogatók elmenéskor egy szál cérnát hagytak a gyerekágyba, amelyet 

saját ruhájukról téptek le, hogy el ne vigyék a gyermek álmát. 

Leginkább azonban a szemveréstől, a szemmel való rontástól tartottak.  

 Ennek megelőzésére esténként szenteltvízzel csapkodták meg a gyermeket a 

keresztelőig, piros vagy égszín szalagot kötöttek a csuklójára, s fonákul, 

kifordítva adták rá a kisinget.[24, 138. o.] 

 Aki tudta magáról, hogy ártó szeme van, gyorsan megköpködte a gyermeket, 

hogy megelőzze a bajt.  

     Faluszerte ismert és gyakorolt gyógymód volt a szemmel verés gyógyítására a 

szenesvíz készítés. Korábban szinte minden asszony ezt csinálta. Ha ez nem 

vezetett eredményre, a falubeli ráolvasóval vagy öntőasszonnyal próbálkoztak. A 

szenesvíz elkészítése: egy pohár vízbe égő gyufaszálakat dobáltak. Minden esetben 
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hét vagy kilenc szál (darab) kellett hozzá. A következő szöveg kíséretében: „Se 

nem egy, se nem kettő, se nem három, se nem négy…” 

 Így mondták hétig vagy kilencig. Miután a pernye leült a pohár aljára – amit a 

bekövetkezett rontás biztos jelének tartottak –, a kifordított bal kéz két középső, 

vízbe mártott ujjával keresztet rajzoltak a gyermek homlokára, két tenyerére és 

talpára. A megmaradt vizet az ajtó sarkára öntötték. 

     Az öntő asszony a gyermek feje fölött tartott pohárban lévő vízbe nyers tojást 

csorgat óvatosan, miközben itt is valamit mormol. Aztán a tojásos vízből inni 

kellett a gyereknek három oldalról, ha még nem tudott egyedül inni, akkor az öntő 

asszony az ujját belemártva nedvesítette meg a csecsemő száját. Aztán a szoba 

sarkába kellett letenni, majd másnap a tojás formája kimutatta, hogy mitől fél a 

gyermek. Úgy hitték, hogy már a szertartás után rögtön megváltozik a gyermek 

viselkedése.  

  Az is előfordult, hogy a gyermek nagyon sírós volt, nem aludt éjszakánként, csak 

nappal, akkor annak azt az okát adták, hogy megcserélődtek nála a napszakok. 

Hogy ez visszaálljon a megszokott rendbe, az ablakon a függönyt megfordították, 

az alját felfelé, így majd fordítva látja a gyermek is a világot. Hittek benne, ha a 

gyermek hasfájós vagy sírós, nem alszik éjszakánként, az majd megváltozik a 

keresztelőkor. 

           2.4. Keresztelési és névadási szokások 

   A gyermekágyas asszony tisztátalannak számított. Ezt az időszakot az avatás 

néven ismert egyházi szertartással a keresztelő zárta le.  A régi szokás szerint a 

keresztelésre legkésőbb egy héten belül sort kerítettek. A pap ekkor imát mondott a 

szülő asszonyért, hálát adott az Istennek a szülésért és a gyermekért.    A templomi 

szertartás révén a felekezet tagjai sorába fogadta az újszülöttet. A keresztelő 

időpontját tekintve általános volt a vasárnap. A templomi keresztelőig azonban a 

család a vendégeskedésre készülődött. Főleg a gazdagabbaknál volt ez 

megfigyelhető. A kevésbé tehetősek szerény keretek között intézték el a 

vendégeskedést. Ilyenkor a család, a komák, a meghívottak a legjobb ruháikat 

vették fel.  
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      A keresztelendő gyereket abban a ruhácskába vitték a keresztvíz alá, amit a 

keresztszülők vettek. Nem volt kötelező a keresztszülőknek ruhát venni, de ha 

vettek, így azt adták az újszülöttre. A keresztelési kegytárgyak, a keresztelő pohár 

és a keresztelő tányér ónból készültek, amelyek a református egyház parókiáján 

vannak. 

 A templomi keresztelőt vendéglátás követte. Ezt a család anyagi helyzete 

határozta meg. A szegénység, illetve a sok gyerek miatti gyakori keresztelők 

következtében azonban legtöbbször szerény keretek között zajlott le.  

A gyermeket leggyakrabban a szülők után nevezték el. A keresztszülőket már jóval 

a gyermek világra jötte előtt kiválasztották a szülők. Terhes asszony nem 

vállalhatott komaságot, de viszont visszautasítani sem volt szabad a felkérést. Ezért 

a terhes komaasszony úgy vállalhatta el, hogy valaki más tartotta a keresztvíz alá a 

gyermeket.  

A nagypaládi szokás szerint az első gyermek keresztszüleit az apa testvérei közül 

választották ki. Eltérően több kárpátaljai településtől, csak egy, legfeljebb két 

keresztanyát és keresztapát  hívtak. A többi születendő gyermeknek lehettek már 

az anya testvérei vagy ifjúkori barátok. A komaság szoros, kölcsönös kapcsolat 

volt és egy életre szólt. A keresztszülőkre a gyermek élete folyamán számos 

kötelezettség hárult. Ennek egyike az újszülött illendő megajándékozása keresztelő 

alkalmával.  

A komák rendszeresen meglátogatták egymást. Minden jelesebb ünnepen 

(karácsony, húsvét, pünkösd) számítottak arra, hogy a komák felkeresik egymást.  

Persze máskor is voltak találkozások, de az előbb említett ünnepi jellegű volt. A 

komák mint a gyermek, vagy gyermekek keresztszülei ajándékot vittek a 

keresztgyereknek. A mai értelemben véve meglehetősen szegényesek voltak ezek 

az ajándékok, hiszen pénz sem állott annyi a rendelkezésre, mint most, és az 

igények sem voltak olyan nagyok, mint korunkban. Megtette ajándéknak az alma, 

dió, néhány szem cukorka, mézeskalács, néhány egyszerűbb játék. A gyerekek 

persze örültek a keresztszülők látogatásának, hiszen tudták azt, hogy mindig 

kapnak valamit. A paraszti társadalomban nem volt divat a névnapi köszöntő, így a 
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keresztszülők, még a szülők sem tartották számon a gyerekeknek névnapját. Kivált, 

ha a névnap legnagyobb dologidőre esett. A gyerekek a keresztszülőket 

keresztapámnak, keresztanyámnak szólították. Az adatközlők azt mondják, hogy a 

megszólítás nem módosult még abban az esetben sem, ha a keresztszülők a 

közvetlen rokonságból kerültek ki. A keresztgyerekek nem tegezték a 

keresztszüleiket régen. [Molnár Erzsébet.]. 

    A keresztszülőknek több feladat is jutott a gyermek életében. A református 

gyermek konfirmálásánál a keresztszülőket illett meghívni a templomba, majd 

vendégül is látni őket. Persze ilyenkor nagyobb ajándékot vittek  a gyermeknek. A 

fiúk a lánykérőbe is csak a keresztapát vitték magukkal, aki megkéri nekik a 

választott lányt. A lányokat is a keresztapjuk adták ki a vőlegénynek az udvarról 

esküvőjük napján.  

    Később, a 80-as, 90-es években már nagyobb szabású volt a keresztelő. Szokás 

volt, hogy a meghívott vendégek nem vittek ajándékot, hanem a keresztelői ebéd 

végeztével a keresztapa egy üres tányérra egy pucér babát ültetett és körbehordozta 

az asztalvendégek között, hogy azok öltöztessék fel a babát, azaz az újszülöttet. Így 

pénzt volt szokás tenni a babára. 

A mai időkben viszont a keresztelői vendéglátást különféle éttermekben tartják a 

szülők. Így a keresztelő időpontja már sokban attól függ, hogy mikorra tudnak 

helyet szerezni az étteremben. 
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3. A HÁZASSÁG ÉS LAKODALM NAGYPALÁDON 

3.1. Udvarlás, eljegyzés 

    Az emberi élet fő állomásaihoz fűződő hagyományok közül a házasságkötés, 

lakodalom szokás- és hiedelemköre a leggazdagabb. A gyermekkorból kinőtt 

lányok és fiúk a nagylánykorba és legénykorba éréssel a falusi társadalom sajátos 

jogállású rétegébe kerültek, tevékenységük jelentős részét a leendő házastárs 

kiválasztásának szándéka vezérelte. Egymás tulajdonságainak, természetének, 

munkához való viszonyának, szorgalmának, életrevalóságának megismerésére, a 

leendő házastárs kiszemelésére jó alkalmat teremtettek a különböző együttes 

munkaalkalmak [43, 312. o.]. Ezek az év egészében adottak volta. Hiszen kora 

tavasztól késő őszig a mezei munkák, novembertől februárig viszont a fonó volt, 

ahová a lányok tizenhárom éves koruktól férjhezmenetelükig jártak. A fiatalság 

társas életében a közös munkaalkalmak közül legjelentősebb szerepe a 

kenderfeldolgozáshoz kapcsolódó dörzsölőnek és fonónak volt. Ezt a lányos 

házaknál tartották, mindenki vitte a saját orsóját, rokkáját magával és felváltva 

dolgozták fel egymás kenderét. Erre még ma is emlékeznek az adatközlők. 

   Nagypaládon a fiatalok közötti kapcsolatteremtésre jó lehetőséget biztosítottak a 

két böjti időszak kivételével évente több alkalommal megrendezett táncos 

összejövetelek, bálok. Ezeket általában a falu ivójában, később a kultúrházban 

tartották. Jó időben gyakoriak voltak az úgynevezett udvari bálok, melyeket 

elnevezésüknek megfelelően valamelyik ház udvarán rendeztek. Lehetőséget adtak 

a fiatalok ismerkedésére a lakodalmak, a rokoni, baráti látogatások, a vasárnap 

délutáni falusi séták, sőt bizonyos mértékben a templomba járás is. A legények 

szerda, szombat és vasárnap este látogatták a lányos házakat. Azt mondták, 

máskor csak a húgyosok szoktak járni. Kezdetben a legény még többedmagával 

ment, később aztán elmaradoztak mellőle a cimborák. Kettesben ilyenkor csak 

akkor maradtak rövid ideig a fiatalok, mikor a legény távozásakor a leány kikísérte 
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a kapuajtóig. Az úgynevezett paládi kapu minden ház előtt fellelhető volt, még 

napjainkban is megtalálható. Jellemzője a kisajtó  felett lévő fedett rész.  

     Adatközlőim szerint ez nemcsak szép, hanem kimondottan paládi építési 

hagyomány is, mivel a környék falvaiban egyáltalán nem találkozunk vele. Arra 

szolgál, hogy látogató kikísérésekor még esős vagy napos időben is kellemes 

legyen a beszélgetés. Ezt napjainkban is tapasztalhatjuk, hogy az idősebb 

generáció vendégfogadás után hosszabb ideig beszélget a kikísért vendéggel az 

utcán, mint bent a házban. 

    Az idősebb adatközlőim (70 év felettiek) elmondták, hogy az ő idejükben a 

kapcsolat elmélyülésével a leány hímzett surckötőt ajándékozott a legénynek 

szerelmi ajándék gyanánt. 

  A településen gyakorolt szerelmi jóslások gazdag hagyománya segítségével a 

lányok elsősorban azt igyekeztek kideríteni, mikor mennek férjhez, ki lesz a 

jövendőbelijük, milyen nevű, milyen foglalkozású. Ebben volt segítségükre 

például az András-napján (november 30.) vízbe állított kilenc számításba jöhető 

legénynévvel ellátott szilvafaág, melynek elsőként kivirágzó darabja megmutatta 

milyen nevű lesz a férjük. Ha az ugyancsak ezen a napon vízbe rakott 

meggyfagally karácsonyra kizöldült, a következő évi férjhezmenetelt jósolta. 

Később ez a jóslat a Luca-napi gombócfőzés volt. Kilenc lisztből és vízből gyúrt, 

különböző férfinevekkel ellátott gombócot tettek egy fazékba főni, és amelyik a 

leghamarabb jött a víz felszínére, megtudták, hogy milyen nevű lesz a férjük. 

  A párválasztásban főként a vagyoni, vallási szempontok s a családról, a szülőkről 

alkotott vélemény volt a meghatározó a múltban. A szegények szabadabban 

választhattak, náluk hangsúlyosabb szerepet játszottak az egyéni tulajdonságok, a 

személyes vonzalom. Fontos szempont volt az is, hogy elkészült-e már a leány 

stafírungja. Mivel a falu 99% -a református, vallásilag vegyes házasságra csak 

elvétve került sor. Ilyenkor olyan vallási egyezséget kötöttek, hogy a leendő 

gyermekek nemük szerint követték szüleik vallását. 

     A XX. század elején a lányok túlnyomó többsége 18–22 évesen mentek férjhez, 

az ennél idősebbeket már vénlánynak számították, és úgy tartották, hogy már nem 
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mennek férjhez. Ha esetleg ezután ment férjhez, azt már szinte rossz szemmel 

nézték a 25 év felett  kötött házasságot. A kutatóponton nem volt ritka a 15–16 

éves menyasszony sem, a legények 23–27 éves korukban nősültek, a katonaidő 

letöltése után. Ennél fiatalabb korban házasuló legényt szinte alig találni ebben az 

időben. 

     A hosszabb-rövidebb ideig tartó udvarlást követően került sor a leánykérésre. 

Általában a legény a keresztapjával ment megkérni a leányt annak szüleitől. A 

leánykérést hamarosan követte a jegyváltás. A gyűrű mint jegyajándék még a két 

világháború közötti időben is ritkaságnak számított, inkább csak a módosabbaknál 

fordult elő, de ott is csak a menyasszony részére. Ma már egyértelműen a 

karikagyűrű felhúzása jelenti a jegyváltást. A jegyváltást ünnepi vacsora követte. A 

legszegényebb réteg a múltban a jegyváltás ünnepélyes részét gyakran elhagyta, az 

egyébként minden házasuló számára kötelező iratkozás: a házassági szándék 

bejelentése a papnál, majd később a községházán is. Ez jelentette számukra a 

jegyben járás kezdetét. A pap a lakodalmat megelőző három vasárnap a 

templomban kihirdette a házasulókat. Az esküvő napja a reformátusoknál 

évszázadokon keresztül a szombat volt, és a mai napig is az [11, 70. o.]. 

      A lakodalom nemcsak jelentős anyagi ráfordítást, hanem gondos 

szervezőmunkát is igényelt. Ebben a lakodalmi tisztségviselők voltak a két család 

segítségére. Közülük legtekintélyesebb feladatkör a násznagyoké (a vőlegény és 

menyasszony keresztapja), a népi szertartások levezetésében pedig a vőfélynek 

jutott fő szerep. A lakodalmi tisztségviselőknek szembetűnő kellékeket viseltek: a 

vőfély például a kendőkkel, szalagokkal feldíszített vőfélybotot (fokost) és a 

mellére tűzött bokrétát.  

3.2. A lakodalom hete 

     Régen a lakodalmi előkészületek az esküvő napjának kitűzésével 

megkezdődtek. Felkérték tisztségére a nagyvőfélyt és kisvőfélyt, akik a vendégek 

nagy száma miatt már három héttel az esküvő előtt megkezdték a hívogatást. Ezzel 

a verssel: 

Vőfély-hívogató 
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Énáltalam tisztelettel hívatja (az örömapa neve) 

az ő fia (lánya) lakodalmára. 

Egy-két pohár bornak a megivására, 

egy-két tányér leves megételére. 

Tiszta szívből szeretetből el is várja, 

mint jóakaróját, rokonát, felebarátját  

(attól függött, hogy milyen kapcsolatba vannak) 

hogy meg ne vessék az ő hajlékát.    

     E vers elmondása után a nagyvőfély a földhöz ütögeti a vőfélybotját és 

megkérdezi, hogy „Szúrt a kakas?” (ez azt jelentette, hogy eljönnek-e a 

lakodalomba). Erre a házigazda igennel vagy nemmel felelt. Ha igen, akkor két 

darab tojást adtak a kisvőfélynél lévő kosárba. Ezzel a vőfélyek már el tudták 

mondani a házigazdáknak, hogy hány személyre számíthatnak a lakodalomba. 

