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Nagypénteki hiedelmek és szokások 
 
 

A húsvéti ünnepkörhöz fűződő hiedelmek között számos pogány képzet lappang, 
illetőleg módosult formában, a kereszténység eszmeköréhez simulva, tovább is él. 
Ilyen ősi, tavaszi lusztrációs1 képzetek kapcsolódnak a nagypéntekhez és részben a nagy-
szombathoz is. 

Mindenfelé szokásos nagypéntek hajnalán az ünnepélyes mosakodás. Így Bársonyban 
(Veszprém) a patakban fürdenek már nagycsütörtökön este. Az a hiedelem, hogy 
minden betegségtől megszabadulnak általa. Mint mondják, annak emlékezetére teszik, 
hogy az Üdvözítőt is beletaszították a Cedron patakjába. Kajáron (Győr) nagypéntek 
reggel az asszonyok kimennek a kereszthez, ott az olvasót imádkozzák, majd megmo-
sakodnak a patakban az Úr Jézus emlékezetére. Bakonybélben korán reggel a pataknál 
imádkoznak. Utána megmosakszanak, vizet visznek haza, amelyben az otthonmarad-
tak is megmosakszanak, sőt a jószágokat is lelocsolják vele2. Szeged-Alsóvárosban ré-
gebben a Tiszára mentek mosakodni. A beteg kisgyereket is levitték, hogy a bajt le-
mossák róluk. A szokás ma már csak csökevényeiben él, nevezetesen reggeli mosa-
kodásukat a szabadban végzik el. A palóc Széken, hogy a ló jól menjen, nagypénteken 
reggel megmossák a patak vízében3. Héhalomban (Nógrád) napkelte előtt a patakról 
hozzák az aranyos vizet, majd megmosdanak a lányok benne, hogy frissek legyenek. A 
Felső-Ipolyvidéken éjfél után minden épkézláb ember a patakra siet. A vödröket, kan-
csókat összeverik, zajt csinálnak, hogy a mélyen alvókat is fölébresszék, pontosabban: 
a gonosz szellemeket elriasszák vele. A béresek a lovakat vezetik és megúsztatják. Az 
ilyen ló sem kelyhes, sem békás nem lesz, a szőre pedig mindig ragyogó tiszta marad. 
Véges-végig a folyó partján félig vagy egészen levetkőzött emberek kurjongatva, lár-
mázva mosdanak. Az asszonyok csak az arcukat mossák meg. A legények közül leg-
frissebbnek azt tartják, aki ilyenkor meg is fürdik. A mosakodás végeztével csöndesen 
hazamennek, mindenki vizet visz magával. Ebben mosakodnak másnap, sőt a húsvéti 
ünnepek alatt is4.  

Nagypénteken szokták a férgeket is kiűzni a házból. A féregűzés szótlanul, néha 
lármával, olykor meztelenül történik, hogy a gonosz szellemet, amely a paradicsomi 
kígyó módjára a csúszómászó férgekben lappang, annál biztosabban el lehessen riasz-
tani. Szeged-Alsóvárosban a ház összes helyiségeit kisöprik, a férgeket jelképező szeme-
tet kiviszik az utcára, és a kocsi nyomon túl öntik ki. A Felső-Ipolyvidéken napfelkelte 
előtt a gazda vagy a gazdasszony bal kezével, a házzal ellentétes irányban körülsepri a 
                                                 
1 lusztráció – tisztálkodás 
2 Zalán Menyhért: A nagypénteki mosakodás. Ethnographia. 1927, 257. 
3 Ethnographia. 1895, III. 
4 Új Élet (Kassa). 1936, 216. 
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portát, hogy megszabaduljon a kártevő állatoktól. Göcsejben egyesek a házat kora haj-
nalban meztelenül, kezükben pálcával fenyegetve körülfutják, hogy a férgektől meg-
szabadítsák. Közben ezt mondják: Patkányok, csótányok, egerek, poloskák oda menjetek, 
ahol füstös kéményt láttok!5 Ez a mondás azt az ősi, sokfelé még ma is élő hagyományt 
tükrözi, hogy nagypénteken a tűz az Üdvözítő halálának emlékezetére minden háznál 
kialudt. Aki azonban vakmerőségében mégis begyújt, megérdemli, hogy a férgek el-
lepjék. Békésszentandráson nagypéntek hajnalán a lányok egy fűzfa alá mennek a Körös 
partjára, ott kibontják hajukat, és körülfésülik a fűzfa ágainak hajlása szerint a föld 
felé. közben háromszor mondják: Kígyó, béka távozz a házunktól! Ettől nem éri pletyka 
sem őket, sem házuk népét. Néha a fát is megrázzák, hogy a lehulló harmat érje a 
hajukat, mert ettől nőni fog6. Ez utóbbi hiedelem másfelé is él7. 
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