
Haza a múltban 28. 

 

Egy elfelejtett, régi húsvéti népszokás 

A tamásiak szentsír-keresésének leírása 1830-ból 

 

    A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe Jézus Krisztus feltámadásának 

emléknapja, a Húsvét. Napjainkban ennek az ünnepnek alig-alig élnek már 

sajátos, helyi szokásai, valaha azonban városunkban is ismert volt egy középkori 

eredetű népi ájtatosság, a jézuskeresés, istenkeresés vagy szentsír-keresés, amely 

a nagyszombatról vasárnapra virradó éjszakán történt. 

    A jézuskeresés tamási változatát Szalay Antal plébános 1830-ban így 

örökítette meg Tamási Mező-Város esmértetés című művében: „Különös azon 

Egyházi szokás, melly Tamásiban ’s tán ritka helyen tartatik; én részemről sem 

hallottam sem olvastam; az Evangyéliom soraival egyező, ’s az erkölcscsel nem 

ellenkező szokás ebben áll: Nagy Szombaton estve, midőn mint szokás a’ kath. 

magyar Anyaszent-egyházban a’ feltámadás szertartása elvégződött, a’ férfiak 

szép sorban kimennek ének szóval a’ temetőbe, ’s ott néhány imádságokat együtt 

elmondanak, ’s ez után csendesen haza szélednek; hajdan ott tanyáztak egész 

éjszaka, de ez méltán már eltöröltetett; ez történni látszik azon emlékre: mint ha 

ők képeznék a’ Római katonaságot, kik Krisztus sírját őrizték. Más nap regvel a’ 

férfiak minden részéről a’ várasnak öszve sereglenek a’ temetőbe, ’s ott 

imádkozván midön beharangoznak megindúlnak innét, ’s jönnek ének szóval a’ 

templomba; de ugyan akkor a’ némberek serege megindul a’ templomból, ’s 

elejekbe megyen; kik mint egy tudtokra adják a’ sirtól jövén Krisztusnak 

feltámadását, ’s együ jövén bemennek, a’ templomba a’ feltámadottnak 

imádására. – Délután a’ leányok ’s asszonyok több századból álló serege 

kimegy a’ templomból énekszóval indulván a’ Kálváriára, ’s ott imádságait 

végezvén, midőn öszve harangoznak vecsernyére megindul, ’s közelít a’ 

templomhoz, kiknek ismét ének szóval a’ férfiak támétalan sokasága egyházi 

rendel elejökbe megy, ’s mint egy az asszonyoktól érti: hogy ők is lévén a’ 

Krisztus temetközése helyénél, de feltámadottnak hirdethetik; ’s együtt vissza 

mennek a’ templomba.” Szalay később még hozzátette: „Ha midőn az idő 

kedvez, valóban szivet gerjesztő meglepettetés, legalább is illyenkor, két ezer 

keresztény hivek örvendetes éneklését az egek felé emelkedni hallani! ezen szent 

’s épűletes szokását a’ Tamási hiveknek, melly által megváltságunk nagy ’s 

örvendetes napját, áltáljában, az ő nagy hatalma ’s kegyessége imádásában 

töltik, mind eddig minden Megyés Püspökök helyben hagyták, bátor minden 

különködésnek külömben hivatalos ellenségei volnának is. A’ rendetlenség 

elkerülése végett vagyon mindenha kemény vigyázat.” 

    A szokás országszerte többféle változatban élt, ezekből összehasonlításképpen 

kettőt mutatok be a néprajzi szakirodalom alapján. Az Ipoly menti falvakban 

nagyszombat éjszakáján, éjfél előtt a templom bejáratánál gyülekeztek össze a 

hívek, majd az előimádkozó vezetésével, énekelve, körmenetben járták végig a 



faluban és a határban álló kereszteket. A legtávolabbi keresztnél előzőleg valaki 

elrejtette a feltámadt Krisztus szobrát. Az éjszakai körmenet megtalálta és 

valóságos diadalmenetben vitte vissza a templomba. Ezután a temetőbe mentek, 

ahol az előimádkozó vezetésével hajnalig imádkoztak, miközben mindenki 

valamelyik hozzátartozója sírján ült, kezében csonkig égő gyertyát tartva. 

Székelyudvarhelyen a 19. században még a céhtagok indultak lóháton Jézust 

keresni húsvét hajnalán. A feltámadt Krisztus szobrát búzában találták meg, és a 

Jézus katonáinak nevezett lovasok a város szélén álló Jézus-kápolnához vitték. 

A megtalálás hírére ide körmenet jött ki a városból, majd a szobrot nagy 

lövöldözések közepette vitték be a városi templomba. 

    Csak sajnálhatjuk, hogy – tárgyi és szellemi örökségünk oly sok eleméhez 

hasonlóan –, ez a ritka népszokás is feledésbe merült. Végezetül érdemes 

megemlíteni, hogy talán nem lenne reménytelen városunk vallási néprajzának e 

sajátos színfoltját tudatosan is feleleveníteni. 
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