
IMRÕ J.: Easter folk customs and painted Easter eggs in Somogy.
Abstract: In Somogy County a great number of customs is connected with the scope of the Easter hol-
idays, which lasts from Palm Sunday preceding Easter until Low Sunday following the former. The most
important requisite of the Easter customs is the painted Easter egg, the most of the preparation tech-
niques of which was known also in Somogy. The most popular one of them was the decorative mode
with wax writing, in which case geometrical patterns were applied onto the egg. The common onion skin
infusion was used as a painting matter. The shepherd families were fond of the scratching process. The
painted Easter egg was a gift, the godparents gave it to their godchildren.

Keywords: scope of Easter holidays, Easter folk custom, food consecration, wax writing, fictile art,
scratching, geometrical pattern, freely drawn pattern, common onion skin painting liquid, godchild,
Easter present, bowl with a bottle of wine, candy and fruit sent to the chosen friend of a girl at Easter
time.

Somogy megye húsvéti népszokásairól és a megyében ismert tojásdíszítési módokról az
elsõ részletes tájékoztatást Malonyay Dezsõ híres könyvsorozatának harmadik részébõl
ismerjük. A Balatonvidéki magyar pásztornép mûvészete címû, 1911-ben megjelent kötet
ismertetést ad a Balaton-melléki, a lengyeltóti járásból való, és kaposvári hímes tojásokról.
A tárgykörben újabb összefoglaló tanulmánnyal Gönczi Ferenc jelentkezett 1937-ben. So-
mogyi gyermek címû könyve még az élõ szokásgyakorlatot alapul véve foglalja össze a
gyermekkor húsvéti ünnepkörre is kiterjedt hagyományait. A somogyi tojáshímzésrõl Knézy
Juditnak 1971-ben jelent meg tanulmánya, amely a fõ díszítési eljárásokat ismerteti. A tojás-
hímzés technikájáról és díszítménykincsérõl napjainkban is legteljesebbnek tekinthetõ ösz-
szegzést Györgyi Erzsébet adta 1974-ben a Néprajzi Értesítõ hasábjain.

Húsvéti népszokások

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, emlékezés Jézus Krisztus feltáma-
dására. Napját a niceai zsinat 325-ben a tavaszi napéjegyenlõséggel, március 21-ével egy-
beesõ, vagy azt követõ holdtölte utáni elsõ vasárnapban határozta meg. Így a húsvét már-
cius 22-e és április 25-e közé esik. Meghatározza a többi mozgóünnep idejét is: farsangva-
sárnap húsvét elõtt 7 héttel, virágvasárnap húsvét elõtt 7 nappal, áldozócsütörtök húsvét
után 40 nappal, pünkösd áldozócsütörtök után 10 nappal következik.1

Somogy megyében a húsvéti ünnepkör elsõ szokása a virágvasárnaphoz kapcsolódik, az
általános katolikus szokásgyakorlattal megegyezõen ez a barkaszentelés napja. A Balaton-
mellékén a barkaágat szalagokkal díszítették, úgy vélték, hogy „a szalagok a dagadt test-
részt gyógyítják”.2 Eseményekben bõvelkedik a nagycsütörtök reggelétõl nagyszombat reg-
geléig tartó idõszak is. Ebben az idõben nincs harangozás, mert a hagyomány szerint a ha-
rangok Rómába mennek. A somogyi német települések iskolás gyermekei körében gyakori
volt a mirácsolás, magyarul kerepelés. A gyermekek kereplõkkel járták a falut, ezzel jelez-
ték a harangozás megszokott idejét. Minden ház elõtt térden álltak, és mondták a „Mirácsi,
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mirácsi áve Mária” kezdetû szöveget.3 Pontos jelentését már az 1930-as években sem is-
merték, de joggal kereshetjük ebben a mondásban a ’die Ratsche’, azaz kereplõ jelentésû
német szót. A szintén német eredetû Bizén a kerepelést merácsolásnak mondták. Amikor
befejezõdött a kereplés, az iskolás gyerekek munkájuk jutalmául 1–2 tojást kaptak. A hagyo-
mány Bizén sajátos módon ért véget. Az egyik háznál a merácsolók záptojást kaptak. Dü-
hükben hozzácsapták a ház falához. A gazda megharagudott rájuk, és a következõ évben
már felkerült a bizei templomtoronyba a kereplõ. Ezzel véget ért a szép régi szokás.4 A ka-
tolikus családok vallásos ünnepi készülõdéséhez tartozott nagypénteken a templomban a
szent sír elkészítése, nagyszombat éjjelén a feltámadási körmenet, húsvétvasárnap reggel
az ételszentelés. A reformátusok a nagypénteki és a húsvétvasárnapi istentiszteleten vettek
úrvacsorát. Azokban a falvakban, ahol a gyász színe a fehér volt, azt öltötték magukra a
nagypénteki istentiszteletre. Ezt az öltözéket gyónóruhának is nevezték. Ez a viseletet a leg-
tovább – egészen az 1950-es évekig – Csökölyben, Babócsán és Somogyacsán hordták a
középkorú és idõs asszonyok. Bálint Sándor tanulmányaiban többször is említést tesz a
csökölyi református és katolikus lakosság egymás vallása iránti tiszteletérõl. A református
asszonyok nagypénteken meglátogatták a szent sírt, a katolikusok pedig kóstolót küldtek a
szentelt sonkából.
Az ételszentelésre a katolikus családoknál mindig sor került. Amennyiben nem volt a fa-