     Manapság a hívogatás már jóval hamarabb történik, s már nem a vőfély tiszte, 

hanem a szülők és az ifjú pár közös névsorát, a fiatalok hívják meg. Régen a jóval 

szerényebb lakodalmi étkezés biztosítása sokkal kevesebb előkészítést igényelt. 

     A lakodalom – akárcsak régen, napjainkban is – kétházas, vagyis külön tartják a 

vőlegény és menyasszony rokonai számára. Teljes menetét a vőfély irányítja. Ő 

mondja a búcsúztatók, beköszöntők szövegét, ő irányítja a lakodalmi menetet, 

vezényli az ülésrendet, az enni- és innivaló felszolgálását, a menyasszonytáncot. 

     A lakodalom már az előző hét vasárnapján kezdődik, amikor a női rokonok 

összegyűltek a lakodalmas háznál „levescsigát” készíteni. A munkát már reggel 

elkezdték, ahová később a gyerekek is az anyjuk után mentek, este pedig, a 

jószággondozás után a férfiak is csatlakoztak. Nem maradhatott el a házigazdák 

által készített sütemény és bor felszolgálása a vendégeknek.  Így aztán már egy 

héttel lakodalmi hangulat alakult ki a háznál. Ezen a vasárnapon a vőlegény két 

vőfélye felkereste a menyasszonyos házat és elkérték a menyasszonytól a 

vőfélykendőt. Ugyanis a lányoknak kellett kihímezni a vőlegényeik vőfélykendőjét 

is, nemcsak a magukét. Ez is hozzátartozott a kelengyéikhez. Sajnos ez a szokás 
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már kihalt, mivel ma már fogadott vőfélyek vannak, kiknek saját kendőjük van. A 

kendő kikérésekor ezt a verset mondta a nagyvőfély:  

 

Ádámot az Isten, mikor teremtette, 

A szent házasságot még akkor szerette. 

Egy oldala csontját Ádámnak kivette, 

Melyből Éva asszonyt mellé készítette. 

E szent rendelésit az egek urának 

Tetszett Ádám apánk sok maradékának,  

Mint politikáknak, evangélistáknak 

Páratlan életet kevesen tartanának 

Bizony boldogoknak lehet azt mondani, 

Kit az Úr jó társsal szeret megáldani. 

Édes Jó Uram, elérkeztünk immár 

A jó ajándékának elvételére már. 

Adják a kezünkbe, nem lészen benne kár 

Van szép násznép, ki készen várja már. 

adják a kezünkbe hát ajándékukat, 

Hogy mint egy prédát nyert, vihessük azokat. 

Ne tartóztassák meg mostani utunkat, 

Hogy megtalálhassuk királyi házunkat. 

Ekkor már a menyasszonyos háznál is ott van a menyasszony nagyvőfélye,  és ő 

ezzel a rigmussal adja át a kendőt: 

 

Nyerjenek helyette áldást dicsősséget, 

Az Isten áldja meg, kívánom magoknak, 

Rossz néven ne vegyék a szolgáltatásokat. 

     A lakodalom egész hetén sok munka volt a háznál. Az asszonyok több napon 

jártak a süteményeket megsütni, aztán csütörtökön a disznóvágásra került a sor és 

annak a feldolgozására, a sátorépítést is ekkor végezték. Pénteken már kora 
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reggeltől mentek az asszonyok segédkezni, a süteményekbe való krémeket, a 

töltött káposztát elkészíteni. Ilyenkor vitték a lakodalmi vacsorához szánt 

hozzájárulást: a tyúkot (amit ott pucoltak és bontottak fel,), lisztet, tojást, 

káposztát. zsírt, sűrített paradicsomot stb. Ekkor a tyúkok aprólékaiból főzték meg 

a péntek esti levest, amit lábalavesnek hívtak. a gyerekek feladata volt feldíszíteni 

a sátrat. A régi időkben virágokkal, szalagokkal, később már lufival díszítették. 

3.3. A lakodalom napja 

     Szokás volt falunkban, hogy minden fiút aki hivatalos volt a lakodalomba, 

vőfélynek és minden lányt nyoszolyónak hívtak. A fiúk, már a tizenévesek is, aki 

egyedül, barátnő nélkül érkezetek, azok elmennek és elhozzák a pártában lévő 

lányokat (már  tizenéves kortól). Azt, hogy ki ki után megy, azt a menyasszony és 

a vőlegény közösen döntötte el. Volt úgy, amikor egy-egy fiúra több lány is jutott. 

Egész lakodalom ideje alatt ezeket a lányokat kellett szórakoztatnia. Ha esetleg 

valamely lány után nem ment fiú, az el sem ment a lakodalomba, még a szüleivel 

sem, mert az szégyen volt, hogy egyedül jelenik meg.  

     A lakodalom már délelőtt elkezdődött. Pontos időbeosztása, menetrendje volt az 

egész napi násznak. A vendégeket étellel és itallal kínálták megérkezésükkor. A 

meghívott vendégek ajándékokkal köszöntötték a vőlegényt vagy menyasszonyt, 

attól függően, hogy kinél voltak hivatalosak. Ilyenkor nem pénzt adtak, hanem 

ajándékot, hogy az ifjú házasoknak legyen mivel berendezni a közös házukat 

(régebben szobájukat). A pénzt a menyasszonyi táncon adták. A vőlegényes háznál 

voltak a fogadott zenészek, vagy szegényebb helyen a helybéli cigány muzsikosok, 

akik egész nap szórakoztatták az összegyűlteket. Az esküvői menet a vőlegényes 

házból indult a menyasszonyért. De mielőtt elindultak volna, a vőfély elbúcsúztatta 

a szüleitől, barátaitól a vőlegényt: 

Vőlegény búcsúja apjától 

Cigány hegedűnek szűnjön meg zengése, 

A sarkantyúnak is némuljon pengése, 

Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, 

Legyenek csendesen míg lészen végzése. 
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Édesatyám, kérlek, hallgass meg engemet, 

Mert hozzád intézem mostan beszédemet. 

E világon már mindenki tudja, hogy 

A szép nap az égen csak estvélig ragyog. 

Felserdült életemnek eddig volt határ, 

Nemsokára jutok megélt emberkorra, 

Mert magányos éltem nemsoká felváltom, 

Egy hitves társamnak szívemet ajánlom. 

Megyek is, mert vár már szerető hű szíve, 

Hogy szent hittel legyünk mi egymásnak. 

Gyermeki hibámért engedelmet kérek, 

Ha megbántottalak, édesatyám, téged. 

Atyai áldásod mostan reám hintsed, 

Mostan utoljára legyen legtöbb kincsed. 

Két út van előttem: boldog, boldogtalan, 

Életemhez mértem, mely követ utamon. 

Melyikre indulok annak a titkába 

Véges gyönge elmém néz, de csak hiába. 

Te mutass utat kívánt áldozattal, 

Míg viszont meglátsz szerető párommal. 

Gyermeki szívemet itthagyom tenéked, 

Kedves édesatyám, Isten legyen véled! 

Éljen! 

     Az éljen szó elhangzása után a  vőlegény odament az apjához és megölelte, 

megcsókolta. Eközben a zenész hegedűvel, később harmonikával zenei aláfestést 

adott. Majd így búcsúztatták anyjától: 

Búcsú az anyjától 

Ó szerelmes anyám, látom, miként indulsz 

Ájulásból talán többé föl sem vidulsz. 

Ismerem te gyenge anyai szívedet, 
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Ismerem te gyenge erőtlenségedet. 

Azt fogod sajnálni, engem mint neveltél, 

Emlőddel tápláltál s a széltől is féltettél. 

Ó kedves jó anyám, ne epeszd magadat, 

Bocsáss esküvőre, engem, hű fiadat. 

Ha megbántottalak a Krisztus sebére, 

Kérlek, bocsáss meg az ő kiontott vérére. 

Isten fizesse meg sok fáradtságodat, 

Én mellettem töltött sok dajkálásodat. 

Vigyen fel ezekért tégedet a mennybe, 

Vigadjál szüntelen örök dicsőségbe! 

Éljen! 

És végül testvéreitől (ha voltak): 

Búcsú a testvérétől 

Kedves testvérem, hozzád is szólok, 

Mielőtt ezúttal tőled elválok. 

Az Isten áldását kérem fejedre, 

Olyan bőven, mint harmat száll a rétre. 

Végtére vigye fel lelkedet a mennybe, 

Örvendjél ottan örök dicsőségbe! 

Éljen! 

   A vőlegénybúcsúztató után a násznép elindul a menyasszonyos házhoz. E 

szavakkal indította útjára a násznépet a vőfély: 

Indulás a mennyasszonyért 

Tisztelt gyülekezet! Isten szent nevében 

Induljunk el innen csendes békességben. 

Vőlegény urunknak keressük meg párját, 

Az ő drága kincsét, ékes menyasszonyát. 

Szerezzünk ma néki örök boldogságot. 

Hozzunk a keblére egy szép gyöngyvirágot. 
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Először majd Isten hajlékába visszük,  

Hol szent áldások közt boldog nevét hisszük. 

Induljunk el innen Isten szent nevébe, 

Menjünk a mátkáért a legnagyobb rendben! 

  Az úton a násznép énekszóval haladt. A menyasszonyért menet Lakodalom van a 

mi utcánkba… és a Nyisd ki, babám, az ajtót … kezdetű nótákat énekelték. Mikor 

a menyasszony házához értek, ezt a köszöntőt mondta a nagyvőfély: 

Szerencsés jó napot mindenkinek kívánok, 

Én mint egy szép násznép követe itt állok. 

Tisztelettel kérdem, ha szívesen vennék, 

Hol találjuk meg násznagyúr kegyelmét? 

Kérem násznagy urat, a vendégsereget, 

Engedjenek nekünk helyet egy keveset. 

Öregeknek széket leülésre,  

másnak állva egy kis helyet pihenésre. 

Ifjainknak meg,  míg dolgunknak vége lesz, 

Akár az udvaron táncra való helyet. 

Se több, se kevesebb célja jövésünknek, 

A menyasszonyt kérjük vőlegényünknek. 

Mikor eltávoztunk, oltalmunkra bíztuk, 

Kérem, násznagyuram, mostan hát hadd lássuk! 

      Itt hosszabb-rövidebb színjátékot követően (nem akarják a násznépet 

beengedni, meszelést, takarítást mímelnek, a menyasszony helyett öregasszonyt 

vezetnek elő) került csak elő a menyasszony. Ezek a színjátékok is a násznagyok 

és a vőfélyek között játszódtak. Mikor előkerült a menyasszony, a vőfély ezekkel a 

szavakkal köszöntötte: 

Megjön a menyasszony 

Íme itt áll a királyné fején koronájával, 

Áldja meg a mindenható szerető hű párjával. 

Adja Isten e koszorú örömrózsát fakasszon, 
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Boldogságuk jó sokáig, számos évig eltartson. 

Húzd rá, cigány! 

Ezt követően a vőlegény vendégeit is beinvitálták az udvarra és megvendégelték. 

A rövid lakomázás után a vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt: 

Menyasszonybúcsúsztató 

É királyi házhoz gyűlt vendégsereg! 

Engedelmet kérek, hogy legyen hallgatás, 

gyermek, oda hátra szűnjön a suttogás,  

míg itt röviden foly a búcsúztatás. 

Először is, Atyám, szám hozzád fordítom. 

búcsúzó beszédem zokogva indítom 

szívemet szíveddel együvé szorítom, 

így valamennyire szívünket újítom. 

Köszönettel veszem a te jóságodat, 

hozzám megmutattad atyai voltodat. 

Fölnevelésemet, ápolgatásomat, 

hogy el nem vetettél engem, leányodat. 

Úgy szálljon tereád az Isten áldása, 

miként az esőnek égből lehullása. 

Széles e világon ne lehessen másé, 

soha víg kedvednek ne legyen bomlása. 

A szenteknek atyja a te öregségedet 

gyámolítsa értem a szép vendégedet. 

Az élők sorába tartsa életedet, 

az én örömömre óhajtom ezeket, 

azután fordítsad könnyes szemeidet, 

kedves jó atyádnak add oda kezedet 

Kedves édesapám, a te hűségedet 

fizesse meg Isten, csókold meg most őtet! 

Éljen! 



42 
 

 

 

Édes szülőanyám, 

hozzád fordulok már,  

mert tudom, hogy szíved tőlem búcsút vár. 

Már a letett hitem tőled mindjárt elzár, 

 kívánom életedbe ne érjen semmi kár. 

megmutattad hozzám nagy szereteted, 

sok szükségemben segítettél engemet. 

A te énirántam való jóságodért 

csecsemő koromi dajkálásodért, nagy szeretetedért 

 adjon az Isten a mennybe méltó bért. 

Végtére fordítsad könnyes szemeidet, 

Kedves jó anyádnak add oda kezedet, 

Kedves édesanyám, a te hűségedet 

 Fizesse meg az Isten, csókold meg most őtet. 

Éljen! 

 

Kedves testvérem,  

álljál ide elémbe, mert keserves könnyek 

 áradnak szemembe. 

 Csaknem elájulok, bágyadok  szívemben, 

 így elválásomban változok .  

De jaj nincs mit tenni,  

megválok tőled (-tek), 

 azért hát testvérem, most megengedj. 

 Nem tudom, mártok-e egy tálból véled, 

 végképpen engemet el ne feledj!  

Mennyi csepp víz vagyon a Tisza vizében, 

 hány fűszál terem a világ mezejében, 
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 hány bimbó virágzik a flóra kertjében,  

annyi áldás szálljon Terád életedben! 

Éljen! 

 

Búcsúja a nagyszülőktől  

Drága kedves nagyszülők, ti is neveltetek, 

igaz úton járni mindig vezéreltetek, 

hogy boldoggá tehessetek, arra törekedtetek, 

 mint önmagatokat, engem is szerettetek. 

 Köszönöm tinéktek sok szívességetek, 

 drága kedves nagyszülők, az Isten áldjon meg!  

Áldja is meg Isten minden lépésetek,  

 hogy örömmel élhessetek sok számos éveket. 

 Isten oltalmára ajánlak titeket,  

sokáig tartson meg friss jó egészségben,  

soha ne érjen baj egész életetekben,  

hogy teljen örömötök unokátok páros életében. 

 Kívánom az Isten áldjon meg titeket,  

az én örömömre óhajtom ezeket.  

Azután fordítsad a könnyes szemeidet, 

 kedves nagyszüleidnek add oda kezedet.  

Drága nagyszüleim, a ti hűségetek  

Fizesse meg Isten, 

 Csókold meg most őket! 

Éljen! 

És sorban így búcsúztatták a menyasszonyt a barátnőitől, a barátaitól. A vőfély 

ezekkel a szavakkal indította a násznépet az esküvőre: 

Megkondult már a harangszó, 

 mely az esküvőre hív, 

 hogy az Isten színe előtt 
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 eggyé legyen két hű szív.  

Készüljünk hát a templomba,  

Tisztelt vendégkoszorú,  

vígan menjünk, és ne legyen köztünk senki szomorú, 

 mert örömne,k vidámságnak idejét töltjük mi ma,  

két egymást szerető szíved kísérőnk a templomban  

hol az Úr szolgája általa szeretet láncával 

 örökre köttetnek össze az Isten szent hatalmával.  

Induljunk hát, násznagyuram és az egész közönség,  

Húzd rá, cigány, azt a nótát, ne legyen keserűség! 

    Az esküvőre menet elől ment a két vőfély és a násznagyok, akik lakodalmi 

nótákat énekeltek, zenész pedig hangszerén kísérte őket. A násznagyok az ifjú pár 

keresztapjai, ők a tanúk a polgári esküvőn. A templomba menet még külön ment a 

menyasszony, kit két, még nőtlen fiú rokona kísér karonfogva, utána követi a 

vőlegény, kit szintén két, még hajadon lány kísért (nyoszolyólány). Az esküvő után 

már ifjú párként karon- fogva mentek végig az úton. Majd ezt követően  a sorba 

rendeződött násznép nótázással kíséri az ifjú párt a polgári esküvőre, majd onnan a 

templomba. A nászba kimondottan csak ketten mehettek egymás mellett, így 

gyakran egész hosszú sor lett a menet. Szokás volt régen, hogy az egyházi esküvőt 

– felekezeti hovatartozás nélkül – a lakodalom napján tartották a násznép 

részvételével, ünnepélyes keretek között. A polgárira a lakodalmat megelőző 

napokban, minden külsőség nélkül, csupán a két tanú jelenlétében kerítettek sor.  

