
KÖRMENDY JÖZSEF 

ADALÉKOK NYARAD JELENKORI KALENDÁRIS 
SZOKÁSAIHOZ 

1943. július 1-én vettem át a nyárádi plébánia 
vezetését. Amikor a kinevezést zalaszentgróti 
hitoktatóként megkaptam, öröm helyett nagy 
szorongást éreztem. Hogyan tudok majd helyt
állni ebben az 53% -ban1 vegyes vallású faluban, 
amelyhez a máteron kívül még 6 "filia tartozott 
(Békás, Borsosgyőr, Dáka, Mezőlak, Mihályháza, 
Pápadereske és néhány puszta). A lakott terület 
átmérője Varjúvölgypusztától Szélmezőig 24 km. 

Nyárád középkori település. Albeus jegyzéke 
1237—40 között a pannonhalmi bencések birtokai 
között említi; a rend a XIII—XIV. század folya
mán ismeretlen okokból elveszítette.2 1347-ben 
az ugodi Csenigé és az ugodi vár, majd a XVII. 
sz. közepétől a pápai vár tartozéka.3 

Katolikus plébánosát 1387., 1401., 1534-ben em
lítik.4 

A középkorban jelentős hely, 1488-ban 63 Ft 
adót fizetett. A török hódoltság idején sokat 
szenvedett. 1531-ben 34 adófizető portája volt, a 
nép több mint egyharmada szegény. Lakosai 
1552 és 1556-ban ismételten elmenekültek, és a 
közeli erdőkben húzódtak meg. Amikor a harcok 
elültek újra benépesítették a falut.5 1578-ban 
13, 1672-ben 31 adózó portája volt.6 Az 1768. úr
béri tabella szerint telkes gazda 58, házas zsellér 
33, lakó zsellér 6 lakta.7 

A török hódoltság idején a katolikus templom 
elpusztult, az istentisztelet pedig a paphiány 
miatt megszűnt. A falu lakosai reformátusokká 
lettek. Erről tanúskodik a győri püspökség káno
ni látogatást végző pápai főesperese, Mikos Fe
renc győri kanonok, aki 1698 június 4-én Mező
lakról érkezett Nyaradra, és a következőket je
gyezte fel az egyházlátogatási jegyzőkönyvbe 
(Visitatio Canonica): „Ugyanezen napon Nyarad
ra érkeztem, a pápai vár uradalmának falujá
ba . . . és megvizsgáltam régóta romos templo
mát, amelynek csak alapfalai látszanak és az 
ugyancsak elhanyagolt temetőt. A falu közepén 
haranglábon függ egyetlen harangocskájuk. 20 
házban laknak és mindnyájan protestánsok. Lel
készük Harsányi János prédikátor, aki nagyon 
szerény kis házacskában (exigua gazula) lakott, 
amelyhez sövényből font imaház (oratórium) volt 
függesztve.8 Ez a XVIII. sz. közepéig működött.9 

Gr. Eszterházy Károly földesúr, mivel Nyárád 
nem volt becikkelyezett hely, 1752-ben a refor
mátus lelkészt eltávolította, és helyébe 1753-ban 
katolikus plébánost iktatott be.10 

A református iskolamestert azonban meghagy
ta, tgy a református közösség nem maradt gon
dozó nélkül, mert a lelkész helyett a „mester" 
elvégezte a hivek lelki gondozását." 

Eszterházy arra számított, hogy a pásztor nél
kül maradt gyülekezet visszatér az ősi katolikus 
egyházba. Mivel ez nem következett be, kato
likus telepeseket hozott Nyaradra.12 Részükre a 
régi templom romjain gr. Eszterházy Ferenc 
1758-ban szép barokk stílű templomot építte
tett,13 egyelőre torony nélkül. Emiatt a refor
mátusok sokat gúnyolták a katolikusokat. Ezek 
Eszterházy Károly kegyúrhoz folyamodtak, aki 
megvigasztalta őket: „Legyetek türelemmel, 
olyan szép tornyot építtetek nektek, hogy a kör
nyéken nem lesz párja . . ." ígéretét 1790 táján be 
is váltotta. Azóta a nyárádi templomtorony ural
kodik a Kisalföld szélén az egész vidék fölött.14 

