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Urunk színeváltozása: augusztus 6. 
 

Urunk színeváltozása, Transfiguratio, az Érdy-kódexben Úr színe változatja, a 
Müncheni Kódex naptárában Úrnak megváltozása, Jézus táborhegyi színváltozá-
sának ünnepe. 

– Melyik a legszentségesebb zsinat, Kontziliom? – kérdezi Bod Péter. 
Meg is felel rá: A melly gyűjtetett a Tábor hegyén; a melly mind válogatott 

Személlyekből állott. Jelen vólt ott a Kristus akiben vagynak a tudománynak 
monden kintsei. E Világról három választott Férjfiak: Péter, Jakab, János. A más 
Világról két nevezetes Szentek: Tőrvény-adó Móses, a ditsőséges Próféta Illyés. Az 
ég megnyilatkozott, a Szent Lélek fényességben megjelent, az Atyának szava 
hallatott: Ez az én szerelmesFiam. Bóldog Kontziliom az, a mellynek Presese 
(elöljárója) a Kristus, szolgál benne s Adsessor Móses, Illyés, Péter, Jakab, 
János, és az Atyának Igéje hallatik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feofan Grek ikonja: Krisztus színeváltozása. 15. sz., Tretyakov Képtár 



A napot, a Táborhegyen épült három bazilika felszentelésének ünnepét 
egyébként az első keresztény évezred végén kezdik számon tartani. „Nézetük 
szerint – írja Bálint Sándor – nyilvánvaló összefüggésben az első millenneumra, 
1000-re várt világvégével, illetőleg Krisztus új földre szállásának eszkatologikus 
hitével.” 

Az ünnepet, amely a keleti egyházból került át a latinba, III. Kallixtusz pápa a 
nándorfehérvári győzelem hálaemlékezetére tette az egyházban egyetemessé. A 
napot az 1943. évi esztergomi tartományi zsinat parancsolt ünnep rangjára 
emelte.1 

* 
 

A korondi és atyhai katolikusok dologtiltó napnak tartották, a két világháború 
között mezei munkát nem végeztek. Vihartól, nagy időtől féltek e napon. Urunk 
színeváltozásának napja az atyhai katolikusok körében fogadalmi ünnep. A falut 
egymás után többször tűzvész pusztította. Nemcsak Atyhában voltak gyakoriak a 
tűzvészek, hanem a két Sófalván és Parajdon is. Szólásmondás járta arról, hogy 
aki tönkrement: leégett, mint Sófalván. 

Az atyhaiak a tűzvészek és más csapások elhárítására szentelték e napot 
fogadalmi ünneppé. Misét hallgattak, mezei munkát nem végeztek.2 

A színváltozást a katolikus Székelyföld mellett ősi soron, talán még a 
monasztikus liturgia ihletésére a balatoni borvidék szőlőhegyei, hegyközségei 
ünneplik nagyobb bensőséggel, hiszen ebben az időszakban kezd színében 
elváltozni ez a nemes gyümölcs is. Nagykátai hiedelem szerint ezen a napon kapja 
meg színét a szilva és a szőlő. Egy korán érő szőlőfajta a sióagárdi neve úr 
színeváltozási szőlő. 

A hegyalja magyar görög katolikus népe szintén e napon áldatja meg szőleit. 
A hívek régebben körmenetben vonultak a hegyekre, de manapság a templomba 
viszik a szőlő első zsengéjét. Mise és áldás után a kurátor a megáldott szőlőt 
szétosztja. A bodrogkeresztúriak apró ládában nagy gonddal nevelnek tőkét az 
ünnepre, és elviszik a templomba a pap számára. 

A moldvai magyarok azt mondják: „Úr színeváltozáskor az idő is 
megváltozik”, és úgy is van. Változik az idő szelesre, hidegre. (Forrófalva) 
Diószénben ugyanerről ezt jegyezte fel Halász Péter: „Úr színeváltozásakor azt 
mondják, hogy idő változik ősz felére.3 

A nap isteni színjátszása ihleti a szentsimoni szólást: Urunk színeváltozása 
után feketedik már a tarló, fehéredik az arató. Vagyis: felszántják a tarlót, az 
aratás idején ugyancsak megbarnult gazda pedig kezdi rendes arcszínét 
visszanyerni.4 
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