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Tóth Ildikó 
Tavaszi ünnepnapok 

 

Violka lelkendezve rontott be nagymamájához: 
– Nagymama  kérlek, segíts. Az iskolában azt a feladatot kaptuk, hogy 

írjuk össze a tavaszi népszokásokat. A tanítónéni tudja, hogy én félig magyar 
vagyok, ezért megkérdezte: lenne-e kedvem a magyar szokásokról írni?  Bele-
egyeztem, és csak azután gondolkodtam, hogy én igaziból csak a húsvéti locso-
lást ismerem, több szokásról nem tudok. Légy szíves segíts! Te biztosan tudod! 

Nagymama kicsit gondolkodott, elővette a naptárt, végignézte, kiválasz-
totta a jeles napokat, és sorra mutatta Violkának, miközben elmesélte a hozzá-
juk fűződő hagyományokat.  

– Kezdhetnénk a Farsanggal, de azt a legtöbb országban, így Svédor-
szágban is ismerik, annyi a különbséggel, hogy a farsang utolsó keddi napját  a 
magyarok húshagyó keddnek nevezik, ünneplésére fánkot, csörögét sütnek. 
Február 3-án, Balázs napján  volt a Balázs-járás, március 12. –én, Gergely-
napkor meg a Gergely-járás ünnepe. Ezeken a napokon  a fiúgyermekek  ün-
nepi ruhába öltöztek, kalapjuk mellé szárított virágból vagy gyöngyből fűzött 
színes csokrot tűztek. Kezükbe egy-egy nyársat,  hosszú, kihegyezett botot 
vittek. Házról házra jártak, köszöntőt mondtak és adományokat gyűjtöttek:  

 

Szent Balázsnak napjára, 
Mi éneket mondunk, 
Gazdasszonyi ajándékból 
virágozik nyársunk. 
 

A házigazdák mindig adtak valami ajándékot a gyerekeknek, a kezükben 
lévő nyársra meg  jókora szalonnadarabokat húztak. Ezekből az adományokból 
teremtették meg a szegényebb gyerekek tanulásukhoz szükséges anyagi feltéte-
leket, mert akkoriban a tanulásért fizetni kellett, és nem mindenkinek volt erre 
lehetősége. 

 

Virágvasárnapkor néhol még napjainkban is szokás a villőzés. A lányok 
énekelve házról-házra járnak, színes papírokkal, festett tojással feldíszített zöld 
ággal, a villőfával. Énekükért tojást, néhol még pénzt is kapnak. Némelyik házi-
asszony letör egy kis ágat a villőfáról, azzal megpaskolja a lányok szoknyáját, 
közben azt mondja: „mind menjetek férjhez” 
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Nagypénteken hajnalban szokás volt a patakhoz menni és abban meg-
mosakodni. A nagypénteki folyóvíznek varázslatos erőt tulajdonítottak, úgy 
hitték, egész évben egészséges és szép lesz az, aki abban megmosakszik.  

 
Nagyszombat éjjelén a Székelyföldön a fiúk feldíszítik a lányos házak 

kapuját. A kislányok színes papírokkal feldíszített ágat, a nagylányok meg  zöld 
fenyőágat kapnak. Ugyancsak nagyszombat éjjel  a legények tréfából elcserélik 
vagy ellopják a házak kapuját,  ha a házigazda nem elég szemfüles. A tisztára 
sepert udvart teleszórják szeméttel, hogy a gazdának legyen újra seperni valója. 
Ezekért a tréfákért soha sincs harag. 

 
Húsvét vasárnapján  az emberek templomba mentek, kis kosarakban 

vittek a húsvéti sonkából és kalácsból, a szertartás után a pap megáldotta az 
ételt.  