A templomdombon közös használatú temető 
volt. Utoljára 1783-ban temettek ide egy refor
mátus asszonyt, mert a királyi rendelet már 
1773-ban előírta, hogy a temetők ne a templom 
közelében legyenek, „hanem más különös és a 
templomuktul távolyabb hellyekre által tétesse
nek." Eszterházy Károly kegyúr meghallgatta 
Simon György nyárádi plébánost, és a „paróchia-
lis kert alatt lévő jó tágas, dombos, szabad legel
tető mezőn"15 jelöltette ki a temető helyét, ahol 
ma is van. A keleti felébe a reformátusok, a 
nyugatiba pedig a katolikusok temetkeznek. 
Mindkét rész gondozott. A katolikus részen a 
temetőkereszt mellett figyelemre méltó 2 db 
szív alakú síremlék, melyeket érdemes lenne a 
régi temetőre való emlékezésül a plébánia
templom mellé áthelyezni. 

A templomdombon 1875-ben a sírhalmok még 
jól látszottak. Ekkor egyengette el mindkét falu 
népe a terepet. Id. Vas József 2 aranyat is talált. 
Huszársírok is voltak itt. 

1809-ben Nyaradon keresztül vonult a franciák 
egy része Pápára, akiket a falu közepén — Vas 
Károly háza előtt — emelt torlasz mögül 12 ne
mesi fölkelő akarta feltartóztatni. Valószínű, 
hogy az ő holttestük került a temetőbe. 

A franciák emlékét őrzi az „újfalu" közepén 
lévő kút is, melyet a napóleoni háborúból itt ma
radt francia katona ásott.16 

A falu népe nemcsak vallásilag, hanem tele-
pülésileg is elkülönült egymástól. A reformátu
sok az „öregfalu"-ban (Kossuth L. utca, Arany 
János utca Pápa felé eső része a hozzá tartozó 
mellékutcákkal), a katolikusok meg az „újfalu"-
ban (Arany János utca Nemesszalók felé eső ré
sze, Jáger u., Godena [a mai Petőfi u. felső részej 
és a Gyöpszer) laktak. 

A református és katolikus közösség azért sem 
tudott összeforrni, mivel az utóbbiak általában 
szegényebbek voltak. A lakosság száma 1778-ban 
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296 katolikus, 372 református, 2 evangélikus.1 7 Ez 
az arány lassan változott csak a katolikusok 
javára. 1963-ban nagyjából egyenlő a két falu 
lakossága: 677 katolikus, 680 református, 13 
egyéb. 

A vagyoni helyzet is hasonló változáson ment 
át: 1768-ban 58 telkes gazdából 5 katolikus, a 
többi zsellér és cseléd.19 1862-ben a tagosztáskor 
78 gazdából 25 katolikus, 53 református, azonfe
lül volt még 30 házas-zsellér és 10 lakózsellér.2" 
A tagosításkor a birtokok vallás szerinti elkü
lönítése is megtörtént: a katolikusoké lett a 
Hársas-alja, a Büdöskúti-dülő, Udvardomb, Gon-
dóta, Följáródülő, Hársas-aljai rét, és a Bitvára
dülő; a reformátusoké a Kenderföldek, Feszítő
dülő, Farkasdülő, Hosszú-földek (Hosszi), Szőlő
alja, Bogarászó, Berek, Nyíres, Gödör, Belső 
gyöp.21 

A falu így nemcsak szellemileg, hanem anya
gilag is külön közösséget alkotott, s úgy élt egy
más mellett, mint két szomszédvár. Külön-külön 
közbirtokosságot is alkottak: külön gulyással, 
kanásszal, apaállatokkal. Külön korcsmába jártak 
a katolikusok, külön a reformátusok, még búcsú
kor sem mulattak együtt. A két falu gyermekei 
sem játszottak együtt. 

A község politikai vezetése egy volt, de két
szer református, egyszer katolikus bírót válasz
tottak, a helyettesbíró mindig a másik vallás
ból volt, az elöljáróság aránya 2/3 , 1/3%. 
— Még a termelőszövetkezet megalakulásakor is 
külön Kossuth Tsz volt az öregfaluban, külön 
Üj Élet Tsz az újfaluban, melyeket maguk között 
Kálvin és Jézus Szíve Tsz-nek nevezték. Ezek vé
gül Aranykalász néven egyesültek. 

