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BODNÁR ZSUZSANNA
A NAPTÁRI ÉV ÜNNEPEI, SZOKÁSAI SZABOLCS-SZATMÁRBEREG MEGYÉBEN
"A hagyomány nem a hamu őrzése,
hanem a láng továbbadása!"
(Morus Tamás)

Bevezetés
Népszokás tágabb értelemben minden olyan szokás, amely szabályozza a parasztság életét:
a munkát, a társadalmi érintkezést, a környezetről való gondoskodást, a hétköznapok és
ünnepek egész rendszerét, tartalmát. A népszokás a közösség által közvetített és elfogadott
viselkedési minta, életmód. Megyénk jeles néprajzkutatója, Luby Margit megfogalmazásában:
„Ahány ház, annyi szokás, és ahány falu, annyi törvény – és ehhez tartották is magukat.”
Szűkebb értelemben a népszokások az ünnepekhez kapcsolódó szokásokat jelentik.
A népszokásban erkölcsi szabály, íratlan törvény, előírások, tilalmak, meghatározott cselekvés
és viselkedésrend van jelen, de illemtan, költészet, mítosz és mágia is jelentkezik a legtöbb
ünnepi szertartásban. „Ki ősi szokásaiknak, elfogadott intézvényeiknek, s használat által
törvényesített rendeleteiknek nem hódol, annak minden lehető akadályokat életútjába
gördítenek, azt minden lehető módon bosszantják, s vagy idejekorán megtörik, vagy más
helységbeli átköltözésre erőszakolják.” Megszívlelendő a fenti idézet, amely egy 1854-ben
kiadott Szatmár megyei leírásból való.
A magyar néprajz a szokásokat hagyományosan három nagy csoportra osztja: naptári
ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd, Szent György-nap stb.), a gazdasági élet ünnepei (aratás,
szüret, fonó stb.) és az emberi élet ünnepei (születés, lakodalom, temetés). Jelen tanulmány
keretei között csak arra vállalkozhatom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozóan
összefoglalom a naptári ünnepeket és a gazdasági élethez kapcsolódó ünnepi szokásokat.
Népszokásaink története szorosan összefonódik a magyar nép gazdasági, társadalmi
fejlődésével. A közösség ellenőrzi a pontos, helyes gyakorlást. A szokások ma is egész
életünket, tevékenységünket szövevényesen behálózzák. A közösségi kapcsolatok
a hagyományok által kialakított és létrehozott szokások nélkül elképzelhetetlenek.
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Jeles napok, ünnepi szokások
A hagyományos paraszti közösségben élő ember életritmusát a dolgos hétköznapok és
az ezekből kiemelkedő jeles napok szabályos, visszatérő váltakozása határozta meg. A falusi
emberek életében az ünnepek és a hétköznapok csak látszólag váltak ketté. Az ünnep
hiedelmei, szokásai a hétköznapok munkáját, szerencséjét, termékenységét akarták
biztosítani vagy csupán megjósolni. Mágikus eljárásokkal, praktikákkal az ember egészségét
és személyes boldogulását segítették elő. Ezek a szokások vidékenként eltérőek voltak.
A vallási élet és az ünnepi szokások a legszorosabban összefüggenek egymással: az ünnepek
túlnyomó többsége egyházi ünnep. Éppen ezért a tanulmány az egyházi év szerint
foglalkozik a jeles napokkal.
A téli népszokások
A karácsonyi ünnepkör jeles napjai
Az egyházi év adventtel kezdődik, és a következő év decemberéig tart. Lényege a ciklus
(kör, körforgás). Az új esztendő kezdete a középkorban Jézus születésének a napja,
karácsony volt. A Julius Caesar-féle naptárreform után január 1-je vált évkezdő nappá. 1587
óta hazánkban is a polgári év kezdete. E változó évkezdettel magyarázható bizonyos
szokások és hiedelmek széthúzódása, megléte adventtől márciusig.
A karácsonyi ünnepkör a római liturgiában megjelölt időszakok egyike, amely advent
első vasárnapjától – András napja, Borbála napja, Miklós napja, Luca-nap, karácsony, István
napja, János napja, szilveszter, újéven keresztül – vízkeresztig tart. A katolikus egyházban
négyhetes adventi ünnepi időszakot honosítottak meg, melyben tiltott volt a tánc, lakodalom
és a nagy evés-ivás, csak a disznótorok családias hangulatában oldódott fel a nép.
Az advent (eljövetel) négyhetes szent idő, előkészület karácsony ünnepére. András napja
(november 30.) és karácsony (december 25.) közé esik. Böjti időszak, ezt a nyíregyházi
bokortanyák evangélikus tirpák népe is tartotta. Ekkor tartózkodtak a lakodalmaktól és
a zajos mulatságoktól, disznótor tartása viszont megengedett volt. A hajnali mise, a roráté,
a középkori hazai liturgia maradványa. Az éjszakák ekkor a leghosszabbak, tehát a néphit
szerint varázslásra, jóslásra is alkalmasak.
András napja (november 30.)
András napja megyeszerte ismert férjjósló, házasságjósló, varázsló nap volt.
Mátészalkán és környékén a következő szokást gyakorolták: egy hajszálra gyűrűt kötöttek,
amit aztán egy pohárba lógattak. Úgy hitték, ahányszor odaütődik a gyűrű a pohár oldalához,
annyi év múlva megy férjhez a lány. Ismert szokás volt, hogy almát hámoztak a lányok. Ha
egyben maradt az alma héja, akkor arccal dél felé fordultak, és hátradobták. Az így kialakult
betű a leendő férj nevére utalt. Biriben András-nap estéjén a lánynak az udvaron kóréba
kellett ölelnie. Ha páros számú kórét ölelt, akkor úgy vélték, még abban az évben férjhez
megy, ha páratlant, akkor nem. A Nyírségben szokás volt az András-napi derelyefőzés.
A lány nyolc-tíz cédulára fiúneveket írt, s a cédulákat a derelyébe gyúrta. Úgy tartották,
amelyik derelyét a főzővíz elsőnek felveti, az lesz a jövendőbelijének a neve. A férjjóslás
másik, szintén gyakori módja az ólomöntés volt. A felforrósított ólomból egy keveset hideg
vízbe öntöttek, és a megszilárdult formából következtettek a leendő férj foglalkozására.
Nyírcsászáriban András-nap estéjén a lány pogácsát gyúrt vályúból vett vízzel, s ezt forró
hamuban megsütötte. Luca-napig (13 napon át) a keblében hordta, és apránként megette
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a felét. A maradék pogácsát Luca-nap estéjén ette meg. Éjszaka megálmodta, hogy ki lesz
a férje.
A hallgatózásból való jóslás legismertebb formája a disznóól rugdosása volt.
A Nyírségben, Rétközben úgy vélték, hogy ahányat röffen a disznó, annyi év múlva megy
férjhez a lány. Ezt a praktikát gyakorolták Mátészalkán is. Mondóka is ismeretes
a görögkatolikusoknál:
„Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján.”
András időjósló nap volt. A gazdák véleménye szerint:
„András-napi hó,
A vetésnek nem jó!”
Több helyen a gyümölcsfa ágából következtettek a tél lefolyására. A vízbe tett
gyümölcsfaágat meleg helyen tartották. Az karácsonyig kivirágzott. Ha az ág alsó részén
jelentek meg a virágok, akkor − a népi megfigyelés szerint − a tél eleje lesz zord, ha
a középső részén, akkor január végére várható erős tél, ha a vessző hegyén virágzott ki az
ág, akkor a tél végén köszönt be a fagy, jég és havazás. Mivel ez a nap a tél kezdetét is
jelezte, a balkányi nagyvásáron ekkor vették meg a télre való meleg ruhát, csizmát. „Itt van
András-vásár, itt a hideg!” – szólt a mondás.
Az András-napot a sertéstartó gazdák is számontartották. Biriben azt mondták, hogy
„az András-napi malac nem jó, mert tél jön rá, hamar megbetegszik és elpusztul”. A Nyírség
más falvaiban viszont éppen ellenkezőleg, úgy hitték, hogy abból lesz a jó jövőbeli hízó.
Ettől a naptól tartották a disznóöléseket is, így disznóölő napnak is nevezték.
Disznótor
A disznóölés családias jellegű társas munka, ünnep, vidám együttlét is volt. A disznóölések
a hideg idő beálltával kezdődtek, és farsang végéig tartottak. „András-napkor, kakasszókor
kezdődik a jó disznótor!” – tartja Geszteréd, Balkány, Biri környékén a mondás. Ekkorra már
az újbor is kiforrt. Részt vett rajta a szűkebb és tágabb rokonság, különösen, ha több disznót
vágtak. Szükség is volt a sok dolgos kézre.
A disznótornak nagy szerepe volt a családi hagyományok közvetítésében. Amikor összejött
a család, a gazda mindenkinek kiadta a feladatokat, férfiaknak, nőknek, gyerekeknek egyaránt.
A hús besózása és paprikázása mindig az öreg gazda felügyeletével történt. Neki volt ebben
a legnagyobb tapasztalata. Sokat dolgoztak, de közben megemlékeztek a régmúlt időkről is,
viccelődtek egymással. Reggelire pálinkát ittak, hagymás vért ettek, ebédre toroskáposztát
fogyasztottak.
A disznótor legkellemesebb része a vacsora volt. A nyíregyházi tirpákoknál a gazdaasszony
erre az alkalomra mindig friss kenyeret, hájas pogácsát, többféle (mákos, túrós, cukros) kalácsot
sütött. A pálinka és a pogácsa után jött az orjaleves májgaluskával vagy csigatésztával. Majd
töltött káposzta, sült hús, pecsenye és a friss disznóhúsból hurka, kolbász következett.
A disznótorra illett meghívni a tanítót is.
A vacsora végeztével kóstolót adtak a távozóknak. Ebben lennie kellett kolbásznak, kétféle
hurkának, hájas pogácsának, tepertőnek. Kóstolót a barátoknak, jó szomszédoknak, a papnak is
küldtek, akik nem voltak a disznótoron. A kóstolót mindig illett viszonozni.
Nagy divat volt régen a Nyírségben, a tirpákoknál a disznótori maskurázás, mivel ilyen
módon hívatlanként is részesültek a finomságokból. Rendszerint rokoni, baráti körből öltöztek
fel néhányan: rongyos ruhát vettek fel, cigányasszonynak, kéményseprőnek, terhes nőnek
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öltöztek, fejükre harisnyát húztak, vagy bekormozták az arcukat és elváltoztatott hangon
beszéltek, danoltak, hogy ne ismerjék meg őket. Igyekeztek minél nagyobb felfordulást
csinálni, megnevettetni a háziakat. A következő rigmust mondták:
„Úgy hallottam, disznót öltek,
hurkát-kolbászt is töltöttek,
én is fogtam fülit-farkát,
adjanak egy darab hurkát!
Ref.
Ha nem adnak darab hurkát,
kapják be a disznó farkát!”
Előfordult kecskemaskura is a disznótorban. Egy-egy maskuracsoport több disznótoros
házat is végigjárt, majd a kapott hurkát, kolbászt közösen elfogyasztották.

Tollfosztó
A tallufosztó fiataloknak való társas munka volt, de ezen már fiatal házastársak is részt
vehettek. Télen rendezték, amikor ráértek. Akkor tartottak fosztót, ha már volt a háznál eladó
lány. A tollfosztó egyenesen figyelmeztetett arra, hogy az illető lány kelengyéje a fosztó végére
elkészül. Mivel a tollat nem lehetett gyárilag előállítani, minden gazdasszonynak magának
kellett összegyűjtenie.
A fosztót mindig a házban tartották, így ennek ismerkedő, tájékoztató szerepe is volt. Ha
kellett, kihordták a bútorokat, hogy helyet csináljanak a munkához. Munka közben tréfálkoztak,
meséltek, danoltak, játszottak, de tánc nem volt. Jól befűtötték a kemencét, és a munka végére
jó puha kalácsot sütöttek benne.
Fonó
Télen a nyírségi fiatalok fonókában gyűltek össze. A fonás ideje december elejétől a farsang
végéig tartott, kivéve a dologtiltó napokat (egyházi ünnepek, Luca, Borbála). A Nyírségben
igazán nagy fonókat nem tartottak, általában hat-hét közelben lakó barátnő gyűlt össze fonni.
A lányok és fiatalasszonyok guzsalyokon fontak, s eközben a fonót felkereső legényekkel, fiatal
férfiakkal beszélgettek. Gyakran tréfálkoztak, énekeltek, és jó alkalom volt a mesemondásra is.
A leejtett orsót a legények csak csókért adták vissza, vagy közösen „Kútba estem ...”, „Megy a
kosár ...” stb. játékot játszottak.
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Fonás guzsalyon. XVII. Daróci Kenderes Napok, 2017. Csutkai Csaba felvétele