     A násznép útját hangos muzsikaszó, éneklés, jókedvű lakodalmi kurjantások 

jelezték a faluban. A Csillagok, csillagok..., Ezt a kerek erdőt.., „Asszony 

asszony…” kezdetű nótákat énekelték. Az utcán, a kapukban álló bámészkodóknak 

menyasszonyi pogácsát dobálták a menetből. A férfiakat kulacsokból borral 

kínálták. Ez a szokás a mai napig is megvan, csak most többféle itallal, és tálcáról 

kínálják a süteményeket kapuban nézelődőknek. 
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     Az esküvő után a vőlegényes háznál a kapu előtt gabonát és tengerit szórtak 

rájuk, hogy nagy gazdagságban és  bőséges gyermekáldásban legyen részük. A 

vőfély beköszöntője után mehetett a vendégsereg beljebb az udvarra. 

 

Esküvő után 

Drága uraim, kedves asszonyaim, 

nem esett hiába fáradozásaink.  

A szép menyasszonyunk és  

kedves vőlegényünk 

 szeretett esküvőjét elmondták előttünk . 

Most már vigadhatunk, foglaljanak helyet,  

hisz a fődolognak rendesen vége lett. 

 most jön a mulatság, a derült vidámság , 

Húzd rá, banda, mit tudsz, 

mindenki hadd lássa!. 

Aztán ahogy beléptek a vőlegény udvarára, mert az volt a szokás, hogy a 

vőlegénynél tartották a lakodalmat, a vőfély ünnepélyesen adta át a már ifjú 

asszonyt az anyósának és az apósának: 

Íme elhoztuk a menyasszonyt, 

ki elhagyta szüleit, 

 szeretett jó testvérét és kedves rokonait, 

 elhagyta szülői hajlékát,  

 hogy itt lelje boldogságát 

 férje karjai között, ahová most költözött, 

 átadjuk őt szeretettel férje édesanyjának,  

viselje ezután gondját fia után lányának 

 Holtomiglan, holtodiglan  

fogadták, hogy hűek  lesznek,  

ó legyen úgy, azt óhajtjuk,  

hallgassák meg az egek. 
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Így akarjuk’ 

Éljen! 

Mikor a vendégek helyet foglaltak, mielőtt hozzáláttak volna az evéshez, a vőfély 

beszédet mondott: 

Evés előtt! 

Készülnek az étkek, süt, főz a szakácsné,  

jól ért ám mindenhez, jobban, mint a papné.  

A jó ételeket tudja kavargatni, 

 de az üveget is tudja hajtogatni . 

Hajnali szép csillag, tündöklő fényesség, 

kívánom mindenben, hogy legyen csendesség.  

Most már nem tréfálok, megyek a konyhára  

A sok ételek drága illatára, 

 És majd megjelenek mindennek láttára, 

hogy ha előbb nem, majd Szent György napjára. 

Egy régebbi vőfélykönyv szerint minden étel felszolgálása előtt verselt a vőfély. 

Külön a kenyér, a pálinka, a bor, a sütemény, a töltött káposzta stb. tálalásakor. Ma  

már csak a főbb ételeknél szokás ez.  

     Ezután megkezdődött a valódi lakodalom, ami már csak a szórakozásról evés-

ivásról, mulatozásról szólt. Az idősebb vendégek az esküvői szertartás után 

hazamentek, hogy a jószágokat megetessék, a teheneket beengedjék. Aztán tiszta 

ruhát öltöttek és visszamentek a lakodalomba.  

    A vendégeket már a megterített asztal várta. Hideg előételekkel és édes 

süteményekkel. Itt már heves beszélgetésekbe kezdtek az asztalszomszédok. 

Adatközlőim visszaemlékeztek rá, hogy nagyon régen olyan szokás volt, hogy a 

menyasszony vendégei a menyasszonyos háznál, a vőlegényé pedig a vőlegényes 

háznál ülték a lakodalmat. Az ifjú pár pedig az este folyamán járt egyik helyről a 

másikra. Még akkor is, ha nem egy községbe laktak. Akkor szekérrel tették meg 

ezt az utat. Az esküvőt követően a menyasszony vendégeihez mentek, éjfél után 
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pedig átmentek a vőlegényes házhoz (azaz oda, ahol majd lakni fognak). De ez a 

szokás már nagyon régen megszűnt, így csak a nagyon idősek emlékeznek még rá.  

     A vacsora főzését és annak feltálalását, majd a konyhai munkálatokat is a  

rokonság nőtagjai végezték. Míg főtt a vacsora, a vőfély szórakoztatta a 

vendégeket különféle verseléssel: 

A szakácsasszonyom nem tudom, mit akar,  

nekem azt mondta, hogy hordjam ki az asztalt.  

Én pedig azt mondtam, hogy idebent azt mondták, 

 biztosan teletöltötte a kontyát. 

Újra megjelentem, de szomorú hírrel,  

a szívem is dobog, reszket, higgyék el, 

 a szakácsnő a levest nagy tálba öntötte, 

 a forró lé a tálat széttörte, 

 a tál darabja meg mindent összetört, 

 nem lelni ott épet annyi edény között.  

Sőt a földre zuhant még a nagy fazék is  

Látta, megmondja még a konyhamester is. 

 mit tehetünk másat, asszonyok keljenek, 

 nagy hamarjában mind  hazasiessenek, 

 a család számára süssenek, főzzenek, 

 Nehogy az éhségtől itt mind elvesszenek.  

Van otthon még krumpl,i kömény, vöröshagyma,  

Jó sűrű rántással jó lesz nekünk az ma. 

    A lakodalmi vacsorára általában kilenc óra tájban került sor. A főétel általában 

tyúkhúsleves volt. Felszolgálásakor az első tálat mindig a vőfély vitte, és közben 

ezeket a rigmusokat mondta: 

Íme itt az első tál étel felhoztam, 

 hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam 

 a szakáccsal jó meg fűszerszámoztam, 

 bors, sáfrány, gyömbér, még meg is sózattam, 
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örvendek, ha tálat viszek ki üresen, 

 így a vendég gyomra nem maradt üresen. 

 Lássanak hát hozzá, uraim, de frissen, 

kívánom szívesen. 

A leves után hozták a tyúkhúst, szintén a vőfély volt az első: 

E szegény tyúkocska még tegnap kapargatott, 

S már estére a vére végképp kiontatot.t 

Később forró vízben meg is kopasztatot,t 

Most meg itt a tálban feltráncséroltatott. 

Ez is benne főtt ám a jó levecskében, 

tessék hát kóstolják, kérem igen szépen. 

Tiszta szívből adja gazdám, gazdasszonyom, 

Ha el nem fogyasztják, engem szidnak, tudom 

    Ezt követően az első tánc a szakácsnőké volt, mivel ők szinte az egész napot a 

konyhán töltötték. Az ételek közötti időt tánccal mulattatták a vendégek. Úgy volt 

kialakítva az udvar, hogy legyen elég hely a táncnak is. Ezt később kibővítették, 

hogy több asztalt is felszedtek a vacsora végeztével. 

 Éjféltájban került sor a menyasszonytáncra. A szokás napjainkban is él, jelentős 

értékekkel gyarapítván az ifjú pár közös indulását. A menyasszonytáncot is a 

vőfély vezényelte le. A vőlegény és menyasszony keresztapja egy-egy ruhával 

letakart tányért tartottak a kezükben, és a menyasszonnyal csak úgy táncolhatott 

valaki, ha ebbe a tányérba pénzt rakott. A két keresztanya pedig arra felügyelt, 

hogy aki már táncolt a menyasszonnyal, megigyon egy kupica pálinkát. 

Napjainkban ez már kiegészült a menyasszonyi tortával. A menyasszonyi táncot a 

vőfély verse nyitotta meg: 

Egy kis csendet kérek, nagy dologra várok, 

Mindjárt beérkeznek közénk az új párok 

Búszoritó fején az új menyecskének, 

Úgy mutatja be magát a vendégnépnek. 

A menyasszonytáncra férje karján jön be, 
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Míg járják, maradjon tőlük ki-ki félre 

Aztán násznagyuram, vegye át, hogy járja. 

Az egész vendégnép a zene hangjára. 

Tudja azt mindenki, az ős magyar szokást.  

Tánc után tányérba egy marék pénzdobás. 

De már hallom, jönnek, banda, hegyezd a füled, 

Lássuk, tudod-, mi a magyar becsület! 

     Az első táncot az ifjú pár járja, aztán mikor a vőfély elkiáltja, hogy „eladó a 

menyasszony”, akkor jöhet a következő rokon. A vőlegény után a szülők, 

keresztszülők, testvérek, nagyszülők következtek, és csak őutánuk jöttek sorba a 

vendégek. Volt, mikor a menyasszonytánc több óráig is eltartott, ilyenkor 

szünetekkel szakították meg a táncot, hogy a menyasszony tudjon pihenni. A 

menyasszonytánckor többnyire csárdást játszottak a zenészek, de ha látták, hogy 

fárad a menyasszony vagy ha idősebb rokonai táncoltak vele, akkor átváltottak 

lassú számra.  

  A menyasszonytánc végeztével a menyasszony felemelte a ruháját, a vőlegény 

pedig beleöntötte a pénzt, majd a tányért a földhöz csapta. Minél több darabra tört 

a tányér, annál szerencsésebb élete lesz az új párnak. Majd ölébe kapva a 

menyasszonyt befutott vele a házba. Egy idő után már a menyasszony átöltözve, 

menyecskeruhában jött vissza a vendégek közé. Eközben a vendégeknek 

felszolgálták a töltött káposztát. Ezt is vőfélybeköszöntő előzte meg: 

Paradicsomkertből éppen most érkeztem, 

Mely gyönyörű kertnek gyümölcséből ettem. 

Mivelhogy sokáig ott kertészkedtem, 

szép fejeskáposztát bőven termesztettem 

Szép Magyarországnak jó részét bejártam,  

De ilyen káposztát sehol sem találtam. 

De annyit mondhatok, amerre csak jártam, 

Mindenki dicsérte, fülemmel hallottam. 

De nem dicsérem, dicsérje meg magát, 
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Mert belevágattam egy féloldal szalonnát. 

 Tizenkét disznónak elejét, hátulját, 

Keresse meg benne ki-ki fülét-farkát! 

    Hajnalban, a kontyoláskor, az elnevezésnek megfelelően, még a második 

világháború körüli években is valóban kontyba tűzték az új asszony haját, 

kendővel bekötötték a fejét, s a menyasszonyi ruha helyett kontyoló ruhát vett fel.  

Ez volt a menyecskeruha, ami többnyire piros színű volt. 

 Napjainkban már az asszonnyá válást jelképező szimbolikus fejbekötés is gyakran 

elmarad, s a fehér menyasszonyi viseletet az éppen aktuális divatú ruhára cserélik 

le ilyenkor.  

    A kontyolást követően az új asszony feladata volt az úgynevezett komakalács 

felszeletelése, mellyel a lakodalom valamennyi résztvevőjét megkínálta. A 

kemencében sült, házikenyér nagyságú komakalácsot a menyasszony keresztanyja 

sütötte, és a menyasszony rokonai vittek magukkal a vőlegényes házhoz a 

lakodalomba. Napjainkra ez a szokás sajnos már kihalt. 

 

3.4. Az esküvő napjához fűződő hiedelmek, a, cokipohár 

     A lakodalom napjához is számos mágikus cselekedet, jóslás, hiedelem 

kapcsolódott. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a különböző előjeleknek.  

 Ha az esküvő napján esős, borongós volt az idő, azt mondták, az új pár, 

főként a menyasszony élete is olyan szomorú lesz. 

 Ha a násznép után tengerivel megrakott szekér jött az úton, vagy valaki tele 

vederrel ment az utcán, akkor úgy hitték, az ifjú pár gazdag lesz.  

 Rossz előjelnek számított, ha fekete macska szaladt át előttük az úton. 

 Ha bosszúból meg akarták rontani az ifjú párt, a nászmenet vonulása mentén 

lévő ház padlásán éppen akkor ugrasztottak egymásnak két dühös kakast, 

mikor az ifjú pár odaért, hogy nekik is olyan viszállyal terhes életük legyen. 

 Ugyancsak rontó célt szolgált a kútba dobott bezárt lakat, mellyel mindaddig 

megakadályozták, hogy a menyasszonynak gyermeke legyen, míg a lakatot 

ki nem vették, és ki nem nyitották. 
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     Hajnal felé általában a mulatság lassan véget ért. Az új pár közös életük első 

vasárnapján elment a templomba. A mai időkre ez már az esküvő utáni vasárnapra 

tolódik. ilyenkor az ifjú feleség az anyósával megy, aki bevezeti a családi székbe. 

Ezentúl ebbe a székbe kell majd ülnie. Még akkor is, ha ez a széke lejjebb esik, 

mint a szülei széke. Ugyanis falunkban rangsorolva vannak a templomi székek. Ki 

milyen nemesi család volt régen, mennyit adakozott a templomnak, annak előrébb 

jutott hely.  

  Az esküvőt követő vasárnap sem kevesebb munka van a lakodalmas háznál. Az 

asszonyok már korán hozzákezdenek a mosogatáshoz, a takarításhoz, és újra az 

ebédfőzéséhez. Az örömapa pedig elindul hívogatni. Elmegy azokhoz a távoli 

rokonokhoz, régi ismerősökhöz, akik nem voltak hivatalosak a lakodalomba, vagy 

valami oknál fogva nem mentek el (például gyászolnak). Meghívja ezeket az 

embereket ebédre úgynevezett cokipohárra. Az adatközlőim szerint, az ebéd szinte 

ugyanaz volt mint a lakodalmi vacsora. Ha előző este elfogyott, vagy nyáron ha 

megromlott, akkor kora hajnalban frisset főztek. De általában a maradékot 

melegítették meg. Ez a szokás még a mai napig is él kutatópontomon, csak most 

már az éttermi esküvők nagy száma miatt az étterembe viszik az újonnan hívott 

vendégeket. 

  Elkezdődött életük új szakasza, a gyermekek nevelése, a közös küzdelem. 
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4. A HALOTTHOZ ÉS TEMETÉSHEZ FŰZŐDŐ SZOKÁSOK 

NAGYPALÁDON 

4.1. A halál előjelei 

    Az emberi élet harmadik szüksége az egyén életét végérvényesen lezáró halál [1, 

50. o.]. A hozzá kapcsoló hiedelmek közül ma is számos ismert a településen. 

Szinte minden ember fél a végső elmúlástól, és éppen e miatt a félelem miatt 

sokszor úgy véljük, képesek vagyunk megérezni, mikor jön el a halál. 

Nagypaládon régen, sőt napjainkban is úgy gondolják az emberek, hogy a 

környezetünkben élő állatok képesek megjósolni a halál eljövetelét. 

 A kutyák nyugtalan viselkedését rossz előjelnek vélik.  

  A bagoly (a halálmadár) és a denevér megjelenése azonban már több puszta 

jelnél: minél közelebb kerülnek ezek az állatok a házhoz, annál hamarabb 

következik be a halál. 

  Halálmadárral álmodni is rossz előjel, mert aki ezt az állatot látta álmában, 

biztos, hogy elveszíti valamelyik hozzátartozóját. 

De ezenkívül még számtalan más előjel is utalhat a halálra 

     Nemcsak lélekben készülődnek, nemcsak a mások halála körül 

foglalatoskodnak, hanem a sajátjukra is előkészülnek a falubeliek. Az asszonyok 

mind a maguk, mind a férjük, mind a szüleik számára gondosan elkészítik azokat a 

ruhadarabokat, amelyben majd eltemetik őket. Előkészítik a szemfödélnek valót, új 

fehér gyolcsot vagy esetleg lepedőt is félretesznek, amivel majd a házban lévő 

bútordarabokat takarják le.  