luban templomuk, akkor a legközelebbi katolikus településre vitték. „Húsvét vasárnap reg-
gel a sonkával, meg a többi szenteltetnivalóval elviszik a tojást is a korai misére. Mielõtt el-
indultak volna, otthon figyelmeztettek arra, hogy jól igyekezzenek hazafelé, mert aki elõbb
ér haza, annak elõbb fogy el az aratása. Na, volt is hazafelé nagy igyekezet. Amikor a mi-
sérõl hazaérkeznek, megreggeliznek. Minden családtagnak kellett belõle enni. A tojást be
kellett mártani a szentelt sóba. Ha kevesebbet festettek, akkor úgy is volt, hogy egy tojást
négyfelé szeleteltek föl, mert aki nem evett a szentelt tojásból, annak biztosan megfájdult a
torka”.5

Általános szokásként élt Somogyban, hogy a keresztszülõk húsvétkor megajándékozzák
keresztgyermekeiket. A 20. század elsõ évtizedeiben ez az ajándék rend szerint hímes to-
jás és alma. A legszebb almákat már õsszel félretették erre az alkalomra. A két világháború
közötti idõszakban a tojás mellé gyakran került narancs, vásári mézesbáb, apró csokoládé,
az 1960-as évektõl játék, könyv is. Húsvét vasárnap vagy a keresztgyermek látogatta meg
keresztszüleit, vagy a felnõttek a keresztgyermekeiket. Nemespátrón, Magyaratádon a falu
fõterén került sor az ajándékozásra a húsvétvasárnapi délutáni istentisztelet után. A refor-
mátus magyarok mellett a magyar és német evangélikusok a keresztelõre sok komapárt hív-
tak Somogyban is, így egy gyereknek lehetett akár 12–18 keresztszülõje is. Ma már a pro-
testánsok sem hívnak sok komát, de a húsvétra szánt holmik azonban egyre értékesebbek
lesznek. Az ajándékozás általában 12 éves korig tartott, ez egybeesett az elemi iskola el-
végzésével, illetve a konfirmációval. Néhány településen ez az idõpont egészen a fiatal fel-
nõttkor kezdetéig kitolódik. Balatonbogláron a leány vagy a legény egészen a lakodalmáig
számíthatott az ajándékra, amely ezen a településen 10 hímes tojást jelentett. Néhány zse-
lici faluban – Szilvásszentmártonban, Patcán és Szennában – is hasonlóképpen meghosz-
szabbodott az idõhatár. Napjainkban is ezekben a falvakban a hagyománytisztelõ kereszt-
szülõk általában 20 éves korukig, ritkábban a házasságkötésig ajándékozzák meg kereszt-
gyermekeiket. Így gyakran elõfordul, hogy az egyetemista lányok–fiúk is megkapják az em-
lített falvakban divatosnak vélt nagyméretû, széles selyemszalaggal átkötött csokoládétojást
5–10 ezer forint kíséretében.
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Húsvét vasárnap délutánja volt a falusi gyerekek egyik legemlékezetesebb játszási alkal-
ma. Az ünnepre való tekintettel – a gazdák mellett – gyermekeiket a játszóra a napszámos
és cselédszülõk is elengedték. Csurgónagymartonban a közös játékok helyét Húsvét-kert-
nek nevezték.6

Gönczi Ferenc Somogyi gyermek címû könyvébõl – melynek alcíme megfogalmazza az
író szándékát: „A somogymegyei földmívesnép gyermeknevelési módjának s a gyermek kü-
lönbözõ szokásainak leírása – van legtöbb ismeretünk az 1920–30-as évekbeli falusi nép-
életrõl. Gönczi részletesen beszámol arról is, hogy a hímes tojással hogyan játszottak a ko-
rabeli gyerekek. A legegyszerûbb a tojáscserélés, amelynél a tojást ketten egymás között ki-
cserélték ezzel a mondással: „csere-bere fogadom, hogy többet vissza nem adom.” Több te-
lepülésen gyakran játszottak „tojásfogadást”, ami ügyességi játék. Ennél a két gyerek egy-
mástól 8–10 méterre állva dobálta egymás felé a hímes tojásokat. Mind a ketten egyszerre
dobtak, vigyázva arra, hogy a tojások egymást kikerüljék. Amelyik a feléje dobott tojást nem
kapta el, elejtette, az elsõ esetnél egy lábra állt, a másodiknál egy térdre, azután mind a két
térdére térdepelt, negyedik esetben hasra fekszik, azután hátra fordul, s ugyanazt teszi sor-
rendben a tojás kapásánál követett hibáknál, mint az elõbbinél, végül bal-, azután jobb kéz-
zel kapnak a tojás után. Dél-Somogy egyes községeiben a dobálásnál négyen is összeáll-
tak, és keresztben dobálták egymásnak a tojást. Ennek a játéknak Pata községben
„csingázás” a neve.
Somogyban a legáltalánosabb tojással való játék „kókázás” vagy „kókányolás” néven volt