A nyíregyházi tirpákoknál a fonóesték legkedveltebb szokása fonólakodalom tartása volt.
Karácsonytájt a legények női, a lányok férfiruhába öltöztek. Muzsikaszó mellett táncoltak,
tréfálkoztak. A vállalkozóbb kedvűek maskarát öltöttek magukra, és úgy ijesztgették a félősebb
lányokat, hogy félelmetes meséket sugdostak a fülükbe. Ettől a lányok nem mertek egyedül
hazamenni, hanem hazakísértették magukat. A fonókat éjfélig, de volt, amikor egészen hajnalig
tartották.
Szatmárban a fonók látogatása egyben társadalmi kötelezettség is volt. Úgy tartották, egy
lánynak illik fonóba járni, s ha mégis elmaradt, könnyen a falu nyelvére került. „Nem ül velük
egy széket” - mondták rá.
Milotán pénteken nem kezdték el a fonást, mert a pénteket szerencsétlen napnak tartották.
A Szamosháton általában, de a Tiszaháton (Tiszacsécse, Milota) és az Erdőháton is (Fülesd,
Csaholc, Gacsály) legszívesebben kedden kezdték a fonást, hogy egész évben kedvük legyen
hozzá.
A fonókat Szatmárban hétfő estétől péntek estig tartották, volt, ahol kedden és pénteken
sem fontak, a hét utolsó napján készülődtek az ünnepre. Voltak tilalmas napok. Aki ezt
megszegte, arra Porcsalmán azt mondták, fel fogja akasztani magát arra a fonalra, amit
szombaton fon. Tunyogon és Matolcson a szombati fonást azért tiltották, mert aki ezen a napon
fon, annak nem tojnak a tyúkjai. Másutt úgy tartották, görbelábúak lesznek a csirkéi.
Szatmárban gyakoriak voltak azok a szokások, hiedelmek, amelyek a fonást a karácsony és
újév közötti időszakban korlátozták. Panyolán és Milotán két karácsony (karácsony és újév)
közötti ún. csonkahéten végzett fonásra mondták, hogy a kismalac „megkeringősödik”, körbekörbe szaladgál, nem tud enni és elpusztul. Korcsoportok, helyszín és a munka jellegét tekintve
különféle fonók voltak: lányfonó, asszonyfonó, vegyesfonó. (1. kép) Volt, ahol egy időre
közösen béreltek házat, volt, ahol minden este más háznál fontak. A fonóban a lányok érkezés
sorrendjében, de kialakult, meghatározott rend szerint foglaltak helyet. A szoba felső részében
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a lányok, az ajtó, kemence környéken az asszonyok ültek. A fonó volt a téli szórakozás és játék
fő színtere. A fonóban helye volt a mesemondásnak, balladák, dalok éneklésének, találós
kérdéseknek s főként a játéknak. A fonóknak rendkívül nagy jelentősége volt a fiatalok társas
életében. A lányfonókban alig várták a legények érkezését, ezért mindenféle praktikákkal
igyekeztek odacsalogatni őket. Ha túl soká késlekedtek a legények, egy-egy lány kiszaladt, és
a tornácon seprűt fogott a kezébe, majd leseperte a küszöböt, mintha ez lenne a legfőbb dolga.
Odabent találgatták, hogy miért nem jönnek, majd rákezdték a nótát:
„Gyere be, rózsám, gyere be,
Csak én magam járom idebe ...”
A lányok fonójában háziasszony is volt, neki elsődleges szerepe, tekintélye volt a fonóban.
Nemcsak a lányok, a fiúk is hallgattak rá. Pátyodon mindenki vitt magának a fonóba
gyalogszéket, s aki nem jól viselkedett, vagy az ott történteket elfecsegte, annak „kitették
a székét”, ami a fonóból való kizárását jelentette. A fonó sokszor rejtelmes világához,
bensőséges hangulatához hozzátartozott a világítás is. A falvak nagy részében petróleumlámpa
világánál fontak. Nagyecseden kemencébe dugott nádkéve, majd mécses, gyertya fényénél.
A fonóban eleinte olyan játékokat játszottak, amely mellett a fonást is folytathatták. Ilyen
volt a zálogos vagy felelgetős játék.
A legény közeledési szándékának, szerelmi vonzódásának legbiztosabb jele a lány
megajándékozása volt. A lányoknak guzsalyt, guzsalyszalagot és orsót ajándékoztak. Ha a lány
előtt kedves volt a legény, az ajándékba kapott szalagot mindjárt felkötötte a guzsalyára, és
azzal járt a fonóba. Ha a szalagot nem használta, az annak a jele volt, hogy nem kívánta a legény
udvarlását.
Pátyodon a karácsony előtti napon volt a guzsalytörő este. Ekkor a legények összetörték
a lányok guzsalyait, hogy szebbet adhassanak helyettük. A szatmári falvakban a férjjósló
eljárásokat is közösen végezték. A guzsalyra kötött szösz aljából a lányok három bábut
sodortak, felállították azokat egy sorba, és a két szélsőt egyszerre meggyújtották. A középső
bábu az egyik lányé, a két szélső egy-egy legényé volt. Az égő bábuk közül arról, amelyik
a középsőhöz dőlt úgy, hogy az tüzet kapott tőle, megtudták, hogy az azt jelképező legény
szereti jobban a lányt. Ha egyiktől sem fogott tüzet a lány bábuja, az azt jelentette, hogy egyik
legény sem szereti a lányt. A lányok fonás közben apró csepűgombolyagot csináltak, azt
meggyújtották, s feldobták. Ha a szösz röptében lobot vetve elégett, az arra mutatott, hogy
a lány, akinek a sorsát tudakolták, még az évben férjhez megy. Ha a szösz égve hullt le, nem
számíthatott a lány korai esküvőre.
Gyakori szokás volt a fonóban a megvendégelés. A háziasszony aszalt gyümölccsel (som,
szilva, kökény), főtt kukoricával, sült tésztával kínálta meg vendégeit. A gyümölcs és más
ételek fogyasztásával a fonók nem annyira éhségüket csillapították, inkább a munkavégzést
könnyítették meg. Fonás közben a szöszből az összecsomósodott szálakat, pozdorját fogukkal
tépték ki, a fonal egyenletesebb sodrása céljából ujjaik hegyét nyelvükkel nedvesítették.
Mindez fokozottabb nyálképzést kívánt, amit nyálazók fogyasztásával segítettek elő. A fonók
tagjai az összejövetelek idején alkalmanként vagy a fonás időszakának végén, évente egyszer
nagyobb mulatságot, ún. fonóbált, kalákabált, bánykosbált rendeztek. Hermánszegen ebben az
időszakban minden vasárnap este volt fonóbál, Sonkádon és Botpaládon a lányok karácsony
szombatja előtti este rendeztek nagy mulatozást. Sonkádon verrasztót tartottak, néha reggelig
is nótáztak, táncoltak, bolondoztak.
A szatmári fonók dramatikus játékait, szokásait, folklórhagyományait később mutatom be
részletesen.
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Miklós napja (december 6.)
Legkedvesebb gyermekkori emlékeink közé tartozik Mikulás napja, amelyre felnőttként
is szívesen gondolunk vissza. Szent Miklóst a keleti egyház „a szeretet szentjének” becézi,
és védőszentjének tekinti. Így elsősorban a görögkatolikusok ünnepe volt. Vidékünkön az
első világháború előtt az archaikusabb Miklós-napi maskurázás volt jellemző.
A Nyírség, a Nyíri-Mezőség és a Rétköz falvaiban az 1970-es évek végéig szokás volt,
hogy e napon Mikulásnak öltözött emberek járták az utcákat, betértek a házakhoz. Hosszú,
kifordított bundát vettek magukra, fejükre kifordított bundasipkát tettek, mellé tolluseprűt
tűztek. Kendercsepűből nagy bajuszt, szakállt csináltak, arcukat bekormozták, hogy ne
ismerjék fel őket. Hátukra kosarat, puttonyt tettek. A Mikulás mellett az ördög és a krampusz
is megjelent, fekete ruhában, bekormozva, vasvillával. A gyerekeket ijesztgette. Sok gyerek
sírt, és az ágy alá bújt ijedtében, mikor meghallotta a Mikulás csengőjét a házban. A Mikulás
a gyerekeket kikérdezte, vizsgáztatta, imádkoztatta, énekeltette, majd megjutalmazta,
esetleg virgáccsal megcsapkodta őket. Látjuk, hogy az ijesztgető Mikulással párhuzamosan
élt az ajándékosztó alakja is. A nagyobb ajándékozás csak 1960 után vált általánossá, azelőtt
a gondosan kitisztított csizmába, melyet az ablakba tettek ki, egy-két szem kockacukor,
alma, dió, aszalt szilva került. Ha rosszak voltak, akkor száraz lótrágyát, széndarabokat,
hagymát találtak a cipőjükben, büntetésként pedig virgácsot. A mai szokások a városi
polgárságtól a falusi értelmiség közvetítésével jutottak el a parasztsághoz.
Luca-nap (december 13.)
Luca napja a magyar néphagyomány egyik legérdekesebb, szokásokban leggazdagabb
napja. A Lucia – magyarul Luca – név a lux (fényesség) szóból származik. A fénnyel való
kapcsolata miatt már a középkorban a szemfájósok védőszentjének tekintették. Az egyház is
bizonyára azért választotta ünnepének december 13-át, mert a XVI. századi Gergely-naptár
életbe lépése előtt e napon volt az év leghosszabb éjszakája, a téli napfordulatnak,
a világosság születésének kezdete. Így magyarázható, hogy a népi képzelet szerint e naphoz
kötődik a legtöbb boszorkányokhoz, jóslatokhoz és varázsláshoz kapcsolódó szokás.
Gonoszjáró napnak tartották, ezért főleg a boszorkányok rontása ellen kellett védekezni.
Féltették az újszülötteket, várandósokat, még születésnapjukat sem akarták vállalni, akik
ezen a napon jöttek a világra.
Az ehhez a naphoz fűződő rituális tevékenységek és hiedelmek egy csoportja a tyúkok
termékenységének biztosításához kapcsolódik. A másik Luca-napi hiedelemkör a már széles
körben ismert lucaszékhez kötődik. „Úgy készül, mint a Luca széke” − átkerült
a köznyelvbe, igaz sokan nem ismerik a hozzá kapcsolódó történetet.
Megyénkben a széket többnyire kilencféle fából állították össze. Luca napján kezdték el
a munkát, és 13 napon keresztül mindig dolgoztak rajta valamit. Az így készülő szék a néphit
szerint varázserővel bírt. Az a legény, aki az éjféli misén ráült, meglátta, hogy ki
a boszorkány. A boszorkányok – nagy szarvuk miatt – félrefordított fejjel mentek be Isten
házába. A legénynek még az éjféli mise befejezése előtt távoznia kellett a templomból.
Üldözőit szétszórt kölessel, mákkal vagy a lucaszék elszórt darabjaival hátráltatta,
a darabokat más-más kútba dobta. Reformátusoknál a lucaszéket karácsony estéjén
a keresztútra kellett letenni hasonló céllal.
Biriben a lucaszéket Luca napjára kellett elkészíteni. Luca estéjén ki kellett vinni egy
keresztútra, ott egy nagy kört húzni, és a kör közepén ülve meg lehetett látni
a boszorkányokat. Ilyenkor nemcsak boszorkányok, hanem − a hiedelem szerint −
mindenféle ijesztő állatok, bikák támadtak az emberre, de a kör védelmet nyújtott ellenük.
Arról, aki rémületében kiszalad a körből, úgy hitték, az állatok szétcibálják.
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Az ehhez a naphoz fűződő rituális tevékenységek célja a tyúkok termékenységének
biztosítása volt. Éjjel egy góréval megpiszkálták a tyúkokat, s közben különböző
mondókákat mondtak:
„Az enyém csak tojjogájjon, a másé csak kotkodáljon!”
„Tojjatok, tojjatok, kotoljatok!”
A tyúkok termékenységének előidézéséhez tartozott a varrási tilalom, nehogy bevarrják
a tyúkok tojóját (fenekét). A néphit szerint tilos volt a lányoknak, asszonyoknak dolgozniuk,
mert úgy tartották, ha ezt megszegik, súlyosan megbűnhődnek.
Ehhez a naphoz sokféle házasságjósló eljárás is kapcsolódott. Ajakon 13 cédulára írtak
fiúneveket a lányok. Karácsonyig minden nap kihúztak egyet a párnájuk alá helyezett
cédulákból, és tűzbe dobták anélkül, hogy megnézték volna a rajta álló nevet. Csak az utolsó,
megmaradt cédulát bontották ki, s úgy vélték, hogy olyan nevű lesz a jövendőbelijük.
Az András-napkor szokásos derelyefőzés és góréba ölelés szokását a Nyírségben Lucanapkor is gyakorolták. Ha ezen az estén beleöleltek a góréba, és páros számú maradt
a karjukban, akkor úgy hitték, hogy a következő évben férjhez mennek, ha viszont páratlan
számút öleltek, akkor úgy tartották, hogy férj nélkül maradnak.
Eperjeskéről és Lónyáról ismerjük a Luca-napi maskurázást. A legények fehér lepedőt
húztak magukra, úgy jártak maskurázni a fonóba. Luca-napi tréfaként leszedték a kapukat,
a tetőre felvitték a szekereket. Ez utóbbit úgy, hogy a szekeret alkatrészeire szedték, majd
a magasban ismét összerakták. Biriben ijesztgették egymást az emberek. Székre bábut
kötöztek, felöltöztették, mintha ember volna. Kitették az utcára, ajtóba, ahol nagy riadalmat
okozott a sötétben. A másutt inkább szilveszter éjszakájához fűződő derelyefőzés Biriben
Luca napjához kapcsolódott. Összejött több lány, és ahányan voltak, annyi fiúnevet írtak fel
cédulákra. Derelyét csináltak, és mindegyikbe tettek egy-egy cédulát. Ahogy jött fel a víz
tetejére a tészta, úgy kapkodták ki, és kire milyen név jutott, úgy tartották, olyan nevű lesz
a férje. Előfordult az is, hogy lucatököt készítettek: szem-, orr- és szájnyílást vágtak egy
nagy kivájt tökbe, belsejét gyertyával megvilágították, majd az ijesztő alakot bemutatták
a házak ablakain, hogy ráijesszenek a bent levőkre.
Luca-napi időjárásjósló praktikák voltak Szatmárban az ún. lucakalendárium és az ún.
hagymakalendárium. Az emberek e naptól kezdve 12 napon át megfigyelték az időjárást.
Úgy vélték, hogy amilyen az első nap, olyan lesz az eljövendő év első hónapja, amilyen
a második nap, olyan lesz a második hónap, és így tovább.
Luca-napi szokás volt az ún. lucabúza keltetése, mely ősi termékenységvarázsló
tevékenység. Az asszonyok lapos tálakban, meleg helyen búzaszemeket csíráztattak, amelyek
karácsony tájára kizöldültek. Ebből a jövő évi termésre következtettek, de felhasználták beteg
állatok gyógyítására is. A későbbi liturgikus hagyományban már a karácsonyi oltárt díszítették
a búzával, vagy a családoknál a karácsonyi asztalra tették, amelynél maga a búza az élő
kenyeret, Jézust jelképezte.
Szent Család-járás (december 15-től)
Az adventi időszakhoz a vallásos katolikus falvakban (pl. Timár, Ajak) egy bensőséges,
meghitt népi ájtatossági forma kapcsolódott, a Szent Család-járás. (Ezt a szokást napjainkban
ismét felelevenítették.) Karácsony előtt kilenc napon át kilenc, általában egymáshoz közel
lakó család vitte egymáshoz a Szent Család templomban megszentelt képét, így emlékezvén
meg Szűz Mária és Szent József szálláskereséséről. A kijelölt házakhoz érve a „Szállást keres
a Szent Család…” kezdetű éneket énekelték. Minden családnál feldíszített házi oltár,
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meggyújtott gyertyák várták a megszentelt képet és a „szentkilencedet” végzőket.
A gyertyák addig égtek, amíg a kép a házuknál volt. Szokás volt Mátészalkán, hogy amikor
fogadták a képet, egy családot megajándékoztak. Az utolsó helyen, ahová szenteste érkezett,
az ünnep harmadik napjáig maradt a kép, majd visszavitték eredeti helyére.
Ádám és Éva napja, szenteste (december 24.)
Karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének napja. A XVI.
századig évkezdésnek is számított. Ezzel magyarázható, hogy az eljövendő esztendőre
az áldást, bőséget az emberek nagy evéssel, ivással, „bőséget hozó” ételek egész sorával
igyekeztek maguknak biztosítani. Az ilyenkor fogyasztott ételeknek (bab, hal, mák, méz,
alma, fokhagyma) mágikus jelentőséget tulajdonítottak. Karácsony napja és vigíliája
(december 24.) számos népszokást, hiedelmet vont maga köré, ezek részint a kereszténység
előtti képzetekből – téli napforduló ünnepe –, részint az ünnep keresztény jellegéből
táplálkoznak. Régen a keresztény ember a nagy ünnepekre böjttel, megtartóztatással, testilelki tisztálkodással készült, hogy így érdemelje ki a karácsony, illetőleg az új esztendő
áldásait. Az asszonyok takarítottak, főztek, a férfiak felseperték az udvart, kitakarították
az istállót, hiszen vendéget vártak, a születő Kisdedet.
Karácsonyi asztal, karácsonyi ételek
Az ünnepre az asztalt a legszebb, hófehér háziszőttes abrosszal terítették le. Büdön (ma:
Tiszavasvári része) az asztalra, az abrosz alá pár szál szalmát, búza-, árpa-, és
napraforgómagot hintettek, hogy a következő évben jó termés legyen. Ezeket az ünnep után
a jószágnak adták. Beregdarócon, Ajakon a házigazda szalmát vitt be az asztal alá, ezzel
jelképezték a betlehemi istállót, Jézus születési helyét. A tirpákok hite szerint a karácsonyi
szalmának rosszat távoltartó ereje volt. A nyíregyházi bokortanyákon a vacsora idejére
az asztal alá különböző mezőgazdasági eszközöket, ekevasat, ásót, kapát is helyeztek, hogy
a következő évben szerencsét, bőséges termést hozzanak.
December 24-e karácsony vigíliája, karácsony böjtjének is nevezik. Megyénkben régen
a katolikus családok egész nap böjtöltek, s csak az esti harangszó után kezdődött
a karácsonyi vacsora, a kialakult szokásrendjével, ételeivel. A nagyesti zsolozsma után
megyeszerte paszulyt, szemes főtt tengerit és mákos babájkát – melynek tetejére cukor vagy
méz került – ettek, hogy az új évben sok pénzük legyen. Biriben az állatoknak is adtak
a bobájkából, hogy azok is részesüljenek az asztal áldásából. Az éjféli mise után sült
kolbászt, hurkát, oldalast, egyéb disznóságokat fogyasztottak.
A szatmári reformátusoknál elmaradhatatlan volt a karácsonyi asztalon az alma, dió,
sütőtök, ezeknek pénz- és termékenységvarázsló szerepet tulajdonítottak. Az ételek között
szerepelt a kolbász, hurka, töltött káposzta, sima kalács, valamint mákos, diós kalács.
Ajakon, Kállósemjénben jellegzetes karácsonyi kalács volt a tubu, tuba, melyet a kántáló,
betlehemező gyerekeknek adtak. (2. kép)
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2. Karácsonyi terített asztal hagyományos ételekkel.
A Sóstói Múzeumfalu kállósemjéni lakóháza, 1997. A szerző felvétele

A nyíregyházi tirpákoknál vilia estéjén a vacsora lakodalmi méreteket öltött.
Az evangélikusoknál elmaradhatatlan volt a karácsonyi asztalon az egész kenyér, mely az
életet, bőséget, jólétet, Jézus Krisztus testét jelentette. Ezen kívül ettek még mákos bobájkát
mézzel, frissen sült kolbászt, húslevest csigatésztával, főtt húst tejfeles tormával, pulykát,
töltött káposztát, kalácsokat, réteseket. Karácsonyeste megemlékeztek a halottaikról is.
Mindenből tettek egy kicsit a tányérra a család elhunytjainak. Érdekes szokás volt, hogy
a karácsonyi ételekből a kutyának és a macskának is adtak, hogy ők is részesüljenek
az ünnepből. Sőt fokhagymát kenyérrel összerágtak, s ebből is adtak a kutyának.
A gazdaasszony minden ételt az asztalra készített, hogy az étkezés alatt ne kelljen felállnia,
mert úgy tartották, hogy „akkor ül jól a kotló, és lesz jó a baromfi-szaporulat, ha
a gazdaasszony az ünnepi vacsorát végigüli”. A Nyíregyháza környéki bokortanyákon
a karácsonyi vacsora utolsó mozzanata a diótörés volt. A padlásról lehozott dióból válogatás
nélkül mindenki vett egyet és feltörte. Akinek hibás volt a diója, minden rosszra
felkészülhetett a következő évben.
Karácsonyi életfa, karácsonyfa
Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített
fenyőfa, a karácsonyfa jelenléte. A karácsonyfa-állítás szokása a Nyírségben az első
világháború után terjedt el. Szegényebb családoknál az 1950-60-as évekig a karácsonyi
életfa, termőág állítása volt szokásban, amely az évről évre megújuló természet ősi jelképe.
A karácsonyfa hagyományos díszei: a termékenységet jelképező alma, dió, mézeskalács,
gyertya, szentkép, angyal, pattogatott kukoricából készült lánc, a tetejére: kereszt, betlehemi
csillag. Később házilag főzött, színes papírba csomagolt szaloncukor került az eddigi
díszítmények mellé. Régen az ajándék, az angyalfia többnyire a karácsonyfa volt, a rajta
függő, ehető díszekkel.
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Csillagozás
Kállósemjénben és környékén ismert szokás volt karácsony viliáján, karácsony és újév
között, illetve vízkeresztkor a csillagozás, csillagjárás. Az adománygyűjtő, énekes szokás
általában háromszereplős. A suttyó legények hosszú fehér ingben, fehér bőgatyában,
csákóban, kezükben csillaggal, zörgős bottal jártak házról házra. Köszöntötték a lakókat,
majd adománykérő rigmussal zárták a csillagozást. A népszokás legfontosabb tartozéka
a csillag, melynek legelterjedtebb típusa tengelyen forgatható, és szitakávából készült.
A tirpák tanyákról ismert a rugóval kiugratható csillag, amelyet futó néven különböztettek
meg a forgatható csillagtól. Általában katolikusok jártak csillagozni, de a református és az
evangélikus családok is szívesen fogadták őket. (3. kép)

3. Csillagosok. Nyíradony, 1957. ERDÉSZ 1974. 297. nyomán

Karácsonyi kántálás
Megyeszerte ismert szokás volt a karácsonyi énekes, verses köszöntő, a kántálás.
Általában vilia estéjén jártak kántálni, különböző korcsoportok különböző időben. Ajakon
a böjti vacsora és az éjféli mise között gyerekek és fiatalok jártak házról házra. A kántálók
bekiabáltak a házba: „Szabad az Istent dicsérni?” Legtöbbször a „Mennyből az angyal…,
Pásztorok, pásztorok…, Csordapásztorok…” kezdetű énekeket, a reformátusok
„Az Istennek szent angyala…” kezdetű dicséretet énekelték. Az ének után jókívánságokat,
verses köszöntőket mondtak. Bekiabáltak: „Ahányszor a szarka megbillenti farkát, annyi
bankó verje a gazdaasszony markát!” A kántáló, köszöntő gyerekeket dióval, almával,
tubuval jutalmazták.
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Betlehemezés
A másik legismertebb karácsonyi népszokás a betlehemezés, amely többszereplős,
dramatikus játék. Az egész megyében ismerték, és több helyen  felújított formában  ma is
gyakorolják.
A paraszti betlehemezés középpontjában a kifordított bundát viselő pásztorok
párbeszédes, énekes-táncos játéka állt. A betlehemezés fő kelléke a templom alakú betlehem,
amelyben többnyire a Szent Család látható: a jászolban fekvő Jézus földi szüleivel, Szűz
Máriával és Szent Józseffel. A betlehemes játék szereplői a két pásztor, a két angyal és
az öreg voltak. (4. kép)
A pásztorok és az angyalok fehér, lobogós ujjú inget és fehér, cakkos női alsót vagy
bőgatyát vettek a ruhájukra. Fejükre keménypapírból csináltak magas sisakot, elejére
keresztet, tetejére derékig érő, színes szalagot ragasztottak. A két pásztornál csörgős bot volt,
azzal verték a nótára az ütemet. Az öregen hosszú bunda vagy guba volt, fején kifordított
bundasapka, amellett taluseprü, kezében láncos bot. A szatmári területeken – Cservenyák
László gyűjtése alapján – a felsorolt szereplők mellett feltűnik a huszár és a betyár alakja,
Timáron a zsidó is.

4. Betlehemesek. Pusztadobos, 1965. Csiszár Árpád felvétele. Beregi Múzeum fotótára, ltsz. 1734

Bábtáncoltató betlehemes
A betlehemezés sajátos változata a bábtáncoltató betlehem. A magyar nyelvterületen két
tájegységen, a Dunántúl (Balaton-felvidék, Esztergom, zalai falvak) katolikus és a FelsőTisza-vidék református falvaiban fordult elő. Megyénkben eddig Kispaládról, Botpaládról,
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Kölcséről, Milotáról, Tiszakóródról, Kocsordról, Csengerből, Szatmárcsekéről,
Tiszacsécséről, Sonkádról és Lónyáról, tehát a szatmári és beregi részekről van adatunk.
A játék menete, szereposztása megegyezett az előző változattal, csak a vége
bábjelenettel zárult. A kellékként hordozott betlehem belsejében bábokat mozgattak. 1998
karácsonyán a Sóstói Múzeumfalu kisdobronyi templomában sonkádi betlehemezők – nagy
sikerrel – bábtáncoltató betlehemest mutattak be. (5. kép)

5. Bábtáncoltató betlehemes. Sóstói Múzeumfalu, 1998. A szerző felvétele

Karácsony első napja (december 25.)
Bensőséges családi ünnep, dologtiltó nap volt. A család tagjai templomba mentek.
Karácsony első napjára húslevest főztek, de nem tyúkból, mert az hátrakaparja a szerencsét,
hanem disznóból, mert az kitúrja. Húst sütöttek, tormamártást csináltak hozzá, káposztát
töltöttek, pörköltet csináltak meg különféle kalácsokat sütöttek: mákos, diós, lekváros
veknyiket. Annyi ételt készítettek, hogy szilveszterkor is azt ették.
Az első nap a család ünnepe volt, és a legtöbb helyen még ma is az. Mindenki otthon
maradt. A második és a harmadik nap a rokonlátogatásé volt. A rokoni látogatás mindig
ünnep volt. Ehhez hozzájárult a két kedvelt férfinevet  István és János  viselők köszöntése
is.
Szatmárban úgy tartották a régi öregek, hogy ha karácsony másnapján meglátni a fa
árnyékát, akkor kedvező időjárás várható, bő termés lesz a következő évben.
István napja (december 26.)
A karácsonyhoz fűződik István napjának megünneplése. E névünnephez sajátos
köszöntők tartoztak. István napján ismerősök és rokonok jártak névnapot köszönteni. Ha a
háziak beleegyeztek, a kántálók elmondták köszöntőjüket:
„Engedje meg az Isten, hogy sok István napját érjen a jövőbe.
Legyen annyi pénze, akárcsak a köles,
Gabonája, búzája legyen egy öles!
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Legyen messze földön híres a jószága,
Áldja meg az Isten minden bő áldása!”
A jókívánság szinte varázserejű érték lehetett, amit mindenki szívesen viszonzott tőle
telhetően. A sok ünnepi, névnapi köszöntő egy melegebb, barátságosabb, emberszeretőbb
népélet emléke.
János napja (december 27.)
Ez a nap Szent János evangélista emléknapja, ami régebben  egészen a XVIII. századig
 karácsony harmadnapja volt. Általában István-nappal együtt ülték meg. A köszöntések
sora már korán reggel elkezdődött: „Eljöttünk mi reggel János köszöntésére.
János légy reménységbe,
Köszöntünk egészségbe!”
Azért, hogy a jókívánság nagyobb nyomatékot kapjon, hozzáéneklik:
„A barátság serege, állj hamar talpadra,
Kitöltetett a bor néked, és számodra,
Mert mi téged úgy szeretünk,
Pohár mellett köszöntgetünk:
Élj, élj, élj, János élj!”

