
Téli népszokások Magyarország 
északkeleti részén 

Európa szívében a magyar nép távol él nyelvrokonaitól, de a szláv népekkel való, 
évszázadokon át tartó kapcsolata - amennyiben a népek között i szabad elhatározáson alapult 
— néphagyományokban, szokásokban gazdag eredményt hozott . 

Az ország északkeleti részén, Borsod, Abaúj , Torna , Zemplén, U n g és a többi vármegyék 
lakosai nemcsak szoros kapcsolatban éltek egymással, hanem a ruszin lakosság egy része be 
is telepedett a magyar falvakba. A szlovák lakosság közül is sokan a Bódva-, a Sajó- vagy a 
Száraz-völgyben leltek ot thonra . Még lengyel telepesekről is vannak adatok. 

A helyi, népi hagyomány szerint, több mint kétszáz évvel ezelőtt az ukrán favágók 
elindultak délnyugati irányba. Ahogy haladtak a munkájukkal , úgy szedték fel a faházaikat, 
mentek tovább. Amikor a Bódva és a Száraz völgyébe értek, megtelepedtek. Az Abaúj 
megyei Gadna községet még a század elején is Orosz-Gadnának nívták. Máig élő szláv 
szavak is e tényről árulkodnak. így : ulica, dzsado, dűlőnevek: Krizsova, Popova, Klin stb. 

A szájhagyomány adatait megerősítik a kutatási eredmények: a XVII . századi törökdúlást 
követően ezen a környéken a lakosság meggyérült, sok falu elnéptelenedett. A XVIII . század 
második harmadában ukrán lakosok húzódtak le a hegyekből és telepedtek meg az 
elnéptelenedett falvakban. Erre az időre estek a nagyméretű telepítések is. A szendrői 
járásDan az 1836-40-es összeírások adatai szerint hat község, így: Irota, Múcsony, 
Sajópálfalva, Rakaca, Viszló, Barakony lakói ukránoknak vallották magukat. A felmérés 
szerinti másik hat község is vegyes lakosságúnak jelölte magát.1 

A szláv hatások a görög katolikus vallás népi hagyományaival ötvözve a népi szokásokban 
tükröződnek. E vidék lakossága a falvak zárt közösségében, befelé fordulva élt. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy szokásaik nagy részét mint nemzeti értékeiket, kincsként őrzik. 

Az őszi munkák befejeztével, a tél beálltával felpezsdült az ot thoni esték hangulata és a falu 
közösségi élete. A novemberi estéken megindultak a fonóházak. András-nap előtti este a 
lányok orsói nem peregtek a fonóban , az ólomöntéssel voltak elfoglalva. Felforrósították az 
ólomdarabkát, utána hideg vízbe csurgatták. Amilyen formát vett fel a fém, amilyen 
figurához hasonlított a kirajzolódot t alak, olyan foglalkozású lesz a lány ura - úgy mondták . 
Aztán következett a derelyefőzés. A tészta közepibe, a lekvár helyére papírcetlikére írt 
legényneveket tettek. Megfőzték a derelyét. Amelyik először jött fel a víz színére, azt vette ki 
a lány. Amilyen nevet talált benne, olyan nevű lesz a lány ura — így szólt a játék. A legények 
más játékot találtak ki: elmentek zörgetni. Búza-, árpa-, zabszemet és kukoricát tettek a 
tarisznyájukba. Végig a falun, házról házra jártak, minden udvarba betértek. A csendes ablak 
alá álltak. Váratlanul, hirtelen néhány marok szemet szórtak az ablaküvegre. Ezzel olyan 
zörgést csaptak, hogy benn a háziak felrezzentek. De nem sérődtek meg. Ezen az estén még 
a kutyát is bezárták. Voltak legények, gyerekek, akik hamut szórtak az ablakra. Az t nem 
szerették az asszonyok, mert másnap ablakot kellett pucolni. Volt még zörgősebb eszköz is: 
a fejfok (erre a karikára csörlik a fonalat), vagy a spullni két végét cakkosra bevagdosták. 
Cérnát csavartak rá, a fejfokot pedig vesszőre húzták. Aztán a fe j fokot az ablaküvegre tették 
és meghúzták a cérnát. Ahogy a cakkozott fejfok vagy a spullni elkezdett pörögni , úgy 
zörgött az ablak, hogy rossz volt hallgatni. I lyenkor kiszóltak a háziak: elmégy, el! A 
legények elkezdtek szaladni, mire kijött a gazda, már messze jártak. Amikor az úton mentek, 
ismételgették a mondókát : 

András-napja ma vagyon, 
Eldöcögtem a fagyon... 

