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Húsvéti határkerülés 
 

Az ország több vidékén, főképpen a pereken, elszigetelődött szokásként él a hús-
véti határkerülés. Hogy katolikusok is, kálvinisták is egyaránt ismerik, arra mutat, 
hogy a középkorban e szokás hazánkban általános lehetett. A középkorban ugyanis 
tavasszal, a jelesebb ünnepeken, a földeken, vetések között ereklyékkel, zászlóval, 
énekszóval processiókat tartottak, hogy a vetést bővebb termésre hozták, a kártevő 
szellemektől megoltalmazzák. E szokásban gyökerezik különben a Búzaszentelő és 
Úrnapja eredete is. Az ünnepek ünnepén, húsvét hajnalán mintegy hírül vitték a föl-
deknek az Úr nagy győzedelmét, feltámadását, hogy a gonosz szellemeket, a termé-
szet csapásait a föltámadt Krisztus hatalmával a vidéktől elrettentsék. Egy 1665. évi 
vallomás szerint: „az mi romano-catholica religiónkban régi, bévött szokás az volt, 
hogy mink az karácsonyi és húsvéti innepeknek éjszakáin hajnalig is miseszolgálatban 
foglaljuk magunkat, akkoron az ifjúság szokott lövöldözni: affelett az is régi, bévött 
törvényünk volt, hogy minden húsvét napján határt kerülénk, azaz processiót 
járánk”18. 

A múlt század derekán a határkerülés lefolyása a Székelyföldön ez volt: a legények 
és fiatal házasok vacsora után a cinteremben gyülekeztek, ahol megválasztották elöljá-
róikat: a főkirálybírót, dúlókat, bírákat, papot, énekvezetőt és másokat. Utána zsoltár-
énekléssel megkerülik a templomot, majd az alkalmi pap imádságot rögtönöz ilyen-
formán: „Úristen, áldd meg határunkat, szőlőhegyeinket, kertjeinket, áldd meg falun-
kat, hajlékainkat, áldd meg hazánkat, nemzetünket, küldd el hozzánk az igazságot, a 
törvényt, adj jó elöljárókat. Távoztass el mezeinkről jégesőt, sáskát, árvizeket, falunk-
tól a tüzet, idegeneket. Adj bő termő esztendőt s békességet. Úristen halld meg imád-
ságunkat.” 

Az imádság után végigvonulnak a falun. Menetközben folyton énekelnek és 
imádkoznak, azon kívül az útjukba eső mezei forrásokat kitakarítják, és egy-egy rövid 
imádságot mondanak, hogy Isten bő forrással, jó ivóvízzel áldja meg őket. Ha az idő 
kedvező, az egész határt megkerülik. Ha nem: csak a vetéskertet, a búzahatárt és utá-
na visszatérnek a templomba. Ott az éneklést és imádságot megismétlik, majd a pap 
áldása és a főkirály intelmei között oszlanak szét. Ez utóbbi lelkükre köti, hogy a falu 
határait el ne felejtsék, az elhányt vagy elfelejtett halmokat mindannyiszor megújítsák, 
a község igazát megoltalmazzák. 

Ekkor már lassan hajnalodni kezd. A legények fenyőágat törnek, színes szalaggal, 
cifra papirossal, hímes tojással feldíszítik, és kedveseik kapujára tűzik fel. Húsvét 
másnapján aztán a virágtevő legények locsolkodni mennek. Fiatal házasok pedig dide-
regnek, azaz elmennek az ablakok alá, és ott fázósan bebocsátást kérnek. Közben áld-
ják a házbelieket minden jóval, kibeszélik a falu népének, főképpen a fiatalságnak 
titkait. A didergőket meg szokták jutalmazni19.  
                                                 
18 Bunyitay Vince– Málnási Ödön: A váradi püspökök a száműzetés és az újraalapítás korában. 
Debrecen, 1935. 64. 
19 Réső Ensel: Magyarországi népszokások. Pest, 1867. 163. 
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A Nyárád vidékén húsvét szombatján este, mikor már napi munkájukat bevégez-
ték, a falu fiatalsága, 40–50 legény, összegyűl a piacon határkerülésre. Itt maguk közül 
néhány elöljárót választanak, akik az egész menetet kormányozzák. Útnak indulnak. 
A faluból kivezető út végén elkezdik a zsoltáros énekeket (így: Tebenned bíztunk 
eleitől fogva…, vagy pedig: Határt rendelt az Úristen…). egy-egy darab út után pihe-
nőt tartanak, amikor aztán felváltva a jobb szónokok hálaimádságot mondanak, ami-
ért a határt és a falut eddig is megóvta Isten minden veszedelemtől, és egyúttal kéri, 
hogy áldja meg bő terméssel. Távoztasson el tőlük minden veszedelmet, óvja meg 
tűztől, víztől, jégesőtől, rossz ember szándékától, a barmokat pedig a dögvésztől. A 
lakosságnak adjon erőt, egészséget a mutatkozó termés betakarítására. Ezeket az 
imádságokat valósággal kiabálják, hogy mindenki meghallhassa, a gonoszokat elriasz-
sza. Az út további folyamán még néhányszor tartanak pihenőt, amikor is énekelnek, 
és más-más határkerülő megismétli a föntebbi kérdéseket. Amikor aztán a szomszéd 
falu határához érnek, itt mindkét község határának jó terméséért imádkoznak. Rende-
sen csak késő éjszaka térnek vissza20. 