A régi János-napi szokások legjelesebbje a Szent János áldása, más néven Szent János
pohara, a borral való köszöntés, áldomás. A jánosolás sok pohár bor felhajtásával járt, ettől
ugyanis erőt, egészséget reméltek.
János a fordulópont szentje, mivel a római isten, Janus nyomán őt is az egyik kapunak,
a téli napforduló megszemélyesítőjének tartották számon. A kehely mint a bornak, Krisztus
vérének tartóedénye, az egyik legszentebb keresztény jelkép. „Szent János pohara”, a máig
is megtartott szokás alkalmat nyújt a vendégségből való búcsúzkodásnál is az utolsó,
a búcsúpohár elfogyasztására. A régi rítus szerint ezt ülve kellett kiinni.
Aprószentek napja (december 28.)
Mátészalkán és környékén még az 1930-as években is előfordult, hogy
mogyoróvesszővel megütögették, megvesszőzték a gyerekeket, hogy nagyra nőjenek,
szerencsések legyenek. A Nyírségben is élt ez a szokás: megsubrikolták a gyerekeket, és
fájdalomdíjként kolbászt, oldalast adtak nekik. Luby Margit írja: „protestáns vidéken ez nem
szokás”.
Nagykarácsony és kiskarácsony közt nem főztek paszulyt vagy málét, mert úgy tartották,
hogy pattanásos lesz tőle az ember. Máshol azért nem ettek paszulyt, hogy ne legyenek
fekélyesek. Az a mondás járta: „aki karácsony és újév között fon, annak meggörbül az ujja”.
Ekkor nem szabad mosni, tisztát venni, kenyeret sütni, hogy ne legyenek betegek az
aprómarhák. Ugyanakkor szerencsésnek tartották az időszakot a vetni való tengeri
lefejtésére.
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Szilveszter, újév (december 31. - január 1.)
Szilveszter napjához, az óévhez ugyancsak számos szokás és hiedelem fűződött.
Óesztendő estéjén a felnőttek és a gyerekek hatalmas zajt csaptak a faluban, így űzték,
temették el az óévet, és köszöntötték az újat. Kolompoltak, csengettek, kongattak, tülköltek,
kiabáltak. A zajkeltésnek általános gonoszűző, bajt, betegséget távoltartó szerepe volt. A
szokás neve gulyafordítás vagy kongózás, ladangolás. Ratkó Lujza a nyírségi Biriből írja le:
„A gyerekek nagyobb csapatban, tízen-tizenöten vagy még többen is jártak. Az egyik gyerek,
általában a legidősebb volt a gulyás. Bundát, gubát vagy egy rossz kabátot vett magára, fejére
nagy gulyáskalapot tett, bekormozta az arcát. A többi gyerek volt a csorda, ők rendes utcai
ruhában voltak. A gulyás ment bekérezni. Köszönt, majd rákezdte:
Most jöttünk Budáról, a budai vásárról,
Hajtottunk hat ökröt,
Szabad a szűzgulyát az udvaron megfordítani?
Hogyne, tessék, de kürül!”
A szokás termékenységvarázsló funkciójára utal, hogy a béresek is külön csapatban
jártak kongózni. Őket borral, pálinkával kínálták meg.
Óesztendő éjszakájával kapcsolatban is ismert az a hiedelem, hogy éjfélkor
megszólalnak az állatok. Szilveszter  András- és Luca-naphoz hasonlóan  férjjósló nap
volt. Gombócfőzéssel, ólomöntéssel tudakozódtak a lányok jövendőbelijük iránt. Egy másik
szokás szerint „a lánynak el kell mennie este a templomba, és a miséről kijövet, amerről
hallja a kutyaugatást, arra fogják férjhez vinni”.
Szatmári, beregi területeken ezen a napon az volt az egyik legfontosabb teendő, hogy
vigyázzanak a tűzre, nehogy kialudjon. Megyeszerte ismert hiedelem, hogy száradó ruha
nem maradhatott a kötélen, mert felakasztja rá magát valaki.
Újév (január 1.)
A hónap első napja, az új esztendő kezdete. Az évkezdet minden népnél valami jelképes
elválasztó, szerencsevarázsló és gonoszűző cselekvéssel jár. Amilyen az újév, tartja a néphit,
olyan az esztendő többi napja is. Aki ezen a napon elsőnek öltözködik fel a házban, az abban
az évben ügyes és serény lesz. Szerették, ha újévkor elsőként férfi lépett a házba, mert az
szerencsét jelentett. Ha férfi ment elsőnek, akkor úgy hitték, abban az évben bikaborjút ellik
a tehén. Ha asszony, akkor a gazda így szólt:
„Na, ez az esztendőm is el van rontva!”
Éppen ezért a férfiak mentek köszönteni egymást, boldog új évet kívánva a ház népének.
Ezen a napon a gyerekek házról házra jártak köszönteni, rigmusaikért pénzt kaptak:
„Minden szép, minden jó, legyen minden bőven,
Szálljon áldás rátok, ebben az új évben!”
„Új esztendőbe,
Bújj a kemencébe,
Szedd ki a málét
Vizes lepedőbe!
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Adj egyet belőle!”
Az új év kezdetén sokféleképpen próbálták biztosítani a szerencsét, bőséget az év
hátralévő részére. Ebéd előtt sütőtököt vagy szemes paszulyt ettek, mert úgy tartották, hogy
aki újévkor ezt eszi, annak sok pénze lesz az egész esztendőben. Viszont baromfihúst,
szárnyast nem ettek, nehogy elrepüljön tőlük a szerencse. Csak disznóhúst fogyasztottak,
mert az előre túr, odatúrja a szerencsét.
Úgy vélték, aki újévkor megbetegedett, az később is „sokat fog betegeskedni”.
A nyíregyházi tirpákoknál ezen a napon járt házról házra a pap és a rektor. Házalásukat
koledálásnak nevezték. A koledáló pap minden családot meglátogatott és megáldott. Ezért
élelmiszert, terményt kaptak.
Vízkereszt (január 6.)
Vízkereszt a római katolikus egyház nagy ünnepe, Epiphania Domini (az Úr
megjelenése). A IV. századig ezen a napon ünnepelték Jézus születésnapját és az évkezdetet
is. Ezzel a nappal lezárul a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsang.
Vízkereszt napján a nyírségi katolikus falvakban a templom mellé helyezett hordókba,
dézsákba vizet öntöttek. Mise után a pap megszentelte azt. Mindenki vihetett haza egy
kannával, butellával. Otthon a szentelt vízzel, kereszt alakban, meghintették a lakóház
földjét, a gazdasági épületeket, hogy a gonosz szellem ne ártson a portán élőknek. Közben
ezt mormolták: „Az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen.” Ajakon
a családtagoknak egy-egy kortyot kellett inni a szentelt vízből, hogy elűzze a betegséget.
Bujon még a XX. század elején is a görögkatolikus parókia kútjánál történt a vízszentelés.
A pap kézi keresztjét beledobta a kútba, ahonnan az egyik hívő hozta fel a szertartás végén.
A szintén görögkatolikus Piricsén a pap, a kántor és a harangozó együtt indult házat
szentelni. A harangozónál kosár volt a tojás részére, amelyet a hívektől kaptak. Timáron
a templomi vízszentelés mellett szokás volt, hogy a Tisza folyót is megszentelték, s ez
napjainkban is szabadtéri vallási ünnep a községben. Némely helyeken a magánkutakat is
megszentelték, hogy az ivóvíz egészséges legyen, ne okozzon betegséget. (Ez a szokás
valószínűleg a kolerajárvány emlékét őrzi.) (6. kép)

6. Vízszentelés a Tiszán. Timár, 2017. január 6. Riczu Gyula felvétele
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Ahol nem a templomból vitték haza a szentelt vizet, ott a pap járt házról házra szentelni.
Az ajtó szemöldökfájára krétával felírta az évszámot és három betűt: 19 + G + M + B + 68
„Gáspár, Menyhért, Boldizsár,
Ez a három szentkirály!
Melyik volt a fekete:
Kinek Gáspár a neve!”
Az alamizsnagyűjtés és házalás ideje adventtől vízkeresztig terjedhetett.
Vízkeresztkor időjárással kapcsolatos jóslatok is elhangzottak. Pl.:
„Ha vízkereszt vizet ereszt,
Gazda az íziket jól elrekeszd!”

Ez a szólás arra utal, hogy hosszú tél várható, és az állatok átteleléséhez még a silány
tengeriszárra is szükség lesz. A népi rigmus szerint „ha ezen a napon esik, akkor korán
tavaszodik”.
A tirpák bokrokban a háromkirályjárásnak egy sajátos, a megyében máshol nem ismert,
helyi formája élt az 1940-es évek elejéig: iskolás lányok jártak házról házra, egyikőjük volt
az angyal, a másik Máriát, a harmadik pedig Szent Józsefet személyesítette meg. Egyházi
énekeket énekeltek, amiért a háziak megajándékozták őket.
Vince napja (január 22.)
Vince országosan ismert borvédő szent volt, általános termésjósló nap. Vince-naphoz
időjárási regulák fűződtek. Ha Vince napján olvad, akkor jó bortermésre lehet számítani:
„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.”
„Ha tőgyel a rügy, tele lesz a pince.”
Van, aki úgy tartja, hogy ha Vince száraz marad, akkor a pince is üres marad.
Pál napja (január 25.)
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik. Pálforduló időjósló nap volt. Napos idő esetén
rövid télre, borulatkor hosszú télre számítottak. Régen mondták azt is:
„Pál fordul köddel, ember hull döggel.”
„Ha Pál ködös, az esztendő dögös.”
„Ha Pál napján megfutamodik a víz a kerékvágásban, rossz
lesz a termés.”
Pál napján mondták Szatmárban:
„Pálfordulás, hogyha tiszta,
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Bőven terem mező, puszta!”
„Pálfordulás fele kenyér, fele széna, fele fa.”
Ez utóbbi mondás azt jelentette, hogy a tél fele már elmúlt.
Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.)
A katolikus egyházi naptárban Gyertyaszentelő Boldogasszony napja egyben Mária
megtisztulásának ünnepe is. A keresztények a gyermek Jézus templomi bemutatásáról is
ekkor emlékeznek meg. Ezt a napot 1092-ben a szabolcsi zsinat nyilvánította ünneppé
Magyarországon.
A X-XII. századtól vált szokássá a gyertyaszentelés. Ez a templomi szertartás a legújabb
korban is folytatódott: február 2-án a katolikus családok legalább egy pár gyertyát elvittek a
templomba megszenteltetni. A megszentelt gyertyákat szalaggal átkötötték, és legtöbbször
a falra akasztották egy szentkép mellé. (7. kép)

7. Szentelt gyertyák a Sóstói Múzeumfalu kállósemjéni lakóházában, 2019. Sóstói Múzeum fotótára,
ltsz. nélkül

A szentelt gyertyához sok hiedelem fűződött, valamennyi védő, jótékony,
egészségvarázsló hatású. Ha vihar, villámlás volt, elővették a gyertyákat, és meggyújtották,
hogy múljon el a veszély. Ajakon azt tartották, hogy a szentelt gyertya füstje kiszáll
a kéményen át, és eloszlatja a vihart. Kállósemjénben, Virányoson, Biriben és sok nyírségi
faluban a ravatal mellett is szentelt gyertyát égettek. Piricsén a tehén ellésekor szentelt
gyertyát vitt az asszony az istállóba. Fénye mellett könyörögtek szerencsés ellésért.
A szentelt gyertyát gyógyításra is használták. A felpuffadt gyomrú beteg köldökére tették,
üvegpohárral leborították. A hiedelem szerint a kialvó láng kiszívta a betegséget. Használták
terhes asszony vagy újszülött védelmére és torokgyík ellen (lásd Balázs napja).
A néphit szerint a napos idő ilyenkor hosszú telet jelent. Ha a medve meglátja
az árnyékát, akkor még nagyobb tél lesz. Azt is mondták:
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„Ha fénylik gyertyaszentelő,
Az íziket szedd elő!
De ha zord és havaz,
Korán nyit a tavasz.”
Ha hideg február, áldásos lesz május. „Ha fényes és tiszta gyertyaszentelő, jó lent és
kendert ígérő” – tartotta a mondás Szatmárban.

Balázs napja (február 3.)
Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe ez a nap. A hagyomány úgy tartja, hogy
az örmény püspök imájával megmentett a fulladástól egy gyereket, akinek halszálka akadt
meg a torkán. A gyerek anyja hálából gyertyát és ennivalót vitt neki. A püspök mindenkinek,
aki gyertyát vitt a templomba, egészséget és jólétet ígért. Így alakult ki az a szokás, hogy
szükség idején gyertyát áldoznak a tiszteletére.
A VI. században Balázs püspököt már a torokfájás gyógyítójának tartották. Régen sok
gyermek halálát okozta a torokgyík. Az anyák védelemért Szent Balázshoz fordultak.
Névünnepén a templomba mentek a gyerekekkel, akiknek a torka elé a pap két gyertyát tartott
keresztben, közben a balázsáldás szavait mondta. Ezt nevezték balázsolásnak. Ezért ábrázolják
a püspököt keresztbe tett gyertyákkal.
Baktalórántházán napjainkban is Balázs napján a pap a templomban a szent mise végén
a híveket balázsáldásban részesíti. Ekkor két kereszt alakba illesztett vagy összecsavart gyertyát
tart a hívek álla alá, miközben e szavakat mondja: „Szent Balázs püspök és vértanú
közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”
Magyarország egyes vidékekein még a XX. században is élt a balázsjárás, amelynek során
adományt gyűjtöttek az iskolamesternek és a tanítónak. Ezzel kapcsolatban azonban megyei
adatunk nincs.
Bálint napja (február 14.)
A parasztgazdaságokban ekkor már megindul a tavaszi tevékenység, mivel Bálint napján
megszólalnak a télen helyben maradt madarak. Ők jelzik a tavasz közeledtét. Több helyen ezt
a madárcsicsergést veréblakodalomnak is nevezik. Ennek a napnak hidegjósló szerepe is van.
Ha Bálint napján megszólal a pacsirta, s azt mondja „Csücsülj be!”, akkor még hidegre kell
számítani.
Azt is meg kell említenünk, hogy az utóbbi időben Magyarországon is hódítanak azok
a szokások, amelyek az angolszász területek tavaszi virág- és szerelemünnepéhez, a Valentinnaphoz kapcsolódnak. Ezeknek azonban a megyei néphagyományban nincs nyomuk, ezért
bővebb ismertetésük sem indokolt.
Zsuzsanna napja (február 19.)
A Zsuzsanna név a bibliai Ótestamentumból került az európai kultúrákba, különösen
a protestánsok között volt kedvelt és elterjedt keresztnév. Jelentése: liliom. A népnyelvben több
változatát használták: Zsuzska, Zsuzsóka, Zsuzsi, Zsuzsanka stb. Különösen a nyíregyházi
tirpákoknál volt kedvelt név.
Böjtelő havának időjósló napjai közül Zsuzsanna napjához a következő néphit kapcsolódik:
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„Ha ezen a napon megszólal a pacsirta, akkor itt a tavasz, már nem lesz nagy hó.” A pacsirta
röptéből is lehet az időjárásra következtetni: „Ha magasan repül, akkor már közeleg a tavaszi
munka ideje, ha alacsonyan, csak a háztetőig száll, akkor még hideg idő várható.”
Mátyás napja (február 24.), Gergely napja (március 12.)
Ez a két nap szorosan összekapcsolódik a megyei népi kalendáriumban. Ismert mondás:
„Mátyás, Gergely, az két rossz ember! Azt mondja Gergely Mátyásnak: Ha én ott vónék,
ahol te, az asszonyba a gyermeket fagyasztanám meg! Fél oldalt főne a fazékba a víz,
féloldalt megfagyna befele, olyan hideget csinálnék!” Ezt fordítva is mondták.
Mátyás-napról mondják, hogy Mátyás napján vége a télnek, töri a jeget. Ha azonban
Mátyás napja előtt lágy az idő, akkor éppen ez a nap hozza el a hideget:
„Mátyás, ha talál, pusztít, ha nem talál, épít.”
Gergely-napra hideget mondanak:
„Jön Gergely-nap, jön a rossz idő!”
„Gergely napján mindig havas, zimankós idő szokott lenni.”
„Itt van Gergely, rázza a szakállát.”
Ilyenkor mondják azt is, „hogyha Gergely ott lehetne, ahol Mátyás (mármint
a naptárban), kifagyasztaná a tehénből a borjút”.

Farsang
A farsang a téli ünnepkör szokásokban leggazdagabb időszaka, amely vízkereszttől
hamvazószerdáig tart. Ez a pihenés, erőgyűjtés, felkészülés ideje, ugyanakkor a szórakozás,
játék, evés-ivás legfőbb alkalma a negyven napos nagyböjt előtt. A párkeresés, udvarlás,
lakodalmak, disznótorok időszaka. A farsangi evés-ivásnak, lármás-táncos felvonulásnak
valamikor kettős célja volt. Egyrészt a tél haldoklását ünnepelték, másrészt gonoszűző
eljárásokkal a bő termést, termékenységet kívánták biztosítani. A falusi ember erre az időszakra
felfüggesztette a közösség által elfogadott rendet, törvényeket. Maskura mögé bújva lehetővé
vált, hogy az egyén ki tudjon lépni hétköznapi énjéből. Farsang időszakában megengedték
a fonókban az ölelgetést, fogdosást, párosodásra utaló cselekedeteket, obszcén szövegeket.
A farsangolásnak – helyi néven maskurázás – különösen a szatmári területeken volt nagy
hagyománya. A farsangi szokásokban hangsúlyosan jelentek meg a maszkos alakoskodók,
dramatikus játékok. Sok emléket őriznek a nyírségi, Nyíregyháza környéki farsangokról is, ezek
azonban nem voltak olyan változatosak, sokszínűek, mint a szatmáriak.
A farsangi szokások fő ideje a Nyírségben (pl. Biriben) többnyire a húshagyó vasárnap
utáni három napra esett, ezért háromfarsang a neve. Húshagyó vasárnap sok húst főztek, fánkot
sütöttek, hétfőn, kedden is tyúkot öltek, húslevest főztek hosszúmetélttel, káposztát töltöttek,
mivel hamvazószerda után megkezdődött a nagyböjt.
A farsangi maskurázás sikere mindenkor a beöltözött legények ügyességétől,
leleményességétől, rögtönző képességétől függött. A farsangi mulatságok helyszínei a fonók,
tollfosztók, lakodalmak voltak. Szatmárban, Nyírségben különböző zsáneralakokat jelenítettek
meg, különösen kedvelt volt, hogy a legények öregasszonynak, öregembernek, koldusnak,
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betyárnak, házalónak, kéményseprőnek, cigánycsaládnak stb. öltöztek be. Általánosan jellemző
a férfi- és női ruházat cseréje. Arcukat belisztezték, bekormozták, harisnyát húztak rá.
Igyekeztek mindenhol, minél nagyobb riadalmat kelteni. Verebeket engedtek el, bekormozták
a jelenlévőket, fogdosták a lányokat, betyárbandának adták ki magukat. Vaskos rigmusokkal
temetést, lakodalmat játszottak. Természetesen a farsangolás helyszínén étellel, itallal kínálták
a résztvevőket.
Biriben háromfarsangkor asszonyok dalolva járták a falut, egymást köszöntgették,
táncoltak, nevettek, maskurának is felöltöztek. A házaknál ettek-ittak, mulattak. Nyírlugoson
az egy fonóban dolgozó lányok ún. törőestet rendeztek. Ételt, italt összehordtak, cigányt
fogadtak, mulattak. Azt mondták, hogy „a farsangi mulatságban magasra kell ugrani, hogy
nagyra nőjön a kender”. Paládon is ugyanezt cselekedték, hogy erős, magas legyen a kender.
A nyíregyházi tirpákoknál a farsangnak Márkus Mihály szerint nem volt különösebb
jelentősége. A fiatalok farsangi bált, az idősebbek batyusbált rendeztek.
A céhes világban a nyíregyházi szűcslegények farsangi felvonulást rendeztek, amely
reggelig tartó mulatsággal zárult.
Maszkos alakoskodások, dramatikus játékok
Vidékünkön elsősorban a szatmári részen, a Szamos és a Túr mentén volt szokásban
a farsangi maszkos alakoskodás. Ferenczi Imre és Ujváry Zoltán 1962-ben megjelent kitűnő
könyve, a „Farsangi dramatikus játékok Szatmárban” ad áttekintést e témáról. Ebben a kutatók
a játékok teljes kellékanyagát, szereplőgárdáját, szövegkönyvét leírták, a játék teremtette
fonóbeli hangulatról is beszámolnak.
A maskurások első nagy csoportját az állatmaszkok képviselik. Vidékünkön négy
különböző fajtája élt: a medve-, kecske-, gólya- és a csikós- vagy lovasfarsangoló. (8. kép)

8. Farsangi állatmaszkos felvonulás. Sóstói Múzeumfalu, 2017. 02. 18. Forrás: nyiregyhaza.hu

A medvealakoskodásban egy ősi medvekultusz nyomai őrződtek meg. Adatok vannak
Csengerből, Fülpösről, Géberjénből, Kisarból, Panyoláról, Tarpáról, Tunyogról, Matolcsról.
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A szalmásmedvét alakító játékost szalmából sodort kötéllel tekerték be a bokájától
a nyakáig. Maszkját úgy készítették, hogy bekenték piros, illetve fekete festékkel a legény arcát,
vagy zabostarisznyát húztak a fejére, amit a szemnél, szájnál kivágtak. (9. kép)

9. Farsangi szalmásmedve és kísérője. Panyola, 1956. Ujváry Zoltán felvétele. DENIA fotótára, ltsz. 400-16.
RATKÓ 2014. 668. nyomán