     Azt is tudják már, hogy a temetőben kinek hol lesz a helye. Sőt az adatközlők 

emlékeztek olyan emberre is, aki még éltében elkészítette saját koporsóját, és még 

évekig őrizte a padlásán. 

     A halál beállta után azonnal lefogják a halott szemét, mert rosszra 

következtettek abból, ha a halott szeme nyitva maradt. A halott szemének lezárását 

általában közeli hozzátartozók végezték.  

     Nagypaládon néhány háznál még ma is megmaradt az a szokás, hogy a halott 

hajából tincset vágnak és elteszik. Ezt annak érdekében cselekszik, ha esetleg 
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később valaki az elhunyttal álmodna vagy félne tőle, akkor ezt a tincset 

megfüstölik az illető feje fölött.  

     Régen is és ma is szokás az, hogy a halottas házban lévő tükröket letakarják, 

még akkor is, ha már a halott nincs a házban, hanem a temetőben van 

felravatalozva. A tükör letakarása halott körüli teendők egyike, amelyet feltétlenül 

meg kell tenni. A halott állának a felkötése még napjainkban is szokás, addig 

tartják a kötést rajta, míg a hullamerevségtől magától is úgy marad. A halott 

állának felkötéséhez használt kendőt vagy szalagot elégették, esetleg betették a 

halott mellé a koporsóba, mert úgy tartották, hogy ha élő ember hozzá ér, a temetés 

után balszerencse fogja övezni. 

    A halál beállta után a közeli rokonok hozzákezdenek a halott felkészítéséhez. 

Ezt a halott közeli rokonai végzik, ám az is lehetséges volt régen, hogy valakit 

hívtak a faluból a munka elvégzésére. Az utóbbi időben ez a szokás már nem 

nagyon figyelhető meg, kivétel nélkül szinte mindenki maga öltözteti fel a 

halottját. 

 Öltöztetés előtt a halottat mindig megmosdatták, hogy tisztán menjen a 

másvilágra. Teknőbe vagy lavórba meleg vizet öntöttek, és abból egy bevizezett 

kendővel mosdatták meg. Miután ezzel végeztek, a vizet egy félreeső helyre 

öntötték, ezzel is elkerülve azt, hogy valaki belelépjen, átmenjen rajta. Ez rosszat 

jelentett volna. Vannak, akik azt mondják, hogy ha valaki ebbe a vízbe belelép, 

arra rászáll a halott szelleme, és követni fogja mindenhová.  

Azt az edényt, amelyben a víz volt, nem dobták ki, megtartották, de mielőtt eltették 

volna, nagyon alaposan kimosták. 

     A halott felöltöztetésének általános és mindig érvényes szabálya a múltban  és 

ma is, hogy a halottat olyan ruhába öltöztetik, mint amilyen öltözet jellemző rá. Az 

idős nőket feketébe, a férfiakat öltönybe, a legtöbb esetben új ruhába öltöztették. 

Ez így van más vidékeken is [45, 26. o.], [36, 102. o.]. 

Volt arra is példa, hogy fiatal legény halt meg, őt vőlegényi ruhába öltöztették. Így 

volt ez abban az esetben is, ha fiatal leány volt a halott: őt menyasszonyi ruhába 

öltöztették, a fejére pedig koszorút helyeztek. 
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     Ha halott van a faluban, fontos teendő a falu értesítése a halálesetről. Amikor 

valaki meghalt régen, (ez szinte alig változott azóta) szinte azonnal el kellett 

küldeni valakit a családból a falu papjához vagy plébánosához, hogy értesítsék őt 

az eseményről. A pap ekkor szólt a falu harangozójának, aki a harangok 

meghúzásával tudtára adta a falunak, hogy halott van a faluban. A pap ekkor 

mondta meg, hogy mikor lesz a virrasztó.  

     A kórházban elhunytak esetében a halott körüli teendők nagy részét nem 

hagyományosan végzik.  

     Napjainkban már csak a legközelebbi hozzátartozók vesznek részt a halott 

körüli teendők ellátásában. Nagypaládon a reformátusoknál a harangoztatás az 

első teendők közé tartozik mind a mai napig. Ha valaki éjjel hal meg, annak reggel 

nyolc órakor harangoznak először híradót, aki napközben hal meg, annak délben, 

illetve délután, télen négy órakor, nyáron öt órakor harangoznak. 

Amíg a halott a házban van, napjában háromszor harangoznak. Gyermekeknek 

kisharanggal, felnőtteknek nagyharanggal. Férfiaknak háromszor kondítják meg a 

harangot és negyedszerre összehúzzák a kettőt, nőknek kétszer kondítják  meg és 

harmadszorra húzzák össze a két harangot. 

     Hogyha az elhunytat esti harangszó éri, akkor általában még aznap este 

virrasztják és másnap temetik. Ha a harangszó után hal meg, akkor csak másnap  

este virrasztják és harmadnap temetik. Szokásban van, hogy harangoztatnak 

távolban elhunyt hozzátartozóknak is. Annak csak a híradót húzzák meg, ezzel 

jelezve, hogy valaki meghalt.  

A harangozásért fizetni kell az egyháznak megszabott összeget, a harangozónak 

pedig ki mennyit akar. 

     Nagypaládon napjainkban is megmaradt a halottnézés szokása. Ez annyit jelent, 

hogy a falubeliek, rokonok, ismerősök vagy esetleg csak azok, akik  részvétet 

akarnak nyilvánítani, koszorúval vagy virággal elmennek a halottas házhoz. 

Szokás, hogy megnézik a halottat és elbeszélgetnek a hozzátartozókkal. Ilyenkor 

többen látogatják meg a felravatalozottat, mint esetleg a virrasztóban vagy a 

temetésen.  
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      Az elhalálozást követő estén gyűlnek össze a halottas háznál azok a falubeliek, 

akik a felravatalozott halott mellett virrasztanak. 

    A virrasztásra természetesen bárki elmehet a faluból, ám az elfogadott szokás 

mégis az volt, hogy a virrasztásra azok mentek el, akiket meghívtak. Ugyanis 

kutatópontomon szokás volt régen, ami a mai napig is él, hogy az elhunyt 

keresztfia vagy  a keresztlánya férje hívta meg a virrasztóba a rokonokat. A 

virrasztás első része a többé-kevésbé kötött: beéneklésből és imádkozásból áll. 

Ilyenkor a halott mellett a családtagokon kívül csak a férfiak vannak a szobában, a 

nők a másik szobában vagy előszobában ülnek, és onnan hallgatják az éneklést. A 

virrasztáson énekelt egyházi énekek többsége minden faluban ismert, könyvből 

vagy abból kiírt szövegek alapján énekelték és éneklik ma is. 

Amikor a virrasztók a virrasztáson elénekelték a szokásos 4-5 éneket, a pap egy kis 

rövid búcsúbeszédet mond a ravatalnál, imádsággal zárja az úgynevezett első 

éneket. Aztán a férfiak kivonulnak az udvarra, és az asszonyok mennek be a 

ravatal köré. 

A férfiakat kivonulás után fánkkal és borral kínálják meg. 

A virrasztás sajnos napjainkban elvesztette azt a szerepét, hogy a közösség tagjai, a 

virrasztáson megjelent falubeliek enyhítsenek a gyászolók fájdalmán. A virrasztás 

ilyen szempontból ma már csak formális. Általában az évszaktól függően 10-11 

óráig tart a virrasztó. De a közeli hozzátartozók egész éjjel a ravatal mellett 

maradnak. 

4.2. Temetési szertartás 

     A halál beálltakor − írja Kunt Ernő − működésbe lép egy társadalmi 

parancsokat és elvárásokat tartalmazó szokássor, amely a közösség viselkedését és 

tevékenységét szabályozza.[37, 101. o.] Általában leghamarabb a szomszédok 

sietnek a veszteséget elszenvedett család segítségére, és miután értesítették a 

közelebbi rokonokat, velük együtt teszik rendbe a halottas szobát és a házat. Ők 

segédkeznek a halott mosdatásánál, öltöztetésénél és a ravatal elkészítésénél is. A 

gyászolókat nem hagyják magukra, amíg a temetés le nem zajlik. 
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     A temetésre illő elmennie a rokonoknak, még a távolabbiaknak is, valamint a jó 

ismerősöknek, barátoknak. A legközelebbi hozzátartozók már majdnem egy órával 

a gyászszertartás megkezdése előtt abban a helyiségben tartózkodnak, ahol az 

elhunytat felravatalozták. Itt fogadják a temetésre érkező rokonok, illetve 

ismerősök részvétnyilvánítását. Ilyenkor a közelebbi rokonok koszorút vagy 

virágot hoznak, amelyet a még szobában lévő koporsóra vagy mellé tesznek. 

Amikor kiviszik a halottat, a kosarakat és a koszorúkat felakasztják a szőlőlugasra, 

a virágokat pedig az udvaron a koporsó elé, vázába teszik. 

     A falubeliek nagy része ott van a temetésen, főleg ha fiatalabb személy hal meg, 

vagy valaki tragikus körülmények közt hunyt el. Az idősebb asszonyok szinte 

kötelességüknek tartják, hogy elmenjenek a temetésre, attól függetlenül, hogy az 

elhunyt a rokonságukhoz tartozott-e vagy sem. Ha valaki fiatalabb, és tragikus 

körülmények között hirtelen hal meg, akkor természetesen mindig nagyobb a 

gyászoló tömeg. 

     A felravatalozott halottat szemfedéllel, halotti lepellel takarják le, amelyet a 

temetés megkezdése előtt derékig lehajtanak. A koporsó lezárása előtt 

visszahajtják, ismét letakarják a halottat. Régen ollóval kivágták. Voltak, akik 

hosszában és szélességben benyírták az elhunyt fejénél úgy, hogy aláhajtva az 

arcot ne takarja be. De előfordult olyan eset is, hogy körben vágták ki az arcnál. 

Ezt nem a közvetlen hozzátartozó, hanem valamelyik közelebbi nőrokon végezte. 

Adatközlőim szerint azért, hogy az élő ne így nézzen utoljára a halottra. 

Mielőtt lezárják a koporsót, a hozzátartozók utoljára megfogják vagy megérintik a 

halott kezét, arcát, sokan meg is csókolják, rá is borulnak. Ilyenkor általában 

hangosan zokognak, mert ez jelenti a végső, személyes búcsút, ekkor vethetnek rá 

még egy utolsó pillantást. A leszögezett koporsó tetejére felerősítik a legközelebbi 

hozzátartozó koszorúit. 

   Nagypaládon szokás, hogy a koporsó lezárása előtt fényképet készítenek a 

halottról. A rokonok rendszerint családtagonként állnak a koporsóhoz, a követlen 

hozzátartozók mindegyik fényképen ott vannak. Előbb bent a házban készítenek 

fényképet a nyitott koporsónál, majd kint az udvaron is, főleg abban az esetben, ha 
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az elhunyt fiatal volt. Ezután leszegezik a koporsót és kiviszik a házból. A 

koporsót a távolabbi rokonok viszik ki az udvarra, úgy, hogy a halott lábbal előre 

legyen. A ház előtt egy nagy asztalra teszik, szintén lábbal az utca felé. A koporsó 

mögött, a halott fejénél egy kisebb asztal és két szék van a pap és a kántor részére. 

Az asztalt egy fehér horgolt vagy csipketerítővel takarják le. Néha vázába virágot 

tesznek és azt is az asztalra helyezik. A lugasok és a ház fala mentén lócák vannak 

letakarva háziszőttes pokróccal az idősek részére. A koporsó két oldalán a 

közvetlen hozzátartozók állnak. Az idős közeli asszony hozzátartozók széken 

ülnek. A rokonsági fok egy bizonyos szintjéig a rokonok rendszerint tudják, hogy 

kinek van helye a koporsó mellett. Ez íratlan szabály, de mindenki tudja a helyét. 

   Eközben az udvaron már gyülekeznek a végtisztességet tévők. Amikor a pap 

megérkezik, már mindenki a helyén ül, ilyenkor már mindenki néma csendben 

várakozik. A lelkész megérkezése után már nem illik senkinek az udvarra bemenni. 

Aki elkésik, az már csak a kapu körül vagy az utcán áll meg. A temetésről nem 

illik elkésni. A pap is mindig pontosan kezdi a szertartást. 

    A temetési szertartás mindig a délutáni órákban kezdődik a halottas háznál, télen 

mindjárt ebéd után 1-2 órakor. 

    A temetés kezdetét harangszó jelzi, gyülekezőt harangoznak az elhunyt 

templomában. Amikor a harangszó elhallgat, akkor a pap bemegy az udvarra, ha 

hamarabb érkezik, a kint álló férfiakkal beszélget. A lelkész után a férfiak 

bevonulnak az udvar belső részébe. A presbiterek is az utcán várják a papot, és 

együtt mennek be az udvarba. A temetésen elhangzó énekeket általában a kántor 

választja ki, ő kezdi és diktálja az énekeket. Nagypaládon ilyen énekeket 

énekelnek: „Fel, fel, emeljetek feljebb …” kezdetűt,  a 90. zsoltárt.   A „Te benned 

bíztunk…”kezdetűt 

     A lelkész igeolvasás és a prédikáció után elbúcsúztatja az elhunyttól a 

hozzátartozókat, szomszédokat, rokonokat és a gyülekezetet. Búcsúzáskor a közeli 

hozzátartozókat néven sorolja a rokonsági fokozat alapján. A lelkész megemlíti 

azokat a távolban élő hozzátartozókat is, akik nem lehetnek jelen a temetésen, 

ezután áldással majd énekléssel fejeződik be a szertartás. 
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     Az adatközlőim szerint temetéseken nagyon figyelték az öregasszonyok, hogy a 

legközelebbi hozzátartozók mennyire siratják az elhunytat. Ha valaki nagyon 

jajveszékelt, azt megszólták, de ugyanígy járt az is, aki szerintük nem sírt eléggé. 

Ezért a legközelebbi hozzátartozók igyekeztek megfelelő mértékben sírni, hogy ne 

vegye őket szájára a falu. A temetés után ugyanis az is beszédtéma volt a faluban, 

hogy ki mennyire siratta a hozzátartozóját. Ha viszont az elhunyttal valamelyik 

hozzátartozó vagy rokon köztudottan nem volt jó viszonyban, az pedig mégis 

nagyon sírt, akkor azért szólták meg, hogy nem szerette az elhunytat, és mégis 

színészkedik. Nagyon nehéz megfelelni a közösség elvárásainak. Adatközlőim 

elmondása szerint azt is figyelték, hogy a rokonok közül mindenki ott van-e a 

temetésen, s ha valaki távolmaradt, akinek illett volna ott lenni, akkor azt 

megszólták, s ez a mai napig így van. 

     Régen szokásban volt, hogyha fiatal halottat temettek, lányokat és fiúkat hívtak 

a temetésre. Ilyenkor ők vitték a koporsót. Ezek a fiatalok a családtól kaptak egy 

fehér díszkendőt. A fiatal temetésén a temetési menet rendje is némileg módosult. 

A fiatal lányok fehér ruhában a koporsó előtt mentek, ők vitték a virágokat, a  

koszorúkat. Utánuk mentek a fiúk. Hat fiú három rúdon vitte a koporsót. Útközben 

gyakran váltották egymást. Ez a szokás még napjainkban is él. Ha fiatal hal meg, 

az ismerős lányok, osztálytársak a koporsó előtt mennek, viszik a koszorúkat, 

virágcsokrokat. Valakinek  ̶  egy távolabbi rokonnak vagy az osztályfőnöknek – a 

kezdeményezésére a fiatalok értesítik egymást, a megbeszélt időpontban 

találkoznak a halottas ház környékén, és együtt vonulnak be az udvarba. Ma már 

nem szokás visszahívni őket a torba. 

     Régen és napjainkban is a halottat a koporsóban meghatározott személyek 

vitték le a halottas udvarról. Régen rúdon vitték ki egész a temetőig, napjainkban 

már csak az udvarról viszik ki rúdon, aztán felteszik a halottas szekérre, ami már 

kinn várakozik az utcán. Ezek az emberek általában a halott férfirokonai, 

szomszédjai. A koszorúkat, virágokat a kocsi tetejére pakolják.  