ismert (a–b ábrák). Többféle módon játszották: néhol zsebkendõbe takarta a tojást a két gye-
rek –általában fiúk játszották, és azt mondták, „koccintsunk”. Ha a tojás héja betörött, az ille-
tõ a magáét megette. A fiúk kedvelt játéka volt, hogy a játékos társa tojásába igyekezett egy
kis pénzérmét, általában kétfillérest vágni. Ez nem ment könnyen, gyakran 5–6 kétfillérest is
elvesztegettek, míg egyik bennmaradt a tojásba. Kiliti községbõl ritka szokásról számol be
Gönczi. Húsvét másnapján a Csõrioldali hegyre mennek a gyerekek, s ott magasra dobálják
a tojást, és „legurgatták” a hegyrõl, végül elfogyasztották.7 Nemespátrón a délutáni játék ne-
ve „kisasszonyozás”. Ez szintén tojásdobáló ügyességi játék, csak lányok játsszák.
Húsvétvasárnapot egy héttel a fehérvasárnap követi, amely a húsvéti ünnepkör befeje-

zése. A naphoz a komaválasztás hagyománya kapcsolódik, amit Somogyban komázásnak,
a megye kisebbik, délnyugati részén mátkálásnak neveztek. A komatál küldés a lányok ba-
rátságának szertartásos megerõsítése, a komatál a barátság megkötésének jelképe. A szo-
kás lényege az élet végéig tartó barátnõ kiválasztása és a barátság ünnepélyes megköté-
se. A komázás az 1950-es évekig élõ szokásgyakorlat volt. A mátkatál – vagy komatál –
alapja egy fehér levesestányér, amely közepére fél literes üvegbe bort raktak. Az üveg nya-
kára „karikós” fánkot akasztottak, az üveget körberakták 8–10 hímes tojással. A komatálra
került még alma, narancs, sütemény is. Kertész József a 1900-ban a Nagyatádon és
Miháldon fehérvasárnap tapasztaltakról tájékoztatta az Ethnographia olvasóit. „Ezen a na-
pon 15–17 éves lányok „létanyo” (litánia) elõtt, néha után, szép ünnepi ruhában az istenhá-
za elõtt, vagy egymás lakásában felkeresik azokat a leányokat, akikkel komálni akarnak.
Ilyenkor szép fehér „porczolán” tányérra egy kis palaczk bort, köréje pedig két hímes tojást
és egy-két pereczet tesznek. Ha aztán szép fehér kendõvel le is takarták, vagy maga a lány
viszi el, vagy valaki mással küldi el kiszemelt barátnõjének”.8 Az 1920-as években Gönczi
megfigyelése szerint változott, értékesebbé vált a tál tartalma: „a rangoskodóbbak újabban
melltût, csattot, vagy gyöngyöt is raktak a komatálba.” Az elkészített tálat tarka selyemken-
dõvel és pántlikákkal takarták le. A komatálat vagy maga a nagylány vitte el a kiválasztot-
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takhoz, többnyire azonban erre az alkalomra felkért egy kislányt, hogy azt juttassa el üze-
net kíséretében. A Dráva-menti Darányban is közvetítõre bízták az ajándék széthordását.
„A mátkatálos 10–12 éves leány egész estig jár s gyakran 40–50 házat bejár, többszörösen
összevissza cserélve a tálban lévõ tojásokat, süteményeket stb. s ugyanannyiszor a kiivott
bort feltöltve.”9 Komatál küldésére nemcsak fehérvasárnap került sor. Lévainé Gábor Judit
kutatásai szerint Látrányban húsvét hétfõn kezdték, és a tál minden vasárnap továbbment.
Négy-öt vasárnapig járt a tál, egészen pünkösdig. Aki utoljára kapta meg, visszaküldte az
elsõnek. Mindenki kicserélt valamit belõle. „A tálat csipkés kendõvel leterítve úgy vitték, mint
a kisgyereket”10 (d. ábra). A komatálat nemcsak lányok küldték lányoknak, hanem ritkább
alkalommal korban hozzájuk illõ fiúknak is kedveskedtek vele. Ugyancsak Lévainé Gábor
Judit tanulmányából tudjuk, hogy a legényeknek szánt komatálba zsebkendõt, nyakkendõt
tettek, akik azt pénzzel viszonozták. Magyaregresen ha leány küldte leánynak a komatálat,
abban csak „cserép fánk vót jól megcukrozva”. Ha a leány legényt is választott komának, ar-
ra a tálra a „cserépfánk” (csörgefánk) mellé egy fölszalagozott üvegbe bor is került. A fiatal-
ember néhány nap múlva viszonozta, „süttetett az édesanyjával jó lukas kalácsot, osztán a
tál közepire tött egy pénzt, amilyen tõtt tûle.”11 A Balaton mellett, Öszödön a díszes zseb-
kendõbe belehímezték a koma nevét is. Gönczi talált arra is példát, hogy néhány faluban –
Horvátkúton, Zalán – a legények is küldtek egymásnak komatálat. Az átadás mindenütt vers
kíséretében történt. Az ismertek közül a Buzsákon gyûjtött a legszebbek egyike. „Komatálat
hoztam, meg is aranyoztam, / Koma küldte komának, / Fogadja el magának! / Ha nem fo-
gadja el magának, / Visszaviszem azon az úton, ahol hoztam! / Mást keresek komának/ Ki
a bajban velem búsul / Örömömben velem derül. / Magát pedig meg nem látja, / Mintha nem
lett volna pajtása / Komatálat hoztam, meg is aranyoztam / Koma küldte komának / Fogad-
ja el magának / Ezt kéri Varga Julcsa.”12 A szokás ritkán elõfordult még a 60-as években is.
Nagyberkiben a komatál tartalma ebben az idõszakban 5 hímes tojás, 3 narancs, nagy cso-
mag tojáscukor és tábla csokoládé. 13