A gubásmedvét alakító legény két gubát vett magára. A két gubát derekán lánccal kötözték
meg, ez volt a medve „póráza”. A medvék mindig egy vagy több kísérővel jártak, aki
bekéreztette őket a házakhoz, a fonókba, és irányította a párbeszédes jelenetet. Medvetáncoltató
vagy vásári alkudozási jelenetet adtak elő, bevonva a fonó közönségét is.
Egész Szatmárban ismert farsangi alakoskodás volt a kecskefarsangos. Fülpösön,
Garbolcon, Géberjénben, Győrteleken, Kisarban, Kis- és Nagyhódoson, Szatmárököritón és
Tarpán az 1950-es, sőt az 1960-as évek végén is jártak még kecskések. Részletes leírás nélkül
Nyírlugosról, illetve Beregből is van tudomásunk egykori meglétéről. A kecskemaszk
legáltalánosabb formája az volt, amikor a kecskét alakító játékos térdre ereszkedett, előre dőlt,
s jobb könyökére támaszkodott. Bal kezében egy fejszét tartott. Bundával vagy gubával
terítették le. A másik gyakori formája volt a fa kecskefej, amely két részből állt: a nyélre
erősített felső fejrészből és a mozgatható áll-, illetve szájrészből. Ez utóbbinak kettős szerepe
volt, egyrészt jobb kézzel a játékos madzaggal rángatta a mozgatható alsó részt, amelynek
csattogása a ritmust adta a tánchoz, másrészt az ajándékon kapott pénzt is ezzel vehette el.
A gólyafarsangost Penyigén, Panyolán, Szamosszegen, Géberjénben, Hermánszegen, Kisés Nagyhódoson, Szamoskéren stb. gyakorolták. A gólyának a farsangi maszkok közti
előfordulása nem véletlen. A tavasz előhírnöke és a termékenységhez való kapcsolódása 
általános hiedelem, hogy a gólya hozza a gyereket  közismert.
A csikós- vagy lovasfarsangoló Panyolán, Szamoskéren, Tunyogon, Matolcson volt
a legismertebb. Egy farsang alatt egyszer-kétszer öltöztek be a legények, mivel nagyobb
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előkészületet igényelt, mint az eddigiek. Kötött, verses rigmusok is kapcsolódtak hozzá. A játék
szereplői: huszár, kéreztető, két csikóslegény, kovácsmester. A legfontosabb kellék a csikó.
A játékos belebújt egy közepén kivágott rossz teknőbe, és a derekához kötötte.
A halottas farsangolót Szamoskéren, Panyolán, Kis- és Nagyarban, Olcsvaapátiban,
Tyukodon játszották valamikor. A halottat élő személy, döglött állat jelenítette meg, de
előfordult kitömött szalmabáb is. A „halottat” végighordozták a falun, és a temetési szertartást
parodizálva igen trágár szövegű búcsúztatókat, siratókat adtak elő. Több faluban eltemették,
elégették a falu szélére kivitt szalmabábut, amely a telet jelképezte.
Farsangtemetés, vénlánycsúfolás
A farsang végéhez, főként húshagyókedd és hamvazószerda napjához, több olyan szokás is
kapcsolódott, amelynek szerepe a télkihordás, áltemetés, farsangtemetés volt. Ilyen volt pl. a
svábok által lakott Hermánszegen a szalmabáb eltemetése. A legények előbb birkóztak,
bokszoltak a farsangi boszorkánynak nevezett bábuval, majd a földre döntötték, végül a fonóból
kivonulva eltemették. Az ugyancsak svábok lakta Mérken a lányok, legények közösen
hurcolták végig a falu utcáin a szalmabábut, majd a falu végén elégették, ami a tél kivitelét
jelentette. A téltemetés e két példája valószínűleg sváb (német) eredetű szokás, mivel más
falvakban nem fordul elő megyénkben.
A farsang utolsó napjához, húshagyókeddhez több olyan szokás is kapcsolódott, amely
a pártában maradt lányok kigúnyolását célozta. Ilyen a kongózás, szűzgulyahajtás. Fiatalabb
legények, gyerekek kongóval, csengővel, pergővel nagy zajt csapva végigrohantak az utcákon,
és a pártában maradt lányok kapuja előtt kiabáltak:
„Húshagyó, itt maradt az eladó!”
A szatmári Panyolán ezen a napon az öregebb legények gulyásnak öltöztek, úgy mentek
szűzgulyát hajtani:
„Kinek van eladó lánya,
hajtsa ki a szűzgulyára!”
Nyírcsászáriban tőkét húzattak a pártában maradt vénlányokkal.
A Mérken élő svábok körében érdekes párosító, termékenységvarázsló szokás élt:
a sájbózás. Leírását Szendrey Zsigmond ismertette 1928-ban: Húshagyókedd este
„szalmabábut, boszorkányt kötöznek s a legények és lányok sorba állva végighurcolják a falun.
Aztán kiviszik a falu végére s ott elégetik. A tűz körül burgonyákba galyacskákat szúrnak, aztán
a burgonyába vesszőt dugnak, s a galyacskát a boszorkány tüzénél lángra lobbantják. Végül
egy legény és egy leány nevét kiáltva a burgonyákat a magasba repítik: ha a galyacska égve
hull vissza a földre, a kikiáltottakból egy pár lesz.”
A farsang utolsó napján, húshagyókedden az emberek bőségesen ebédeltek és vacsoráztak,
mivel éjfélkor hat hétre beállt a böjt. Rétest vagy fánkot sütöttek, hogy „ne legyen fás a kender”.
Töltött káposztát, sült húst és kalácsot ettek dúlásig. Éjfél után volt a fogöblítés, amikor a zsírt
lemosták a fogukról, természetesen borral.
Gergely napja (március 12.)
A Gergely-napnak megyénkben inkább időjósló szerepet tulajdonítottak, a Dunántúlon és
a Palócföldön elterjedt gergelyjárás gyakorlására nincs adatunk.
„Ha Gergely megrázza szakállát, még áprilisban is hó lesz”, vagyis ha Gergely napján hó
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esik, későn érkezik a tavasz. Más mondás szerint: „Gergely-napi szél Szent György-napig él!”,
vagyis hideg, szeles lesz a tavasz.
Sándor, József, Benedek napja (március18., 19., 21.)
Március 18., 19., 21. tavaszhozó szent ünnepek, ezért általában együtt is emlegetik őket.
A melegebbre forduló időjárást sok évszázados paraszti megfigyelés bizonyította, s ezt
a tudomány is alátámasztja. „Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget! Ám ha üres
ez a zsák, nem kapod, csak harmadát!” Ez a mondás ma is ismert.
Ha az időjárás mégsem fordult melegebbre, azt tréfásan azzal magyarázták, hogy a három
atyafi beült a kocsmába, és a nagy beszélgetés, ivászat közepette elfeledkezett a jó időről.
Sándor (március 18.), az első meleghozó nap, a népi tapasztalat a Sándor, József és a
hivatalos tavaszérkezés napjához, Benedekhez fűződő hiedelmet a fenti idézetben fogalmazta
meg. Ha ezeken a napokon kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyarat jövendölnek, ha nem, akkor
esőre lehet számítani; viszont, ha kemény az idő, akkor a tavasz már közelít.
József napja (március 19.)
József a Bibliából ismert személy, Szűz Mária jegyese, Jézus nevelőapja. Miután asztalos
volt, az ácsok, asztalosok védőszentjükként tisztelik. Szent József nem csak a katolikus egyház
védőszentje, de a szegények patrónusa is. A három szent közül a földművelő ember számára
József a legfontosabb, mivel jelentős időjárás- és termésjóslások fűződtek nevéhez. Úgy
tartották, ha József napján szél fúj, szeles lesz az egész év. Ha a József-napon látott gólya tolla
piszkos, sáros, akkor jó termés lesz, ha viszont szép fehér, akkor szűk, aszályos esztendő
várható. Általános tapasztalat, hogy József-napon el kell kezdeni a tavaszi szántást, és készíteni
lehet a jószágot a legelőre, mert „Szent József után, ha pörölyvassal ütögetik is a földbe, a fű
akkor is kibújik”. A szatmári Erdőháton azt tartják, hogy a József napján kiengedett méhek
Szent György-napra már rajt is ereszthettek.
A Nyírségben úgy tartották, hogy „József-napkor már az özvegyasszony ekéje is kinn van
a földeken”, ami azt jelenti, hogy a jó gazda már régen megkezdte a tavaszi munkáját.
Általában mindenhol felköszöntik a Józsefeket:
„József, a neved napján a boros kancsót érd el, amíg a halál a torkodra nem térdel”.

Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.)
Testfogadó Boldogasszonynak is nevezik e jeles napot, amely 624-től a római katolikus
egyház egyik legfontosabb Mária-ünnepe. Jézus szeplőtelen fogantatásának napját a december
25-i születéstől visszaszámolva állapították meg, a magzatfejlődés kilenc hónapját figyelembe
véve. Így rögzült az isteni magzat megfoganása március 25-e napjára. E naptól az embersors új
korszaka kezdődött, a Megváltásé: Isten fia beoltatta magát az emberiség vad fájába, hogy
nemesebbé váljon, oly módon, ahogy nemesebbé válik a fa és gyümölcse az oltás által. Innen
az elnevezése is, hiszen a jó termés érdekében ez idő tájt szokták a fák oltását, szemzését
végezni.
Nem csoda, ha vidékenként számos szokás, hiedelem kapcsolódik e naphoz. Országszerte
ismert, hogy ezen az ünnepen kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is most fogadta
méhébe Jézust. A néphit szerint azt a fát, amelyiket ezen a napon oltják be, nem szabad letörni
vagy levágni, mert vér folyik ki belőle. Aki ilyen fát mégis levágna, megvakul, halála után
pedig elkárhozik. Ez ugyanis annyi, mintha embert ölt volna. Még nyesegetni, tisztogatni,
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elégetni sem szabad. Maguktól kell elkorhadniuk. A magyar nyelvterületen elterjedt szokás
a vörösbor kínálása és fogyasztása Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Az ünnepen ivott
vörösbor a hiedelem szerint vérré válik az emberben.
A gazda e napon kitárja az istálló ajtaját, mintegy meghívja a fecskéket, Isten madarait,
hogy házában fészkeljenek, mert az öregek hite szerint megvédenek a tűztől. Az érkező fecskék
arra is figyelmeztetik a gazdát, hogy elérkezett a kerti munkák ideje. A bőséges termés és
a termékenység igényét magára is vonatkoztatta az ember. Az ünnep egyik legfőbb tartalma,
hogy Szűz Mária Jézus édesanyjává lett. Az a hiedelem járta, hogy a magzat után sóvárgó
asszony, ha ezen a napon érintkezik az urával, megfogan, és ő is gyereket szül. Ha viszont nem
akartak gyereket, erre az éjszakára férjüket kiküldték a pajtába.

Tavaszi népszokások
A húsvéti ünnepkör
A húsvéti ünnepkör Jézus Krisztus halálának és feltámadásának, mennybemenetelének és
a Szentlélek eljövetelének misztériumába vezet be bennünket, hamvazószerdától – a nagyböjtön és a húsvéton át – pünkösdvasárnapig.
Nagyböjt
A nagyböjt a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje, böjtöléssel, egyházi és népi
ájtatosságok végzésével. Nagyböjt idején a hívő katolikusok a zsíros edényeket feltették
a padlásra, és hamvazószerdától húsvétig böjtös fazikokban, olajjal főztek. Ezen időszakban
a görögkatolikusok hétfői, szerdai, pénteki napokon még tejet sem ittak. Böjtben jellegzetes
ételeket ettek, pl. málépuliszkát, ciberét, krumplilángost, káposztáspaszulyt. Aki tehette,
az tejfellel, túróval, vajjal böjtölt.
Böjt idején tilos volt a lakodalom, a bál, a zenés, lármás mulatság. A fiatalok egyetlen
szórakozása a játék volt: laptáztak, cikkáztak, hajlikáztak. (Ez utóbbi a nyírségi Érpatakra
jellemző.) Az emberek böjtben gyóntak, áldoztak, sűrűbben jártak templomba. Az asszonyok,
lányok fekete ruhába öltöztek.
Mivel a nagyböjt a tél végére, tavasz idejére esik, ilyenkor már mindenki nagyon várja a jó
időt. A Nyírségben azt tartották, hogy „ahogy elmegy a márciusi hó, úgy elmegy a szeplő”.
„Fecskét látok, szeplőt mosok!” − mondták, és köpködtek, hogy ne legyenek szeplősek.
Húsvét
Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Idejét a niceai zsinat 325-ben a tavaszi
napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnapban állapította meg, így a húsvét
március 21-e és április 25-e közé eshet a mára már egyetemessé váló Gergely-naptár szerint.
A húsvét tehát mozgó ünnep, a tavasz első ünnepe. E napon ér véget a nagyböjt, a hústól való
tartózkodás, innen származik az elnevezése is. A húsvét több kereszténység előtti elemet őriz,
melyek a tavaszvárással és tavaszköszöntéssel kapcsolatosak. Olyan ősi mágikus elemek és
eszközök játszanak fontos szerepet benne, mint a víz, tűz, zöldág és a tojás. A húsvéti ünnepkör
virágvasárnappal kezdődik, a nagyhéttel folytatódik, majd a húsvétvasárnapot követő
fehérvasárnappal zárul.
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Feketevasárnap
A húsvét előtti második vasárnap a feketevasárnap, az e nappal záruló hét pedig a feketehét.
Ajakon a pap fekete ruhát viselt, és a hívek is fekete ruhába öltöztek, valamint a kereszteken
lévő Jézus testét is beborították fekete lepellel. A nyíregyházi tirpákoknál is minden templomba
járó nő feketébe öltözött.
Virágvasárnap
A katolikusok ünnepe, Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja.
Ennek tiszteletére az asszonyok, lányok szépen kiöltöztek, ünneplő ruhájukat vették fel.
Virágvasárnap a barkaszentelés napja. A templomból ilyenkor mindenki vitt haza a szentelt
birkéből, cicukából. (10. kép) A szárából keresztet csináltak, bedugták az ajtóba, hogy az ördög
vagy a boszorkány be ne tudjon menni a házba. Villámlás, vihar idején egy-egy gubacot a tűzbe
dobtak, hogy „megcsendesedjen az idő”. A szentelt barkát használták orvosságul torokfájás
esetén. Régebben az ólba is tettek birkét rontás ellen. A bokortanyák evangélikus tirpák népe
örült, ha ismerős tanyasi családoktól szentelt barkát kapott. Oltalmazó célzattal az elsőházban
álló komódra, a tükör mögé tették.
A Beregi-Tiszaháton a XIX-XX. század fordulóján még szokás volt a zöldágazás. Babus
Jolán leírásából tudjuk, hogy eladó lányok vettek részt benne, akik ebéd után egy nagy,
felpántlikázott zöld ággal jártak végig a falun, s azt énekelték, hogy „Ződ ág, ződ ág, ződ
levelecske, nyisd ki uram kapudat, hadd bújjak át rajta”. Az énekes játék a tavaszt, a természet
megújulását jelképezte.

10. Barkaszentelésből hazatérő asszonyok. Polgár (volt Szabolcs megye), 1929. Ismeretlen szerző felvétele.
JAM fotótára, ltsz. 6417
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Nagyhét
Virágvasárnappal kezdetét vette a nagyhét, amikor elkezdődött a húsvéti nagytakarítás,
sütés, főzés, az udvar rendbetétele a nagy ünnep tiszteletére. A katolikus házakban eloltották
a tüzet, melyet csak nagyszombaton gyújtottak meg újra. Ezért a pattogót is szabadtűzön
pattogtatták. A katolikus nagyhét a gyónás, áldozás ideje. A reformátusoknál nagyhéten tilos
volt dalolni, táncolni, inni annak, aki az Úr asztalához akart járulni, és az úrvacsora
szentségében kívánt részesülni. Luby Margit „A parasztélet rendje” című munkájában
a következőket írja: „az magába száll, bűnbánatot tart, s naponta kétszer templomba megy.
Megható, hogy csendül el egy hétre minden hangosság a faluban”. Nyírmeggyesen ezért ezt
bűnbánó hétnek is nevezték. Ezen a héten a hívek minden este istentiszteleten vettek részt.
A nagyhét jeles napjai:
Nagycsütörtök
Nagycsütörtök Jézus szenvedéseinek a kezdetét jelenti. Ezen a napon a vallásos asszonyok
összegyűltek, kimentek az útszéli feszületekhez, kitakarították a környezetüket, feldíszítették
a kereszteket.
Nagycsütörtökről úgy tartották, hogy ilyenkor „a harangok Rómába mennek”, elnémulnak,
s ezért a feltámadásig a harangozó kereplővel hívta a népet a misére. Ezen az estén kezdődik
a húsvéti szent háromnap. Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja: az Oltáriszentség
alapításának ünnepe, Jézus elárultatásának estéje.
A nyíregyházi tanyabokrokban nagycsütörtök estéjén a szolga- és gazdalegények
csengőkkel, kolompokkal felszerelkezve minden házat felkerestek, és éktelen lármát, zajt
csaptak. Úgy vélték, patkányt, egeret és mindenféle kártékony férget űznek el vele.
Az evangélikus tirpák asszonyok nagycsütörtök éjszakáján a Getsemáne-kertben történtek
emlékezetére a virágoskertben imádkozgattak, a férfiak hasonló céllal valami rejtettebb helyet
kerestek fel. Utána frissen merített vízben mosakodtak meg, s a jószágot is megöntözték.
Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezték, s ilyenkor a jó termés reményében friss
spenótot, sóskát, csalánt főztek.
Nagypéntek
A nagypéntek kifejezetten egyházi ünnep. Jézus kereszthalálának emléknapja, a legnagyobb a böjt és gyász ideje. Régen szigorú böjtöt tartottak ezen a napon, még azok is, akik
a nagyböjt többi napjain nem tartották be a szigorú korlátozásokat. A hívő katolikusok az
egyébként megengedett tejes, vajas, tojásos ételeket sem fogyaszthatták. A nagypéntek
a protestánsoknál is szigorú böjti nap, és egyházaikban a legjelentősebb ünnep a mai napig.
Nyírmeggyesen, Túristvándiban a reformátusok aszaltszilva-levest, pattit, vajas laskát ettek
este hat óráig. A Beregi-Tiszaháton böjti étel volt a korpacibere, kásáscibere, bagolytüdő.
Betegségelhárító, tisztító, termékenységvarázsló erőt tulajdonítottak a víznek. Általánosan
elterjedt szokás volt a nagypénteki mosakodás, fürdés. „Nagypénteken mossa holló a fiát” –
mondták. Mindenki megmosakodott, hogy egészséges legyen. Szatmárban a fiúk a Szamosban
és a Krasznában, más vidékeken a Túrban, a Tiszában mosakodtak meg. Tiszacsécsén miután
lemosdottak a Tiszában, háttal álltak a folyónak, és a szappant a fejük felett a vízbe dobták,
hogy abban az évben ne legyenek szeplősek.
Ehhez a naphoz időjárással kapcsolatos jóslások is fűződtek. Úgy tartották, hogy
a nagypénteki eső jó esztendőt jelent. Ha viszont süt a nap, rossz lesz a termés.
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Nagypéntek hajnala volt a békaűzés ideje. A Nyírségben és Szatmárban is ismert szokás
volt, hogy körül kellett seperni a házat, hogy távol tartsák a békákat, csúszómászókat.
Beregben nagypénteken hímezték a tojásokat. Krisztus kereszthalálának napján a tojás is
az új élet kezdetét jelentette, az örök élet szimbólumát. (11. kép)

11. Hímes tojás írása kicével. Tiszakanyár, 1994. Ratkó Lujza felvétele. JAM fotótára, ltsz. 6035

Nagypéntek a Nyíregyháza környéki bokortanyák evangélikus népének is a legnagyobb
ünnep volt. Ilyenkor még az is elment a templomba gyalog (állatokat ezen a napon nem fogtak
be), aki egyébként egész évben nem látogatta Isten házát.
A görögkatolikus nyírségi falvakban szokás volt, hogy nagypénteken fiatal legények, ún.
Krisztus-katonák álltak őrt Jézus jelképes sírja (az ún. szentsír) mellett. A szentsírt őrző
testőrökre nemcsak a díszőrségállás feladata hárult, aktív résztvevői voltak a húsvéti ünnepi
szertartásoknak is. Ezt a szokást napjainkban már csak Nyíracsádon gyakorolják. (12. kép)

12. Krisztus jelképes sírját őrző katonák. Nyíracsád, 1990. Varga Gyula felvétele. Déri Múzeum fotótára,
ltsz. 130347
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A pénteki napot általában is szerencsétlennek vélte a néphagyomány, de különösen
a nagypénteket. Ezért ilyenkor bizonyos munkákat tiltottak. Különösen a kenyérsütést
tilalmazták, mert úgy hitték, hogy a családnak vízbe fúlt halottja lenne, ha nagypénteken
kenyeret sütnének. Ezen a napon tilos volt a fonás is.
Nagyszombat
Nagyszombaton a böjt folytatódik, de már ekkor készülnek a másnapi ünnepi asztalra szánt
ételek. Régen a katolikusoknál ezen a napon sütötték a pászkát, főzték a sódart, kolbászt, tojást,
és előkészítették, amit vasárnap a templomban meg akartak szenteltetni. Nagy gonddal
festették, hímezték a locsolóknak szánt hímes tojásokat. Nagyszombaton véget ért a negyvennapos böjt. A nap legfontosabb eseményei közé tartozott a tűzszentelés és a feltámadási
körmenet.