Az őslakosok vegyesházasságot sem kötöttek 
egymással. Ezt a különállást nemcsak a templom 
és iskola, hanem a külön olvasókör, külön dalár
da is erősítette. Az 1930-as évektől mindkét falu
nak volt férfidalárdája, melyet az illetékes kán
tortanító (a katolikusokét Horváth József, a re
formátusokét Kovács Miklós) vezetett. Céljuk az 
egyházi ünnepek fényének emelése volt, de te
metéseken és községi ünnepeken is szerepeltek. 
A katolikus énekkar kulturáltságát bizonyítja, 
hogy a virágvasárnapi és nagypénteki passió
ban Koudela Géza igényes turbáit (tömeg része
ket) megfelelő szinten énekelték. 

Ebben az időben alakult meg a falusi ifjúság 
szellemi és erkölcsi nevelését szolgáló KALOT és 
KALÁSZ legény- és leányegyesület. Ezek célja 
volt az is, hogy a vallásos népi hagyományokat 
ápolják, illetve a feledésbe menteket felújítsák. 

1943-ban még élt a betlehemezés és regölés 
töredékes maradványa. Családlátogatásaim al
kalmával kitértem a régi vallásos népszokásokra, 
és ezeket részben lejegyeztem, részben — káp
lánjaim és tanítóim segítségével — fölélesztettük, 
néhol kiegészítettük.2 

A. KARÁCSONYI SZOKÁSOK 

1. Betlehemezés. 
Szereplők 10—12 éves fiúk: 1 angyal, 2 juhász

bojtár, Koredó öregpásztor. Az angyal ruhája 

fölött fehér inget, a juhászbojtárok kifordított 
báránybőr bekecset, kucsmát, az öregpásztor su
bát vagy szűrt viselt, és nagy kopogós botja volt. 
Kellékek: csengő, betlehemi képekkel díszített 
kápolna, benne gyertya. Az ajtó előtt csengettek, 
majd az egyik juhász hangos szóval bekiált: Adj 
Isten jó estét gazda! Terítse asztalát fehér abro
szával, töltse meg hússal, borral, pogácsával, 
mert nem tudja, mely pásztorok lepik meg éjjel 
a házát! (Utána a 1. juhász belép.) 
1. Juhász: Én bátor bejöttem, engedelmet kérek, 
mert messziről jöttem. Tudom, hogy nem is
mernek. De azt is tudom, hogy itten jámbor hí
vek laknak, engem a hóba, zivatarba ki nem 
csapnak. — De bíz én addig nem maradok, amíg 
az én pajtásomat be nem bizonyítom. (Kikiált.) 
Gyere be te tapsifüles. (2. juhász bemegy.) 
2Juhász: Hopp Pista bátyám, én is itt vagyok 
ám! Amint az erdő szélén jár tam a farkasok és 
medvék majd szétrepegették a s-su-subám hátú
ját. Mivel látták, hogy szegény juhászbojtár va
gyok, azért nem bántottak. — Hallom a vén Ko
redó izgását, mozgását, pipa szoppantását. (ki
szól). Gyere be te porcelánképü, vén Koredó. 
Koredó (köhög, bukdácsol, mérges, botjával a 
földet böködi): Jó estét kívánok a ház urának és 
egész családjának! 

Bort, búzát, baracot, 
Kurtafarkú malacot, 
Szekerünknek kereket, 
Poharunknak feneket, 
Hadd ihassunk eleget. 

Látom fiaim, ti mind jó karban vagytok, öregapá
tokról nem is gondolkoztok. Hej, ha előveszem 
az egyszer igényes, kétszer görbe, ityekes-fitye-
kes botomat, úgy jóltartalak benneteket bottal, 
hogy a hasatok is hátatokhoz szárad, mint a szla
vóniai göbedisznónak. 
Angyal (kívül énekel) — G l ó r i a ! 
1. Juhász: Hallod-e te, mi lehet az? 
Angyal (ismétli): G l ó r i a ! 
2. Juhász: Keljetek fel pásztortársak! 
Angyal (belép, betlehemét az asztalra teszi, gyer
tyát gyújt benne). 
Koredó (éneklő hangon): Imádjuk mi Megvál
tónkat. 

