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Evangélikus vallási néprajz 

Az evangélikus vallási néprajz módszeres feltárása, kutatása a magyar nyelvterületen található 
magyar, szlovák és német gyülekezetekben a jövő feladata. Alábbiakban az egyházi év 
rendjében haladva a kalendáriumi szokásokból, a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi evangélikus 
hagyományokból mutatok be néhány helyi változatot az eddigi publikációk és saját gyűjtéseim 
alapján. 

Karácsonyi ünnepkör 

Advent idején a hagyományokat tisztelő evangélikusok nem tartottak mulatságokat, lakodal
makat. A bokortanyák tirpákjai böjtöltek, testileg, lelkileg készültek az ünnepre. Adventben 
fekete volt az oltárterítő színe például a tázlári, akasztói, fulöpszállási, csengődi, soproni gyü
lekezetben. Az oltárterítő színének megfelelően öltözködtek, így az adventi vasárnapokon 
nemcsak az idősebb asszonyok, de a fiatal lányok ruhája is fekete volt a Békés megyei Szarva
son, Békéscsabán és Gerendáson. 

Az adventi időszak jeles napjai december 6-án Miklós napja, december 13-án Luca napja az 
evangélikus néphagyományban is jól ismertek. A Dunántúlon a „láncos miklósok" azaz 
többnyire legények, bekormozott arccal, kifordított bundában ijesztgették a gyerekeket és a 
lányokat. A hatóságok már a 18. század óta tiltották a szokást, ennek ellenére még a közel
múltban is gyakorolták. A régi hagyományokat azonban kiszorította a kereskedelem és édesipar 
által is reklámozott piros ruhás, megszemélyesítve és titokban ajándékot hozó Mikulás. A 
Gergely féle naptárreform előtt (1582) Luca napja volt a téli napforduló kezdete, az év legrö
videbb napja. Általános hiedelem szerint szerencsésnek tartották, ha ezen a napon férfi köszönt 
elsőként a házba. így vélték ezt a mezőberényi, csorvási evangélikusok is. Ha nő tévedt a 
házhoz, akkor Tótkomlóson tréfásan kikergették. A Dunántúlon még néhány évtizeddel ezelőtt 
is szokás volt a lucázás, kotyolás. Fiúgyerekek jókívánságokkal keresték fel a házakat: „Luca, 
Luca kitty-kotty, tojjanak a tiktyok, ludgyok..." kezdetű mondókájukkal. A kezükben szalmát 
vittek, arra térdeltek. A gazdasszony ezt a szalmát a tyúkok alá vitte abban a hitben, hogy akkor 
többet fognak majd tojni. Az 1960-as években a Vas megyei Bük községben még élő szokás 
volt az ottani evangélikusok körében. A békésmegyei evangélikus falvakban ismerték a 
lucaszékhez kapcsolódó hiedelmet. Luca napkor kezdték készíteni, hogy azután karácsonykor a 
keresztútra vigyék. A keresztúton a lucaszékre állva - a néphit szerint - , meg lehet látni, hogy 
ki a faluban a boszorkány. (A katolikus falvakban az éjféli misére vitték a lucaszéket.) A 
lucabúzát ugyancsak Luca napkor vetik, s ha karácsonyra kizöldül általában a következő esz-



tendő jó termését jósolja. Békési adatok szerint a lucabúza az életújulás jelképe, Krisztus szü
letésének példázata. 

Jellegzetes karácsonyi szokások a kántálás, betlehemezés, ostyahordás. 