Húsvétvasárnap
Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünneplik Jézus Krisztus
feltámadását. Véget ér a nagyböjt, a hústól való tartózkodás. Ehhez a naphoz is munkatilalom
kapcsolódott. Nem sepertek, nem főztek, nem hajtottak ki, nem fogták be az állatokat. A böjti
tilalom után ismét lehetett táncolni, bálokat rendezni. Ajakon például a húsvéti bálba a lányok
fehér ruhában mentek, hajadonfőtt, és a bál költségeit a legények fizették.
A reformátusoknál a húsvétvasárnapi asztalt hófehér abrosszal terítették, terítik le, erre
kerül a főtt sonka, kolbász, tojás, kalács, reszelt retek vagy torma, vaj és a bor.
A ház népe körülülte az asztalt. Nyírmeggyesen az imádság után a házigazda egy tojást
annyi cikkre vágott, ahányan az asztal körül ültek. Mindenki egy-egy tojáscikket kapott, ez volt
az első falat húsvétvasárnap reggelén. Hitük szerint ezzel erősítették meg az össze-tartozásukat,
a jóban-rosszban való együttlétüket. Tíz órakor kezdődött az istentisztelet, mindenki ünneplőbe
öltözve, a lányok új ruhájukat felvéve siettek a templomba.
A katolikusoknál a húsvétvasárnapi szentmise után kezdődött a pászkaszentelés, illetve
kezdődik a mai napig. (13. kép) Az egyház áldásban részesítette a hívek húsvéti eledelét, amit
a hosszú böjt után az örömlakomára készítettek. Ezek az ételek többfélék, és jelképes értelmük
volt. Régen a katolikus hívők nagy pászkaszentelő kaskákban, pászkás kosarakban vittek annyi
ételt szenteltetni, hogy több napra elegendő legyen a családnak. A kaska aljára fehér abroszt
terítettek, s erre tették a jellegzetes ételeket: a pászkának nevezett húsvéti kalácsot, a tojást,
sonkát, kolbászt, sárgatúrót, vörösbort. Ezután került még bele túró, vaj, torma, só, cukor,
pálinka. A módosabbak egész sült bárányt is vittek, újabban töltött tyúkot, húst, fasírtot. A legjellegzetesebb húsvéti szentelt étel a pászka volt, melynek formája, díszítése különlegességét,
rituális jelentőségét hangsúlyozza: „az csak kerek lehet, mert az tulajdonképpen az Úrjézust
jelképezi” – vélekednek Nyírábrányban. Nyíracsádon állandó díszítménye a sodort
tésztacsíkból kialakított kereszt. Néhány háznál az is hozzátartozik a díszítéshez, hogy sütés
előtt a nyers tészta közepébe egy 4-5 cm hosszú sutkát dugnak – írja Magyari Márta saját
gyűjtése alapján.
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13. Kereszttel díszített húsvéti kalács, pászka. Kállósemjén, 1991. A szerző felvétele

A szentelésre vitt ételt pászkatakaróval, pászkaruhával takarták le, amelyet csak erre az
alkalomra használtak. Jellegzetes motívuma volt a kereszt, a kehely, a „Feltámadt Krisztus”
felirat. A szamosháti katolikusok ételeikkel együtt süketcsalánt is szenteltettek. A csalánt
megaprították, és rántottába sütve ették. Úgy vélték, hogy aki ilyen ételt eszik, azt abban az esztendőben nem fogja a járvány.
Sokfelé elterjedt, hogy a húsvéti ételszentelés után igyekeztek minél előbb hazaérni, mivel
úgy vélték, aki elsőnek ér haza, annak tehene adja a legtöbb tejet. Nyíracsádon az a hiedelem
is élt, hogy aki utolsónak marad, az még abban az évben meghal. Anarcson, Ajakon régen
szokás volt, hogy a kosarat végighordozták a házban és az istálló körül, hogy távol tartsák a
gonoszt és mindenféle férget. Csak ezután fogtak a szentelt étel elfogyasztásához.
Az ópályi lányok a szentelt pászkát a fejük fölé emelték, és mondogatták:
„Híres legyek, mint ez a páska!”
Ez egy ősi liturgikus szokás csökevénye. Az ősi keleti szakrális hagyományban a halotti
szertartáson vagy az útra kelők számára kenyeret, kalácsot emeltek a levegőbe, és azt mondták:
„Nagy a Szentháromság neve! Legszentebb Nagyasszonyunk,
Mária, Isten anyja, segíts meg bennünket!”
A templomból hazatérve a szentelt ételből ebédeltek. (14. kép) Ajakon úgy tartották, hogy
ezek megvédik a híveket a hosszú böjt és megtartóztatás után a túlzott mértéktelenségtől.
Biriben a gazda mindig adott a pászkából a jószágnak is. A tojáshéjat, a morzsát
összegyűjtötték, és összetörve odaadták az apróléknak, vagy tűzbe dobták. A beregi
görögkatolikusoknál nagy körültekintéssel vízbe vetették. Nyírbátorban a görögkatolikusok
a hazavitt pászkából kereszt alakban négy darabot kivágtak. Ezeket a szarvasmarháknak adták,
a morzsákat az aprójószágnak. A szatmári Kisarban a tavaszi kihajtáskor tojáson át hajtották át
a jószágot, hogy egész évben egészségesek legyenek. A szenteltet a család hosszú ideig ette,
a locsolkodókat is ezzel várták.
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14. Pászkakosár a szentelt ételekkel. A Sóstói Múzeumfalu kállósemjéni lakóháza, 2013. Sóstói Múzeumfalu
fotótára, ltsz. nélkül

Érdekes szokásként kell megemlítenünk, hogy Szatmárban húsvét estéjén jártak kántálni.
Férfiak, gyermekek főleg lányokat, családokat látogattak meg. A „Jézus, ki a sírban valál…”
kezdetű dicséretet énekelték, majd termékenységvarázsló jelleggel tréfás köszöntőket mondtak:
„Adjon Isten a szekérbe kereket, a bölcsőbe gyereket!”
A lányok az ablakon keresztül nyújtották ki a hímeseket. A kántálókat tojással, kaláccsal,
borral kínálták.
Húsvéthétfő
A húsvéthétfői locsolkodás az ősi termékenységvarázsló szertartások emlékét őrzi. A feltámadás öröme és az élet megújulásának serkentése egyaránt a húsvéthétfői locsolkodásban
csúcsosodott ki. A böjt idején lefojtott tavaszi energiák gátak nélkül, harsányan szabadultak fel
a lányok megöntözésének vidámságában. (15. kép)
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15. Húsvéthétfői locsolkodás. Sóstói Múzeumfalu, 2014. Sóstói Múzeumfalu fotótára, ltsz. nélkül

A XX. században még a kútnál, vödörrel történt a locsolkodás, a lányoknak, asszonyoknak
többször is át kellett öltözniük. A szagos vízzel való öntözés csak később terjedt el. Bereg és
Szatmár vármegyében a „Ma van húsvét napja…” kezdetű kántáló énekkel a legények sorra
járták a lányos házakat. Vezérük a beköszöntő, egy másik a tojásvivő. A lányok az ablakon
kiadták a tojást, ekkor locsolták meg őket. Közben ezt énekelték:
„Ma van húsvét napja, másod éjszakája, jól tudjátok,
kinek első napján, Jézus feltámadván, dicsőségbe.
Lám madarak is, hangicsálnak ők is, vigadoznak,
szép plánták újulnak, termőfák vidulnak, virágoznak.
Máris, Borbála, Rebeka, Zsuzsanna, kegyes szüzek,
kelljetek fel ágyból, cifra nyoszolyából, mit alusztok.
Hímes tojás lészen, tizenkét pár készen, mi számunkra,
ha pedig nem lészen, vízipuskám készen számotokra.”
A Nyírségből ismert locsolkodási szokás volt, hogy a férfi bement a házba, köszönt, majd
így szólt: „Feltámadt Krisztus! Messziről jöttem, nagyon elfáradtam, megéheztem,
megszomjaztam, legyen szíves egy kis vizet adni!” A kapott vizet nem itta meg, hanem azzal
leöntötte a lányt, asszonyt. A locsolásért a nős férfiakat, legényeket étellel-itallal kínálták.
A gyerekek már korán reggel elindultak öntözni, és az egész falut bejárták. Verseikért egy-egy
piros hímes tojást, pénzt kaptak. Érdekes szokás volt, hogy a legények Beregben és Szatmárban
párban kapták a tojást. Keresztanyjuktól és szeretőjüktől nyolc-tíz pár, egyformán megírt hímes,
mástól viszont csak egy pár járt nekik. Erre utal egy tiszaszalkai locsolóvers részlete is: „Ha
megajándékozna egy pár hímesével, úgy beszélnék vele, mint a szeretőmmel!”
A locsolkodásnak szigorúan meghatározott sorrendje és ideje volt. Először az anyákat,
lánytestvéreket, majd a keresztanyákat illett meglocsolni. Ezután a nagymamákat, nagynéniket,
szomszédokat, majd a rokonok, barátok következtek. Ha egy lányt nem locsoltak meg,
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az szégyen volt, azt mondták, hogy így nem megy férjhez. Minél többen voltak a locsolkodók,
annál nagyobb volt a dicsőség.
Húsvétkedden a Nyírségben szokás volt, hogy a lányok locsolkodtak. Kállósemjénben
megtörtént, hogy a krumplisverembe bújt legényeket a lányok kiöntötték, mint az ürgét.
Tojásfestés
Megyénkben a Felső-Tisza-vidéken maradt fenn igen gazdag tojásíró hagyomány. A leggazdagabb tojásfestő vidék a református lakosságú Bereg és Szatmár volt. Elvétve egy-egy
rétközi és nyírségi faluból is vannak múzeumi gyűjteményekben szép tojások, viszont a Nyírség
nagyobb részén, a tirpák tanyabokrokban, a Nyíri-Mezőségen nem volt szokás a tojás
kihímezése. Az itteni falvakban a legrégibb és legegyszerűbb módszert alkalmazták: a tojásokat
különböző festőnövényekkel egyszínűre festették. Pirosbarna, barna, téglavörös színt adott a
hagymahaj és a büdöskőpaszuly, pirosat a berzseny, sárgát a szárított sáfrányvirág. A gazdagabb hagyományú vidékeken már többféle szín és technika is előfordult.
Ismerték a levélrátétes díszítést is. A legelső kora tavaszi növények (bürök, petrezselyem)
leveleit harisnyaszárral szorosan rákötözték a tojásra, majd a forró festőlébe mártották. A levél
helyét nem fogta be a festék, így szépen kirajzolódott a színes tojáson a fehér minta.
A hímesek készítésének legnépszerűbb eljárása a viaszozás volt. Az írás eszközéül az író,
íróka, gica vagy kice szolgált. Előfordult olyan díszítési mód is, hogy kemény szalmaszállal,
tollszárral, hegyesre faragott pálcikával vitték fel a viackot a tojásra. Legegyszerűbb módja az
volt, hogy magával a meghegyezett viasszal írtak a meleg tojásra. A megírt tojást forró
festéklében megfőzték, majd letörölve róla a viaszt, szalonnával átkenték.
Különlegesen szép díszítési eljárás a tojás aranyozása, ezüstözése, melyet megyénk számos
szatmári, beregi településén alkalmaztak. A megfőtt fehér vagy hagymahajjal barnára festett
tojásra viaszmintát írtak, majd arany- illetve ezüstporral behintették, abban megforgatták.
A fémpor beleragadt a viaszba, és fényessé tette a tojás felületéről domborúan kiemelkedő
mintát. (16. kép)

16. Aranyozott beregi hímes tojások. BM. Deim Péter felvétele. RATKÓ 2014. 651. nyomán
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A karcolás szintén régi, hagyományos tojásdíszítő módszer. A megfestett tojásra késsel,
borotvával, szeggel kaparták rá a különböző mintákat (vakart tojás). Ez a minta lehetett rózsa,
szegfű, tulipán vagy különféle levelek, bimbók.
Ismert tojásdíszítési eljárás a savas-maratásos technika. Savba mártott hegyes fapálcikával,
szalmaszállal, lúdtollal rajzolták a mintákat a tojásra, s az így bekarcolt vonalak fehérebbek
voltak, mint az írókázott tojások. Ez a technika finomabb rajzolást tett lehetővé.
Az 1950-es évektől a tojásdíszítés elterjedt módja az ecsettel való festés volt, ezt ma is
használják.
Vidékünkre még a legutóbbi évtizedekben is a hagyományos színek és eljárások voltak
jellemzők. A hímes tojás olyan jelkép volt, melynek díszítése nem öncélú. A tojásmotívumok
között találkozhatunk jelekkel, geometrikus ábrákkal, stilizált növényi ornamensekkel (forgó
rózsa, életfa, hullám, hosszanti és keresztirányú egyenesek, pontok, karikák). A díszítmények
másik csoportja az élethű ábrázolás, így a virág, állat, ember. A színek alapján megfejthetővé
válik szimbolikájuk: a piros Jézus kiontott vére, a szeretet, a zöld a szabadság, a megújulás,
a sárga a föld, az egyház, az arany a gazdagság, a megújuló, feltámadó Nap, a kék Szűz Mária
és a bátorság, míg a fehér a szűzi tisztaság jelképe. (17. kép)

17. Hímes tojások a Sóstói Múzeumfalu gyűjteményéből, 2020. Sóstói Múzeumfalu fotótára, ltsz. nélkül

Szent György napja (április 24.)
A György név jelentése: földműves, gazdálkodó. A görögből latinosított Georgius névből
keletkezett. Szent György Kappadókiából származott, magas rangú katona volt a római
hadseregben. Legendája szerint legyőzött egy sárkányt, és kiszabadított fogságából egy
királylányt. A hagyomány szerint Diocletianus császár idején szenvedett vértanúhalált.
Sárkányölő Szent György évszázadokon át a lovagok, lovas katonák, fegyverkovácsok,
szíjjártók, lóval foglalkozó parasztemberek patrónusa volt.
Szent György-nap a magyar és az európai hagyományban a kikelet, a tavaszkezdet ünnepe,
az állatok első kihajtásának ideje. Számos hiedelem és szokás kapcsolódott e naphoz, melyek
elsősorban az állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát igyekeztek biztosítani.
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Szent György napján hajtották ki az istállóban telelő jószágot a zöldellő mezőre, amihez
leggyakrabban egy zöld ágat használtak fel. A néphit szerint ez az állatok gyarapodását
szolgálta.
Gonoszelhárító, termékenységvarázsló célzattal a szarvasmarhákat a kapuban lefektetett
láncon, a gazdasszony kötényén, illetve – ahogyan már korábban ismertettük – a szatmári
Kisarban húsvéti tojásokon hajtották át. Ugyancsak rontáselhárító célzattal és a betegség
távoltartása érdekében a jószágokat gyakran tűzön, illetve füstön terelték át.
Ez a nap volt a pásztorok, béresek szegődtetésének ideje, szolgálatuk általában Szent
Mihály-napig tartott.
A görögkatolikus többségű Nyírségben Szent György, római katolikus területen Szent
Márk (április 25.) evangélista ünnepe volt a búzaszentelés napja. E napon az ünnepi mise után
a falvak népe templomi zászlókkal kivonult a határba, és a pap mind a négy égtáj irányába
megszentelte a búzaföldet. A hazavitt, zöld, megszentelt búzából a jószágnak is adtak, hogy
egészségesek, szaporák legyenek.
„Akkor jó a gabona, ha a csóka Szent György-napkor elbújhat benne” – tartja az erdőháti
öreg gazda. A mai napig úgy tartják a Nyírségben, hogy Szent György-napra el kell vetni a tengerit, mert az utána következő melegben a gyenge csíra leszárad. Mákot is addig kell vetni,
amíg nem kuruttyolnak a békák. A néphagyomány szerint a Szent György-nap táján hulló meleg
eső aranyat ér a gazdának: „Ha Szent György-napkor megzendül az ég, jó nyár lesz, jó termés.”
Lejegyzett Szatmár megyei babonák szerint „ha szent György nap előtt dörgést hallasz, üsd
a fejed vagy a falhoz, vagy valamely kemény tárgyhoz, s egész esztendőben nem fog a fejed
fájni”. Egy másik hiedelem szerint: „aki Szent György nap előtt csúszót lát, üsse agyon azt,
bőrét és zsírját tegye el, mert köszvényes betegeknek ez igen jó orvosság”. A néphit szerint a
Szent György-nap éjszakáján lepedővel szedett harmat betegséget gyógyít. Szintén betegséggel
kapcsolatos az a hagyomány, amely szerint Szent György-nap előtt nem szabad kirakni az ágyneműt, mert fejfájást okozhat.
A legkülönbözőbb rontáselhárító módszerek alkalmazásával védték e napon a házat és
lakóit, de főleg az istállót. Luby Margit leírásából tudjuk, hogy Szatmárcsekén Szent Györgynap éjjelén boszorkányok ellen az volt a védekező eljárás, hogy „a gazda vagy gazdaasszony
körüljárta a házat úgy, hogy markából kölest hintett maga után. Akkor a boszorkány nem mehet
be a házba. De a ház körüljárását úgy kell érteni, hogy ha kerítés van közbe, azt is át kell mászni.
Mert a körnek nem szabad megszakadni”. Csarodán Szent György éjjelén az istálló küszöbére
fejszét raktak a rontás elkerülésére.
A régi öregek e nap reggelén így köszöntek tréfásan egymásnak:
„Áldott a Szent György, átkozott a Szent Mihály!”
Május 1-je
A májusfát a magyar nyelvterület nagy részén május 1-jére virradó éjszaka állították, illetve
állítják, néhol pedig pünkösdkor. Mivel a Fülöpök és Jakabok ünneplik május 1-jén a névnapjukat, ezért nevezték „Fülöp-Jakab fának”, illetve a szokásgyakorlás időpontja miatt
hajnalfának. A májusfa, a zöld ág a természet megújulásának szimbóluma, a legtöbb esetben az
udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. (18. kép)
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18. Májusfaállítás. Sóstói Múzeumfalu, 2015. Sóstói Múzeumfalu fotótára, ltsz. nélkül

A XV. századtól kezdődően szólnak forrásaink a májusfa állításáról, a szokás azonban
bizonyosan régebbi. Egy XIX. századi májusfával kapcsolatos tudósításban arról esik szó, hogy
falun és városon egyaránt állítottak ilyen fákat, középületek és lányos házak előtt. A fát
állíthatták jótékonysági céllal, köszöntésképpen, udvarlási céllal, ügyességi verseny keretében,
mulatság alkalmával, zeneszó és tánc közepette. A szokásgyakorlás folyamán kétségtelen a
fiatalok hangsúlyozott szerepe. A májusfák beszerzése, feldíszítése mindenhol a legények
feladata volt. Éjszaka vágták ki a fát az erdőn, és május 1-jére virradóra, többnyire titokban
állították fel a helyi szokásnak megfelelően a lányos házak elé.
Megyeszerte igen népszerű május 1-jei népszokás volt a májusfaállítás. A zöldellő, virágzó
ág világosan kifejezte a falu közössége számára a lány és a legény közötti kapcsolat mélységét,
szándékaik komolyságát.
A Nyírségben a legény zöld fát, Büdön (ma Tiszavasvári része) orgonaágat (ún.
májusgallyat), Ajakon fűzfát, Szatmárban májusfát, zöldellő nyárfát állított a lányos ház
ajtajába, kapujába. Erre ajándékot is illett kötni. Ha a legényt komolyabb érzelmi szálak fűzték
a lányhoz, akkor a fát delinkendőkkel, szalagokkal, finom mézeskaláccsal, csokoládéval,
Szatmárban szagos szappannal is feldíszítette. Sőt, leendő apósának egy üveg pálinkát is kötött
a májusfa tetejére. Májusfát kapni dicsőség volt. A komoly udvarló, a vőlegény szerenádot is
vitt szeretőjének május éjszakáján.

37
Az elutasított legény a kevély lánynak rongyokkal „díszített” töviskoszorút tett a kapufélfájára. Idősebb vénlányok is kaptak időnként ilyen májuscsabakot. Nemcsak haragból, de
tréfából is megtették, hogy a kapufélfára ócska rongyok, rossz fazekak, lyukas vödrök kerültek.
A tirpák tanyabokrokban valamikor pünkösd napján állították a májusfát, ami aztán a
templomba is bekerült. Márkus Mihály közlése alapján tudjuk, hogy Nyíregyházán a XIX.
század közepéig élt ez a szokás, mely a májusfák ún. közösségi típusának, azaz a közterületre,
közösségi épületekbe, illetve elé történő felállítás emléke.
A csordát május 1-jén hajtották ki először a legelőre. A nyíregyházi bokortanyákon ezen
a napon volt a gulyakihajtás, ami mindig nagy ünnepség közepette zajlott le.
A két világháború között – polgári hatásra – divatba jött május 1-jén a szerenád. Volt, ahol
ehhez cigánybandát fogadtak, és húzatták az ismert nótákat: „Akácos út…, Nincsen annyi
tengercsillag…, Szeretnék május éjszakáján…stb.”. Ha szívesen fogadták, akkor egy pillanatra
fényt gyújtottak az ablakban, elég volt egy gyufaszál vagy egy gyertya.
A májusfaállítás szokása még napjainkban is élő hagyomány, de sok esetben virágcsokor,
virágkosár helyettesíti a fát.
A május 1-jén állított fát többnyire pünkösdkor bontották le, ebből az alkalomból játékokat,
versenyeket rendeztek, ahogyan vidékünkön mondták: „kitáncolták” a májusfát.