     A búcsúztatás után elindult a temetési menet. A koporsó után a halott közeli 

rokonai, távoli hozzátartozói, szomszédok, falubeli ismerősök mennek, hogy a 
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koporsót követve kikísérjék a halottat az utolsó útjára. A menetet a pap és a kántor 

vezeti, őket a férfiak követik. Utánuk halad a halottas kocsi, melyet a közeli 

hozzátartozók követnek. Hátrább állnak a távolabbi rokonok és a falubeliek. 

     A szekér egészen a sírhoz viszi a koporsót, ahonnan a rúddal veszik le és teszik 

rá a sír szájára, a sírgödör fölé, ahol a pap még egyszer imádkozik a halott üdvéért. 

A koporsó alá köteleket tesznek, és mikor kihúzzák a rudakat, ezekkel a kötelekkel 

engedik le a sírba. A koporsó leeresztését a sírgödörbe énekszó kíséri. A sírt ásó 

rokon férfiak rápakolják a földet a koporsóra.  

    Nagypaládon még szokásban maradt, hogy aki esetleg fél a halottaktól, az egy 

marék földet szór a koporsóra, hogy ne kísértse az elhunyt. Felállítják a fejfát, 

amely már meg van jelölve, és a rudakat, amelyeken kihozták a koporsót,  

leszúrják a sírba, amire felakasztják a koszorúkat. A közeli rokonok végig a sírnál 

maradnak. Aztán elindulnak haza a torra, amelyen a távoli és közeli rokonok, 

barátok, más falvakból érkezettek vesznek részt. 

   A temetés után a meghívott emberek elindultak a halottas házhoz, hogy megüljék 

a halotti tort. A halotti toron lényegében azok voltak, akik a virrasztáson is részt 

vettek. Általában a torra napjainkban és régen is külön meghívták a sírásókat és a 

papot is. Amíg a temetőben zajlott a szertartás, addig az arra felkért személyek 

(szomszédok, barátok) a háznál készültek fel a torra, az étkezésre, a vendégek 

fogadására. A ház bejáratához egy lavórba vizet tettek, hogy étkezés előtt 

mindenkinek legyen alkalma megmosni a kezét. 

     A toron a résztvevők jelenlétükkel osztoztak a hozzátartozók gyászában, a 

beszélgetés, iszogatás enyhítette a hozzátartozók fájdalmát. 

     A halottak hozzátartozói a halálesetet követően hetekig, hónapokig, sőt évekig 

meggyászolják a halottat. Ez azt jelenti, hogy a gyász ideje alatt bizonyos 

megkötésekhez tartják magukat. 

     A gyász ideje természetesen attól függ, hogy ki milyen rokonsági kapcsolatban 

állt a halottal. Az is számít, hogy a gyászoló milyen idős. Közeli hozzátartozókat, 

családtagokat legalább egy, de az sem ritka, hogy két évig gyászoltak a rokonok, a 

halott felesége, gyermekei, férje stb. Ha valakinek a nagyszülője halt meg, akkor 
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általában hat hónapig kellett gyászolni, míg távolabbi hozzátartozókat, például 

keresztszülőket, unokatestvéreket egy-két hónapig gyászoltak. Ez ismert más 

vidékeken is [9, 129. o.]. 

     Ha valaki gyászolt, nem mehetett mulatságba, nem énekelhetett vidám dalokat, 

nem járhatott cifra ruhában, csak sötét színűben, feketében. A gyásszal kapcsolatos 

igen szigorú előírásokat be kellett tartani, mert ha valaki nem tett eleget a 

kötelességének, a falu, a közösség megszólta és kiközösítette. Azonban az 

adatközlők hangsúlyozták, hogy a fent említett gyásszal kapcsolatos előírások csak 

formaságok: az igazi gyásznak a szívünkben kell lennie. 

     Nagypaládon még napjainkban is a legtöbb ember otthon, családja körében hal 

meg. A nagybeteget, haldoklót a kórházból is hazaviszik, hogy szerettei között 

fejezze be földi életét. A halál beállta után a közeli női hozzátartozók fekete ruhát 

öltenek. A férfiak öltözetén nem igen látszik a gyász, de azért az idősebb 

korosztály nem visel színes öltözetet. 

     Az elhunytat ma is otthon ravatalozzák fel, a ravatalozáshoz szükséges kellékek 

többnyire minden háztartásban megtalálhatók. A ravatal elkészítésének módja 

nemzedékről nemzedékre hagyományozódik. 

     A virrasztás szintén a halotthoz fűződő szokások részét képezik, és a mai napig 

megőrződött. A falusi emberek (főleg az idősebbek) kötelességüknek tartják, hogy 

tiszteletüket tegyék a halottas háznál. Harangszó és virrasztás nélkül senkit sem 

temetnek el. Régen két estét virrasztottak, ma már csak egyet. Napjainkban a 

kántor kap fő szerepet a virrasztásokon, mivel ő vezényli le az énekléseket, 

általában van egy segédje is, aki diktálja az ismeretlen énekek szövegét. 

     A halotti tor megtartása is része a temetésnek, amelyen többféle ennivalót 

szoktak felszolgálni. Régen csak töltött káposztával és házi borral kínálták a toron 

résztvevőket, de napjainkban már előétellel (főtt tojás, különféle felvágottak) és  

üdítőkkel is. 

     A halottas rítusokhoz fűződő hiedelmek mind a mai napig fellelhetők. A 

különböző elhárító, tiltó, az élők nyugalmát biztosító cselekvéseket többnyire 

elvégzik, de tulajdonképpeni funkciójuk a reformátusoknál már feledésbe merült. 
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     A nagypaládi  temetési szokásokat elemezve elmondható, hogy a halálhoz és 

temetéshez fűződő hiedelmek, hagyományok szervesen illeszkednek a magyar 

nyelvterület szokás- és hagyományvilágához. 

Végezetül az összegyűjtött és feldolgozott anyag alapján elmondható, hogy egy 

hagyománytisztelő, egymásra odafigyelő, összetartó közösség nemcsak az élettel, 

hanem a halállal járó megpróbáltatásokat is elviselhetőbbé tudja tenni tagjai 

számára. A vizsgált közösség tagjai tudják, hogyan viszonyuljanak hozzátartozóik 

halálához, mennyire fontos emlékeik megőrzése, tiszteletben tartása. 

4.3. A temetők bemutatása 

A temetők művelődéstörténeti jelentőségük mellett a megszentelt tér darabjai, és 

ebben a tekintetben önálló jelentést hordozó szegmensei a helyi hitéletnek. 

Temetőink képe eleve magán viseli a falu felekezeti tagoltságának jellemző 

vonásait.[31, 208. o.] 

     Annak magyarázatát, hogy milyen okok eredményeként alakultak ki a 

temetkezésre szánt terület sírjai között különböző, szembetűnőileg összetartozó, 

illetve elkülönülő csoportok, mindenekelőtt az adott  falu helyi társadalmi rendjét 

alakító s jellemző erőkben kereshetjük. Nagypaládon a  temető területén belül 

egymástól jól megkülönböztethetőek voltak a más-más felekezetű lakosok által 

használt részek. A temető kijelölt területén temették a keresztelő és a serdülőkor 

elérése között elhunyt gyermekeket. A temető kerítéséhez temették régen az 

öngyilkosokat. A temetőn  kívülre, a temető árkába pedig a kereszteletlenül elhalt 

csecsemőket, halva születetteket temették. 

     A temető területe egyúttal gazdasági hasznot is hajtott. Felette a birtokos 

egyház, illetve község rendelkezett. A temetőt kaszálóként használták. 

Temetőinkben különböző sírtípusokat találunk. Ezeknek a legutóbbi évtizedekig 

elenyésző részét képezték a városi, polgári hatást mutató mauzóleumok, kripták. 

Az ilyen épített, falazott aknájú, illetve belső területű temetkezési helyiségeket 

mindenekelőtt a vidéki birtokosok, nemesek, vagyonosabb falusi mesterek 

emeltették maguknak, családjuknak. 
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Egy falu kialakulásának elengedhetetlen feltétele a temető létrehozása, így a 

temetők egyidősek a falvakkal. Persze az lehetséges, hogy egy falu jelenkori 

temetőjének helyszíne nem egyezik meg a régebbi temető helyszínével. Így van ez 

Nagypaládon is, az adatközlők elmondása szerint Körülbelül 300 évvel ezelőtt a 

falu temetője a mai parókia kertjében volt, a papokat, gondnokokat, magasabb 

rangú tisztviselőket pedig egyenesen a templom tövében temették el. Volt még egy 

zsidó temető, melynek nyomai a mai napig megtalálhatók a jelenkori                                                                                                                                                                                                                      

Nagypaládon napjainkban két temető van, melyek körülbelül másfél évszázada 

állnak fönn. Mindkettőt drótkerítés veszi körül, mely nem is régi építésű. 

Kijelölésük idején valószínűleg a falu két szélén voltak, mára azonban már a falu 

részét képezik. Újabb utcák alakultak ki körülöttük.                                                                                                                                    

    1. Az egyik temető, az Új-temető, másfél hektáros földterületen fekszik, négyzet 

alakú, nyugati és északi oldalát utca határolja, keleti és déli oldalán kertek terülnek 

el, és lakóházak állnak. Nincs részekre tagolva, gyermek sírok, református, 

katolikus és zsidó sírok egyaránt megtalálhatóak. A református - katolikus sírok 

megoszlásának aránya 90% : 10%. Fákban és bokrokban gazdag terület ez, 

orgonafák, fenyőfák és örökzöld bokrok díszítik. A bejáratnál emlékmű áll az 

1914-es első világháborúban elesett nagypaládi lakosok emlékére, melyet a 

KMKSZ nagypaládi alapszervezete emeltetett 1991-ben. A temető hátulsó 

részében a holokauszt 60. évfordulójára állított kopjafa található. 

    2.A másik temető, az Öreg-temető, amely két hektáros fölterületet foglal el, 

egyik végén keskenyedő téglalap alakú, északi és déli oldalán lakóházak állnak, 

keleti oldalát utca határolja, nyugati részét pedig kertek. Egy részén a régi zsidó 

temető maradványai találhatók, ide ma nem temetkeznek. Másik része vásártér 

volt, melyet az egyház megvásárolt és temetkezési helyként alkalmaz a mai napig. 

Itt több  a református sir (80% ), a katolikus sírok száma kevesebb mint (20%), 

mivel a községben túlnyomó rész reformátusok élnek.  

A bejáratnál a második világháborúban, 1941 és 1945 között, életüket vesztett, 

valamint az 1944-47 közötti munkatáborokba elhurcolt és ott elhunyt nagypaládi 

lakosok névsorát tartalmazó emlékmű áll. Ebben a temetőben található egy kripta 



63 
 

is, a Deák család kriptája, amelybe utoljára körülbelül tíz éve temettek, mára már 

teljes mértékben le van zárva a fertőzésveszély miatt. 

Hogy ki hová temetkezik, az függ attól, hogy melyik temetőhöz közelebb lakik , és 

függ persze attól is, hogy kinek hová vannak eltemetve hozzátartozói. 

A sírhelyek kijelölése mindkét temetőben azonos rendszer szerint működik: 

nagycsaládi temetkezés jellemző. Az egy családba tartozó személyek egymás 

mellé kerülnek, a házaspárok általában egy sírban fekszenek. A régebbi 

családoknál az is megfigyelhető, hogy oda temetkeznek, ahol őseik nyugszanak. 

Ebben az esetben ráásással ugyanabba a sírba helyezik el a holttestet, ahol már van 

egy test. Egy-egy sírba azonban kettőnél több halottat nem temetnek. Ez a 

nagycsaládi temetkezés a magyar nép ősi szokásainak egyik fontos motívumai. 

4.4. Sírversek 

          Régen a fejfákra csak a legfontosabb adatok kerültek fel. Napjainkban újra 

terjedőben vannak a sírversek. Gyakran előfordul, hogy a gyerekek egy közös 

síremléket állítottak a két szülőnek. A sírköveken kétféle sírfeliratot találunk: első 

személyes és közlő. A versfaragók írott és nyomtatott betűket egyaránt használtak. 

Általában nem követték sem a helyesírást, sem az elválasztás szabályait. Egy sorba 

annyit írtak, amennyi kifért. 

 .Rövidités a sírfeliratok főbb sajátosságai 

Szül = Született 

MH = Meghalt 

BP = Béke poraira 

BH = Béke hamvaira 

 Kezdő szöveg (toposz) 

A.B.F.R.A ̶  ezután jön  ̶  Itt nyugszik. 

 Az elhunyt ( ak ) adatai, életkora, az elhalálozás időpontja. Esetleg ha a 

hozzátartozók közül még van valaki a sírban, akkor annak az adatai 

ugyanúgy. 

   Záró szöveg   ̶   Béke poraira. 

A sírfeliratok általában rövidek, egyszerűek, az előadásmód prózai. [45,  83.o.] 
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 Íme néhány példa: 

A.B.F.R.A. 

Itt nyugszik 

Oroszi Sándorné 

sz. Nagy Emília 

élt 53 évet 

Meghalt 1953.XII.16 

és fia 

******** 

Oroszi Sándor 

élt 55 év, M.R.1973 

Béke poraikra 

A.B. F. R. A. 

******** 

Juhász Lajosné    Juhász Lajos 

Szül. Deák Mária 

sz. 1904-1970   sz. 1902-1956 

Ti nemesen küzdöttetek 

Végig az életet és nekünk 

Adtátok szíveteket és minden 

Melegét legyen a tietek a 

Béke és a csöndes nyugalom 

Emeltették gyermekeitek 1970 

*********** 

A.B. F. R. A. 

Itt nyugszik 

Juhász Lajos 

1938-1967 B.P 

Egyetlen célom volt az életben 

szerettem volna emberül élni,  
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ember maradni. 

Az utódok dolga eldönteni mennyire sikerült. 

Nagypaládon találtam olyan feliratot is, hogy a záró rész után szöveg vagy vers 

következik. Megjelölik azt is, hogy ki emeltette az emlékművet. Például: 

A.B. F. R. A. 

Domokos József 

1956 VII.23 ̶ 2011V.18. 

Elmentél tőlünk ezen a csendes hajnalon, 

Köszönni, búcsúzni sem volt alkalom, 

Az idő nem gyógyítja sebeinket. 

Mert te igazán szerettél bennünket, 

Egy célod volt, a családért élni, 

Ezt a halál tudta csak széttépni. 

Szerető apa voltál csodálatos nagyapa, 

Bánatos családod nem feled el soha. 
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5.AZ ÉLET FORDULÓIVAL KAPCSOLATOS KIFEJEZÉSEK 

ELEMZÉSE 

5.1. A szavak vizsgálata jelentésük és eredetük szerint 

         5.1.1 A születéssel kapcsolatos szavak 

babona [’~k,’ ~t, ’~ja] fn 

’Bizonyos dolgoknak természetfölötti hatást tulajdonító hiedelem’: Az 

anyósa igen hisz a babonába. 

Et.: Szlovák vagy ukrán jövevényszó, vö. szlovák babona,’. Igei származéka 

a megbabonáz [EtSzt. 62. o.] 

baba [’~k,’ ~t, ’~ja] fn  

        1. Játékbaba: A kislány hajas babával játszik. 2. Csecsemő, kisbaba:         

Kéthónapos a babájuk. 3. Valakinek a szerelmese, szeretője: Meglátogatta  a 

babáját.  

Et.: Hangutánzó szó [EtSzt. 62. o.]. 

bába [’~k,’ ~t, ’~ja]  fn 

1. Szülésznő: Bába segítette világra a gyereket.  

Et.: Szláv jövevényszó, vö. óegyházi szláv baba ’dajka’, szlovák baba 

’vénasszony; szülésznő’[EtSzt.62.o.]. 

babusgat  [~ok, ~ol, ~ott] ige 

            ’Ölelgetve, csókolgatva dédelget valakit: A fiam nem szereti, ha 

babusgatják.             