A karácsonyi ostyát a kántortanítók sütötték, és a tanulókkal hordatták a házakhoz. A 
szentelt ostya a hagyományos katolikus karácsonyi vacsora elmaradhatatlan része mézzel, 
borssal, fokhagymával együtt. Az ostyahordás és a karácsonyi ostya fogyasztásának szokása ez 
eddigi adatok szerint a hazai evangélikus szlovákok körében is elterjedt. Tessedik Sámuel tudós 
szarvasi evangélikus lelkész a 18. században a Szarvasi nevezetességek című írásában írt a 
szokás tiltásáról arra való hivatkozással, hogy a tanulók több hetet mulasztanak az ostya sütése, 
széthordása miatt, sőt úgy vélte korhelykednek, lopnak, koldulnak és az ostyákkal babonaságot 
űznek. „Ezen évben teljesen beszüntették a minden tekintetben káros hostatiot (ostyáknak 
tanulók által házról házra való küldözgetése, mikor is a tanítók nevében boldog ünnepeket 
kívánnak), s a tanítókat e veszteségükért a községi vagy egyházi pénztárból 24 forinttal 
kárpótolták." Az ostyasütés ugyanis a mindenkori tanítók feladata volt, és az ostyáért kapott 
természetbeni járandóság a díjazáshoz tartozott. A békési szlovákok a tiltás ellenére is sokáig 
őrizték a hagyományt. 

A betlehemezés elsősorban a katolikusok körében terjedt el, de például a békési evangéli
kusok is betlehemeztek. A betlehemes játékból önállósult az úgynevezett bölcsőske, Harta né
met evangélikusainak jellegzetes szokása. 

A karácsonyi kántálás ugyancsak élt az evangélikusok körében is: karácsonyi énekkel 
mentek az ablak alá köszönteni felnőttek, gyerekek egyaránt. Az 1994-es Evangélikus Naptár
ban olvashatjuk, hogy Nagytarcsán még ma is az esti istentisztelet után a presbiterek és az if
júság végigjárja a gyülekezeti tagok házait. Égő gyertyával és énekszóval köszöntenek. Duna
egyházán a toronyba mennek ugyancsak a presbiterek és a fiatalok és énekszóval köszöntik az 
egész falut. 

A karácsonyfa sokáig ismeretlen volt, de a téli napforduló idején a megújuló természetet 
jelképező zöld ágat már ősidők óta beviszik a házba. A karácsonyfa ma ismert formájában 
evangélikus, német hagyomány. A kutatás szerint Luther Márton állított első ízben karácsonyfát 
a gyermekei számára. Korábban német nyelvterületen csak a szabadban voltak közös 
karácsonyfák, melyre a szegényeknek aggattak ajándékokat. Hazánkba a bécsi udvarból főúri, 
majd polgári családok közvetítésével jutott el a parasztsághoz nyugatról kelet felé haladva. A 
Vas megyei Bük községben a legidősebb adatszolgáltatóim is úgy emlékeztek az 1960-as 
években, hogy karácsonyfa már gyermekkorukban is volt. Bükön és a környékbeli falvakban 
például Szakonyban rábukkantam arra a szokásra, hogy a Jézuskát fehér lepedőbe burkolva 
megszemélyesítik. Előfordult, hogy a karácsonyfát és ajándékot is ő adta át a gyerekeknek. 

Az adventi koszorú napjainkban vált közismert szokássá. Evangélikus karácsonyi szoká
sokra vonatkozó kérdőíves gyűjtés (1995) eredményeképpen megállapítható, hogy az adventi 
koszorú körül sokféle családi ájtatosság alakul ki. 

Szenteste nem hivatalos egyházi ünnep, ennek ellenére hagyományosan istentiszteletet tar
tanak az evangélikus templomokban. E napon sokfelé az evangélikusok is böjtölnek. 

A karácsonyi vacsorához akkor ültek, mikor elcsendesedett a falu. A családi áhítat része 
volt az ének és az imádság. Régen és ma is jellegzetes ételeket esznek ilyenkor. A mákos guba 
különösen az evangélikus szlovákoknál elmaradhatatlan. Az úgynevezett karácsonyi morzsát, a 
karácsonyi ételek maradékát (fokhagyma, dió, káposzta, hal, mákos tészta stb.) egy évig is 
megőrizték és alkalomadtán például a füstjével a jószágot próbálták gyógyítani. Evangélikus 



családoknál is szokás volt, hogy a karácsonyi asztal alá szakajtót helyeztek, abba mindenféle 
terményeket tettek, hogy a következő esztendőben bő legyen a termés. 

Karácsony napja a család ünnepe. 