Szaporán keljetek fel bojtárok, 
Az angyal azt mondja hallottátok, 
Üdvözítőt ti ma láttok, 
Vélem együtt imádjátok! 

Mindhárman: Ne is késsünk semmit, csak in
duljunk. J a j ! Mit vigyünk a gyermeknek, kit az 
égből kijelentnek? 
1. Juhász: Majd én viszek neki kis fejecskét! 
2. Juhász: Én is viszek sajtot, kenyerecskét! 
Koredó: Majd én viszek egy báránykát, kivel 
tartom édesanyját! 
1. Juhász: Amott látok egy nagy fényességet, 

Bizonyos isteni jelenséget! 
Nézd meg Jankó, ott vagyon-e? 
Bízvást oda mehetünk-e? 

2. Juhász: Ott vagyon bizonnyal, már megnéztem. 
Betekintettem, ahogy odaértem. 
Ja j ! ott fekszik a jászolban, 
Betakarva posztócskában. 
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Adja Isten, hogy több Szent István napját is 
megérhessék, 
Erővel egészséggel eltölthessék. 
Adjon Isten bort, búzát, békességet, lelkünknek 
örök üdvösséget, 
Ha meghalunk a mennyországba juthassunk. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. — Mindörökké 
Ámen. 

Itt a kolbász! (Felmutatja az adományokat 
gyujto legény.) 

3. Balázs-járás 
Szent Balázs ünnepe (febr. 3.) körül diákok 

mentek köszönteni. Az adomány egy része a 
kántoré, másik része a szegény diákoké lett. 5—6 
diák ment együtt. Ruhájuk kifordított kabát, 
sapka és kucsma volt. Láncos botot is vittek, 
mellyel a taktust ütötték. Az 1940—50-es évek
ben pénzt gyűjtöttek, melynek 80% -a a temp
lomé lett (orgonára, harangra), 20% pedig a kö
szöntő gyerekeké, 
a). Balázs-járás ősi szövege 
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Mindhárman (letérdelnek): 
Üdvözlégy, ó Jézus, kis királyunk, 
Kit nagy szegénységben itt találunk. 
Légy mindenkor mi oltalmunk, 
Ellenségen diadalmunk. 

1. Juhász (a betlehem elé lép): 
íme, édes kis Jézuskám, én is hoztam 
egy kis tejecskét. 

2. Juhász (a betlehem elé lép): 
íme, édes kis Jézuskám, én is hoztam 
egy kis sajtocskát. 

Koredó (a betlehem elé lép): 
íme, édes kis Jézuskám, én is hoztam 
egy kis báránykát 

Énekszóval a betlehem előtt lépkednek: 
(SZVU. 20. dallam) 

Elindulának és elbé jutának, 
Szűz Máriának jó estét mondának. 
Jaj de sötét van, elvétjük az utat, 
Addig a tolvajok meglopják nyájunkat. 
Engedje az Isten, hogy több szent karácsonyt 
megérhessünk, 
Erővel, egészséggel eltölthessünk! 
De ne ilyen búval, bánattal, 
Hanem több örvendetes napokkal! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus.2 ' 

2. Regölés 
Karácsony másnapján regölők járták a falut, 

6—8 legény. Különleges hangszerük nem volt, 
legfeljebb köcsögduda. Szalaggal díszített vessző-
korbácsukkal végigkorbácsolták a háziakat, főleg 
a leányokat és gyerekeket, közben mondogatták: 
„kelléses ne légy az új esztendőben." Vittek dró
tot is a kolbász felfűzésére. A kolbász-gyűjtő hen
tesnek öltözött fehér kabátban, vagy kötényben. 



(Elbeszélő hangon mondja a vezető) 
Állj félre barátom, én is hadd beszéljek, 
Lássuk azután, ki lesz a vitézebb! 
Lábasokat félre tegyenek, mert a balázsok táncra 
kelnek. 

(Tánc) 

b) Balázs-járás változata 
Az ősi Balázs-járás szövegében sok olyan ki

fejezés van, amely sérti a vallásos érzést, és 
szinte bűnre biztatja a híveket. Ezért a következő 
formára változtattuk a köszöntőt, amely megho
nosodott a községben és egyben példa is a 
folklorozációra. 