Somogyi hímes tojások

Az egész magyar nyelvterületen a húsvéti népszokások legtöbbjénél a tojás, és fõként a
díszített, a hímes tojás a szokások elengedhetetlen tartozéka. A tojás jelentõségét
Andrásfalvy Bertalan így foglalta össze: „A keresztényeknek a tojás jelképezi a sírba bezárt,
megölt Jézus Krisztust is, aki húsvét vasárnapján feltöri a lepecsételt sír-zárat és diadalma-
san feltámadva megváltja a világot a haláltól. A húsvét ünnepe tavasszal van, a természet
újjászületésének, feltámadásának idõszakában, amikor a földbevetett magok is elhalva ki-
csíráznak, szárba szöknek és kivirágoznak. Az élet és a feltámadás jelképe a tojás, az élet,
a feltámadás ünnepe a húsvét. Ezért kapcsolódik nálunk és Európában az egész keresz-
tény világban tojás a húsvéthoz. A húsvét ünneplésének ez a legfontosabb eszköze, jelké-
pe, ajándéka. A húsvét jelenti egyben a hosszú, és a középkorban még igen szigorúan meg-
tartott nagyböjti várakozási idõnek is a végét. Az elsõ igazán tápláló étel a böjti sovány koszt
után a tavasszal bõségesen rendelkezésre álló tojás. Ezért a böjtöt feloldó húsvéti hajnalon
nem hiányozhatott a megszentelésre váró ételek kosarából sem.”14

Bod Péter 1761-ben megjelent könyvében az alábbiak szerint összegezte a húsvéti tojás
lényegét:
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„1’. Hogy tsak Husvétkor tselekszik.
2’. Nagy örömmel viszik véghez.
3’. Hogy adják a gyermekeknek, szomszédoknak, s kivált a kereszt Atyák, Anyák, a ma-

gok keresztfioknak, leányoknak.
4’. Hogy akkor sokkal inkább észik, mint másszor, melyet bizonyít a sok tojás-haj, melly

mindenfelé hever.”15 Az említett szerzõ kora óta eltelt közel két és fél évszázad elmúl-
tával is megmaradt a szokás elsõdleges szerepe, a húsvéti ajándék.

A szokások történetével foglalkozó kutatók megállapították, hogy a húsvéti tojásból sze-
relmi ajándék, a locsolásért adott jutalom csak késõbbiekben lett, hiszen a locsolkodás
Magyarországon csak az 1930-as években vált általánossá. Györgyi Erzsébet véleménye
szerint is legrégebbi funkciójának a keresztgyermekek megajándékozása tekinthetõ. Gönc-
zi Ferenc az 1920–30-as években Somogy számos települését bejárta, és õ is tapasztalta,
hogy „a nép gyermekei között az ún. húsvéti öntözés egyáltalán nincs meg. A húsvéti ünnep
a hímes tojással nyújtja a legjellemzõbb s legtöbb szokást.”16

Az ország területén négy hagyományos technika fordul elõ leggyakrabban, írott, karcolt,
levélrátétes díszítés és savval maratott díszítés, valamint ezek kombinációi. Ezek közül So-
mogyban a viaszírásos és a karcolt eljárás fordul elõ leginkább.