Karácsony másnapján jártak a Dunántúlon a regölök felekezetre való tekintet nélkül, kö
csögdudával, csörgősbottal. A kutatók sokat foglalkoztak ezzel a szokással, mert ősi sámán
szertartás nyomait vélték benne felfedezni, különösen a refrénben: „Haj regö rejtem, regö, 
regö, regö rejtem..." 

December 28. aprószentek napja, melynek jellegzetes szokása az egészség- és termé
kenységvarázsló vesszőzés. A katolikus egyház megszentelte a veszőket, a protestáns prédi
kátorok azonban elítélték az aprószentek napi vesszőzést. Ennek ellenére még néhány évtizede 
is a Dunántúlon házról házra jártak a legények fűzfavesszőből font korbáccsal, az élet és ter
mékenység szimbólumával veregették meg a lányokat: „Friss egészséges legyen az újeszten-
dőben..." kezdetű mondóka kíséretében. 

Az évkezdethez számos ma is élő szokás kapcsolódott az evangélikus családokban. Főként a 
gyerekek jártak szilvesztert és újévet köszönteni verssel, énekkel. Ez az időpont jó alkalom a 
különféle férj-, termés-, időjárás jóslásra, varázslásra. A hagyományőrző evangélikus családok 
közösen várták az éjfélt. Az éjfél közeledtével egyházi énekeket énekeltek. Nem egy gyüleke
zetben ilyenkor a templomtoronyban énekeltek. Gerendáson (Békés m.) a fúvószenekar az 
„Erős vár a mi Istenünk..." dallamát játszotta. A békéscsabai toronyéneklés éneke: „ Vigyázza
tok azt kiáltják..." Szilveszter, akárcsak szenteste nem hivatalos egyházi ünnep, de minden 
gyülekezetben istentiszteletet tartanak ma is. 

A karácsonyi ünnepkör zárónapja vízkereszt, január 6. A katolikus falvakban jellegzetes 
szokás volt ilyenkor a házszentelés és a háromkirályjárás. A háromkirályjárást a protestáns 
puritanizmus tiltotta. A vízkereszti koleda a lelkészek járandósága volt. A házaknál előre 
felkészültek, mert a templomban kihirdette a lelkész. Vízkeresztig minden családot felkeresett. 
A kántor, a rektor és erős férfi kísérte el. A tirpákoknál a Tranoszciuszból énekeltek. A lelkész 
áldást, jókívánságot mondott, a gyerekeket vizsgáztatta. Az ajándékot, ételeket zsákba 
gyűjtötték a házaknál. Az 1994-es Evangélikus Naptár szerint ma még élő szokás a vízkereszti 
koleda Albertiben, ahol mára ez a lelkipásztor látogatásává, házi istentiszteletté vált. 

Húsvéti ünnepkör 

A húsvéti szokásokkal kapcsolatban keveset tudunk gyülekezeteink régi hagyományairól. 

A böjti időszakban sokfelé sötét ruhába mentek a templomba, a lányok lila szalagot tettek a 
hajukba, s főként az idősebbek teljesen feketébe jelentek meg Krisztus halálára emlékezve. A 
házasulandókat sem hirdették ki a templomban. Ilyen adataink vannak Kiskörös, Mezőberény, 
Békéscsaba, Ambrózfalva, Szarvas és Gerendás gyülekezeteiből. Tilos volt a vidámság, az 
utcán sem lehetett dalolni. Böjt idején nem lakodalmaztak, nem rendeztek mulatságokat. 

Virágvasárnapra kimeszelték a házakat, és a lányok ilyenkor jelentek meg először tavaszias 
ruhákban. Megkezdték a tojások festését. A katolikusok barkát szentelnek ezen a napon. A 
bokortanyák evangélikus tirpákjai örültek, ha ismerős katolikus családoktól szentelt barkát 
kaphattak, mert oltalmazó céllal az első ház komódjára vagy a tükör elé helyezték. Az egész 
magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy a szentelt barka megvédi a házat a villámcsapástól és 
a tűzvésztől. 