 
Húsvét hétfőjén a fiúk, legények felkeresik a lányos házakat, tréfás vers-

mondással kérnek engedélyt a locsolásra. A locsolkodás igazi magyar népszo-
kás. Azért öntözik meg a lányokat, hogy azok frissek, szépek legyenek. Régeb-
ben a kútnál, vödör vízzel, manapság kölnivízzel locsolkodnak. A locsolók 
hímes tojást, kalácsot, újabban pénzt is kapnak jutalmul 

 
Tündérország rózsáiról 
 gyöngyharmatot szedtem. 
Akit azzal meglocsolok, 
megáldja az Isten. 
Tündérország  gyöngyharmata 
hulljon a fejedre, 
piros tojást, hímes tojást 
ide, a zsebembe. 
 
Fehérvasárnapnak nevezik a Húsvétot követő vasárnapot.  Ennek a 

napnak jellegzetes szokása volt a komálás, mátkálás, azaz szertartásos barát-
ságkötés a családok, leányok vagy legények között. Ezen a napon hímes tojá-
sokkal, süteményekkel, gyümölcsökkel szépen feldíszített tálat, úgynevezett 
komatálat küldenek egymásnak, miközben verses mondókával üdvözlik egy-
mást: 
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Komatálat hoztam,  
fel is aranyoztam, 
leány küldte leánynak, 
koma küldte komának, 
hogy váltsa ki magának, 
ha nem váltja magának, 
küldje vissza komának. 
 

Ha elfogadják az ajándékot, hasonlóan feldíszített tálat küldenek vissza, 
akkor ezzel megpecsételik a barátságukat. 

 
Pünkösd ünnepén, húsvét után ötven nappal szokás a pünkösdölés: a 

kis leányok  szépen, ünnepi fehérbe öltözve, pünkösdi rózsából kötött koszorú-
val a fejükön, kezükben virágcsokorral csapatosan elindulnak. Négyen egy nagy 
kendő négy sarkát fogják, alatta egy kisebb lány megy. Ő a pünkösdi király-
kisasszony.  A házak előtt rendre megállnak, köszönnek, megkérdezik, szabad-e 
pünkösdölni. Ha a háziak igent mondanak, elénekelik a pünkösdölő éneket: 

 

Meghozta az isten piros pünkösd napját, 
Mink is meghordozzuk királykisasszonyát. 
A szép lányoknak rózsakoszorúját, 
a szép legényeknek szegfűbokrétáját. 
Öreg asszonyoknak kemence kalácsot, 
öreg embereknek csutora borocskát. 
Ekkora legyen a kendtek kendere. 
 

Akkor jó magasra felemelik a kendőt. 
 
Violka boldogan figyelt, rendre lejegyezte a felsorolt népszokásokat. 

Valami feltűnt neki. 
– Nagymama, a magyaroknál  nincsen olyan húsvéti boszorkány, mint a 

svédországi påskkäring? 
– Hát már hogyne lenne – kacagott nagymama. –  Ott van csak igazán. 

Télboszorka, böjti boszorkány a neve, de még úgy is hívják: Kisze. Márciusban 
tartják az úgynevezett kiszehajtást. A fiatalok egy hosszú rúdra szalmanyalá-
bokat kötöznek úgy, hogy emberformája legyen, felöltöztetik mindenféle ron-
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gyokba. Mindenki felírja egy cédulára, mitől akar megszabadulni: betegség, 
rossz szokás, veszekedés, minden rosszat, ami csak eszükbe jut. A cédulákat 
rátűzik a bábura. A falu szélén raknak egy nagy tüzet.  A „feldíszített” kisze-
bábut végighordozzák a faluban, miközben kiáltozzák:  

 
Haj Kisze, haj, 
kivisszük a betegséget, 
behozzuk az egészséget,  
haj, Kisze, haj!  
 
A bábut bedobják a tűzbe, míg ég, a lányok sikítoznak, a fiúk tapsolnak és 

dobognak, mert ha az égetés nem lett volna elég, a nagy zaj biztosan elűzi a sok 
rosszat.  

 
 
 