Vadasdon (Maros-Torda) ilyenkor szép csendben végigjárták a falut, és ahol leány 
vagy ifjú menyecske van, fehér barkaágat tűznek a kapura. Ezzel illedelmesen azt 
akarják kipuhatolni, hogy húsvét másnapjára virradóra hol látják őket szívesen, ha 
öntözni mennek. Az öntözés neve hajnalozás. Ahol a kapuról reggelre a levették az 
ágat, oda a hajnalozók be nem tennék a lábukat a világért sem21. 

Zalaegerszegen nagyszombat éjfél előtt a város piacán, a templom előtt gyülekez-
nek a hívek. Időszakokként puskaropogás veri fel az éjszaka csendjét. A férfiak pus-
kával és baltával gyülekeznek. A templomban a pap teljes ornátusba öltözve, feszület-
tel a kezében rövid imádságot mond, majd a menet megindul kifelé. Elől zászlók, 
majd a dobos és tárogatós következik. Az asszonyok a pap után mennek. A jámbor 
ajkakon felhangzik az ének. Ugyanis a határjárókat a városon kívül eső Kálváriáig 
elkísérik a pappal együtt a hívek is. Itt a pap megáldja a határjárókat, és útjukra bo-
csátja őket, ő meg a többi hivővel visszafordul, esetleg a Kálvárián ájtatoskodnak. A 
határjárás nagy lármával, zajjal, puskalövéssel elegyített imádsággal és énekléssel egé-
szen reggelig tart. Újra közelednek a város felé. Valósággal elborítják magukat zöld 
ágakkal. A Kálváriánál már várják őket az otthon maradottak ünneplőbe öltözve. A 
céhek is megjelennek zászlóikkal. A Kálvárián misét hallgatnak, miközben ropognak 
a puskák és tarackok. Utána a nagytemplomban az egész hívősereg áldásra vonul. Ez 
a szokás az ötvenes években még virágzott Zalaegerszegen22. 

A határjárásnak egyik, régebben bizonyára teljesebb, ma már csökevényes marad-
ványa a húsvéthétfői kecskeméti Emmaus-járás, amely az aznapi, emmausi tanítvá-
nyokról23 (Luk. 24. 13–35.) szóló evangéliumból is meríthet indítást. A kecskeméti 

                                                 
20 Gál Kálmán: Határkerülés és húsvéti öntözés a Nyárád vidékén. Ethnographia. 1895, 301. 
21 »Erdély« VII: 28. 
22 Réső Ensel: Magyarországi népszokások. Pest, 1867. 160. 
23 emmauszi tanítványok – akik Emmauszba indulva találkoztak a föltámadt Jézussal, de nem 
ismerték fel csak a közös vacsora közben 
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nép legnagyobb része a város szélén álló Mária-kápolnához vonul ki, ahol mulatság, 
játék, lóverseny (a határkerülés csökevénye) mulattatja őket24. A szokásnak külföldi 
analógiáját is megtalálhatjuk25. 

A határkerülés a nagypénteki mosakodással és a nagyszombati féregűzéssel egye-
temben tudvalevőleg ősi lusztrációs26 képzetekben gyökerezik. Célja az, hogy a körül-
járt területet a gonosz ne rontsa meg. Primitív-pogány párhuzamait könnyű kimutat-
ni. Az Egyház bölcs mérséklettel a szokást nem törölte el, hanem megfelelő keresz-
tény értelmezést adott neki. Ez az adaptáció elsősorban Rómában, azután pedig a 
római kolonizáció területén, tehát főképpen Nyugat-Európa fiatal keresztény népei-
nél ment végbe, ahol az állandó letelepedés következményeképpen a földművelés 
virágzani kezdett, és így a legfőbb féltenivaló a termés volt. A föltámadt Üdvözítő és 
az újjászülető természet között föltételezett szimbolikus kapcsolat a hívő népnél a 
sötétség hatalmainak megalázását jelentette. 

A mi határjárásunknál ma már nehéz eldönteni, hogy nyugati analógiára ősi ma-
gyar hagyományok váltak-e kereszténnyé, vagy pedig európai fejleményről, kialakult 
liturgikus szokás átplántálásáról van szó, amely az idők folyamán a néplélek alkata és 
igényei szerint laicilázodott. A kérdés tisztázásához elsősorban középkori liturgiánk 
megújuló kutatása segítene hozzá.  

                                                 
24 Réső Ensel Magyarországi népszokások. Pest, 1867. 177. 
25 Sartori, Paul: Sitte und Brauch. III. Leipzig, 1914, 163. 
26 lusztráció – a bűntől vagy tisztátalanságtól való megszabadulás, vallási ceremónia 