Emlékezzünk, hogy ma lészen Szent Balázsnak 
napja, 

Melyet a mi diákságunk ünnepléssel tart ma. 
ö römet a háznak, asszonynak, urának! 
Ezt hirdesse énekszóval, ezeket tanítsa. 

Orvos volt a mi Balázsunk, sok embert gyógyított, 
De mivel hogy nagy szent is volt, 

sok lelket nyugtatott . 
Szebaszté városa, melynek szülötte volt. 
Püspökének megválasztja, főpapja hogy megholt. 

(Dallam az ősi változat szerint.) 

Mikor reá törnek, s életét keresik, 
Hivek kérésére barlangba menekszik. 
Félelmetes barlang tanyája sok vadnak, 
De ezek Balázzsal jól megbarátkoznak. 
Beköti sebüket, gyógyítja bajukat, 
Meghálálja ezzel sötét szállásukat. 
Ellenség nem nyugszik, csakhamar elfogja, 
Fegyveres erővel viszi a kínpadra. 
Mikor városába visszahozzák újra, 
Megkezdődik nyomban a diadalútja: 
Már mindenütt várják betegek és bénák, 
Utoljára veszik gyógyító áldását. 
Rohan egy anya is, gyermek van a karján, 
Kinek nagy halszálka akadt meg a torkán. 
Megáldja Szent Balázs a fuldokló fiút, 
Akit az Úristen rögtön meggyógyított . 
Az ítélőbíró nyájasan köszönti, 
Véli, hogy Szent Balázs hitét így megszegi. 
Szent Balázs keresztény bátran meg is vallja, 
Erre nyakát szelte vad hóhér pallosa. 
Kövessük Szent Balázst a hit meg vallásban, 
Kérjük szent áldását a torokfájásban. 
ó Szent Balázs püspök könyörögj érettünk, 
Hogy mi rossztól, bajtól mentesek lehessünk. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus.27 

4. Pünkösdölés 
Szereplők: 1 kisebb leány rózsaszín ruhában 

fején virágkoszorúval — ö a pünkösdi királykis
asszony —; 6 nagyobb leány udvarhölgy, öltöze
tük különböző színű ruha lehetett. Vonulási rend: 
2—3—2. A középső pár közrefogta a királykis
asszonyt. A menetben a vezető szalaggal, bokré
tával ékesített pálcát vitt, társának a karján ko
sárka volt az adományok gyűjtésére. 

Amikor beléptek az udvarra, négy sarkánál 
fogva kifeszítették a királykisasszony feje felett 
a nagy selyemkendőt. Az első pár engedélyt 
kért: ,,Szabad-e pünkösdölni?" Az engedélymeg
adás után kezdték az éneket: 

4. Smkösiöléa 

fylim \Q i П- Л | J J : 
M, 

2. Piros pünkösd napján mindenek újulnak, 
A kertek, a mezők virágba borulnak. 

3. Hoztuk a szép lányok rózsakoszorúját, 
És a szép legények szegfű bokrétáját. 

4. Fogatlan mamáknak porhanyós pogácsát, 
ö r e g jó bácsiknak csutora borocskát 

Leengedik a kendőt, a piciny lányt magasra 
emelik: ,,Ekkora legyen a kendtek kendere." 
A következő versszakokat egyénenkint éneklik, 
az éneklő kezében tartja a virágos pálcát, melyet 
az ének végén a következőnek adja át. Ezután to-
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vább folytatják, de most már egyénileg, az ének
lést. Az éneklésnek szigorúan kötött sorrendje 
nincs, egymás után sorba kezdenek rá. 

a. Bor, búza áldása szálljon erre házra, 
Mint régen Szentlélek az apostolokra. 

b. Mint Jézuska Betlehem kibimbózott ága, 
Júdea népének királyi pálcája. 

c. Én kicsike vagyok nagyot nem szólhatok, 
Mégis az Istennek dicséretet mondok. 

d. Gyönge vessző vagyok, mindenfelé hajlok, 
Szüleim kertjében most nyílni akarok. 

é. Anyám lánya vagyok, rózsafán termettem, 
Hajnalban születtem, piros pünkösd reggel. 

f. Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa, 
Csattan rám, mint a tűz a Szentlélek csókja! 