Áldozócsütörtök
A feltámadás utáni 40. nap, amikor a katolikus hívők arra emlékeznek, hogy Jézus Krisztus
felment a mennybe. Dologtiltó nap volt. Nem volt szabad a mezőn dolgozni, mert úgy hitték,
ha villámlik, az belecsap az emberbe. Nem volt szabad mosni, mert a víz vérré változik, a ruha
véres és fekete lesz. Áldozócsütörtökön a kenyérsütést is tiltották, mert a hiedelem szerint
az ekkor sütött kenyér kővé változik.

Pünkösd
Pünkösd ünnepét a keresztény hagyományban és az európai folklórban is kiemelkedő
ünnepként tartjuk számon. Neve a görög pentekosztész, azaz „ötvenedik” szóból ered, mivel
pünkösdöt a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Mozgó ünnep, május 10-e és június 13a közé esik. Pünkösd a húsvéti idő lezárásának, a Szentlélek eljövetelének és a római katolikus
egyház megalapításának ünnepe.
Az apostolok cselekedeteiről írott könyv hetedik része szerint a Szentlélek pünkösdkor
leszállt az apostolokra. A pünkösdhöz kapcsolódó népszokások azonban ritkán vezethetők
vissza ehhez a bibliai eseményhez. Nem véletlen, hogy számos tiltó rendelkezés maradt fenn a
XVI-XVII. századból, melyekkel a pogány eredetű, termékenységet, megújhodást, tavaszt
köszöntő szokásokat akarták megszüntetni.
Pünkösdhöz különböző eredetű és korú szokások fűződnek. A legrégibb népszokás az
ügyességpróbákkal (lóverseny, bikahajsz, kakasütés) egybekötött pünkösdikirály-választás.
Megyei adatunk ezzel kapcsolatban alig maradt fenn, leginkább csak a rakamazi
királyfutást szokták idézni, melyet Farkas Pál a Honderü 1846. évi számában ismertetett
részletesen: „A királyfutás ebből áll. A kocsisok s béresek, kiknek száma e faluban százakra
megy, magok között egy fő embert szoktak évenkint választani, − kit ők királynak neveznek. E
királyság csupán a futás’ mestersége által elnyerhető. − A kocsisok lóháton, díszruhájokban,
virág- s kardokkal ékítve, az ökrészek pedig gyalog a jeladásra kitűzött pontok felé
iramodnak. […] A király ezen egész évben lovát s Ökrét nem őrzi, ő csak parancsol, s parancsát
a kisbiró hajtja végre.” Ebben a leírásban azonban nincs konkrét utalás pünkösdre, a szerző
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csupán arról tájékoztat bennünket, hogy „Május egyik kies reggelén” kezdődött az az egynapi
utazás, melynek során Rakamazon megtekintette a királyfutást.
A pünkösdi királyság rövid, múló, értéktelen hatalom, mint ahogyan ez a köztudatba is
bekerült. A kiegyezés után Ferenc József osztrák császárt pünkösd vasárnapján akarták magyar
királlyá koronázni. Valakinek azonban idejében eszébe jutott a pünkösdi királyság egynapos
dicsősége. A kedvezőtlen előjel elkerülése érdekében a koronázást előrehozták pünkösd
szombatjára.
Az egész megyében ismerték valamikor a pünkösdikirály- és pünkösdikirályné-választást,
illetve az adománygyűjtő pünkösdi királynéjárást, melyet szövegének első soráról a Nyírség
középső területén mavagyonolásnak neveztek. (19. kép) E szokás szerint öt-hat kislány járt
házról házra pünkösdöt köszöntő énekkel, közülük az egyiket menyasszonynak, királynénak
öltöztették: fehér ruhát adtak rá, arcát függönnyel, fátyollal takarták. A „Ma vagyon, ma vagyon
...” kezdetű énekkel köszöntötték a háziakat:
„Ma vagyon, ma vagyon, piros pünkösd napja,
Hónap lesz, hónap lesz, a második napja!
Andriás, bokrétás jól megtartsd, jól megtartsd,
Király asszony pálcáját…”

A köszöntésért különféle süteményeket: mákos türköst, túrós bélest kaptak. Miután
végigjárták az ismerősöket, rokonokat, valamelyik gyermek családjának udvarán, egy
gazdasági épületben (pl. hodályban) megterítettek egy asztalt a tésztákkal, és táncoltak,
mulattak, lakodalmat csaptak.
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19. Pünkösdi királynéjárás. Sóstói Múzeumfalu, 2014. Sóstói Múzeumfalu fotótára, ltsz. nélkül

A Nyírség déli részén található Pócspetriben az ún. „dimajászás” a pünkösdölésnek olyan
változata, melynek szövegében sok elhallott, értelmetlennek tűnő szövegrész szerepel. Öt, fehér
ruhába öltözött kislány járta a falut pünkösd délutánján. Egyikük – a legkisebb –
menyasszonynak volt öltöztetve: kezében csokrot tartott, fején fátylat viselt. Egy másik leányka
volt a párja, aki a kezében díszes pálcát tartott. Ő játszotta a vőlegény szerepét. A menyasszony
és a vőlegény csárdást táncolt, miközben közösen énekelték:
„Dimája, dimája, Káros Anicája.
Imperetum éruszti éránka.
Ne tapogasd, ne lapogasd
Királyné pálcáját.
El ne ereszd, el ne ereszd
Lovadnak kantárját!
Andrijás, bokrétás,
Feleséges jó táncos.
Ma van május harmadnapja,
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Templomunknak neve napja,
Szent kereszt feltalálása,
Örök élet adója.”
Az utolsó három ütemre körbeforogtak. Ezután mind a három további szereplő e dallamra
végigtáncoltatta a mennyasszonyt, majd körbefogózva együtt táncolták és énekelték a dalt. Kis
kosarukba adományt kaptak, majd távoztak.
Szatmárban is ismert volt a pünkösdi királynéjárás, a kislányok termékenységvarázsláshoz
kötődő köszöntője. „Elhozta az Isten, piros pünkösd napját. / Mi is meghordozzuk Királyné
asszonykát” – ezzel a mondókával mutatták meg a pünkösdi királynét a ház lakóinak.
Az egykori Büd és Szentmihály (ma: Tiszavasvári) néprajzából szemelvényeket közlő kötet
leírásában a pünkösdölés váltságfizetéssel kapcsolódott össze. A „királyné” és két kísérője
„a házakba így köszöntek be:
Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja,
Holnap lesz, holnap lesz a második napja.
Andreás, bokrétás, felesége jó táncos,
Ne tipigesd, ne tapogasd királynénknak ártáját, pártáját!
Váltsa ki a mi királyunk asszonyát!
Ha kitalálta a gazdasszony a királyné nevit, akkor levették róla a kendőt. Ha nem találta ki,
váltságot kellett fizetnie. Egy pengő nagy píz vót akkor, inkább tíz fillér, húsz fillér vót a váltság.
Nem csak pízbe, hanem sütemínybe is kifizethette a váltságot. Dióst, mákost, túróst adtak a pünkösdölők kiskosarába.”
Biriben pünkösdkor szokás volt a községi pásztorok megajándékozása. A gazdák öt-tíz
pengővel, az asszonyok bélessel, kaláccsal jutalmazták őket, hogy ünnepnapokon is ellássák a
jószágokat.
Mint már az előzőekben is említettük, a tirpák tanyabokrokban pünkösdhöz kapcsolódott
a májusfa felállítása, illetve ez közösségi térben, a templomban történt. Utoljára 1846-ban,
mivel az egyház presbitériuma megtiltotta a szokást, arra hivatkozva, hogy „a béállított májfák
főfájást okoznak”. A tilalom azonban csak részleges lett.
A leírások és az adatközlők szerint a templomokat ezen a napon zöld ágakkal díszítették
fel, pl. Biriben nagy tölgyfaágakkal, Büdön (ma Tiszavasvári része) diófaágakkal. Több
településen a templom padlózatát virágszirmokkal és kakukkfűvel szórták tele. A miséről
hazamenet mindenki tört egy kis ágat vagy levelet, amit aztán otthon szentelményként
használtak. A szentkép mögé tűzve vagy az imakönyvükben tartották, és vihar, jégeső ellen
éppen úgy tettek belőle a tűzre, mint a szentelt barkából.
A beregi, szatmári falvakban a lányok pünkösd hajnalán megmártóztak a Tiszában, hogy
elkerülje őket a kelés. Igyekeztek a hajnali harmatban is megmosakodni, hogy arcuk
pirospozsgás legyen. A Nyírségben pünkösdvasárnap reggel zöld lombot kötöttek a kapufélfákra. Az ünnep délutánján a fiatalok összefogódzva, nótaszóval a faluvégi rétre vagy ligetbe
vonultak, ahol vidáman szórakoztak.
A szekerező, fuvarozó, állattartó falvakban (Paládok, Kisszekeres, Nagyszekeres)
pünkösdhöz kapcsolódott egy különös legényavató szertartás, melyről Lajtha László részletes
leírást közölt kispaládi anyaggyűjtése alapján: A felnőtt férfiak és legények pünkösd első
napján, este 9-10 órakor nagy kolompolással kivonultak a méneshez. Vittek magukkal bort,
pálinkát. Az erdőben tüzet raktak, s megválasztották tisztviselőiket: egy „szolgabírót”, egy
„orvost”, egy „segédet”, egy „csendbiztost” és négy „pandúrt”. Aki még nem volt a tavalyi
tűznél, tehát újoncnak számított, nem vehetett részt a választásban. A fiatal újoncoknak
meztelenül kellett a tűz körül járniuk, miközben az „orvos” csalánnal csapdosta őket, segédje
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pedig a tűzön melegített pipafödéllel megsütötte a tomporukat. Ha valaki megszökött, azt a pandúrok visszahozták, meztelenül a gyepre fektették, s vesszővel rájuk vertek. Ezután az újoncok
átugrották a tüzet, majd bementek a faluba, és virágokat loptak, különösen a lányos házak
kertjeiből. Éjféltájban értek vissza. A virágokból bokrétákat kötöttek, s mindenki feldíszítette
a kalapját, sőt a lovakat is felvirágozták. Lóháton jöttek be a faluba szekérért, majd reggelig
itták az áldomást. Csak 9 óra tájban indultak meg újra a faluba; elől lovon a legények, utánuk
szekéren az öregek, majd a fiatalabbak, hátul a fiatal gyermeklovasok. Kétszer-háromszor
végigjárták az utcákat, majd a kocsmában nagy mulatságot csaptak.
Pünkösd szinte mindenütt mulatsággal, tánccal végződött.
Mint minden nagy ünnepen, pünkösdkor is tiltott volt a munka. A tilalmak a mezőgazdasági
munkákra, a házimunkára, kivált a kenyérsütésre vonatkoztak.
Pünkösddel kapcsolatosan arra is van adatunk, hogy alkalmasnak vélték időjárás- és
termésjóslásra. Úgy tartották, ha pünkösdkor esik, jó termés várható; ha viszont szép az idő,
sok bor kerül a pincékbe.
Pünkösd táján már sok háznál fogytán volt az ennivaló, erre utal a Ramocsaházán gyűjtött
szólás is:
„Karácsonyba kalácsot, húsvétba kenyeret, pünkösdbe csak ahogy lehet!”.

Úrnapja
A
pünkösd
utáni
második
csütörtökön
„Krisztus
titokzatos
testét”,
az oltáriszentséget ünnepli a római katolikus egyház. Az egyházközségek ünnepi körmenetet
tartanak, melynek sátrait a hívek korábban zöld ágakkal, virágokkal díszítették fel. A szertartást
követően ezeket hazavitték, és ugyanúgy szentelményként használták, mint a pünkösdieket.
Szerencsehozó, bajelhárító erőt tulajdonítottak nekik.
Babus Jolán írja a Bereg megyei Lónya szokásait ismertető tanulmányában, hogy a nép
tapasztalata szerint ezen a napon mindig esni szokott. „Ezért ezelőtt, hacsak nem nagyon későre
esett Úrnapja, ezen a napon vetették a kendert, hogy mindjárt meg is ázzék, hamar kikeljen. Ma
már nem várnak erre, ha alkalmas az idő és kész a jól megszántott, kövér kenderföld, vetnek.”
A kenderfeldolgozás a falusi nők egyik legfontosabb tevékenysége volt a paraszti világban,
mivel ebből készítették saját kezűleg a háztartás és a gazdaság számára nélkülözhetetlen
textileket: abroszokat, szakajtókendőket, törülközőket, zsákokat, ponyvákat, stb.
A nyárelő jeles napjai
A népi megfigyelés szerint „a júniusi eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe”, ugyanis
ebben a hónapban a szárazság a kívánatos, mivel itt van a gabonaérés ideje. „A júniusi derült
ég bőség, júniusi sár szükség” – tartja a néphit.
Medárd napja (június 8.)
Úgy tartják, ha ezen a napon esik, akkor negyven napig szünet nélkül esni fog. Ha nem
esik, negyven napon át szárazság várható.

Nyári ünnepkör
A hagyományos paraszti életben a nyári időszak nem bővelkedik népszokásokban, hiszen
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a nyár a legnagyobb mezőgazdasági munkák ideje volt. A gazdasági élet ünnepei közül
legfontosabb az aratás. A kenyérgabona betakarításának sikerét számos hiedelemmel, szokással
igyekeztek biztosítani. Az aratás kezdetét és végét az ünnepélyesség jellemezte. A munkát
fohásszal, imádsággal, kalapemeléssel kezdték. A föld szélén letérdepeltek, keresztet vetettek.
Az arató gazda mondott egy fohászt: „Uram Jézus, segíts meg bennünket!”
Keresztelő Szent János, Szent Iván napja (június 24.)
Az Iván a János keresztnév szlávos változata. Keresztelő Szent Jánosnak, a magyar népdal
„virágos” Szent Jánosának és az ősi fényszimbolikának közös ünnepe. Úgy tartják, hogy
ilyenkor szakad fel a gabona töve. Időjósló nap is: ha Szent János-napkor esik az eső, akkor
esős időszak következik. „Zöld lesz a mező, mert Szent Jánosra el van borulva, esni fog az
eső!” – mondták.
Ezen a napon nem volt szokás tálból enni, mivel a Bibliában olvasható történet szerint Szent
János fejét Heródes parancsára tálba tették.
Június 24-e a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja.
Megyénkben azonban a Szent Iván-napi tűzgyújtásnak, illetve tűzugrásnak nincsenek
hagyományai.

Péter és Pál napja (június 29.)
A nyári jeles napok közül legfontosabb Péter és Pál napja. A népi vélekedés szerint, ha
Szent Jánoskor felszakad a gabona töve, akkor Péter-Pálkor már lehet aratni, addigra megőszül,
megszőkül a gabona. Ez a nap az aratás hagyományos kezdőnapja. Babus Jolán a BeregiTiszahát néprajzáról írt tanulmányában megjegyzi, hogy ezen a vidéken is ezt a napot tartják
az aratás kezdő napjának, de az Alföldnél hűvösebb időjárása miatt néhány nappal mindig
később kezdődik az aratás.

Aratás
Az aratás a megérett szálas gabona levágásának és betakarításának művelete. Ideje
rendszerint Péter és Pál napjával kezdődik, amely természetesen az időjárás függvényében
előbbre vagy későbbre tolódhat. A középkortól Sarlós Boldogasszony napját (július 2.) szintén
az aratás kezdőnapjaként tartották számon. Mivel ünnepnek számított, csak jelképesen kezdték
meg a munkát. A nap elnevezése utal az aratás egykori módjára, amikor a nők sarlóval arattak.

Aratási hiedelmek, szokások
Az aratás a földműveléssel foglalkozó parasztember legnagyobb, legnehezebb munkája
volt.
A Nyírségben Péter és Pál napján kezdték meg, hogy sikeres legyen a munka. Ha nem volt
kaszaérett a gabona, akkor is levágtak egy-két keresztet. Nyírtasson úgy tartották, hogy hétfőn,
szerdán és pénteken nem szabad megkezdeni az aratást, mert ezek szerencsétlen napok. A mondás szerint „aki hétfőn kezdi, hétféle baja lesz, aki pénteken, azt kileli a hideg”.
Egyes vidékeken nagy jelentőséget tulajdonítottak az első learatott búzakalásznak, az első
kévének. Ebből a baromfinak adtak egészség- és termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító
szerepe is volt. Szatmárban aratáskor a legszebb kalászokból csokrot kötöttek, bevitték a szo-
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bába, s a mestergerendára akasztották. Ott tartották a következő aratásig, akkor kidörzsölték, és
a kimorzsolt szemeket a vetőmag közé keverték vagy az állatoknak adták. (20. kép)

20. Kaszás aratás, 1938. Id. Konok Tamás tulajdona. Forrás: Fortepan

A nehéz munka, a sok hajlongás derékfájást eredményezett, s ezt preventív, mágikus
módon igyekeztek elkerülni: a marokszedő, kévekötő asszonyok, gyakran a férfiak is e célból
derekukat néhány szál gabonával körülkötötték.
Vidékünkön is ismert volt a gazda, a földesúr vagy az intéző „megkötése”. A szokás
lényege az volt, hogy amikor a tulajdonos először ment ki az aratókhoz, valamelyik arató,
marokszedő vagy kévekötő búzakalásszal körülkötötte a derekát, megkötötte a kezét vagy a lábát. A gazda, a földesúr vagy intézője ajándékkal, pénzzel, itallal váltotta ki magát. A szokást
az aratók az adomány reményében cselekedték. A gazda rendszerint számított a megkötésre,
így az adományt már eleve magával vitte a mezőre.
Az európai népek hagyományában széles körben ismeretesek a búza eredetéről, a búzakalász megrövidüléséről szóló mondák. Egy megyei variáns szerint valamikor tövétől hegyéig
kalász volt a búza. „Az emberek rosszak voltak és bűnösök. Krisztus azzal büntette meg őket,
hogy megrövidítette a kalászt. Markával feljebb-feljebb tolta a kalászt. Ahol a markával
megfogta, ott vannak a száron a görcsök. Szent Péter és Mária kérésére azonban az utolsó
marok kalászt a száron hagyta a kutyáknak, macskáknak, az égi madaraknak, az árváknak és
a szegényeknek.”
Aratás a tirpák tanyabokrokban
A bokortanyák földműveléséről szólva a legtöbb szerző megemlékezik a nyíregyházi
tirpákok nagyfokú szorgalmáról és munkaszeretetéről. A gazdasági munkák dandárját  főleg
az aratást és a hordást  közösen, azaz a rokonok és a szomszédok összefogásával, kalákában
végezték el. A tirpák gazdák „termesztettek mindent, ami hasznot hozott”. Fő terményük
kezdetben a rozs és a köles volt, ekkor búzát alig termeltek, majd az első világháború
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időszakában ez megváltozott: minden gazda búzát kezdett el termeszteni, és visszaszorult
a rozs mennyisége.
Az aratáshoz a nagygazdák rendszeresen munkaerőt toboroztak. Leginkább a Felvidékről
jöttek tót arató- és cséplőmunkások, akikkel anyanyelvük azonossága folytán a tirpákok
könnyen szót értettek. Voltak olyan vándormunkások, akik nem is mentek vissza, mert „itt
megszerette a helyzetet, és idenősült”. Az öreg tirpák gazdák vallomása szerint főleg azokban
az esztendőkben jött sok szolga Nyíregyházára, amikor a Felvidéken rossz volt a termés.
Illés napja (július 20.)
Illés az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája, akit az ortodox és a római katolikus egyház
egyaránt tisztel.
Illés-napon a görögkatolikus hívők elzarándokoltak a máriapócsi búcsúhelyre. Régebben
prosecióval mentek. A búcsúsokat a hálaadás, megtisztulás, életrendezés, bűnbánat, elmélyülés,
lelki és fizikai feltöltődés, valamint a közösségi lét vezették a Mária-kegyhelyre, illetve vezetik
napjainkban is.
Az Illés-napi búcsú nagy látványosságáról Bartha Elek összefoglalásában olvashatunk:
A templomban lévő Mária-kegykép elé „századunk első felében … minden évben nagyméretű
virágemelvényt építettek. Ennek díszítését a búcsúra odasereglett hívek a szertartás végén
szétszedték, s igyekeztek a virágokból néhány szálat hazavinni. Ezt azután otthon
szentelményként kezelték.” Ratkó Lujza birisi adatközlői is beszámoltak a „szent szekérről”,
amelyről a mise végeztével mindenki tépett virágot, hogy vihessen haza a búcsú emlékére.
Akinek sikerült szereznie, az otthon a szentkép mellé tűzte. Az égzengés, villámlás eredetével
kapcsolatban azt is megjegyezték, hogy „Szent Illés szekéren ragadtatott a mennybe, ezért …
mikor zeng az ég, villámlik, akkor Illés megy a tüzes szekéren, s az zörög”.
A máriapócsi búcsú a paraszti társadalom sajátos találkozóhelye volt. A különböző
vidékekről összesereglett fiatalok Máriapócson ismerkedtek meg egymással. A szólás is azt
mondta, hogy „aki a pócsi búcsún, a debreceni nagyvásáron vagy a mádi bálon nem megy
férjhez, az örökre pártában marad”. Az Illés-napi búcsú a görögkatolikus papcsaládok életében
is házasság-előkészítő szerepet töltött be: hagyományosan „idehozták az eladó leányaikat, hogy
„Illés férjhez adja őket”. „Megjelentek a házasulandó, felszentelés előtt álló papnövendékek is”
– írta Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában –, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy házastársat
válasszanak.
A pócsi búcsú tartotta össze a rokoni kapcsolatokat. A testvérek, akik a házassággal
szétszóródtak, ha máskor nem, de a búcsúba menet vagy jövet meglátogatták egymást.
Anna-nap (július 26.)
A népi hiedelem szerint a kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a
kender nyüvését.