Nagyhét hagyományához tartozott, hogy az evangélikus tirpák asszonyok nagycsütörtök 
éjszaka a Gecsemané emlékezetére a virágoskertben, a férfiak pedig valami rejtett helyen 
imádkoztak, majd frissen merített vízben mosakodtak. A jószágot is megöntözték. Nagycsütör
tököt nem mindenütt tartották ünnepnek, de például Ambrózfalván a konfirmáció ideje volt és a 
tanítók, presbiterek, lelkészek ezen a napon vettek úrvacsorát. 

Nagypénteken a hétfalusi evangélikus csángók a századfordulón még énekelték a passiót, s 
arra gondosan felkészültek. A passió és lamentáció a reformációtól a 19. századig része volt a 
protestáns istentiszteletnek. A legtöbb gyülekezetben nagypénteken vettek úrvacsorát, mert ezt 
tartották a legnagyobb ünnepnek. A nagypénteki úrvacsora előtti böjtnek helyi és egyéni válto
zatai voltak: volt, aki semmit sem evett, vagy csak zsírtalan ételt (Mezőberény), volt aki patto
gatott kukoricát (Békéscsaba, Kondoros), volt aki csak tojást, vagy tejet (Békéscsaba), száraz 
kenyeret (Gerendás), aszalt gyümölcslevest (Csönge) fogyasztott. Mindez addig tartott, míg a 
csillagok fel nem jöttek. Azután például főtt kolbászt, tojást, kocsonyát ettek. 

Nagyszombaton általános szokás a takarítás, sütés, főzés. Tótkomlóson különösen a gazda
családok úgy tartották, hogy nagyszombat este együtt kell lenniük. 

Húsvét vasárnap az egész család együtt reggelizett és ebédelt például Tótkomlóson. Az 
étkezések előtt húsvéti éneket énekeltek. Akárcsak karácsonykor ilyenkor sem illett veszekedni, 
hangosan feleselni a fiataloknak. Húsvét vasárnap - általános szokás szerint - a fiatalok új 
ruhát kaptak, melyet első ízben húsvétkor öltöttek fel és úgy mentek a templomba. A nap kie
melkedő része volt az istentisztelet. A lányok fehér vagy virágos ruhában mentek a templomba 
(Gerendás). Ebéd után a prédikációról beszélgettek, s a fiataloknak be kellett számolniuk arról, 
hogy mit hallottak. Húsvét vasárnap a család tagjai nem mentek más házhoz látogatóba. 

Az Evangélikus Naptár 1994-ben beszámolt arról, hogy a nagytarcsai gyülekezet húsvét 
vasárnap reggel hét órakor toronyzenére ébred. Elsősorban a gyülekezet gyermek-, ifjúsági és 
felnőtt énekkara szólal meg előzetesen rögzített felvételről hangszórókon keresztül így jut el az 
örömhír mindenkihez: ,,/íz Úr feltámadott..." 

Húsvét első napjának jellegzetes szokása a keresztszülők látogatása a keresztgyerekeknél. A 
keresztszülők ajándéka a piros vagy hímes tojás, mely az élet, az újjászületés, a feltámadás 
jelképe. 

A húsvéthétfői locsolásnak korábban hagyományos rendje volt, például a mezőberényi 
szlovákoknál csak az istentiszteletig locsolhattak, általában azonban egész nap jártak locsolni. 
Tótkomlóson voltak, akik már hajnalban felzörgették a lányos házakat, s vízzel locsoltak. A 
locsolásért piros vagy hímes tojás jár. A gyerekeknek pénzt is adnak, a legényeket étellel itallal 
kínálják. 

Pünkösd 

Sok népszokásról tilalmazása révén értesülünk. így van ez a pünkösdi szokásokkal is. Például a 
csetneki evangélikus zsinat 1594-ben így rendelkezett: „Pünkösd napján régi szokás szerint 
királyt választani, táncolni és játszani mindenkinek megtiltatott." Csíkkozmáson 1692-ben 
hozott egyházi rendelkezés értelmében: „Eleitől fogva régi időkben is mindenkor tilalma volt a 
sátoros ünnepeken való táncolásnak, királynéasszony ültetésnek, mely pogányoktól maradott 
szokás azután is tilalmas." 