1. Viaszírásos díszítés:
A tojásdíszítési eljárások közül paraszti környezetben a legáltalánosabbnak és legarcha-

ikusabbnak az írott technika tekinthetõ (c. ábra). Somogyban is ez volt a legszélesebb kör-
ben ismert tojásdíszítõ mód. A legrégiesebbnek tekinthetõ, geometrikus mintakincs legna-
gyobb része is ezzel az eljárással készül. Györgyi Erzsébet véleménye szerint az írókás ke-
rámiadíszítéssel mutat hasonlóságot. Ehhez az írókára, „gicára” volt szükség. A gica egy kis
kézbeillõ fabotocska, általában mogyorófa ágból készítették. A botocska hasítékába egy kis
csövet szereltek piparézbõl, vagy vékony bádogból, esetleg cipõfûzõ végébõl. Az írott hímes
tojás a következõképpen készül. (A módszer egyébként egy textildíszítõ eljáráshoz, a bati-
koláshoz hasonlít.) A langyos tojásokra a meleg méhviaszba mártott gicával „megírják” a
mintát. „Gica is kell, afféle kis írószerszám, tojáscifrázó. Ami szintén odahaza készül meg,
hajlékony pipa rézbõl, vagy gyönge bádogból, hogy össze lehessen sodorni olyanra, mint a
szalmaszál, jó a cipõzsinór reze is, mert az is olyan kis csõ. Szalma: rézbõl. Ezt a
rézszalmácskát beleszorítjuk valami hasított ágacskába, cérnával odahurkoljuk, hogy ne
mozogjon, s meg van, kész a gica! Van több, mert az egyik vastagabban csurrant, a másik
vékonyabban, egyik jobban kézre áll, mint a másik. A szalmaszál nem lenne alkalmas, mert
abban megfagy a viasz, a réz azonban melegen tart.” Az elõre megfõzött és lehûtött fes-
tõlébe – ami többnyire vöröshagymahéj fõzete volt – fél napra, egy napra állni hagyják a to-
jásokat, majd felfõzik a levével együtt. Forralásra azért van szükség, hogy „hogy a szín job-
ban megfogja a héjját, de azért is, hogy a belseje jól megfõjön, s megehesse a gyerek.”17

A viaszmaradványokat kiszedés után langyos állapotban letörlik puha ruhával vagy kender-
kóccal. A viaszminták helye halványsárga marad. A kihûlt tojásokat zsírral vagy szalonna
bõrkével fényesítették ki. Ez a tojásdíszítési mód Somogyban, a zselici falvakban kizáróla-
gosnak tekinthetõ. Néha elõfordult, hogy egy-két darabon nem sikerült az írás. „Megesik,
hogy a viasz itt-ott „megenyhül” és alája szivárog a festék. Az ilyen foltos tojást nem ereszt-
jük szem elé, nem kedveskedünk véle senkinek, megeszi az ember is itthon, jó öntött salátá-
val.”18 A selejt protestánsoknál hozzátartozott a nagypénteki, nagyszombati étkezéshez. A
katolikusok a böjt elmúltával fogyasztották el.
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Somogyban a viaszírásos technika a legáltalánosabb, a geometrikus felosztású archai-
kus minták (1–5. ábra) mellett gyakoriak a szabadrajzúak, többnyire virág-ábrázolások (6–9.
ábra). A Rippl-Rónai Múzeum gyûjteményében egyedülállónak számit az a hímes tojás,
amelyre készítõje keresztet rajzolt (10. ábra).
A viaszírásos technikával készült hímes tojások közül nemcsak egyszínû festõlével szí-

nezett, hanem több színre festett tojások is ismertek Somogyban. Lábodon a hagymahéjon
kívül zöld porfestéket is használtak. Elõször méhviasszal megrajzolták a mintákat, és lefed-
ték azt a részt viasszal, amely a végén a hagymahéjtól vörösbarna lesz, Ezután zöld
festõlébe tették. Száradás után újra írták a világosan maradó mintát, és a zöldnek szánt
részt fedték le viasszal. Ezután került sor a hagymahéjas festésre (11–12. ábra). Az 1960-
as évek közepén a lábodiak számon tartottak még egy eljárást az elõzõ évszázad végérõl,
amely ekkor már csak az emlékezetben élt az egyik gyakorlottnak számító tojásfestõ as-
szony elmondása szerint. „Az édesanyám kéccõhímöset is csinyát. Sárga, piros, a fala meg
fekete vót. De én nem tudom mögcsinyáni.”
Vésén is ismerték a több színû festés technikáját. A helyi tojásírók közül a leghíresebb

Németh Rozália (1911–1996) volt, akit a legtehetségesebb somogyi tojáshímzõ asszony-
ként tartanak számon. Nagy kézügyességgel írókázta, festette a zöld levelû piros virágokat,
alapszínként fekete, illetve piros színt használt. Németh Rozália az 1970-es években már
országos elismertségre tett szer (13–16. ábra).
A Dráva-mentén élõ horvát lakosság is több színû, változatos díszítményû hímes tojáso-

kat készített. A megírt tojásokon méhviasszal bekenték azokat a felületeket, amelyeket pi-
rosra akartak hagyni, és a tojást lila, lilásrózsaszín, vagy fekete, esetleg kék festõlébe tet-
ték, ezt követõen felfõzték (17–19. ábra).
A viaszírásos technikának ismerjük még egy változatát, amely ritkán fordult elõ. Ehhez

elõre befestették a tojást a hagymalében, és ezt követõen írták meg, majd ecetbe mártot-
ták. Ezután került sor a fõzésre, amely során a viasz leolvadt, és a minta maradt színesen.
Buzsákon volt gyakori eljárás.