A szokás eredetét nem ismerik, magyarázat sem fűződik hozzá. 
A karácsonyvárás a b ö j t t e l - a m i november 14-ével i ndu l t - e lkezdődö t t . A görög katolikus 

vallásban nincs olyan jelentősége az adventnek, mint a római katolikusoknál. Annál 

1 Paládi-Kovács Attila: U k r á n szórványok a X V I I I - X I X . században a mai Magyarország 
északkeleti részén. Akadémiai, Bp., 1973. 
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kiemelkedőbb ünnep Szent Miklós napia. ö a keleti egyház nagy védőszentje. Az 
ajándékozás különös szokása fűződik ehhez a naphoz: az ünnepi misébe indulva a 
gazdasszony visz magával babot , mákot, tojást vagy baromfit . A szárnyast a harangláb alá 
teszi, a többi ajándékot a prédikációs szék melletti asztalra helyezi. O t t gyűlik az egész falu 
ajándéka. Mise után a pap megáldja, megszenteli az adományokat és imát mo.id az 
adakozókért . Az adományokat a hívek a papnak, a kántornak szánják, akik elosztoznak rajta. 
A sógornőm, Kisida Imréné mondja, ha tojást visz Szent Miklóskor adományként a 
templomba, abban az évben, még télen is olyan szépen tojnak a tyúkjai. 

A Luca-szék készítése, mint az ország legtöbb részén, itt is szokásban volt, de már régen 
elhagyták. 

Egy igen szép vallási szokást őriz ez a görög katolikusok lakta vidék: a Szállást keres a szent 
család imakilenceddel készül az ünnepre. A vigíliát megelőző kilenc estén át mint egy 
betlehemi játékot végezték az asszonyok, a lányok ezt az ájtatos szertartást. Az esti 
harangszó után elhozták a templomból a szent család képét. A bibliai történettel ellentétben 
ezek a családok várták és szeretettel befogadták Máriát és Józsefet . A várakozó családok 
felkészültek a vendégek befogadására. Az asztalon kis házioltárt emeltek: díszes terítővel 
letakarták, szentképekkel, szobrocskákkal, gyertyákkal, zöld növényekkel ékesítették. A 
szent család képét az asztal közepére helyezték. Körbetérdepelték, elimádkozták az 
imakilenced megfelelelő napjára előírt imádságokat. A főimát a háziasszony végezte. Utána a 
rózsafüzért mondták el, majd végül Mária-énekeket énekeltek. Mielőtt hazamentek, 
megbeszélték, másnap hová viszik, melyik családhoz megy a szent család. Következő este a 
szent család képe előtt gyülekeztek. Elimádkozták az elköszönő imát, utána útra keltek. A 
szentképet az az asszony vette magához, akinek a házába vitték. Előreindult, a csoport 
követte. Kettesével, hármasával, égő gyertyákkal a kezükben, énekelve haladtak. Az új család 
is méltóképpen fogadta a szállást Keresőket. Az utolsó, a vigília előtti estén a képet 
visszavitték a templomba. Az utóbbi években annyit módosult az imakilenced, hogy nem 
járnak házról házra, hanem minden este, harangszó után a templomba mennek el, ott végzik 
el az imát. 