Nagyboldogasszony napja (augusztus 15.)
Mária mennybemenetelének, az ország Mária oltalmába ajánlásának ünnepe, a legrégibb
parancsolt ünnep. Sokfelé, így Máriapócson is búcsúnap.
Aratóünnep, aratási végzés (augusztus 20.)
A legtöbb néphagyomány az aratás végéhez kapcsolódott. Az aratási munkák befejezéséről
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így szólt az ének:
„Elvégeztük az aratást.
Készülj gazda, jó áldomást!
Gazdasszonyok jó vacsorát!
Adjon Isten jó éjszakát!”
Megyénk uradalmaiban nagyobb gazdáknál az aratás befejezésével aratási végzést
tartottak. Az utolsó aratónapon az asszonyok kinn a határban aratókoszorút kötöttek. Ennek
elkészítése nem volt egyszerű. Először csináltak egy harang (korona) alakú favázat, azt
végigkötözték búzakalásszal, pipaccsal, „majd delinkendőkkel, szépen, cifrára kirakták”.
Készült csigához hasonló aratókoszorú is. Ekkor spirálalakzatban fonták össze a kalász nélküli
szalmaszálakat.
A koszorúfelvitel előtt minden arató hazament átöltözni. Az aratóbanda kaszákkal,
sarlókkal felszerelkezve, aratónótákat énekelve vonult be a határból az uraság elé. A bandagazda „felköszöntötte” az aratókoszorút az uraság előtt, megköszönte neki, hogy munkát adott
számukra. A koszorúfelvitel után az úr megvendégelte az aratókat, majd következett az
aratóbál. A bálról nem maradhatott el az új kenyér sem. A kenyér alapvető táplálék volt, s mint
ilyen lett a termékenység, a bőség szimbóluma, a termékenységvarázslás eszköze. (21. kép)

21. Az aratókoszorút fogadja a gazda. Dányád, 1927. Ébner Sándor felvétele. NM fotótára, ltsz. 57971. RATKÓ
2014. 657. nyomán
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A kenyér mint szimbolikus táplálék, elsősorban bizonyos kezdő alkalmakkor kapott
szerepet, amikor egyébként is jellemző volt a fent leírt célok mágikus biztosítása. Általános
szokás volt az új házba vitt kenyér és só, amely a lakók jólétét kívánta biztosítani, vagy azt
szimbolizálta. Hasonló szerepe volt a kenyérnek lakodalomkor, pl. az új asszonyt kenyérrel
fogadták, kenyér alatt vezették be, „hogy az ifjú párnak a kenyere soha ki ne fogyjon a házból”.
A tálaló legények a vőlegény ölébe egy házi kenyeret adtak, és a következőt mondták:
„Repedni fog a tenyered, hogy megkeresd a kenyeret.” A karácsonyi vacsorán egész kenyeret
tettek az asztalra, hogy a következő évben mindig legyen kenyerük.
A kenyérhez számos szólás és közmondás kapcsolódott:
„Míg Isten lesz, kenyér is lesz.”
„Jó a puha kenyér sóval, a jót nem köszönik jóval.”
„Addig csináld (a dagasztást), míg izzad a plafon.”
„Száraz kenyér, hideg víz, nem sokat mosatlanít.”
„Szegény ember kenyere, mindennapi ereje.”
„Ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret.”
Az aratóünnep szervesen csatlakozott az aratás befejezéséhez, amelynek az ideje változó
volt. A XIX. században nem volt az aratóünnepnek meghatározott napja, sőt a századfordulón
a különböző sztrájkok, agrármozgalmak miatt az ünnep megtartása is háttérbe szorult. Ezt
kívánta megszüntetni Darányi Ignác földművelésügyi miniszter azzal, hogy 1901-ben felhívást
intézett a földbirtokos társadalomhoz az aratóünnep ősi szokásának felélesztésére. Ezt követően
az aratókoszorú az egyszerű parasztünnep jelképes tárgyából a nemzeti ünnep, augusztus 20-a,
Szent István napja jelképei közé lépett elő. Az aratóünnep pedig több helyen augusztus 20-ára,
tehát az aratás befejezésétől független, de ahhoz közel álló időpontra tevődött át.
Szent István napja (augusztus 20.)
Államalapító királyunk ünnepe. Mária Terézia 1774-ben országos ünneppé nyilvánította.
Ugyanakkor ez a nap az új kenyér ünnepe is. Negyvenes, gyümölcs- és termésjósló nap.
Negyvenesnek nevezzük azokat a napokat, amelyeknek időjárásával a következő negyven napé
egyezni fog.
A Magyar Néprajzi Lexikonban az augusztusi jeles napok között hiába keressük első
királyunk nevét. A régi Istvánok − az egyik leggyakoribb férfinév viselői a múlt század eleji
magyar faluban − karácsony másnapján, december 26-án ünnepelték névnapjukat. Mint
ismeretes, a paraszti naptár jelesebb ünnepei többnyire téli időre estek, hiszen nyáron kevés idő
és energia maradt az ünneplésre. Így történhetett, hogy a decemberi István-napkor a magyarok
első királyáról is megemlékeztek.
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Őszi ünnepkör
Kenderdörzsölő
A dörzsölő az őszi időszak igen kedvelt társas munkája és szórakozási alkalma volt
augusztustól a hideg idő beálltáig. Különösen azért volt kedvelt a fiatalok között, mivel a szokásos szombati, vasárnapi, esetleg csütörtöki udvarlási napokon kívül, egy héten négy este is
találkozhattak egymással. A kenderdörzsölőt általában lányos házaknál tartották, a lányok jó
barátnőiket hívták meg. A dörzsölés lábbal történt. A deszkára helyezett kendercsomót puhára
nyomkodták, tiporták. A legények és lányok egymással szemben álltak, dolgoztak, de közben
tréfálkoztak, nevetgéltek, diskuráltak. A munka befejezése után a háziak megvendégelték a lányokat mákkal, cukorral megpergetett főtt kukoricával, később kelt tésztával. A fiúkat borral
kínálták, mákos kürtössel, túrós bélessel, az 1950-es évektől csörögével, fánkkal.
A dörzsölőt követő éjszaka egy-két óráig citerára, tilinkóra táncoltak. A tánc befejezése
után a fiúk hazakísérték szeretőjüket. Régen a kenderdörzsölő tartása azt jelentette a falu
közösségének, hogy a háznál eladó lány van, tehát a szülők készítik a kelengyét.
Egyed napja (szeptember 1.)
Egyed, a „Tizennégy Segítőszent” egyike. Főleg a bűnösök szószólójaként, a szoptató
anyák védőszentjeként, szórványosan a jószágok patrónusaként tisztelték. A középkori
katolikus egyház köménymagot szentelt nevében a jószág betegsége, megrontása ellen.
Vidékünkön ezen a napon kezdték az őszi búza és rozs vetését, mert úgy vélekedtek, hogy
aki Egyed napján veti el a búzáját, bő termésre számíthat.
Lőrinc napja (szeptember 5.)
Szeptember 5-én Lőrinc „belepisil” a dinnyébe, a görögdinnye már vízízű, élvezhetetlen
lesz. Ezért mondják azt, hogy „Lőrinc van a dinnyében”.
Kisasszony napja (szeptember 8.)
Kisasszony napja Magyarországon kedvelt búcsúnap, a megye falvaiból is sok hívő érkezett
ezen a napon a máriapócsi búcsúhelyre. (22. kép)
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22. A máriapócsi kegykép másolata a „kultikus térben”. Pócspetri, 1984. Páll István felvétele. Sóstói Múzeum
fotótára, ltsz. 3355

Szent Mihály napja (szeptember 29.)
A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik Szent Mihály napja. Ezt a napot a gazdasági
év őszi fordulójának tekintették. Ezután kezdték törni a kukoricát. Szent Mihály után szabad
volt a jószágnak legelni a réteken, laposokon, mert akkor már túl voltak a második
fűkaszáláson.
A Szent György napján legelőre terelt állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a
pásztorok, cselédek elszámoltatásának időpontja is volt. Szent Mihály napján tartották a
hagyományos Mihály-napi vásárokat, a parasztemberek megvették a télire valót, de állatokat is
adtak, vettek. Borszűrő Szent Mihály napjának is nevezik, ekkortól lehetett szűrni a bort,
ekkortól kezdődhettek a lakodalmak.
Szatmárban úgy tartották, hogy „amilyen szél fúj Szent Mihály napján óránként reggel
hattól este hatig, olyan szél fog fújni a jövő év megfelelő tizenkét hónapjában”. A szólás úgy
mondja, hogy „ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet”. „Szent Mihálykor keleti szél, igen
komoly telet ígér.” A népi bölcsesség szerint, aki Szent Mihály-nap után gatyába öltözik, attól
nem kell tanácsot kérni. Szent Mihály után „egy icce víz, két icce sár”, vagyis ősszel kis esőből
is nagy sár lesz. „Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.” E napon női munkatilalom
volt érvényben, mert „aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész
évben dörögni fog a háza felett az ég”.
Biriben Szent Mihály napján párosították a juhokat, ez volt az űzetés napja. Márciusra már
ellettek a birkák. A pásztorok az állatok viselkedéséből következtettek az időjárásra. Úgy
tartották, „ha Szent Mihály-nap éjjelén a juhok vagy disznók összehúzódtak, hosszú, kemény
telet vártak, ha pedig széjjelfeküdtek, akkor enyhe tél következett”. A régi világban kedvelt
Mihály-nappal megkezdődött az úgynevezett kisfarsang, a lakodalmak őszi időszaka, amely
Katalin napjáig (november 25-ig) tartott.
A katolikus hagyomány szerint szeptember 29-e Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ő a
túlvilágra költöző lelkek kísérője és bírája. Ezért nevezik a halottszállító saroglyát „Szent
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Mihály lovának”. Temetéskor erre tették a koporsót, s a kezükben vagy a vállukon vitték a
sírhoz. A népi mondás szerint: „Elragadta Szent Mihály lova!”, vagyis meghalt, kivitték a
temetőbe.
Szüret
A szüret a parasztgazdaságban kölcsönös segítséggel végzett társas munka. Az érett
szőlőfürtök levágása a tőkéről, a szőlőtermés összegyűjtésének munkafolyamata, illetve a szőlőlé leszűrése, a szőlő feldolgozása a borkészítéshez. Újabban azonban más növények
termésének betakarítására is vonatkozik. Ideje a hazai szőlőkben szeptember-október
hónapokra tevődik. A népi rigmus szerint a „szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek,
ha hidegre fordulnak Máriák, savanyúak lesznek”.
A szüret kezdőnapját régebben a hatóságok, illetve a jobbágyfelszabadítás előtt a földesúr
pontosan meghatározta. Ez a déli borvidékeken szeptemberben kezdődött, sok esetben Szent
Mihály napjához (szeptember 29.) kötődött, míg Tokaj-Hegyalján Simon-Júdás napjáig
(október 28.) vártak vele. Így novemberre is átnyúlt, ezért megesett, hogy hóesésben is szedték
a fürtöket. Nyíregyházán a pontos szüreti napokat a városi tanács írta elő, és megkívánta, hogy
egy-egy szőlőrészben egyszerre, ugyanaznap legyen a szüret. Ez az adóztatást egyszerűbbé és
ellenőrizhetőbbé tette. Pl. 1815-ben közhírré tették, hogy „a kisteleki szőlőben szerdán, a tokaji
útnál jövő kedden (23-án), az ószőlőkben azután hétfőn, szeptember 29-én legyen a szüret”.
A szüret félig munka, félig ünnep volt. A szőlőfürtöket a lányok és az asszonyok vágták le
kacorkéssel, vedrekbe gyűjtötték, a férfiak pedig puttonnyal hordták ki a leszedett termést, és
a taposókádba öntötték. A legjellemzőbb szüreti edények többnyire dongás faeszközök voltak,
így a puttony, dézsa, cserpák, szüretelő kád, faveder, tölcsér (léhó). A szőlőfeldolgozás eszközei
a taposókád, a szőlőprés, a nagydézsa, a különféle boros hordók. Nemes fajtákat kezdetben nem
termeltek Szabolcsban, a gyengébb minőségű szőlőből az irodalmi művekben is gyakran
szereplő nyíri vinkó készült, amiből bármennyit is ivott az ember, be nem csíphetett.
A szüret ünnepi jellegét mutatja, amit Krúdy Gyula ír Borbányáról: „Ebben a városban
szokás volt szüreti vakációt tartani úgy az iskolában, mint a bíróságoknál. Az orosi szőlőskertek
erre az időre elveszítették természetes, őszi illatukat, gulyáshús és pörköltszag áramlott minden
kapuból.”
A szüret sajátos munka és ünnep jellegére utal a hagyományos szüreti étrend és a szüreti
szokások. A szokásos birkapörkölt nagy üstben, szabadtűzön készült a szüretelők részére, mellé
bor volt, amennyi csak kellett. A segítők, megvendégelésükön kívül, annyi szőlőt vihettek
magukkal, amennyi a szedőedényükbe belefért, illetve számíthattak a háziak
viszontszolgálataira.
Az őszi munkák végét jelezték a szüreti mulatságok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem
tartozik a nagy bortermelő vidékek közé, de október végén megyénkben is rendeztek szüreti
felvonulásokat, bálokat. Ahogyan Ratkó Lujza könyvében leírja, a közép-nyírségi falvakban a
szüreti felvonuláson legelöl a magyar ruhába öltözött legények haladtak felpántlikázott
lovakon, majd a magyar ruhás lányok következtek szekereken, szőlőből készült koszorúkkal.
Utánuk a maskurák vonultak: drótostót, üveges, kéményseprő, köszörűs, zsidó. Igen kedveltek
voltak az állatmaszkok: a tehénmaskura, a kecskemaskura. Dalolva, dudálva, minél nagyobb
zajt csapva haladtak. A menet nagy ricsajjal, zeneszóval végigjárta a falut, majd a bál
helyszínére az iskola, községháza udvarára vonultak. Ezek a felvonulások eredetileg farsangkor
voltak, de később áttevődtek a szüret befejezését követő időszakra. Sok helyen, amikor a munka
dandárjával végeztek, szüreti mulatságot rendeztek. Főztek gulyáslevest, sütöttek hurkakolbászt, mindenféle húsokat, ettek hájas pogácsát. A must velejárója volt ennek az eseménynek. Előkerült az óbor is a pincéből, s estére a cigány is, a nap tánccal végződött.
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A szüreti bál fontos szereplői voltak a csőszök, csőszlányok, akik a díszítésül felaggatott
szőlőfürtökre vigyáztak. A legények szedték a belépődíjakat, ők vigyáztak a rendre.
Nyíregyházán a Gazdakörben is kiemelkedő eseménynek számított a szüreti bál. A bálokat
a bálosgazdák szervezték. Erre az alkalomra szőlővel, koszorúval, szalagokkal a termet szépen
feldíszítették. Előtte a városban zenés felvonulást rendeztek.
A nyíregyházi tirpákok szívesen foglalkoztak szőlőműveléssel. Ezt bizonyítja, hogy
Nyíregyháza városában több utca és városrész is utal a szőlőtermesztésre. Ilyen pl. az Ószőlő,
Újszőlő, Muskotály, Izabella, Csabagyöngye, Szőlő, Puttony utcák, illetve Nyírszőlős,
Kistelekiszőlő, Rozsrétszőlő, Borbánya városrészek elnevezése.
Vendel napja (október 20.)
A pásztortársadalom, főképpen a juhászok és a mezei gazdák ünnepe. Vendel napja
dologtiltó nap volt az állattartó gazdák körében. Ekkor nem fogták igába, nem dolgoztatták
az állatokat, „nehogy kár essék bennük”. Régen még vásárra sem hajtották a jószágokat e
napon. Azt mondták, ha állatvész ütött ki, hogy „Vendel viszi az állatokat”.
Megyénkben többnyire a német telepítésű községekben ismeretes a szent kultusza.
Vencsellőn általánosan elterjedt, hogy Vendel „fogadott szent”, a marhák, pásztorok
védőszentje. A Szatmár megyei Vállaj sváb eredetű lakossága is számontartotta Szent Vendel
ünnepét. Nagyméretű, impozáns templomának bejárata fölött Szent Vendel szobra található.
(23. kép)
Nyírtelken, a marhavész után, szobrot állítottak Vendel tiszteletére, amelyen
pásztoröltözetben ábrázolják, lábánál báránnyal. A szobor eredetileg a falu határában, az állatok
kihajtási útján állt, később került át a templomkertbe.
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23. Szent Vendel szobra a templom főbejárata feletti szoborfülkében. Vállaj, 2020. Piros-Pozdora Máté
felvétele

Dömötör (Demeter) napja (október 26.)
Szent Dömötör is a pásztorok védőszentje, „ekkor telt le a juhászok esztendeje”, ez volt
az elszámolás és az új szolgálatba szegődés napja pl. a rétközi Kéken is. Nagy ivások, evések
közepette búcsúztak egymástól a juhászok, s mentek el új legelőt keresni nyájuk számára.
„Dömötör juhászt táncoltat” – tartja a régi mondás, ami az elszámolás nehézségére is utal.
Jármiban Demeter éjszakája arról volt nevezetes, hogy ezen az éjszakán nem aludtak
a juhászok, hanem a nyáj fekvését figyelték. „Ha a juhok széjjelfeküdtek, az azt jelentette, hogy
könnyű telet várhatnak, ekkor nagy mulatozást rendeztek. De ha a nyáj összefeküdt, minden
fillért összeadtak, mert nagy télnek, nagy kiadásoknak néztek elébe.”

Mindenszentek (november 1.) és halottak napja (november 2.)
Mindenszentek és halottak napja napjainkban is a halottakra való emlékezés ünnepe: a temetőbe járás, a sírok rendbetétele, megtisztítása, virággal díszítése, a gyertyagyújtás a halottak
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lelki üdvéért országszerte ismert szokások.
Az általános megemlékezés mellett azonban kialakultak helyi szokások is. Megyénkben
elterjedt, hogy aki nem tud kimenni a temetőbe, az otthon annyi gyertyát gyújt ezen a napon,
ahány halottja van a családnak. Több helyen szokás volt az égő gyertyát a ház utcára néző
ablakába helyezni.
Mindkét naphoz munkatilalmak kapcsolódtak, hogy a halottak nyugalmát ne zavarják meg,
s ezt a tilalmat kiterjesztették a halottak hetére is. Ezen a napon a férfiak sem dolgoztak,
az asszonyok is tartózkodtak a nagyobb háztartási munkáktól, főleg a mosástól, mert a hiedelem
szerint „ha mosnak, a halottaik is vízben lesznek”. Az említett napokon nem végeztek
semmilyen földmunkát, hogy ne háborgassák a halottakat, de lovakat sem fogtak be hasonló
okból. A néphit szerint a temetőben, a sírokon gyújtott gyertyákat nem szabad más sírjára
áttenni, mert akkor annak a halottnak a bűne, akinek a sírjáról a gyertyát elvitték, a másik halott
lelkére száll.
Mindenszentek a néphitben időjárásra mutató nap is, mégpedig a tél időjárására. Régen
időjárásjóslásra a csertölgy ágát használták. Levágtak erről egy gallyat, s ha belül száraz
volt, úgy tartották, hogy kemény tél következik, ha nedvesnek találták, akkor a következő
telet is nedvesnek gondolták. „A nap nedvessége lágy telet jósol, ha tiszta a nap, akkor erős,
havas tél lesz.” – mondták a november 1-jei napról. Ha halottak napján esik az eső, akkor
sok felnőtt halott lesz a faluban.
Kukoricafosztó
A hántoló, hántóka, tengerihántó szintén közös munka volt. Az őszi betakarítás után a kukoricacsöveket a házaknál rokonok, szomszédok, ismerősök segítségével megfosztották a levelüktől. Megyénk több tájegységén is a tengerigóréba kerültek a csuhétól megszabadított
kukoricacsövek. A kiválasztott, vetőmagnak szánt szép nagy csöveket viszont az eresz alá vagy
a padra vitték szárítani. Néhány szál csuhét hagytak a csövön, ezzel bokorba kötöttek 10-15
csövet, és felrakták egy rúdra, amelyen megszáradt.
Munka közben az idősebbek meséltek, énekeltek, a fiatalok találós kérdésekkel
szórakoztatták egymást:
„Nekem olyan kislányom van,
Hogy szemén nőtt a haja. Mi az?”
„Nyáron bundában,
Télen pucéran. Mi az?”
Fosztás közben a fiatalok nagyon figyelték, hogy ki talál piros csövet, mert úgy tartották,
hogy az, aki talál, még abban az évben férjhez megy:
„Ki először piros csövet lel,
Lakodalma lesz az ősszel!”
Szokás volt, hogy a legények üszkös kukoricával bekormozták a lányokat, vagy a kukorica
selyméből bajuszt, szakállt ragasztottak, és ijesztgették őket.
A kukoricafosztásban résztvevőket a háziak megvendégelték főtt kukoricával, tésztával,
pálinkával, borral. Munka közben, vagy mire a tervezett munkát elvégezték, előkerült a citera
is. Jaj volt annak a lánynak, aki nem ment el az őt felkérő legénnyel, de utána egy másikkal már
táncolt. A Rétközben szokás volt az ilyen lányt megbüntetni: seprűt nyomtak a kezébe, hogy
táncoljon azzal.
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Régen még töklámpást is faragtak kukoricafosztáskor. Gyertyát tettek bele, amely este
ijesztően világított. A legények ezzel is ijesztgették a lányokat. Volt, ahol lepedőt is vettek
magukra. Ez mindig nagy sikongást, visítozást váltott ki. Sok pár talált egymásra az ilyen
összejöveteleken, a fiúk megfigyelték, melyik lány dógos, kinek mennyire jár a keze.
A hántóka a nyíregyházi tirpákoknál a késő őszi esték vidám összejövetele volt fiatalnak
és öregnek egyaránt. A munka általában éjfélkor ért véget. Ekkor a gazda megvendégelte
a segítséget, mégpedig mákos tengerivel, ahogyan erről Vietórisz István „Tirpákok” című
eposzában is olvashatunk:
„Szomszédból a Sulyán, Markó fiuk erre kerültek
És beköszöntöttek: hallották, tengeri volna
Hántani még. Volt. Hát a fiúk nekiláttak azonnal,ők meg a házifiúk meg a lányok nagy dalolással
Ültek a tengerihez, buzgott is a munka serényen.
Többen is átjöttek, fiú, lányka, a nóta szavára.
Egy-két óra alatt az egész munkát befejezték.
Tréfa, enyelgés közt az idő telt, észre sem vették…
Gondos, jó mama volt Barzóné, tudta a törvényt.
A friss tengeriből főzött egy jókora üsttel,
Két fiú mákot tört, volt méz is a kis kamarában:
Mákos tengerivel traktálta serénykezű népét,
Patkónak meg adott pompás, jóízű pogácsát.”
Márton napja (november 11.)