1770-ből pedig Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész a májusi fák templomba való 
bevitelének tilalmáról számol be: „Beszüntették az ún. májusi vagy pünkösdi fák felállításának 
szokását. A tanítók tanítványaik segítségével ősidők óta fákat szoktak kivágni pünkösd előtti 
napon a kertekben és szőlőkben, s azokat nagy zenebonával a templomba vitték, hogy a sok 
ember számára amúgy is egészségtelen templomi levegőt még jobban elrontsák! Mily szorongó, 
aggódó lélekkel ülhetett pünkösdkor az áhítatos faültető a levegővel megtöltött templomban, s 
mint fürkészte kémlő szemekkel az ott álló májusi fákat! Egyszerre csak elborult szeme és arca, 
amint szép karcsú gyümölcsfákat pillantott meg azok közt és végül saját három-négy éves 
szépen gondozott oltványaira ismert... Oda volt egész pünkösdi áhítata, nem gondolt másra 
csak szemei előtt a templomban álló ellopott fácskáira, és ezt a reá és másokra oly kárthozó, 
gyalázatos pünkösdi játékot, ezt a legsötétebb századokba illő ostobaságot Szibériába kívánta." 

Tessedik Sámuel tiltotta a zöld ágak bevitelét a templomba. A XVII . századi evangélikus 
zsinat még megtartandó szokásként rendelkezik arról, hogy a diákok pünkösdkor zöld galy-
lyakkal ékesítsék fel a szent épületeket. Ez azonban ne lövöldözéssel vagy szertelenséggel 
történjék, hanem énekléssel. A szokás szívósan élt tovább. Kölesén (Szatmár m.) 1942-ben 
„Templomi helyi szokás: pünkösdkor a templomot zöld gallyakkal és virágokkal díszítik. Az 
oltárt teljesen virágba borítják a térdeplőt is. Ez a szokás református atyafiaknál is megvan ott 
zöld gallyakkal díszítik a templomot." A Tápió mentén Mende községben az evangélikus 
templomban pünkösd szombatján elhelyezett fákat felszalagozva, fehér kendőkkel díszítik, az 
asszonyok, és a férfiak padja előtt, az oltárkerítést pedig főként pünkösdi rózsával. 

A tavasz jelképét a zöld ágat pünkösd hajnalán a lakóépületekre, istállókra is kitűzték. Volt 
ahol ezzel a gonosz, ártó hatalmakat vélték elhárítani, de szerte Európában a pünkösd 
szimbólumaként azzal a magyarázattal díszítenek zöld ágakkal, hogy erre száll majd pünkösd
kor a Szentlélek. 

Többnyire lovasversennyel vagy más ügyességpróbával választott pünkösdi király hatalma 
általában egy esztendeig tartott. Addig hivatalos volt minden mulatságra, lakodalomra, ün
nepségre, ingyen ihatott a kocsmában. A pünkösdi királyválasztásról még a két világháború 
közötti időből is vannak leírásaink a Balaton mellékéről, Salgótarjánból. A pünkösdi király
választás szokása nem köthető felekezetekhez. 

Pünkösd a konfirmáció kedvelt időpontja, különösen a szlovák gyülekezetekben. (A másik 
gyakori konfirmációs ünnepnap áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetelének ünnepe.) 

A már konfirmált legények úgynevezett legényavatása is kötődhetett pünkösdhöz. (Például 
Nagygeresden.) Ilyenkor borral vagy pálinkával öntötte le az avatandót az úgynevezett ke
resztapa, azaz egy idősebb legény. A felavatott legény ettől kezdve teljes jogú tagjává vált a 
legénybandának: részt vehetett a mulatságokon, udvarolhatott, kocsmába járhatott. 