Hangulatában, lelkületében az év legnagyobb ünnepe a karácsony. Ezért is, ez az ünnep 
hagyományokban a leggazdagabb, ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik a legtöbb népszo-
kás. Vigília hajnalán a gazdasszonyok éjfél után 2-3 ó rakor felkeltek. Bekovászolták a 
böitös aoboskatésztát. H á r o m - n é g y órai kelés után, vízzel dagasztották a tésztát. Mire 
felkelt a család, kisült a doboska . Az eladó lányok szokása volt, nogy a kemencéből kivett 
első tepsi doboskából még for rón kikaptak egy szálat, kiszaladtak vele az udvarra. 
Figyeltek. . . Amilyen nevű legény ment el elsőként az ú ton , vagy amilyen nevű legényt 
láttak meg először, olyan nevű lesz a lány ura — úgy tartották. A doboskatésztából kohantot 
is sütöt tek: a tésztát lángosnak sikálták el, a kemence alján kisütöt ték. A teknő faláról 
lekapart tésztát a gazdasszony a gyerekeknek adta, akik k inyúj to t ták , megsodorták, 
csombékot kötöt tek rá, megsütöt ték a pipisi. A kohanto t a család a vacsoránál a 
gombaleveshez ette. A pipist a gazdasszony a tarisznyába rakta, az ajtó mögött i szögre 
akasztotta. Este a kántáló gyerekeknek adta. A vízzel dagasztott doboskatésztán kívül tejjel 
dagasztott kalácsot, lángost, mákos patkót is sütöttek. A negyvenes évekig sütemény 
helyett tették az asztalra. 

Az ünnep előtti időszakban a gyerekek szalmaszálakból gyűj töt ték a jó cselekedeteket. A 
lányok a jó cselekedeteikből selyempapír láncszemeket ragasztottak össze, a hosszú 
láncsorokat pedig a karácsonyfára akasztották. Egyéb díszeket is vágtak, sodortak. Az 
angyalkák a karácsonyfát az asztal mögötti, a fal melletti karosláda sarkába állították, vagy -
ha szűk volt a pitvar - a mennyezetgerendába vert szögre akasztották. 

Vigília napja szigorú böjt. Viszlón is szárazböjtöt tartottak: csak kenyeret és vizet vettek 
magukhoz. Voltak asszonyok, akik vacsoráig sem ettek. A vacsora is böjtös, de ünnepi, a 
hagyományokat tisztelve, mind a mai napig ugyanazt főzik, mint száz évvel ezelőtt: mákos 
doboskát meg gombalevest. A Jézuska megérkezése után a család asztalhoz ül. A családfő 
elmondja a karácsony esti, étkezési imát: 

Adjon az Úristen sok karácsony estét, 
Ne ilyen szomorút, de örvendetesebbet, 
Adjon bort, búzát, békességet, 
Holtunk után örök üdvösségét. 
Ámen - felelte rá a család. 
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Az ima után koccintottak, majd a vacsorához láttak. Tótosan ettek: előbb a doboskát , 
utána a gombalevest. Ma már megfordítot ták a sorrendet. A doboskát ma is úgy készítik, 
mint hajdan: a hosszúra vágott, vékonyra sodort ún. gúnárnyakat kisütötték. Apróra vágják, 
kifőzik, leszűrik, mákkal, cukorral leöntik. Egész ünnepen át, minden étkezéshez feltálaíja a 
gazdasszony a tál doboskát . 

Szenteste a gazda behozot t egy marék szemet: búzát , árpát, zabot meg egy kis kukoricát, 
napraforgót, kendermagot. Tányérra rakta, a karácsonyfa alá vagy az asztalra tette. Úgy 
tartották, ha karácsony este termény van az asztalon, a következő évben bőséges lesz a 
termés. Még az első világháború után is élt az a szokás, hogy a gazda szenteste zsúpot (kivert 
gabonakévét) hozot t be, a pitvar földjére szétterítette. Ennek a szokásnak az alapja, hogy a 
Kisjézus istállóban született, szalmán feküdt. A család erre a szétterített zsúpra feküdt, ot t 
töl töt te az éjszakát. A zsúp ott maradt egész ünnepen át. Korábban ez a szokás babonás 
elemekkel keveredett: a zsúpba fejszét tettek. Még vacsora előtt, egy kis időre ide, a zsúpra 
ültek. Úgy telepedtek le, hogy a családfő, a gazda üljön a fejsze fokára. Olyasmi babona 
fűződik nozzá, nogy ezzel elhárítják a gazdaságról a jövő évben a villámot. Még régebben, a 
múlt század derekán előfordult, nogy a Kárpátokon túlról, Kamenkáról érkezett drótostó-
tok, házalók itt, a faluban rekedtek. N e m értek volna vissza az ünnepre az ot thonukba. Ezér t 
kerestek és kaptak szállást a családoknál ezek az idegenek. Itt, a pitvar földjén, a zsúpon ülve 
ünnepeltek. Az első világháború után a zsúphoz fűződő szokások megváltoztak. Csak 
szentestére terítették szét, csak egy kis ideig üldögélt rajta a család. A második világháború 
idején teljesen kihalt ez a szokás. 