2. Karcolt díszítés
A karcolt díszítés elsõsorban a pásztorcsaládokban, valamint Somogy keleti részén volt

népszerû. Hagymalé helyett gyakran használtak tojásfestéket. A megfestett tojásokra
bizsókkal – faragókéssel – karcolták a mintát, általában virágot, madarat. Egyes falvakban
jobban elterjedt, mint a viaszírásos technika. 20 A törökkoppányi asszonyok is ezt a motívu-
mot szerették különösképpen. Ennél az eljárásnál a virág-ornamentika mellett gyakori dí-
szítmény a madár-ábrázolás is, pl. a páva szájából kinövõ indás virágtõ (20–22. ábra). Ez-
zel a megoldással díszített tojást más néven „vakart” tojásnak is nevezték. „Polgárember
ilyessel nem veszõdik, a keze is nehéz hozzá, de bezzeg érti a juhásznép, meg a más pász-
torság is.”20

Karcolt technikájú a „pulitúrozott” tojás is. Fõképp iparos családokban készítették a hu-
szadik század elsõ évtizedeiben. Spirituszba sellakkot és festõanyagot tettek. Az elõre meg-
fõzött tojásokra kenték rá a színt. Általában egyik oldala kék, a másik lila vagy vörös. Ezt kö-
vetõen karcolták rá a mintát, elsõsorban virág-ornamentikát, általában oldalanként különbö-
zõt (23–25. ábra). Ez a technika legtovább Vízváron maradt fenn. Malonyay leírása szerint
ilyen tojást nemcsak a lányok-asszonyok, hanem férfiak is készítettek, „pulitéros tojással
szoktak kedveskedni választottjuknak a fiatal asztalosok, a „tislérlegények”.22
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3. Levélrátétes díszítés
A levélrátétes díszítés azért is volt közkedvelt, mert nem igényelt nagy kézügyességet,

eszköz se kellett hozzá, mégis mutatós húsvéti tojásokat lehetett készíteni a technikával
(28. ábra). Falusi, mezõvárosi, városi környezetben egyaránt ismerték. Ebben az esetben
apró, lehetõleg differenciált szélû leveleket simítanak a nedves tojásra. Ritka szövésû
rongyba vagy gézbe kötik, úgy teszik a festõlébe, amely lehetett hagymahéj, de bármely
más festék is alkalmas volt a technikához. Miután megfõtt a tojás, a levél helye világos ma-
radt. Malonyay is találkozott, ahogyan írja, ezzel a „másmilyen cifrázási móddal.” A tojást „fa-
levélkével, vadfûvel teliraggatjuk, mint a sebes ember ujját, ronggyal jól bekötözzük, s úgy
tesszük a börzsönybe. Van amelyik szép lesz, de nem bizonyos. A legtöbb nem igen szok-
ta megvallani a formáját, mert a börzsöny alá fut, s nem adja meg úgy a figuráját úgy, mint
ahogy kellene.”

4. Savval maratott díszítés
Az elõre festett tojásra savval, általában ecettel és sósavval maratták a mintákat. Ez a dí-

szítési mód kevés helyen volt ismert Somogyban.

5. Egyéb tojásdíszítési módok
Már a 19. század végén, 20. század elején is van már híradás arról, hogy a falvakban is

feltûntek a hagyományostól eltérõ húsvéti tojások. Az „intelligencia” – tanító, jegyzõ, pap,
orvos – közvetítésével megjelentek faluhelyen is a korábban csak városi, mezõvárosi kör-
nyezetben népszerû tojásdíszítõ technikák is. „Föstenek már faluhelyt is tarkatojást, bolti
analinföstékkel, van már minden színû, feketétõl a hupikékig, árul a zsidó színesfoltos papí-
rost, azzal be kell pólyázni a tojást s csak vizet a papirosra, kész a tarkatojás. Levevõs ké-
pet is rá lehet kenni a tojásra, mindenféle bolondságot, nemcsak szentképet. Van színes
szövetpántlikával behúzott tojás, bodzafabéllel díszített tojás.”23. Gönczi nemcsak a parasz-
ti használatra szánt hímes tojásokat gyûjtötte, hanem a már említett falusi „intelligencia”
valamint a városi polgárság által kedvelteket is. A „színesfoltos” papírral készített húsvéti
tojás sem követelt ügyes kezeket, és, megfelelt a kor ízlésének (29. ábra).
Már az 1920-as években megjelenik az ecsetes festés, általában naturalisztikus virág-

mintával (31–32. ábra). Ebben az idõszakban, 1925-ben készültek Nagyatádon a hazafias
érzelmekrõl tanúskodó hímes tojások is (33–34. ábra).
Ritkán elõfordult, hogy a húsvéti tojásra nem került semmilyen díszítmény, csak befestet-

ték egyszínûre, falun hagymahéjjal, városban tojásfestékkel, esetenként belekarcolták a ké-
szítés évét (35. ábra).