    Et.: Származékszó,  mely   a baba főnév alapján keletkezett az -s 

kicsinyítő képzővel és a -gat gyakorító igeképzővel [EtSzt. 63. o 

betegágy  [~at; ~a] fn  

        ’Szülés után a nő kb. hathetes pihenése’: Csak két hétig feküdt 

betegágyat- 

Et.: összetett szó, előtagja: beteg ismeretlen eredetű, utótagja: ágy       

[EtSzt. 87.o.]      

bebugyolál [~ok,~sz,~t] ts ige 
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  ’Betakargat, takaróba göngyöl valakit, valamit’: A hidegbe jól    

bebugyolálta a gyereket. [EtSzt. 82.o.]      

 

bölcső  [~k, ~t, ~je ] fn 

        Fából készült, ív alakú talpon ringatható gyerekágy’: Régen a 

gyermeket bölcsőbe ringatták  

       Et.: Török jövevényszó Az l járulékhang betoldása későbbi 

fejlemény, vö.     gyümölcs. [EtSzt. 93. o.]. 

csecsemő [ ~k, ~t, ~je ] fn 

Egyévesnél fiatalabb gyermek: A csecsemő legjobb tápláléka az 

anyatej. 

Et.: Összetett szó, előtagja a csecs, utótagja az emő ’szopó’, 

ismeretlen eredetű [EtSzt. 125. o.]. 

gyermek [~ek, ~et, ~e ] fn 

’Gyerek, nem felnőtt személy: A gyermek korán meghalt. 

Et.: Török jövevényszó. A ma általánosan használt gyerek 

alakváltozat létrejöttének módja tisztázatlan [EtSzt. 253. o.] 

gyermekágy ~ fn 

1. Gyerekágy: A rácsos gyermekágyat az ablak közelébe tették. 2. 

Szülés utáni állapot. Az anyuka még gyermekágyba fekszik, az 

anyósa főz. 

Et. Összetett szó, előtagja: gyermek, , utótagja: ágy,. [ESz., 252 

. o.] 

elvetél ~ ige  

 ’Életképtelen magzatot hoz világra, illetve terhessége 

megszakad’: Terhességének harmadik hónapjában elvetélt. 

Füröszt ige ‛ 

                megtisztít’. Pl.: A bába megfürösztötte a gyermeket. 

Et.: származékszó [ESz., 238. o.] 
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gondoz  ~[-ok, -ol, -ott ] ts ige 

       Gondját viseli valakinek, valaminek, ellátja a vele kapcsolatos 

tennivalókat. A kisgyermeket gondozni kell.  

      Et.:.  Szófajváltással, keletkezett . [EtSzt. 241. o.] 

igézet  ~fn) 

       . Varázslat. Igézet alatt áll..  

          Et.: Származékszó, alapszava az ige főnév, mely itt feltehető eredeti 

’varázsszó’ jelentésében figyelhető meg, [EtSzt. 303. o.] 

igéz  [-ett] ts ige 

          Varázsol, ráolvas.   A cigány asszony megigézte.  

          Et.: Származékszó, alapszava az ige főnév, mely itt feltehető eredeti                     

’varázsszó’ jelentésében figyelhető meg [EtSzt. 303. o.] 

javasasszony [-ok, -t] fn 

               Kuruzslással foglalkozó nő. A javasasszonytól kértek segítséget, ha 

a  gyermek megbetegedett. 

             Et.: Származékszó, melynek alapszava a jó melléknév jav- ~ jov- 

tőváltozata, végződése pedig az -s névszóképző [EtSzt. 325. o.] 

kelengye [~ʹk; ~ʹt;~je] fn  

 Latin jövevényszó.. [EtSzt. 359. o.] 

Pl.: A kelengyébe tették a gyermeket. 

keresztanya [[~ʹk; ~ʹt;~’ja.] fn, keresztanyja 

1. A megkeresztelendő gyermeket keresztvíz alá tartó nő. 

Keresztanyjától új ruhácskát kapott.  

Et.: összetett szó [ESz., 366. o.] 

keresztapa [ ~’k, ~’t,.]  fn, keresztapja 

1. A keresztanya mellett álló s a gyermekért vele együtt 

felelősséget vállaló férfi.: Gyerekkorában gyakran vigyázott rá 

a keresztapja.  

Et.: összetett szó [ESz., 366. o.] 

keresztel [-t] ts ige  
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1. (Pap) a keresztség szentségében részesít valakit. A vasárnap 

délelőtti istentisztelet után keresztelték.  

Et.: Szláv jövevényszó, [EtSzt. 365. o.]. 

keresztelő  [ -k, -t, -je .] fn 

(Templomi) szertartás, melyen valakit megkeresztelnek, illetve 

az ezt követő otthoni ünnepség.: Vasárnap lesz a keresztelő.  

Et:. Szláv jövevényszó [EtSzt. 365. o.]. 

keresztvíz  fn 

Kereszteléskor használt víz.: A pap a keresztvízből néhány 

cseppet a gyermek homlokára tett.  

Et.: Összetett szó, előtagja a kereszt, utótagja pedig a víz főnév. 

[EtSzt. 365. o.]. 

koma  [~’k, ~’t, ~’ja] fn 

 Keresztkoma. A gyermek keresztapja komám nekem 

Et.. Szláv jövevényszó [EtSzt. 382. o.]. 

pólyapárna [~ʹk; ~ʹt; ~ ʹja] fn  

        Et.: Szláv jövevényszó [EtSzt. 582. o.] 

      Pl.: A kelengyéhez tartozik a pólyapárna. 

pap  [~ok, ~ot, ~ja] fn 

 1. Vallási, szertartásokat végző, képesített egyházi személy. A 

katolikus pap keresztelte 

         Et.: Szláv jövevényszó [EtSzt. 549. o.] 

pelenka [ ~’k, ~’t, ~’je] fn 

      ’Csecsemő, kisgyermek alsótestére csavart nedvszívó kendő.: 

Régen vászonból készítették a pelenkát. 

Et.: Szláv jövevényszó, [EtSzt.562.o.] 

szül  [-ök, -sz, -t] tn és ts ige  

       Magzatát a méhéből a világra juttatja. Nehezen szült. 

       Et.: Ősi, ugor kori szó.. [EtSzt. 717. o.] 

szülésznő [-k, -t, -je]  fn 
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’Szülés levezetésére és az ezzel kapcsolatos egyéb teendők 

ellátására szakképesített női egészségügyi dolgozó.: A szülésznő 

már ott sürgölődött a vajúdó kismama körül.  

 

szoptat [-ok, -ol, -ott]  ige  

Gyermeket tejjel táplál. Az anyuka három óránként szoptatja 

újszülött gyermekét  

Et.: Igei származékai a műveltető képzővel alakult szoptat. 

[EtSzt. 705. o.] 

teknő [-k, -t, -je ] fn 

Fatörzsből kivájt vályúszerű háztartási eszköz.: Volt, hogy bölcső 

híján, a gyermeket a teknőbe fektették. 

Et.: Török jövevényszó [EtSzt. 735. o.] 

terhes [-ek, -t] fn 

       Terhes nő. : A terhes nők is dolgoztak. 

Et.:  Származékszó [EtSzt. 740. o.] 

vajúdik [-ott] tn ige  

    ’Szülési fájdalmai vannak.: Sokáig vajúdott szegény. 

Et.: Származékszó, melynek alapszava a már nem élő, ismeretlen 

eredetű vajik ’kínlódik valamivel. [EtSzt. 785. o.] 

várandós  mn  

’Méhében magzatot viselő nő. : A várandós anyát kímélni kell.  

        Et.: Ismeretlen eredetű [EtSzt. 790. o.] 

vászon [vásznak, vásznat, vászna] fn 

’Vékony pamutszövet.: A vászonból varrták a gyermek pelenkáját. 

Et.: Valószínűleg jövevényszó, az átadó nyelv azonban bizonytalan. 

[EtSzt. 792. o.] 

vérzik  ige vérezni 

       Vér folyik valakiből, valamiből. Szülés közben erősen vérzett. 

. Et.:  Ősi, finnugor kori szó. [EtSzt. 795. o.] 
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5.1.2. A lakodalommal kapcsolatos szavak 

áld  [-ott] ts ige 

       Áldást kér valakire.: A pap megáldotta az ifjú párt. 

      Et:  Ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel [EtSzt. 32. o.]. 

áldás  [-ok, -t, -a] fn 

Istentől származó kegyelem, jóakarat.:A pap Isten áldását kéri az életükre. 

anyós  [-ok, -t, -a] fn 

A házastárs édesanyja.: A anyósának átadta a menyasszonyt. 

Et.: Származékszó [EtSzt. 47. o.] 

ara  [~’k, ~’t, ~’ja .] fn  

’Menyasszony.’: Már kihalóban van az ara megnevezés. 

Et.: Ősi, ugor kori szó [EtSzt. 49. o.]. 

asszony [-ok, -t, -a .] fn 

’Férjes, özvegy vagy elvált nő’.:  Már évek óta asszony  

Et.: Alán jövevényszó. [EtSzt. 56. o.]. 

ajándék  [-ok, -ot, -a ] fn 

’Valakinek ingyen, szívességből, figyelmességből, szeretetből adott 

dolog’.: A lakodalomba pénteken viszik az ajándékot. 

Et.: Származékszó [EtSzt. 30. o.]. 

anyakönyv [-ek,-et,-e] fn 

’Személyek adatait tartalmazó hatósági nyilvántartó könyv.’:, 

Házasságkötésüket bevezették anyakönyvbe.  

Et.: Nyelvújítás kori szóösszetétel [EtSzt. 47. o.]. 
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banda  [~’k, ’~t, ~’ja] fn 

’Zenekar’.: A lakodalomban fáradhatatlanul húzta a banda a 

talpalávalót.   

Et.: Olasz jövevényszó [EtSzt.6 7. o.]. 

bor [-ok, -t, -a .] fn 

’Érett szőlő, ritkán más gyümölcs levéből erjesztett szeszes ital.’: A 

lakodalomba bort szolgáltak fel. 

Et.: Török jövevényszó. [EtSzt.88. o.] 

boszorkány  [-ok, -t, -a .] fn 

’Rosszindulatú, emberfeletti hatalmú öregasszony.:’A menyasszony 

fét, hogy a boszorkány megátkozza. 

Et.: Török jövevényszó [EtSzt. 91. o.]. 

böjt [-ök, -öt, -je  .]fn 

’Húsevési tilalom vagy táplálkozáscsökkentés.’ A vallási 

törvények bizonyos napokra böjtöt rendelnek el.  

Et.: Német jövevényszó.[EtSzt. 92. o.]. 

búcsúztat  [-ott] ts ige 

1. Jókívánságokkal ünnepélyesen elköszön valakitől. Az esküvő 

előtt búcsúztatják a vőlegényt. 2. Temetési beszédet mond 

valakinek a tiszteletére. Az elhunytat legjobb barátja 

búcsúztatja. .  

                          Et.: Török jövevényszó.  [EtSzt. 96. o.]. 

cigányzene fn 
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’Főleg cigány muzsikusokból álló zenekarok által játszott, népies 

magyar műdalokból álló zene’.: A lakodalomba cigányzenekar volt. 

Et.:Szláv jövevényszó. [EtSzt.108. o.] 

csalfa  [~’k, ~’t, ~’n]  mn, fn. 

           Hűtlen. : A csalfával ne kezdj 

          Et.: Összetett szó. Előtagja a csal igenévszó,utótagja valószínűleg a fa 

főnév [EtSzt. 116. o.]. 

csók  [-ok, -ot, -ja] fn. 

 ’Búcsúzáskor Így is bűcsűznak’.: Anyai csókkal búcsúzott tőle.  

      Et.: Ősi, ugor kori szó [EtSzt. 129. o.]. 

csokor   [csokrok, csokrot, csokra] fn 

’ Levágott száras növények egybefogott csomója’. Szép a menyasszony 

csokra  

Et.: Vitatott eredetű [EtSzt. 129. o.]. 

csiga  [~’k, ~’t, ~’ja]  fn 

Csiga alakú tészta. Csigatésztát készít a lakodalomra. 

Et.: Bizonytalan eredetű [EtSzt. 116. o.]. 

eljegyez [-zett] ts ige  

’Férfi nőt menyasszonyául fogad.’: Eljegyezték egymást:  

           Et: Szóhasadással jött létre [ESz., 325.o.]. 

eskü   [-k, -t, -je ] fn 
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’Istenre mint tanúra vagy valamely szentnek tartott dologra hivatkozó 

ünnepélyes kijelentés, ígéret’. : Házassági esküjéhez hű maradt 

mindig. 

         Et.: Származékszó, alapszava az esik, -sz végződése igeképző [EtSzt. 186. 

o.]. 

esküvő  [-k, -t, -je ] fn  

          ’ Házasságkötési szertartás.’ Nyáron volt az esküvőjük.    

         Et.: Származékszó, alapszava az esik, -sz végződése igeképző [EtSzt. 

186. o.]. 

falu [-k, -t, -ja ] fn  falvak vagy  

      ’A városnál kisebb település, melynek lakói főleg mezőgazdasággal 

foglalkoznak’.: A falusi lakodalmakat sátor alatt tartották.. 

Et.: Ősi, ugor vagy finnugor kori szó [EtSzt. 191. o.]. 

gyűrű  [-k, -t, -je ] fn   

’ Ujjra húzható, karika alakú ékszer.’: Szép gyűrűt kapott a 

vőlegényétől.  

Et.: Török jövevényszó [EtSzt. 256. o.]. 

házas  mn 

’Olyan, akinek házastársa van.’: Ő még nőtlen, de a bátyja már házas. 

Et.: Származékszó jelentésének [EtSzt. 273. o.]. 

hagyomány  [-ok, -t, -a ] fn 

Régebbi korok szellemi vagy szokásbeli öröksége.: A búcsúztató régi 

hagyomány. 

Et.: Ősi, uráli kori szó [EtSzt. 259. o.]. 
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hivatalos  [-ak, -at, -an ] mn 

 ’Hivatalos valahova, valamire: meghívták rá.’: Hivatalos vagyok az 

esküvőre. 

Et.: Bizonytalan eredetű, esetleg ősi uráli kori szó [EtSzt. 283. o.]. 

háztűznéző [-t, -je] fn  

1. A házasulandó férfi első látogatása a menyasszonyjelölt házánál.: A 

fiatalember háztűznézőbe ment. 2. A menyasszony családjának 

látogatása a vőlegény házánál.: A menyasszony szülei háztűznézőbe 

indultak a vőlegényhez. 3. Az a személy, aki háztűznézőben van. : A 

háztűznézőknek minden nagyon tetszett a lányos háznál.   

Et.: Összetett szó, melynek előtagja az önállóan nem adatolható 

háztűz ’otthon’, utótagja pedig az –ő melléknévi igenév-képzővel 

ellátott néz ige [EtSzt. 273. o.]. 

jegyes [ -ek,, -e ] fn 

’Aki eljegyezte magát valakivel’.: Anna és János jegyesek. .  

Et.: A szóhasadással létrejött jegy főnév származéka [EtSzt. 326. o.]. 

fokos   [ -ok, -t, -a]  fn 

’Hosszú nyelű, balta vagy csákány alakú fejjel ellátott fegyver.’ 

Fokost használt a vőfély.  

Et.: Szófajváltással keletkezett egy származékszó. [EtSzt. 213. o.] 

hímzés  [-ek, -t, -e .] fn 

Így készült dísz, kézimunka.: A vőfélykendő hímzett volt.  

Et.: Ismeretlen eredetű szó [EtSz. 282.o.]. 

jegyző  [-k, -t, -je ] fn 
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 ’Jegyzőkönyvvezető.’: Ma már jegyző adja össze a házasulandókat. 

Et.: Szóhasadással jött létre, a jel főnév elkülönült alakja. [ESz. 

326.o.] 

kérő [-k, -t, -je .] fn 

1. Házassági szándékkal udvarló férfi.: Sok kérője volt lánykorában. 

2.  Az a férfi, aki valakinek a számára megbízásból feleségül kér 

valakit. : A legény kérőt küldött régen a leány szüleihez.  