Ezen az estén - a szokásokkal ellentétben - a gazdasszony nem elsőként, hanem utolsónak 
állt fel az asztaltól. Gondosan ügyelt arra, hogy amikor a család asztalt bontott , ő még 
maradjon egy kicsit. Úgy tartották, akkor a kotlós is jól fog költeni a következő évben. Míg 
a gazdasszony az asztalnál ült, az eladósorban lévő lány a ciisznóólkába sietett. Háromszor -
négyszer megrugdosta az anyakocát. Ahányat röffent a disznó, annyi év múlva fog fér jhez 
menni a lány — úgy tartották. 

A karácsony este kántálással telt el. Először a cigánygyerekek érkeztek. Utána elindultak a 
gazdák gyerekei is. Később a lányok, legények csoportokban, együtt mentek kántálni. 
Haladtak végig a falun, mindegyikükhöz betértek. Az ablak alá álltak, énekelték a karácsonyi 
énekeket. Míg a gyerekeknek pénzt adtak, addig a felnőtteket behívták. A gazdasszony 
kikiáltott: gyertek be! Asztalhoz ültette őket, doboskával, borral kínálta. A komák, 
szomszédok, sógorok, mindenki kántált, csak az öreg gazdasszony maradt otthon, hogy 
fogadja a vendégeket. így ment ez éjfélig. Amikor a harangszó megszólalt, mindenki a 
templomba ment. Az emberek egymással találkozva: „Krisztus született" üdvözléssel 
köszöntöt ték egymást. 

Mind a legutóbbi időkig élt az a szokás is, hogy karácsony és vízkereszt között nem 
engedték a tüzet kialudni. Mostanában már csak arra ügyelnek, hogy karácsony éjjel ne 
aludjon ki a tűz. Az öregek vigyázzák ezt a tüzet. A kántálás szokása az Í970-es évekig eleven 
volt. Ma már csak a rokonok mennek el egymáshoz. A betlehemes játékosok viszont még ma 
is járják ünnep alatt a falvakat. Ház ró l házra bekopognak, megkérdezik: Szabad a Betlehem? 
- Szabad! - válaszolja a gazda vagy a gazdasszony. 

A görög katolikus vallás szertartása szerint a karácsony háromnapos ünnep. Az ünnep első 
napja a legnagyobb ünnep. Az első harangszót is három haranggal húzzák. A nép a falu 
minden irányából indul a templom felé. A legszebb ruháikat öltik fel. A második 
világháborúig a lányok, a gyermeklánykák fehér ruhában, fehér pántlikával a hajukban 
indultak. A fiatalasszonyok fehér szövetkendőt kötöt tek. Ezen a napon az emberek 
őrizkedtek minden „szolgai munkátó l" . Még csak nem is főztek. Hideg sülteket, töl töt t 
káposztát ebédeltek. Az ünnep második napja a vendégjárás ideje. I lyenkor mennek a 
családok látogatóba. A harmadik nap egészen szerény ünnep. Az ezt követő nap - az egyházi 
szertartás szerint - aprószentek napja. Nem ünnep, egy szokás azonban fűződik hozzá : az 
asszonyok nem fontak ezen a napon. Annak emlékére „tartották meg" ezt a napot, hogy a 
Heródes által meggyilkolt gyermekeket gyászolják az anyák, az asszonyok. 

A karácsonytól a vízkeresztig ter jedő időszakot, a karácsonyi ünnepkör t lélekben ülték 
meg ezek a csendes életű, szunnyadó téli falvak lakói. Vízkereszt ünnepét ezen a vidéken 
orosz karácsonynak, vagy népiesen: kiskarácsonynak is nevezik. Az öregek azt tartották, ha 
a két karácsony közöt t zúzmarásak a fák, bő gyümölcstermés lesz a következő évben. Az t is 
mondták: ha karácsony és vízkereszt vigíliáján ködös az idő, akkor nem lesz szerencse az 
aprólékra, a baromfira a következő évben. 
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Vízkereszt vigíliáján - karácsonyhoz hasonlóan - böj töt tartottak, ünnepi estét, vacsorát 
ültek. Egészen az 1950-es évekig vesszővel mentek ezen az estén kántálni. A kántáló, amikor 
belépett a másik gazda udvarába, a magával hozott vesszővel a négy égtáj felé suhintott és a 
következő mondókát mondta : 

Kiskarácsony, Nagykarácsony, 
Gazdag Újesztenaőt, 
Bő bort, búzát, békességet, 
Atyafias szeretetet. 