(Mindnyájan) 
g. Szentlélek áldása szálljon erre házra, 

A benne lakókat indítsa vígságra! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 

(Pénzt, vagy süteményt szoktak 
ajándékba kapni.)28 

B. REFORMÁTUS SZOKÁSOK 

A református szokásokkal részletesen nem fog
lalkoztam, nem is gyűjtöttem össze, de hallottam 
róluk. Ezekben a szokásokban, szövegekben sok
minden rokon vonást mutat a katolikussal. Né
hány idős nyárádi asszony közlése töredékes vol
tában is igazolja a fentieket. 

1. Karácsony 
A köszöntők mindig kiskarácsonyeste (dec. 

31.) jöttek. Napszállta után a pásztorok — gu
lyás, kanász — végig tülkölték az utcát a „fékút-
tól" a főszegig. A legények kolompoltak. Erre az 
alkalomra szíjból font nagysudarú ostorral dur-
rogattak minden ház előtt. A betlehemi pászto
rokra emlékeznek, mondták a „kegyesek", el
riasztják a „rosszakat", suttogták a babonások. 

A fiúgyermekek hármas-négyesével járták a 
házakat, és megkérdezték: „szabad-e köszön
teni?" A köszöntő a következő volt: „Mennyből 
az angyal leszállt hozzátok pásztorok, hogy 
Betlehembe sietve menve lássátok Istennek Fiát, 
aki született jászolban, hogy néktek Üdvözítőtök 
valóban."2 9 Sokszor vele, vagy külön énekelték a 
ref. énekeskönyvből a 81. dicséretet: 

„Krisztus Urunknak áldott születésén 
Angyali verset mondjunk szent ünnepén, 
Mely Betlehemnek mezejében régen 
Zengett eképpen: 
Dicsőség magasságban az Istennek, 
Békesség légyen földön embereknek! 
És jóakarat mindenféle népnek 
És nemzetségnek! . . ."M) 

A húszas évek végén énekeltek még mást is, nem 
a szentkönyveikből való énekeket. Ezek közül 
kettő katolikus ének: „Csorda pásztorok midőn 
Betlehemben . . . ," „Pásztorok, pásztorok örven
dezve sietnek Jézushoz Betlehembe . . . " " . 

Éneklés után köszöntöttek: „Engedje az Isten, 

hogy több karácsony napját is megérhessünk. 
Azt is erőben, egészségben eltölthessük. Ne ilyen 
búval, bánattal, hanem több örvendetes, vigassá-
gos napokkal. Ámen." 

A második világháborúig betlehemesek nem 
jártak. 1950 után minden évben jöttek új falusiak: 
3 pásztor és 1 betlehemet vivő angyal. 

Valamikor karácsony táján öreg cigány is jött 
köszönteni. Csengő, vagy kolomp volt nála. Szö
vegének csak a töredéke ismert: 

„ . . . Szent Jób, Szent Iván 
boldognak mondjátok . . . 

. . . Szálljon Isten házukra 
Hat ökörrel , hat lóval, 

. . . Kilenc borgyas tehénnel . . . " 

A szövegtöredék arra utal, hogy ez a regölés 
maradványa. Megemlítésre méltó még, hogy a 
Luca-szék faragás nem volt szokásban. — Két 
hiedelem élt: Lucakor nem volt szabad varrni, 
mert akkor nem tojnak a „t ikok" (tyúkok). De 
Kiskarácsonykor nem volt szabad ruhát szárítani 
sem, mert a kötélen lógó ruha ezen a napon ha
lottat jövendölt. 

2. Űj esztendő 
A köszöntőknek csak töredékes változataira 

emlékeznek: 
a) „Új esztendő, vígság szerző, most kezd újulni. 

Újulása új örömet most kezd hirdetni. 
Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni, 
Legyetek az Úristennek áldó hi vei." 

b) „Az új esztendőben, minden idejében 
Áldjuk a Jézus drága (. . . szent n e v é t . . .) 

c) „Adjon az Úristen ebben az új évben 
Bort, búzát, békességet, ha meghalunk örök 
üdvösséget. Ámen." 

3.Vízke reszt 
Az öreg Ferenc cigány vízkeresztkor egy szét

tolható, visszahúzható, felszalagozott szerkezet 
mozgatásával, mely a betlehemi csillagot jelen
tette, kísérte énekét: „Háromkirályok napján, 
országunk egy istápját dicsérjük énekekkel, 
vigadozó versekkel . Szép jel és szép csillag, szép 
napunk támadt . . ."32 

4. Böjt 
Az öreg faluban böjt nem volt. A nagypénteki 

ebéd mindenütt bableves, mákostészta, aszalt
gyümölcs volt, amelyben mégis megnyilvánult 
némiképp a böjt. 