Et.: Ősi, finnugor kori szó [EtSz. 364.o.]. 

lakodalom [lakodalmak, lakodalmat, lakodalma] fn 

’A házasságkötés napján tartott vendégség, mulatság’. Rengeteg étel, 

ital volt a lakodalomba.   

Et.: Származékszó [EtSz. 425. o.]. 

mátka [~’k, ~’t, ~’ja .] fn 

1. Menyasszony, jegyes.: Régen az eljegyzett lányt mátkának hívták. 

2. Vőlegény. A leány szerette mátkáját, és hűséges maradt hozzá.  

Et.. Bizonytalan eredetű. Talán szláv jövevényszó [EtSz. 467.o.]. 

menyasszony [-ok, -t,-a] fn 

1. Jegyben járó, eljegyzett leány.: Már két éve menyasszony. 2. Ilyen 

nő az esküvője napján.: A menyasszony fején hosszú fehér fátyol 

volt.  

Et.: Összetett szó. Előtagja a meny, utótagja pedig az asszony 

[EtSz, 475. o.]. 

menyasszonytánc [-ot] fn 
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’Lakodalomban vendégeknek a menyasszonnyal járt tánca, 

amelyért az ifjú párnak rendszerint pénzajándékot 

adnak.’: A menyasszonytánc végére csinos summa gyűlt össze.  

Et.: Összetett szó. Előtagja a meny , utótagja pedig a tánc [EtSz. 

475. o.]. 

 

menyecske [~’k, ~’t, ~’je .] fn  

’Fiatalasszony.’: Jól megforgatták a táncban a csinos menyecskét  

Et.: Szláv jövevényszó [EtSz. 467. o.]. 

menyegző [-k, -t, -je .] fn  

’A házasságkötés a hozzá tartozó mulatsággal.’: Menyegzőt 

ültek. 

Er.: Származékszó [EtSz. 475. o.]. 

nász  [-ok, -t, -a] fn 

1 Ünnepélyes házasságkötés.: A fiatalok nászára a fél falut 

meghívták.. 2 Valakinek a násza: gyermeke apósa.: A nászomat 

is hívjuk meg a disznótorba!  

Et.. Ismeretlen eredetű szó [EtSz. 503. o.]. 

násznagy [-ok,-ot,-a] fn 

’A leánykérésben és az esküvő megszervezésében, 

lebonyolításában is részt vevő esküvői tanú.’: Unokabátyámat 

násznagynak kérték fel.  

Et.: Összetett szó, melynek elemei a nász ’házasságkötés’ főnév 

és a nagy ’vezető. [EtSz. 503. o.] 

nyoszolyólány [-ok,-t] [ fn  
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’Koszorúslány.’: A menyasszonyt két nyoszolyólány követte.  

Et.: Összetett szó. Előtagja a régi nyelvi nyoszolyó ’a menyasszony 

körül segédkező asszony, lány’, utótagja pedig a lány főnév. [EtSz. 

517. o.] 

rázendít [-ett] tn ige  

’Rázendít valamire: hirtelen hangosan énekelni vagy hangszeren 

játszani kezd valamit.’: A zenekar rázendített egy indulóra. .  

sátor  [sátrak, sátrat, sátra] fn  

’Vázból és ráerősített vászonból álló (ideiglenes) hajlék’.: 

Sátor alatt tartották a lakodalmat. 

Et.: Török jövevényszó [EtSz. 641. o.]. 

szalag  [-ok, -ot, -ja] fn 

’Vékony, puha vagy hajlékony anyagból készült hosszú, 

keskeny csík’. :Szalaggal diszitették a sátrat. 

Et.: Ősi, ugor, esetleg uráli kori szótő magyar képzéssel. [EtSz. 

678. o.] 

tanú  [-k, -t, -ja] fn 

                   ’Olyan személy, aki tanúskodik valahol.’: A vőlegénynek az 

öccse volt  a tanúja. 

            Et.: Török jövevényszó [EtSz. 726. o.]. 

vőfély  [-ek, -t, -e ] fn  

’A lakodalomba invitáló és annak menetét irányító férfi.’ 

A vőfély vidám rigmusaival, tréfáival mulattatja a 

násznépet. 
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Et.: Összetett szó, melynek előtagja a régiségben ’vőlegény’ 

jelentéssel is bíró vő, utótagja pedig a fél főnév’társ’ értelemben 

[EtSz. 810. o.]. 

vőlegény [-ek,-t,-e] fn 

               ’Olyan férfi, akinek eljegyzett menyasszonya van.’: A vőlegény is 

megszeppent. 

              Et.: Összetett szó, melynek előtagja a vesz ige folyamatos 

melléknévi igenévi vevő alakjából keletkezett, utótagja a legény főnév. 

[EtSz. 810. o.] 

vacsora [~’k, ’~t, ~’ja] fn 

          Esti étkezés. : Finom volt az esküvői vacsora. 

Et.: Szláv jövevényszó [EtSz. 783. o.]. 

 

5.1.3.A temetéssel kapcsolatos szavak 

abrosz  [-ok, -t, -a] fn 

         . Általában étkezéshez használt asztalterítő: A pap elibe az asztalra abroszt 

terítenek.. 

      Et.: Szláv jövevényszó [EtSzt., 24. o.].  

ámen  [-t] fn ’  

            ’Imák végén a jelentése: úgy legyen, teljesüljön’:  A pap kimonta az áment.                              

         Et.: Latin jövevényszó [EtSzt., 42. o.].  

árok [-ok, -ot, -ka] fn.  

        1. Talajba készített hosszú mélyedés.: Falun sok helyen árok vezeti el a vizet 

         2. Hosszanti irányú lesüllyedés a földkéreg rétegeiben: Az óceánok alatt 

számos mélytengeri árok húzódik.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ima
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         Et.:  Jövevényszó egy török nyelvből [EtSzt., 52.o.] . 

biblia [~ʹk ~ʹt ~ʹja] fn  ’ 

        A zsidó és a keresztény vallás szent könyve, illetve ennek egy 

példánya’: A Bibliát is mellé tették a koporsóba. . 

         Et.: Latin jövevényszó, vö. egyházi latin, hazai latin biblia (többes 

szám) ’a   kereszténység szent iratai’ [EtSzt., 79.o.].  

boncol [-t] ts ige  

           ’Állati tetemet vagy emberi holttestet vizsgálat céljából felvág: Az 

orvosok felboncolják, csak este hozzák haza.  

           Et.: Származékszó [EtSzt., 88. o.].  

búcsúztat [ -ott]tn ige  

          , ’Temetési beszédet mond valakinek a tiszteletére.: A rokonok sorba  

elbúcsúznak az elhunyttól.  

            Et.: Török jövevényszó [EtSzt., 97.o.].  

egyház [-ak, -at, -a] fn  

1. Valamely vallás híveinek szervezett közössége: A nagypaládi 

temető a református egyházhoz tartozik. 2. Templom. 

 Et: Összetett szó, amely talán török mintára keletkezett. Utótagja a 

ház, előtagja a mára elavult egy ’szent’ [EtSzt., 169. o.].  

elévül [-t] tn ige  

               . Elveszti időszerűségét: A fából készült fejfák idővel elévülnek.  

              Et: Német mintára keletkezett összetett szó, előtagja az el- igekötő, 

utótagja az évül ige, [EtSzt., 171. o.].  

ereklye erekje [~ʹk ~ʹt ~ʹje] fn.  

            1.  Szentek testi maradványa vagy velük kapcsolatos tárgyi emlék,  
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            2.Történelmi személlyel vagy eseménnyel kapcsolatos tárgyi emlék: 

A régi sírok a falunk nagy becsben tartott erekjéi.  

          Et: Valószínűleg olasz, jövevényszó [EtSzt., 179. o.]. 

falubeli [-ek, -t, -je] mn, fn    

             A szóban forgó, illetve egy adott faluba tartozó; ott levő, ottani: A 

falubeliek részvétüket nyilvánították.  

fejfa [~ʹk ~ʹt ~ʹja]  fn.  

           ’Síron levő, rendszerint fából készített emlékjel, különösen kereszt’: 

A fejfára a halott neve, születési és halálozási éve van fölírva. 

Et.: Összetett szó, előtagja a fej, utótagja pedig a fa főnév. Az 

elnevezés alapja egyrészt az a tény, hogy a fejfát a koporsó fej 

felőli végéhez helyezik el, másrészt pedig az, hogy a sírfejfák 

egyik típusa stilizált emberfejet ábrázolt. Egyéb elnevezései: főtől 

való kő, fejkő [EtSzt., 197.o.].  

 

fénykép  ( -ek,-et, -e) fn  

’              Optikai úton készített kép’: A kőfejfákra fényképeket is 

ragasztanak. 

            Et. Német mintára keletkezett összetett szó, melynek előtagja a fény,  

utótagja a kép főnév, vö. német Lichtbild ’fénykép’. Nyelvújítás kori szó 

[EtSzt., 202. o.] .  

fűz [füzek, füzet, füze] fn  

                ’Nedves helyen élő, keskeny levelű, barkás virágú fa vagy bokor’:    

Elterjet motívum a sírköveken a fűszfa. 
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           Et.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szó,  megfelelői azonban 

vitatottak. A névszó eredeti ’fonadék’ jelentése ’fonásra, kötözésre szolgáló 

vessző’, illetve ’fűzfavessző’ jelentéseken keresztül nyerte el ’fűzfa’ 

értelmét. A feltehető finnugor kori alak *pec ’fűzfa’. Származéka a füzes 

[EtSzt., 227. o.] .   

gyász [ -t, -a ] fn  

1. Hozzátartozó halála okozta fájdalom: A családi gyász miatt nem 

járnak sehová. 2. Ennek fekete ruha viselésével való kifejezése:  

Már egy éve gyászba van. 3. Gyászolás időtartama:  Letelt a gyász, 

holnaptól nem visel gyászruhát.   

               Et.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás 

előtti időből. A magyarba átkerült kikövetkeztethető alapalak [EtSzt., 252.o.].  

hagyomány [ -ok, -t, -a] fn  

                  ’Régebbi korok szellemi vagy szokásbeli öröksége’: Szép 

hagyomány a virrasztás. [EtSzt., 272.o.]. 

halál [ -t, -a ] fn  

1. Az életműködés végleges megszűnése: Szép halála volt. 2. 

Kivégzéssel járó büntetés: Gojó általi halálra ítélték. 3. Halálos 

veszedelem  

       Et.:     Származékszó, alapszava hal, amely ősi örökség az uráli korból, 

ehhez járul az -ál deverbális verbumképző [EtSzt., 252. o.].  

halott [ -ak, -at] mn-i ign, fn   

                 1. Olyan (személy), aki már nem él, aki meghalt. Halott van a 

faluba. 

                   2. Meghiúsul, 3. Sivár, kihalt.   
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              Et:  befejezett történésű melléknévi igenév, amely főnevesül is. 

[EtSzt., 252. o.]. 

harang [-ok, -ot, -ja] fn  

             1. Bronzból öntött, súlyos jeladó eszköz: Megszólalt  a harang, 

biztos valaki mekhalt, 2. Harangszó: Régen a női halottaknak másképpen 

szólt a harang. 

              Et.: Jövevényszó, valószínűleg egy török nyelvből a honfoglalás 

előtti időből, a megfelelései azonban vitatottak.. [EtSzt., 268.o.].  

hervad [-t] tn ige  

1. (Növény vagy annak része) fonnyad, szárad. Hervadnak a virágok 

már   

a síron., 2. Az öregedés jelei mutatkoznak valakin. 

 Et.:       Bizonytalan eredetű, esetleg ősi, finnugor vagy uráli kori szótő magyar 

           képzéssel. Végződése a -d gyakorító igeképző.. Ma is élő származékai az 

– 

                 szt műveltető képzővel alakult hervasz [EtSzt., 278. o.]. 

 hiedelem (-lmek,-lmet,-lme) fn  

1. Megalapozatlan vélemény, 2. Babona: A hiedelem szerint, ha vont a  

kutya, meg fog halni valaki. 

Et.:        Származékszó, melynek alapszava önállóan nem adatolható. A tő 

ismeretlen eredetű, összefügghet a hideg, hűl, hűvös szavak töveivel. 

Végződése a -delem névszóképző, vö. fejedelem, veszedelem. Eredeti  

jelentése valószínűleg ’hűvösség, hideg’ volt. A ’hit’ és a ’vélemény’ 

jelentések alakulását már a hisz ige is befolyásolta. Régi származéka a 

hiedelme [EtSzt., 281. o.].  
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hír [-ek, -t, -e ] fn 

 1. Értesülés, 2. Valakiről, valamiről továbbított értesítés, üzenet,. 3. 

Hallomás, tudomás: A halál híre hamar elterjed a faluba. 

 Et.: Ismeretlen eredetű. Igen régi származékainak nagy száma alapján arra 

következtethetünk, hogy szókincsünknek régi eleme, vö. hirdet, hirdetés 

[EtSzt., 282 .o.].   

hisz (-ek, -el, -hitt) ts ige 

 1. Igaznak tart valamit, 2. Hisz valakiben, valamiben: Hisz Istenben. 

Et.: Ismeretlen eredetű, korai előfordulása és származékainak nagy száma 

arra enged következtetni, hogy ősi szavunk, rokon nyelvi megfelelői 

azonban nem mutathatók ki [EtSzt., 283. o.].  

hit [ -et, -e ] fn  

1. Bizalom., 2. Meggyőződés isteni hatalom létezéséről és a vallási tételek 

igaz voltáról: Téged megsegíti Istenben és a feltámadásban való hited, 3. 

Vallási tételek rendszere 

Et.: Származékszó. Alapja a hisz ige hi- tőváltozata, végződése pedig a -t 

névszóképző, ez utóbbira vö. eszik > ét, tesz > tét. Gazdag szócsalád alapja 

lett: hites, hitetlen [EtSzt., 283 .o.].  

húsvét [-ot, -ja ] fn  

A legnagyobb keresztény ünnep: Krisztus feltámadásának ünnepe: Húsvét 

előtt rendbe rakják a sírokat. 

Et.:  Összetett szó, melynek előtagja a hús főnév, utótagja pedig a vesz ige -t 

névszóképzős főnévi származéka, a vét ’vétel, vevés’. A magyar szó 

alakulását déli szláv szavak is befolyásolhatták  [EtSzt., 283 .o.].  

 hant [-ot] fn  
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1. Nagyobb földdarab, 2. (választékos) Síron emelt földhányás: A temetés 

után a sírgödörre magas hantot raktak. 

Et.: Valószínűleg származékszó, melynek alapszava azonban vitatott 

eredetű. 1. Ősi, ugor kori szó, a feltehető ugor alapalak *k m ’zsombék, 

domb’. 2. Belső fejlemény, jelentéselkülönüléssel keletkezett a ’mocsár, láp, 

ingovány’ jelentésű hany főnév han alakváltozatából. Végződése 

valószínűleg a -t névszóképző, vö. menyét, sziget. Származékai a hantos  

[EtSzt., 266.o.].  

harangozik [-ol, -ott] tn ige  

’Harangot megszólaltat’. A faluba éppen harangoznak. 

    Et.: Származékszó, a harang eredetéről l.: harang, a -z igeképő járult 

hozzá. [EtSzt., 266.o.]. 

 hozzátartozó [-k, -t, -ja] fn 

’Családtag, közeli rokon’: A temetésen csak a legközelebbi hozzátartozók 

vettek részt. 

ige [ ’~t, ’~je ] fn  

1. Bibliai idézet: A lelkész felolvasta az igét a temetésen a prédikáció előtt, 

2. Cselekvést, történést, létezést kifejező szó. 

Et.: Bizonytalan eredetű, talán jövevényszó egy török nyelvből a 

honfoglalás előtti időből. Jelentése az ’Isten szava’ [EtSzt., 303.o.].  

ima [’~t, ’~ja]  fn   

   Istenhez szóló, hálaadó vagy kérő szöveg: Imát mondott a szeretteiért  

temetőbe. 

imádkozik imátkozik [-ok,-ol, -ott] tn ige  
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’Imát mond’: A gyülekezet eggyütt imátkozik a virrasztón. 