Vízkereszt napján, az ünnepi nagymisét követően a parókia udvarán tartották meg a 
vízszentelést. Előzetesen a kúthoz rakott kádakat a kurátor megtöltötte vízzel. Minden 
család gazdája vagy gazdasszonya - misére menet - korsót vagy vedret vitt magával, a 
vízszentelésre váró kádakhoz tette. Mise végén a pap processziovai érkezett a kúthoz: elöl 
haladt egy legényke a vezérkere.' zttel, mögötte, kétoldalt két legény a lámpákat vitte. Utánuk 
lépdelt négy legény a lobogó .kai. ő k e t követte a pap, a ministránsokkal, kántorral, 
kurátorral. A pap köré csoportosult a nép. Ö p e d i g imájában arra kérte az Istent, hogy áldja 
meg a folyók, patakok, kutak vizét. A főima alatt a legények karbiddal vagy puskával nagyot 
lőttek. Mint a vesszős kántálásnak, úgy ennek a szokásnak sem ismeri ma már senki az 
eredetét. A második világháború idején a lövés elmaradt. Manapság a templomban szentelik 
a vizet. A szertartás végén mindenki merít edényével a megszentelt vízből, hazaviszi. 
Vízkereszt ünnepének délutánján a házszentelést végzik. Időszakonként változóan, hol a 
pap, hol a gazda márt ja a szentelt vízbe az ujját, formál vele keresztet, az Atya, a Fiú és a 
Szentléleknek nevében, Ámen! - kíséretében megszenteli a házat, az udvart, az istállót, a 
kamrát , a kertet, a csűrt, az egész portát . 

A hagyomány szerint a vízszentelés által minden víz megszentelődik: a folyók, a patakok, 
a kutak vize. Ezért vízkereszt után - a szokás szerint - kilencedet tartottak: kilenc napig nem 
mostak, nem szapultak a gazdasszonyok - természetesen a kisgyerekes családok kivételével. 

A két karácsony között i időszakot olyan áhítattal ünnepelték, hogy a „földi hívságoknak" 
nem adtak helyt. I lyenkor nem rendeztek lakodalmat, nem rendeztek bált. Az 1960-as évekig 
tartott ez a szokás. 

A szentelt vizet a háztartásokban szentelvényként őrizték, használták. Az üveget a 
vakablakban, lezárva tartották, és időnként feltöltötték a falra helyezett szenteltvíztartót. 
Reggel, amikor felkelt a család, mindenki először a szenteltvíztartóhoz lépett, belemártotta 
az ujját, keresztet vetett - így kezdte a napot. Egész évben a legkülönfélébb alkalmakkor 
használták: az újszülött bölcsőjének a meghintésétől a kazal aljának megszenteléséig, minden 
alkalomra. 

Hogy mennyire mély ez a különböző népeket összekötő, azonos valláson alapuló kapocs, 
azt akkor éreztem át, amikor 1980-ban, Amerikában, a miami Szent Bazil görög katolikus 
tempómban jártam. Az ott élő öregek azzal fogadtak, hogy földiek vagyunk, mert az ő 
szüleik is Kassán, Eperjesen stb. éltek, s a századfordulón kivándoroltak Pennsylvaniába. 
Nyugdí jas korukban leköltöztek a napfényes Floridába. Hogy a nép összetartson, a 
közösség együtt maradion, építettek maguknak templomot . Karácsony előtt doboskát 
sütnek, szenteste gombalevest főznek, akárcsak az én szülőfalumban. De ők még így - ahogy 
mi már nem - énekelnek: Nebo is zeml'a, nebo i zeml 'a/ , Nyn i torzestyujut ' . . . (Az Ég és a 
Föld, az Ég és a Föld, Mostan ünnepeljen. . . ) 

Kisida Erzsébet 
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