Szent Márton 316-ban Pannóniában született, Savaria (Szombathely) városában. Az e
naphoz kapcsolódó népszokások többnyire a Dunántúlon éltek, megyénkből nincs adatunk
róluk, Szatmár kivételével, ahol időjósló nap volt: „Ha Márton napja ködös, nyálkás, változó
tél következik. Ha tiszta, kemény tél lesz.” Egy másik mondás szerint: „Ha a Márton napján
leölt libának a mellcsontja fehér, hideg tél lesz. Ha barnás, enyhe, nedves tél várható. Ha elülső
része fehér, akkor a tél első fele, ha a hátsó része fehér, a tél második fele lesz hideg.”
Erzsébet napja (november 19.)

Erzsébetkor rendszerint leesik az első hó. A lányok a frissen lehullott hóval megmosták
arcukat, hogy szépek legyenek. A Nyírségben lévő Biriben azt tartották, ha ezen a napon
havazik, akkor enyhe tél következik. Ezen a napon kötötték be, azaz terelték be véglegesen
a jószágot a legelőről.
Szatmárban, Mátészalkán Erzsébet-napon volt a téli vásár. „Az Erzsébet-vásárra mindenki
ment, akkor vették a téli holmikat.”
Katalin napja (november 25.)

A Katalin-nap a régi időszámításban az első téli nap volt, és mindenképpen határnap a régi
időjóslás szerint. „Ha Katalin kopog, a karácsony locsog.” Azaz, ha ezen a napon beáll a fagy,
akkor a karácsony esős, sáros, enyhe lesz, illetve ugyanez érvényes fordítva is, ha Katalin
„enyhe”, akkor a karácsony nagyon hideg lesz.
A másik jelentős és szintén elterjedt hiedelem a Katalin-napi ágaké. „Katalinkor szedtek
egy ágat, barackfa, aranyeső ágát. Vízbe tették, az asztalon vagy a kredencen tartották. A vizet
nem cserélték alatta. Figyelték az ágakat. Ha karácsonyig kizöldült, a lány közeli
férjhezmenetele volt várható.” Valószínűleg házasságjóslás maradványa lehet az a szokás-
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töredék is, amelyről a Bereg megyei Lónya népszokásait leíró Babus Jolán szól: „Katalin napján
rügyes szilvafagalyat visznek be a házba, a lányok vízbe teszik, s karácsony estéjére kipattan,
kivirágzik.”
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Melléklet
Betlehemes játék Balkány - Cibak puszta környékéről
Játszották egészen az 1970-80-as évekig.
Szereplők: pásztorok és az Öreg. Öltözetük: A pásztorok fehér ingben és papírhengercsákóval a fejükön (amin színes papírból a Nap, a Hold és csillagok voltak felragasztva),
csörgős botokkal jártak. Az Öregen kifordított suba, kucsma, kezében láncos bot volt. Az arcát
ragasztott szakáll és bajusz fedte el. A betlehem kéttornyú templom alakú, színes papírral
borított. Két fogón viszik a pásztorok, belül gyertya ég.
A betlehemes szövege:
1. Pásztor: (leüti a botját és mondja a ház előtt állva)
Jó estét, jó estét,
e virágos háznak,
úgy az aprajának,
mint a legnaggyának!
Názáretből jöttünk,
Itt álla betlehem
e ház kapujában.
Be szabad-e hozni
a gazda házába?
Háziak:
1. Pásztor:

Igen.
Ha be szabad hozni, köszönettel veszem
többi pajtásomat róla értesítem!
(Leüti a botját és belép a 2. pásztor is.)
2. Pásztor:
Hát te pásztor pajtás
hogy veszed itt magad?
Mikor tudod, hogy nyájad
elhagyni nem szabad.
1. Pásztor:
Nem is hagytam volna el, de egy Kísértet úgy megijesztett,
hogy szívembe reszketett.
2. Pásztor:
Hol az a kísértet,
Hagy üssek jót rajta,
hogy szinte gúnyájának repedjen a rojtja!
1. Pásztor:
Ne bántsd pajtás, ne bántsd,
mert nem tudod, hogy ki volt,
Talán az Úr Jézus, ki minket idevezényelt.
(Kimennek az ajtón és énekelni kezdenek, a botot ütemre verik)
Repüljetek angyalok, angyalok
pásztorok vigadjatok!
Ékesen és frissen
minél előbb a kis Jézushoz érkezzen!
(Míg énekelnek, behozzák a betlehemet a házba, leteszik az asztalra
és négyen elé állnak, énekelnek)
Örömhír hangzik mindenfelől
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eljött a Messiás!
Megszületett a kis Jézus
azt tartja az írás!
Egész világ megváltója,
mindnyájunk szabadítója
fázik a hidegben, alle alleluja!
1. Pásztor:
Hát az Öreget hol hagytad?
2. Pásztor:
Kint e hegyekben tolja a szekeret,
kínjában százfelé rágta a tengelyvégszeget.
1. Pásztor: (kikiált) Gyer be Öreg!
Jó tűz van idebe,
hideg már a pitvar,
ne dideregj benne!
Öreg:
Bemennék én kedves gyermekeim,
de nem lelem az ajtó kilincsét!
1. Pásztor:
A sarka fele Öreg!
Öreg:
Ott keresem, mégse lelem!
1. Pásztor:
Nyúljál Öreg lejjebb!
Öreg:
Nem találom lejjebb!
1. Pásztor:
Nyúljál Öreg feljebb!
Öreg:
Ott sem találom!
(Az 1. pásztor kinyitja az ajtót és közben mondja):
1. Pásztor:
Sarka fele Öreg, ki ki ki!
(beugrik az Öreg, csörömpöl a lánca ami a botján van, fenyegetőzik)
Öreg:
Szalonnás, kolbászos jót estem a jégen,
Ti idebenn esztek-isztok, dorbézoltok?
Az Én penészes szakállomra nem is gondoltok?
1. Pásztor:
Nem, nem Öreg!
Se nem eszünk, se nem iszunk,
Csak kis Jézust imádunk.
Öreg:
Kis Jézust kívánunk?
1. Pásztor:
Nem, nem Öreg! Hanem kis Jézust imádunk!
Gyere Öreg Betlehembe kis Jézust imádni!
Öreg:
Nem megyek én Debrecenbe kis macskát csinálni!
1. Pásztor:
Nem, nem Öreg, betlehembe kis Jézust imádni!
Öreg:
Merre kell arra menni, édes gyermekem?
1. Pásztor:
Amerre a mennyei harang szól.
(A 2. Pásztor megcsengeti a betlehem csengőjét)
Öreg:
Amerre a megyeri harang szól?
1. Pásztor:
Nem, amerre a mennyei harang szól.
Nézz be Öreg a betlehembe, mit látsz?
Öreg:
Látok egy nagy szarvút.
1. Pásztor:
Szamár mint te!
Öreg:
Ökör, mint te, édes gyermekem.
1. Pásztor:
Nézz be Öreg a betlehembe, látol ott még egyebet is!
Öreg:
Egy nagy fényességet látok ott, édes gyermekem!
1. Pásztor:
A kis Jézuska bé van takargatva.
Öreg:
A kis Jézuska be van kapargatva?
1. Pásztor:
Nem, nem Öreg, hanem bé van takargatva.
(A pásztorok elkezdenek énekelni, közben az Öreg a botján gubbaszt)
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Pásztorok, pásztorok örvendjetek,
Sietve Jézushoz Betlehembe.
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hű pásztorok, magasztaljuk!
(másik pásztor)
Kelj fel Öreg, kelj fel, ne szunyókálj!
Látod, a Betlehem nagy tűzben áll.
Ne sajnáld álmaid félbehagyni,
a kisded Jézusért fáradozni!
Feláll az Öreg és mondja: Hű, édes gyermekeim, de mélyen aludtam!
2. Pásztor:
Énekeljük el az Öreg nótáját!
1. Pásztor:
Öreg, melyik a te nótád?
Öreg:
Tudja a második!
(1-2. pásztor énekelni kezd, közben az Öreg "táncol")
Jó módja volt az öreg Jakabnak, míg fiatal volt
Tölgyfa, nyárfa bokrokat könnyen átugrott!
De most már vénségére,
Jutott nagy ínségére
Az öreg Jakab!
2. Pásztor:
Csörgetik a kulcsot, pénzt akarnak adni,
De a pénzes kamra nem akar nyílani.
1. Pásztor:
Várjál pajtás, várjál, majd adnak,
egy pár fillérrel megajándékoznak!
(A gazda süteménnyel, borral kínálja meg a betlehemeseket és elbeszélgetnek egy
kicsit.)
2. Pásztor:
Nosza pajtás, fogd az ajtót!
Kezedbe a kilincstartót!
Mert már innen eltávozunk,
boldog ünnepet kívánunk!
(A 3-4. pásztor megfogja a betlehemet, és énekelve indulnak)
Isten áldja meg e háznak gazdáját!
Töltse be az Isten csűrjét kamaráját
és minden jószágát!
(Ha semmit sem kapnak, az Öreg így szól a végén:
Az egér rágja ki a lisztes zsákját!)

A farsang eltemetése a magyaroknál
„Hamvazó-szerda délutánján szokott véghezvitetni, alkonyatkor. Bizonyos, közösen
kiválasztott háznál összegyűl a falu ifjúsága, s mindenek előtt sorshúzás útján farsangot választ.
Kit a sors talál, e végre kölcsön kért, s összeférczelt lepedőbe takartatik, s egy e végre szalmával
kibélelt saroglyára helyeztetik. Az ifjak fele része leánynak öltözik át. A kinyújtóztatott, és
saroglyára helyeztetett farsangot két ifjú, és két leány viszi a temető kapujáig. Midőn a vivők
kifáradnak, újabbak által szoktak kicseréltetni. Elül viszik a saroglyát, az eltakarítandó
farsanggal. A menet követi, némán, egyetlen szót sem beszélve. Szokásos előjogaik közé
tartozik, hogy még a szemközt jövő ökrös szekereknek sem térnek ki. Öreg asszonyoknak
kitérnek, kikkel ha találkoznak, a jövő farsangot érdeklőleg rossz jelnek tekintik, és kellemetlen
dolgokat jósolnak. Mindenkinek szabadságában áll, szó nélkül arczfintorításokkal,
grimászszokkal, pofavágásokkal mulattatni a menet tagjait, ki azután hangosan elneveti magát,
a társaságnak egy itcze borral válik adósává. Hasonlólag büntettetik, ki a leánynak öltözött ifjút
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férfi néven szólítja. A temető kapujánál leteszik a tangonczát, a farsangot képviselő ifjúval
együtt, s az ügyesebbek elkezdenek szónokolni. A farsangnak a játék tökéletes bevégeztéig nem
szabad mozdulnia. A szónoklatok többnyire, az alig múlt farsang nevezetesebb pontjait
tárgyalják, s összehasonlítólag a jövő farsangra vonatkoznak; p.o.”Nyugodjál békével,
becsületes farsang, adja az isten, hogy jövő évben a Szabó Pál uram házánál ismét
feltalálhassunk, s olyan fánkokkal láss el bennünket, mintaz idén milyenek Nagy Ferencz uram
házánál elláttál bennünket”.
A farsang mozdulátlanul marad ugyan, de lehető élczesen szokott válaszolni; p.o. Jó
fánkokkal fogok szolgálni, de csak úgy, s csak akkor, ha Varga Mariskát főkötő alá segítitek.
A szónoklatok végeztével elkezdenek szaladni, mindenki futamodásnak ered, ki leghátul
marad, az tartozik a targonczát haza szállítani. A játék végeztével biztos körben összeülnek, s
nagyokat isznak egymás egészségéért.”
Forrás: Benkő Éva: Szatmár megyei néprajzi leírás 1854-ből.
A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXIV-XXVI. (1981-1983)
Nyíregyháza, 1989. 399-420.

Tojáshajgálás a sváboknál húsvét másodnapja délutánján
„Húsvét másod napján, mindjárt az istentisztelet végeztével, kosarakkal kezeikben
tojásokat kéregetnek a falu legényei. Régibb ősidőktől óta divatozó szokásnál fogva, mindegyik
gazdasszony ad két három, sőt több tojást is. Délután pedig a kántorba gyűlnek össze, hol a
tojásokat azonnal felszámítják. A tojások felszámítása után két részre szakad az ifjúság, az
egyik rész a hajgáló, a másik rész a szaladó ügyességére fogad. Borba, s a megmaradt tojások
árából bekerült pénzösszegbe szoktak fogadni.
A szaladásnak, hajgálásnak és tojásszedésnek bizonyos határozott és közösen elfogadott
szabályai is vannak, melyeket helyenkint megemlitendünk, s melyeket mindenik fél köteles
megtartani.
Vecsernye után veszi kezdetét a mulatság. A tojásszedés, és hajgálás a legnépesebb piaczon
történik, hol a tér is elég tág, és elég tiszta. A tojások négy lábnyira helyeztetnek el egymástól
a lehető legpontosabb, s legegyenesebb sorban. Minden száz tojás után csak hetet szabad a
szedőnek, és hajgálónak eltörni. A tojások végétől, ötvenlépésnyire szalma halmaz van, s három
legény a dobott tojásokat gubával, és kötővel fogdossa fel, s igyekszik megmenteni az
eltöréstől. A szedő és hajgáló ahányat megiszik, annyival kevesebbet kell fölszednie, s
hajgálnia. Tapasztaltabb, s régibb szedők 10-15 tojást is képesek meginni. A tujások száma a
200-a t soha sem haladhatja.
A tojások felsorolása, és lerakása ilyenformán történik:
f)
a)o o o o o o o o o o o o o o o o o o b/: : ..c/
A szedő az a) pontnál felveszi az első tojást, és szalad vele a b) pontig, a midőn azután hajít,
vigyázva, s kiszámítva, hogy a tojást a c) szalmás pontnál álló legények felfoghassák ép, és
sértetlen állapotban. Ha a tojások feleszámát szerencsésen fölszedhette, midőn az f) pontnál
kezdi, kettőt, hármat, sőt négyet is fölszedhet, csak hogy akkor, a nélkül hogy többször hajolnia
kellene, kétszer, háromszor, vagy négyszer kell szaladnia a b) pontig. Ha 7% tonál többet tör,
ha későbben érkezett is meg a szaladó, veszített a szedő, és hajgáló. Midőn a legelső tojást
felszedi, akkor indul meg a szaladó. A befutandó tér nem lehet kevesebb egy magyar
mértföldnél, a tojások számához aránylag lehet több is. A szaladó fél mérföldet szalad, a
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kitűzött pontig, és vissza. Megállnia, vagy éppen leülnie nem szabad. Ha a szedő és hajgáló
ügyetlenségében bízik, sétálhat is, de ha ilyen kényelem miatt veszít, pártja rendesen
megczibálja. A szaladó két tojást visz magával. Az egyiket a kitűzött pontnál mint jegyet hagyja
vissza. A másikat ha győzelmesen tér meg, a vesztes félhez vágja, ha pedig veszít, mint
szégyenjelt saját homlokán dörzsöli szét. Az egész mulatság alatt lelket vidító, sőt olykor
rosszasága miatt lelket keserítő zene szól. Három esetben kétszer a szedő és hajító szokott
veszíteni. A nyerő kalapját azután a falu szebbik lánya szokta felbokrétázni, a vesztesfél
ellenben spárgát köt kalapjára, és pinczéri szolgálatokat tesz a borozásnál. Míg lehet, rendesen
minden esztendőben ugyanazok szoktak szedni, és szaladni. Megtörténik azonban, hogy vagy
szedő, vagy a szaladó tüdőlobot kap, s belévesz. Játék végeztével visszatérnek a kántorba, hol
éjfélig tart a dorbézolás és tánczolás.”
Forrás: Benkő Éva: Szatmár megyei néprajzi leírás 1854-ből.
A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXIV-XXVI. (1981-1983)
Nyíregyháza, 1989. 399-420.
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SZÓMAGYARÁZAT

bagolytüdő

aszalt alma

bikahajsz

bikaüldözés

birka

juh

birisi

Biri községben lakó, oda való

birke

barka

bobájka, babájka

mákos guba

bundasipka

kucsma

cibere

szilvából habarással főzött leves

cicuka

barka

cikkázik

nagyböjti fogójátékot játszik, fogócskázik

csúszó

kígyó

danol

dalol, énekel

delin

delén, könnyű (fejkendő)anyag

dógos

dolgos

dúlásig

nagyon sokat, bőven, rogyásig, torkig

elsőház

a lakóház utca felé eső szobája

fazik

fazék

fonóka

fonó

gica, kice

íróka, hengeres fapálca, melynek végére dróttal egy
fémcsövecskét erősítünk.

góré

kukorica vagy napraforgó kiszáradt szára

gubac

a fűzfa barkája, azaz virága

hagymahaj

hagymahéj

hajadonfőtt

fedetlen fejjel, fejkendő nélkül
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hajlikázik

nagyböjti énekes párválasztó körjátékot játszik

hántóka, hántó, hántoló

kukoricafosztó

hónap

holnap

ízik

kukoricaszár

kaska

kosár

káposztáspaszuly

káposztás bableves (savanyú káposztás)

kásáscibere

a leforrázott korpa levébe, a korpaciberébe, köleskását szórnak.

kecskemaskura

kecskemaszkos, kecskeálarcos alak

kongó

kolomp

korpacibere

kovásszal savanykássá erjesztett korpaléből habarással és tojással
főzött híg leves

kódus

koldus

kóré

kukorica vagy napraforgó kiszáradt szára

ladang

kolomp

laptázik

labdázik, labdával játszik

laska

vékonyra kinyújtott gyúrt tésztából készült metélt

lészen

lesz

maskurázás

álarcos, jelmezes játék

málé

kukorica

málépuliszka

kukoricalisztből vízben főzött pépes étel

mángorol

mángorlóval vásznat puhít, simít

megőszül

beérik (a gabona)

megpergetett

megszórt

megszőkül

beérik

megsubrikol

vesszővel megütöget
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nevi

neve

nyálazó

nyálképző ételek

nyüvés

kender kihúzása a földből

pad

padlás

paszuly

bab

patti, pattogó

pattogatott kukorica

píz

pénz

proseció

processzió, körmenet, egyházi zarándoklat

sódar

füstölt sonka

sima

töltelék nélküli (kalács)

sutka

szentelt barka

suttyó

kamasz, suhanc, fölcseperedő legényke

süketcsalán

árvacsalán

süteminy

sütemény

tallufosztó

tollfosztó

taluseprű, tolluseprű

tollseprű

tehénmaskura

tehénmaszk

tengeri

kukorica

tengerigóré

kukoricatároló

tilinkó

furulya, fűzfasíp

tót

szlovák

tőgyel

megduzzad a rügy

tőke

fatuskó

tubu, tuba

kelt tésztából formázott, madár formájú sütemény

türkös

mákkal, dióval töltött tekercs kelt tésztából
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veknyi

vekni; hosszúkás alakú kenyér vagy cipó, esetünkben hasáb alakú
darabokban sütött, lekvárral, mákkal, dióval töltött kelt tészta

verrasztó

virrasztó

viack

viasz

vilia

vigília, nagyobb egyházi ünnep előestéje

vónék

volnék

vót

volt

ződ

zöld