Et.: Származékszó, melynek alapszava önállóan nem adatolható. A szótő 

ismeretlen eredetű, a végződés valószínűleg a -d gyakorító képző. Eredeti 

jelentése ’varázsol, varázsigét mond’. Régebbi származékai az imádság, 

imádkozás, imádságos [EtSzt., 307.o.]. 

kalász [~ok, ~t, ~a] fn  

’A pázsitfüvek és a gabonafélék füzéres virágzata, illetve termése’: A 

legelterjettebb sírjelek egyike a kalász. 

 Et: Déli szláv vagy szlovák jövevényszó, vö. bolgár klasz ’kalász; a 

kukorica virága’, szlovák klas ’kalász’. A szláv szavak előzménye a szláv 

*kol ’cölöp, karó’ lehetett. A kalász szó nyelvünkben elsőként ’szálka, 

halszálka’ jelentésben adatolható. Ez a jelentés a magyarba átkerült eredeti 

’a gabonafaj szálkája, bajusza’ alapján metaforikusan fejlődött [EtSzt., 337. 

o.].  

kántor [-t, -a] fn 

’Templomi orgonista, kórusvezető, aki rendszerint istentiszteleten, 

temetésen az éneket vezeti’: Az énekeket a virrasztáson a kántor diktálja. 

Et.: Latin jövevényszó, vö. latin cantor ’énekes’, egyházi latin ’kórusvezető. 

Ez a latin canere ’énekel’ ige származéka. Vallási műszó[EtSzt., 343.o.].  

karácsonyfa  fn   

Karácsony előestéjére feldíszített fenyőfa: A karácsony közelettével 

feldíszített karácsonyfaágat tesznek szeretteik sírjára. 

Et.: Német mintára keletkezett összetétel (karácsony + fa), vö. német 

Weihnachtsbaum ’karácsonyfa’ (Weinacht ’karácsony’ + Baum ’fa’). 

[EtSzt., 348.o.]. 
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katolikus katólikus [ -ok, -t] mn, fn ’ 

A kereszténységnek a római pápát az egyház fejéül elismerő ágához tartozó, 

vele kapcsolatos, rá jellemző’: Nagypaládon katolikus vallásúak is élnek. 

  Et. 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 [EtSzt., 355.o.]. 

kehely  kehej [-lyhek, -lyhet, -lyhe] 

1. Széles szájú, talpas, díszes pohár: Szinte minden fejfán megtalálhattyuk a 

kejhet. 2. Virág összeálló szirmainak belső öble. 

Et.: Német jövevényszó, A német szó a latin calix ’ugyanaz; serleg’ főnévre 

vezethető vissza. A magyar kehely hangalak a kelyeh alapján keletkezett 

hangátvetéssel. [EtSzt., 358.o.].  

5.1. A kifejezések szerkezeti elemzése és szófaji sajátosságaik. 

Összesen 148 szót elemeztem, amelyek az emberi élet fordulóival kapcsolatosak. 

Eredetük és szerkezetük szerint ezek a megnevezések nagyon változatos képet 

mutattak. Szerkezetük szerint csoportosítottam a szavakat.  

a) egyszerű szavak: 

• egyszerű tőszók: gyász, harag, hír, ámen, abrosz, biblia, ereklye, hant, ige, kalász, 

kántor, katolikus, kehely, koporsó, koszorú, kripta, lavór, lepel, lélek, menny, 

özvegy, pap, palást, presbiter, ravatal, rítus, rózsa, rúd, sír, tradíció, hervad, temet, 

beteg, ruha, harang, templom, beteg, denevér, imád, kereszt, áld, ara, asszony, 

búcsú, banda, bor, böjt, cigány, csók, csokor, eskü, fok, ajándék gyűrű, mátka 

vacsora, lakodalom, csiga, sátor, tanú, nász, babona, baba, bába, bölcső, csecsemő, 

gyermek, vetél, kelengye, koma, pap, paraszt, pelenka, szül, teknő, anya, csukló, 

edény, kád, vajúdik, parázs, szalag, burok. 

b) képzett szavak:  
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halál, hagyomány, hiedelem, hitves, húsvét, árok, kegyelet, halott, boncol, 

botránkozik, búcsúzik, imádkozik, keresztel, öltöztetik, temető, prédikáció, 

harangozó, áldás, boszorka, búcsúztat, esküvő, házas, hívogatás, jegyes, jegyez, 

hímzés, kérő, jegyző, menyegző, igéző, babusgat, keresztel, keresztelő, terhes, 

állapotos, anyós, menyecske, gondoz, igézi, várandós, vérzés, szoptat, fájás, 

hagyomány. 

c) összetett szavak:  

egyház, elévül, fejfa, faluközösség, fénykép, fűzfa, gyászruha, gyászjelentés, 

gyászhír, menyasszony, mindenszentek, karácsonyfa, sírásó, sírgödör, szemfedő, 

csalfa, háztűznéző, menyasszony, vőlegény, vőfély, vőfélykendő, 

nyoszolyólányok, násznagy, menyasszonytánc, balszerencse, gyermekágy, 

keresztanya, keresztapa, keresztvíz, fokos, felkent, pólyapárna, szülésznő, 

betegágy, javasasszony, vászonkendő, kismama, rázendít, részvét. 

 

 

 

A szavak szerkezeti megoszlását az alábbi diagram mutatja 

 

 

A kifejezések eredetük szerint is változatos képet mutatnak 



89 
 

• Szláv jövevényszók 25: abrosz, kalász, kereszt, keresztel, lóca, palást, pap, 

cigány, házas, mátka, vacsora, menyecske, vőlegény, vőfély, násznagy, babona, 

bába, keresztel, koma, pólyapárna, pap, paraszt, pelenka, kád, parázs. 25 

•   Latin jövevényszók 18: ámen, biblia, kántor, katolikus, kripta, prédikáció, 

presbiter, rítus, rózsa, szimbólum, tradíció, tragikus, banda, eljegyez, hímez, 

gyermek, várandós, vászonkendő.  

•   Német jövevényszók 16: archaikus, elévült, fénykép, gyászruha, 

karácsonyfa, kehely, lavór, részvét, rúd, asszony, böjt, menyasszony, tánc, zendít, 

kelengye, edény.   

•   Török jövevényszók 15: árok, búcsú, egyház, gyász, harang, ige, koporsó, 

bor, boszorka, egyház, gyűrű, sátor, tanú, bölcső, teknő.  

•  Ősi öröklött az uráli vagy a finnugor korból 27: faluközösség, fűz, halál, 

halott, hervad, hisz, húsvét, lélek, menny, nyugszik, sir, áld, áldás, ara, csók, 

csokor, falu, hivatalos, kérő, baba, fürdet, szül, anya, vérzés, szalag, fájás, 

hagyomány.  

• Származékszók 47: beteg, boncol, botránkozik, denevér, fejfa, hagyomány, 

hiedelem, hit, hír, hitves, hant, harangozó, hozzátartozó, imád, kegyelet,koszorú, 

lepel, menyasszony, mindenszentek, öltöztetik, özvegy,ravatal,temet,virraszt, 

anyós, csalfa, eskü, jegyes, fokos, ajándék, felkent, lakodalom, csiga, jegyző, 

menyegző, igéző, babusgat, csecsemő, terhes, állapotos, csukló, gondoz, igézi, 

javasasszony, vajúdik, szoptat, burok.  

A következő grafikon ábrázolja: 
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BEFEJEZÉS  

A KÖVETKEZTETÉLSEK LEVONÁSA 

         Nagypaládon a régi szokások, hagyományok, nagy változáson mentek 

keresztül az évek folyamán.  

  A legszembetűnőbb talán a szüléssel, születéssel kapcsolatos szokások. 

Napjainkban a várandós anyák általában dolgoznak, így nem tudnak akkora 

figyelmet fordítani állapotukra. Nem jár nekik kiemelkedő bánásmód, esetleg az 

utolsó hónapokban. Egy-egy családban egy, esetleg két gyerek van. A hiedelmek 

többségével nem foglalkoznak, de vannak, akik betartják, hogy nem vásárolnak 

előre a gyereknek, csak a legszükségesebbeket, s a többit majd utána. Sokat 

változott a gyermek nemének meghatározása is. Ma már ultrahanggal nézik meg, 

nem pedig külső jegyek alapján határozzák meg. Ez a része a hagyományoknak 

szinte teljesen elhalványodott. Az anyák kórházi körülmények 

között szülnek, nem otthon, s nem bábák, hanem orvosok segítségével. 

Megváltoztak a keresztelés körülményei. Mindenki igyekszik étteremben tartani a 

keresztelési lakomát, hiszen így könnyebb. A gyermek névválasztása is 

változatosabb, egyre divatosabbak az idegen keresztnevek. Nagyon kevesen 

hisznek a babonákban, a hiedelmekben. De azért tudnak a szenesvizelésről vagy a 

szemmelverésről, ráolvasásról vagy megöntésről. Ez egyfajta kettőséget okoz, 

hiszen a betegségekre, problémákra az internet segítségével, a közösségi oldalakon 

tudományos válaszokat keresnek. És néha önmaguk kezdenek gyógyításba. 

    Kutatásomat kiterjesztettem a lakodalmi szokásokra, kifejezésekre is. A  

házasságkötés az élet egyik legfontosabb eseményét övező népszokások 

összessége. A lakodalom az élet egyik legnagyobb és legfontosabb fordulata, ezért 

minden nép életében, szokásaiban kiemelkedő és központi helye van. 

Dolgozatomban adatközlőim elmondása alapján összehasonlítottam a régmúlt idők 

szokásait napjaink hagyományaival az ismerkedéstől egészen az esküvő napjáig. 

Az elmúlt évtizedekben a nagypaládi szokások közül sok elavúlt, kihalt, de ennek 

ellenére, sokminden átöröklődött, az idők folyamán átformálódott.  
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      Manapság már nincs megszabott helye és ideje az ismerkedésnek. A 

menyasszonyi kellékeket (menyasszonyi ruha, menyecske ruha, cipő) a vőlegény 

családja állta, a vőlegényét (ing, öltöny, cipő) a menyasszony családja. Már az 

eljegyzésre megvásárolják az arany ékszereket. 

Napjainkban rendezett esküvőkre is jellemző a kikérés és utána 

menyasszonybúcsúztatást. 

     Továbbá célom volt, hogy bemutassam Nagypalád, temetőit, temetési szokásait, 

valamint hogy mennyiben tükrözik az itt élő emberek vallását, szokásait, jellemét, 

teljesítettem. A temetőben található sírjeltípusok, figyelembevételével, kitűnik, 

hogy az egyes sírjelek megjelenése időben elkülönülnek egymástól, amely 

valószínűleg a temetkezési kultúra változásával, a helyi társadalom vagyoni 

helyzetének megjavulásával hozható összefüggésbe.  

        Összegségében megállapíthatjuk, hogy a nagypaládi temető leírása hűen 

tükrözi a társadalmi életben bekövetkezett változásokat. Annak magyarázatát, hogy 

milyen okok eredményeként alakultak ki a temetkezésre szánt terület sírjai között 

különböző, szembetűnőleg összetartozó, illetve elkülönülő csoportok, 

mindenekelőtt az adott faluhelyi társadalmi rendjét alakító s jellemző erőkben 

kereshetjük. A temető területén belül egymástól jól megkülönböztethetőek voltak a 

más-más felekezetű lakosok által használt részek. A temető megkülönböztetett 

területén temették a keresztelő és a serdülőkor elérése közölt elhunyt gyermekeket. 

    Végezetül az összegyűjtött és feldolgozott anyag alapján elmondható, hogy 

hagyománytisztelő, egymásra odafigyelő, összetartó közösség nemcsak az élettel, 

de a halállal járó megpróbáltatásokat is elviselhetőbbé tudja tenni tagjai számára. A 

vizsgált közösség tagjai tudják, hogy emberi mivoltunknak és annak milyenségét is 

bizonyítja viszonyulásunk hozzátartozóink halálához, emlékeik megőrzéséhez, 

tiszteletben tartásához. 
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РЕЗЮМЕ 

      Дана наукова робота дослідує слова та словосполучення, які повязані із 

святковими традиціями і звичаями у льдському житті , всі використані слова 

погруповані відповідно до їх лексичного значення. Дане дослідження 

проводилося за допомогою носіїв цих стародавніх звичаїв та традицій. 

    В моїй роботі я дослідила слова та словосполучення, які повязані із 

народженням і одруженням в с.Великопаладь, що на Закарпатті 

Покладаучись на розповіді людей, які співпрацювали у дослідженні я 

порівняла стародавні традиції і звичаї із сучасними, із моменту залицяння, аж 

до одруження. 

     У словесній скарбниці угорської мови помітно, що наш народ в покон 

віків дуже тісно розвивався із сусідніми народами, які мали невідємний 

вплив на розвиток мови вцілому, а також на звичаї повязані із народженням і 

одруженням. Слова розглядаються відповідно до їх походження вони 

помітно різняться, так ось чому було доцільно класифікувати їх окремо. 

     Наукові слова були погруповані відповідно до їх походження 

задопомогою Угорськомовного історично- етимологічного словника а також 

Етимологічний словника автор Заіц Габор. 

     Загалом можна зазначити, що вислови та слова повязані із народженням і 

одруженням найчастіше залежили від внутрішньо-мовного розвитку людей 

(43%) потім слідують запозичені слова (20%) народна спадщина (20%) 

найменше слова невідомого або сумнівного походження, процентне 

співвідношення яких складає (16%). 

Відповідно до їх складу слова розподілені на 3 групи і я помітила, що 

більшість слів відносяться до простих слів (54%) такі як: мама, бабка, бал, 

вечір,віщує, хрестини, сватання, тканий, поділ і т.д. наступні похідні слова 

(26%) а саме: нудота, присяга, весілля, біль, потім складні слова макарони 

спіральки, забезпечити, первісток, тамада, бряскальце,люлька, підвіска, а 

також (20%) 
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     Зберігання традицій не означає примусово впорядковувати їх в 

сьогоденні. Їх потрібно змінювати і змінюватися самому. Але корисні поради 

потрібно зберігати, ось чому від цих вчень ми стаємо якими ми є, від 

розумної спадщини наші діти стають такими якими ми хочемо їх бачити. 

Звичаї та традиції не тільки потрібно любити, але й поважати, нехай це буде 

якийсь предмет, будь-що 
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RESUME 

 

         This paper work describes technical words related to various aspects of 

human life especially in child birth and marriage traditions and customs. All words 

were structured by their origin. All necessary information about traditions and 

customs on child birth and marriage we get from story tellers. 

         In my work I investigate all custom and traditions and related technical 

words in Great Palad village Transcarpathion region Ukraine.I compare words and 

wordings from different point of view and divide them by origin. Also in my 

investigation I compare traditions and customs from old times until nowadays 

beginning from first dating until wedding day. 

        The Hungarian Vocabulary changed a lot during extended period of time 

together with other neighbor nations, that’s why it left a great mark on the 

language formation. When I made a research in technical words vocabulary and 

mentioned that it vary a lot, that’s why it was reasonable to categorize them 

separately. 

       All technical words categorized according to their origin with help of 

Hungarian Historical-etymological dictionary and Etymological dictionary by 

Gabor Zaich. 

       Generally we can recognize that technical words which belong to Wedding 

and Child birth. Technical words were formatting commonly according to 

personnel inner formation (43%) then come loan words (21%) after came ancient 

heritage (20%) the smallest part are unknown by origin (16%). 

     The most common way to enrich language is to form new words and word 

combinations. All used words are categorized into 3 groups by their structure. the 

most used words are root words (54%) for ex.: mother, midwife, sweet, sky, 

evening, tell fortunes, christening, asking, explicate, himzes, assignment, then 

comes derivatives group (26%) nausea, eske, wedding, pain then comes complex 

words (20%) ex: spiral pasta, first man, gripping play, baby bed, carter than comes  
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      We don’t need to implement all ancient traditions and customs in present lives. 

We should change and make changes. I think all reasonable things we must keep in 

our life based on past generation learning we are those who we are today. Out of 

these important things our children are those how we want to see them in future. 

We don’tneed to love all customs and traditions we can modify them according our 

needs, but also we should honor them it can be either some thing or something 

else. 
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