6. Patkolt tojás
A díszített tojások különleges fajtáját képviselik a patkolt tojások. Az imént felsoroltak a

lányok–asszonyok kézügyességét dicsérik, a tojáspatkolás azonban a férfiak leleményessé-
gét tükrözi. A kovácsok mellett patkoltak tojást a „fúró–faragó” férfiak, azaz ezermesterek is.
A festetlen, kifújt tojásra apró szegekkel vertek kis patkót, esetenként miniatûr kovács szer-
számokat (36. ábra). „Vékonyka vaslemezbõl valósággal patkót remekel egy-egy ügyes ko-
vácslegény. Istencsodája, hogy a sok babrálás közt mégsem törik össze a tojás vékony
héjja.” Malonyay által emlegetett ügyes kovácslegények méltó utóda volt a somogyvámosi
Hansel László (1935–2005).

A hímes tojás festésére paraszti környezetben a leggyakrabban a hagymahéj fõzetét
használták. Ez nemcsak szép színt adott a tojásnak, hanem a hagymalében fõzött tojás kü-
lönösen ízletes volt. Az idõsek emlékezetében még él a börzsöny. Ez eredetileg a vegyes-
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kereskedésekben kapható vörös festõanyag a berzsenyfa (haematoxylon campechianum)
fõzete. Gönczi szerint ebben is festettek tojást.24 Lábodon az 1960-as évek közepén is az
idõsek visszaemlékezésében a börzsöny bolti árúnak számított. Ugyanakkor a legtöbb tele-
pülésen a legöregebbek elbeszélése szerint börzsönynek nevezték a házilagosan elõállított
vöröses színû festõanyagokat. Knézy Judit bõ felsorolását adja a paraszti háztartásokban
készített festõanyagoknak. Ezek a következõk: hagymahéj fõzete, berekfa, szilvafa, lósós-
ka gyökerének, szilvafa, diófa, berekfa, szederfa kérgének leve, sáfrány fõzete. Bizonyos
színek eléréséhez többféle anyagot kellett vegyíteni, illetve összefõzni. Közülük a legismer-
tebb a vöröshagymahéj fõzete, amely sárgás-vörösbarna színt ad, a berekfa, szilvafa, lósós-
ka gyökeréé pirosas színt, különösen, ha hagymalével keverik. A fekete színt úgy érték el,
hogy savanyú káposzta levében rozsdás vasat áztattak.
A tojáshímzés motívumkincse Somogyban is nagyon gazdag. Aminták elrendezése szem-

pontjából a tojásfelület lehet osztott, valamint osztatlan. A tojásfelületet mértanilag felosztó
vonalak szerepe hangsúlyosságát állapította meg Györgyi Erzsébet, aki 1974-ben megjelen-
tette a mai napig legrészletesebbnek tekinthetõ tanulmányát a tojáshímzés díszítménykinc-
sérõl.25 A legrégebbi daraboknál részekre osztották, a tojás felületét két függõleges irányba
körbefutó vonallal két hosszanti mezõre bontották, vagy két hosszanti ívvel futó vonallal négy
hosszúkás egyforma mezõre osztva díszítik. A másik mód szerint, egy vízszintesen körbefu-
tó vonalat húzva a tojás derekán két fél tojásra oszlik a felület, és így három díszítési rész
adódik: a középvonal és a tojás két csúcsa. A geometrikus díszû tojások legszebbjeinél hosz-
szanti és keresztvonalakkal egész hálószerûen borítják be a felületetet. A mértanias motívu-
mok közül leggyakoriabbak: a „dobköteles”, „gráblás”, „lajtorgyás”, „villás”, „szökrényes”.
A legtöbbnek neve sincs. A tojásfestõ asszonyok gyakran válaszolták a minta elnevezése
felõli érdeklõdésre, hogy nem adtak nevet neki. Szinte mindegyik tájegységen kedvelték az
indás mintákat. Egy adatgyûjtõ a kaposgyarmati kacskaringós mintákról így ír: „Nagyon sze-
rették a kacskaringósat, a szépen ívelõ vonalakat alkalmazni. Talán ez a minta fejezi ki leg-
szebben lelkük hajlékonyságát is: szerették a szépet, a lendületeset, a harmóniát. És ha már
az életük nehéz is volt, legalább a hímezésnél kifejezhették gondolataikat.”26 Nemespátrón
Szomjas Zsófia öszzegyûjtötte az 1950-es évek második felében alkalmazott teljes mintakin-
cset, ebbõl a forrásból ismerjük az elnevezéseket is. Ebben az idõben jellegzetes motívum-
nak számított Nemespátrón a tökmagos, a békalábas, a fenyõágas, a rozmaringos, a „szög-
fijes” (szegfûs), tulipános, gyertyavirágos, „gyurgyinás”, tölgyleveles, kacskaringós.27