A pünkösdi királynéjárás a Dunántúlon az 1960-as évek közepén még élő szokás volt. 
Általában négy nagyobb lány vezetett házról házra egy kisebbet, akit fehér ruhába öltöztettek, a 
fején koszorút viselt, kezében kosarat vitt rózsaszirmokkal. A házaknál engedélykérés után 
énekeltek: „Elhozta az isten piros pünkösd napját, mi is meghordozzuk királykisasszonykát..." 
A megfelelő szövegrésznél: „Hintsetek virágot az Isten fának..." a kiskirálynő a kosarából 
virágszirmokat hintett. Gyakran énekelték ,^4 pünkösdnek jeles napján..." kezdetű egyházi 
népéneket is. Az ének végeztével pedig két lány magasra emelte a kiskirálynőt: „Ekkora legyen 
a kentek kenderei" felkiáltással. Nemespátrói (Somogy m.) leírás az 1930-as években arra 
hivatkozik, hogy ebben a régi evangélikus kuriális községben azelőtt ötven évvel volt 



szokásban a pünkösdölés és a kiskirálynőt cucorkának nevezték. A háziaktól lisztet, tojást, sót, 
zsírt gyűjtöttek. Az adományokból a cucorka házánál rendeztek lakomát rántottából. 

A három nagy ünnepen szokás volt az úgynevezett oltárkerülés, mely a Nagyszebentől 17 
km-re fekvő oltszakadáti evangélikusoknál rendkívül archaikus módon megy végbe ma is. 
Először a férfiak kezdik és szigorúan életkor szerint, egyenként egy 18. századi óntálba helye
zik az adományaikat. 

*** 

Befejezésül néhány szót hadd szóljak a fenti tanulmány születésének körülményeiről: 1995-ben 
kérdőíves gyűjtést kezdeményeztem a Budapesti Evangélikus Gimnázium (Korén Pálné tanár) 
és az Országos Evangélikus Múzeum (dr. Fabiny Tibor professzor, múzeumigazgató) 
segítségével. A kérdőív a családi, iskolai és egyházi karácsonyi hagyományok feltárására ké
szült. A pályamunkák javarésze szlovák eredetű gyülekezetekből jött, mint például Aszód, Do-
mony, Galgahévíz, Galgaguta, Kiskörös, Szügy. Néhány magyar szokásleírás Zákányból (So
mogy megye), Hatvanból és egy német eredetű Bonyhádról érkezett. A kérdőíves válaszok azt 
bizonyítják, hogy nemcsak a múltban, hanem napjainkban is léteznek evangélikus népszokások, 
helyi hagyományok. 

Az evangélikus népszokások történeti rétegeinek feltárásával is foglalkoztam Adalékok a 
népszokások történetéhez a XVIII. századból. (Az evangélikus egyház és a népszokások 
kapcsolatához) címmel. (Népi kultúra - Népi társadalom, X V I I I . Budapest, 1995, 137-252.) 

Az eddigi eredmények eléréséhez nagy mértékben járultak hozzá azok a gyülekezeti lel
készek, akik évtizedeken át gyűjtötték és írták le saját környezetük evangélikus néprajzi ha
gyományait, önkéntes néprajzi gyűjtőpályázatokat küldtek be a Néprajzi Múzeumba, mint 
például Dedinszky Gyula, Koppány János. Az elmúlt évtizedben jelentek meg az alábbi for
rásértékű tanulmányok: Huley Alfréd: Ünnep és ünneplés a Békés megyei evangélikus gyüle
kezetekben, In: Vallási Néprajz 2. Budapest, 1985: 373-400; Huley Alfréd: A Biblia a refor
mátus és evangélikus népi tudatban Békés megyében, In: Vallási Néprajz 1. Budapest, 1985: 
67-87; Koppány János: Harangozok és harangozási szokások Tótkomlóson, In: Vallási Néprajz 
2. Budapest, 1985; 401-431; Hernád Tibor: Istenes magyar népmesék és Krisztus legendák, 
Budapest, 1996. 

Az evangélikus vallási néprajz kutatásához módszeres vizsgálatra van szükség. Fel kell tárni 
a lappangó publikált és adattári forrásokat. K i kell választani néhány magyar, szlovák, német 
evangélikus gyülekezetet és kérdőívek, interjúk, videofelvételek segítségével regisztrálni a mai 
evangélikus vallási szokásokat mind a kalendáriumi ünnepek, mind pedig az emberi 
életfordulókkal (keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés) kapcsolatosan. Ugyancsak szükséges 
a levéltári kutatás folytatása elsősorban az Országos Evangélikus Levéltárban: egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek, anyakönyvek, levéltári dokumentumok néprajzi szempontú vizsgálata. 