5. Húsvét 
Húsvétkor köszöntő nem volt. A negyvenes 

évekig locsolás sem. A gyerekeknek színes to
jást festettek hagymahéjjal , börzsönnyel, valami
féle fűvel, kávépótló piros papírjával. Díszítés, 
rajz nem volt a tojáson. 

6.Szent Iván 
Valamikor a nyár kezdetén volt minden évben 

a „Szent Iványi tüzek" gyújtása. A „gyöp" szé
lén gyújtották a tüzet. Legények, felnőtt leá-
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n y o k é n e k e l t e k , j á t s z o t t a k o t t és á t u g r á l t á k a 
tüze t . — A z é n e k r e m á r n e m e m l é k e z n e k . 

Ez k o r s z a k l e z á r ó , é v n e g y e d k e z d o ü n n e p m e g -
t i s z t u l á s i r i t u s sa l . 

A z itt e l m o n d o t t a k j ó l p é l d á z z á k , h o g y t e r ü l e t i 
é s v a l l á s i e l k ü l ö n ü l é s e l l e n é r e e g y zár t k ö z ö s s é 
g e n b e l ü l az e g y é n i é s k ö z ö s s é g i k a p c s o l a t né l 
k ü l is v é g b e m e n t a f o l k l ó r j e l e n s é g e k , a s z o k á s 
m o t í v u m o k v á n d o r l á s a . 3 3 
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JÓZSEF KÖRMENDY 

EIN BEITRAG ZU DEN GEGENWÄRTIGEN KALENDARISCHEN 
VOLKSSITTEN IN NYÁRÁD 

Nyárád gehört zu den im Mittelalter gegründeten 
Siedlungen. Im 18. Jahrhunder t galt sie als Grundbesitz 
der Benediktiner. Ab Mitte des 14. Jahrhunder tes 
gehörte die Siedlung der Burg von Ugod, nachher ab 
Mitte des 17. Jahrhundertes der Burg von Pápa. Der 
Dorfpfarrer von Nyárád ist bereits in Schriften aus dem 
Jahre 1387 erwähnt. Im Jahre 1488 zahlte die Siedlung 
eine Steuer von 63 Ft. In den Zeiten der Türkenherr
schaft ist sie mehrmals verödet worden, ihre Einwohner 
sind in die Wälder geflohen. Doch hat sich die Siedlung 
immer wieder bevölkert. In der Zwischenzeit wurde 
auch die Dorfkirche zugrundegelegt und die Bevölke
rung trat zur reformierten Religion über. Die Esterhasys 
versuchten sie zum Katholizismus zurückzuführen und 
weil dies ihnen nicht gelang, wurden im Dorf katho
lische Neubauer angesiedelt. Die neuen Einsiedler 
haben sich mit der hiesigen Bevölkerung nicht 
verschmolzen und bildeten ihre eigene Gemeinschaft 

sowohl in religiöser als auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht („Altdorf" und „Neudorf"). Die Reformierten 
(Kalvinisten) und Katholiken (Papisten) hatten sogar 
ihre eigene Flur, eigene Schule und Schenke sowie ihr 
eigenes Kompossessorat usw. Dementsprechend haben 
sich auch ihre religiösen Sitten entwickelt: Weih
nachtskrippe, Spielleute, Prozession zum Balsiustag, 
Pfingstfest . . . 

Unabhängig von den katolischen Sitten, doch gewis-
sermassen dadurch veranlasst, gab es auch bei den Kal
vinisten verschiedene Volkssitten zu Weihnachten, zum 
Neujahr und Dreikönigtag, Ostern und Johannistag. 

Wirtschaftlich konnte die Gemeinde inzwischen 
durch die Genossenschaftsbewegung vereinigt werden, 
obwohl die beiden Dorfteile anfangs zwei voneinander 
unabhängige landwirtschaftliche Produktionsgenossen
schaften gegründet hatten. Auch eine geistlich-kultu
relle Annäherung ist wahrzunehmen. 
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