A szabadrajzúság, stilizálás felé átmenetet mutatnak a fenyõágas, rozmaringos, csigás vagy
kacskaringós minták. Knézy Judit véleménye szerint a régi virágábrázolások foltszerûek, mint
a szabadrajzú fehér vászonhímzések kezdetlegesebb somogyi darabjai. Úgy véli, a tojásírás-
ra a vászonhímzések, a cserépedények mintái és a kékfestõ minták gyakoroltak hatást.28

A Rippl-Rónai Múzeum néprajzi osztályának napjainkban közel 400 darabot számláló hí-
mes tojás gyûjteményét maga Gönczi Ferenc, a késõbbi múzeumigazgató alapozta meg az
1920-as években. Felismerte, hogy a népmûvészet e múlandó ága is méltó a figyelemre.
A tojások legtöbb estben ajándékozás, ritkábban vásárlás során kerültek a múzeumba.
A 385 darabos hímes tojás gyûjtemény negyedét, 97 db-ot még Gönczi gyûjtötte. A gyûjte-
ményt az intézmény következõ vezetõje, Takáts Gyula is bõvítette az 50-es években, ame-
lyet a következõ évtizedekben Knézy Judit és Kapitány Orsolya néprajzkutató muzeológu-
sok gyarapították. Kapitány Orsolya nevéhez fûzõdik a népi iparmûvészek által készített hí-
mes tojások gyûjtése is.
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A húsvéti tojásdíszítés népmûvészetünknek az az ága, amellyel évrõl–évre a legtöbb em-
ber kapcsolatba kerül. Így Somogy megyében is a tojáshímzés gyakorisága, még napjaink-
ban is széleskörû elterjedése és mintakincsének gazdagsága megköveteli, hogy ne hagyjuk
figyelmen kívül gyûjtését és megörökítését.

Ez úton szeretném kifejezni köszönetemet Györgyi Erzsébetnek, aki figyelmemet a téma
kutatására irányította, tanácsaival, szakirodalmi tájékozottságával segítette munkámat.

Összegzés

Somogy megyében számos szokás kapcsolódik a húsvéti ünnepkörhöz, amely a húsvé-
tot megelõzõ virágvasárnaptól az azt követõ fehér vasárnapig tart. Ezek közül kiemelkedik
a fehérvasárnapon szokásos komatál küldés, amely a magyar nyelvterületen a legtovább
ezen a vidéken élt. A húsvéti szokások legfontosabb kelléke a hímes tojás. Az országosan
ismert technikák legtöbbjét ismerték Somogy tájegységein is. Közülük a viaszírásos díszíté-
si mód vált legnépszerûbbé. Ebben az esetben többnyire geometrikus minták kerültek a
tojásra, de gyakori a virág ornamentika is. Festõanyagul leggyakrabban a vöröshagymahéj
fõzetét használták. Egyes településeken, fõként a pásztorcsaládokban a megfestett tojást
karcolással díszítették. Õk a szabadrajzú mintákat kedvelték, a virágábrázolások mellett
gyakran elõfordul a páva, galamb rajzolata is. A hímes tojás ajándék volt, a keresztszülõk
ezt adták keresztgyermekeiknek, illetve került belõle a komatálba is, ami a lányok barátsá-
gának jelképévé vált.
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Easter folk customs and painted Easter eggs in Somogy

JUDIT IMRÕ

In Somogy County a great number of customs is connected with the scope of the Easter holidays, which
lasts from Palm Sunday preceeding Easter until Low Sunday following the former. An outstanding one
among them is sending godfather's dish (a bowl of wine, candy and fruit sent to the chosen friend of a
girl) usual on Low Sunday, which survived for the longest time in this region in the Hungarian speaking
territory. The most important requisite of the Easter customs is the painted Easter egg. The most of the
nationally widespread tech-niques was known in the regions of Somogy County as well. The decorative
mode with wax writing became the most popular among them. In this case geometrical patterns were
applied onto the egg. Most of the time the concoction of the common onion skin was used as a paint-
ing material. At certain settlements, mainly in the shepherd families the painted egg was ornamented
with scratching. They were fond of the patterns freely drawn, along with the flo-ral representations we
can often find the peacock and pigeon designs, too. The painted Easter egg was a gift, what was given
by the godparents to the godchildren and it got also into the godfather's bowl, which became the sym-
bol of the friendship of the girls.
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