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Konﬁrmáló palotai lány

Pünkösd hava (május) első napja nagyon jeles nap volt a
palotai lányoknak: aki lánynak szeretője volt májfát állított
kedvese udvarán, amit a lány felszalagozott, s aztán az egész
lányos család büszkesége volt. Újabb alkalom a faluközösségnek a nagy vigasságra, mulatozásra. Pünkösd ünnepével kapcsolatosan más feljegyzést nem találtunk Palotáról, mint hogy
a házakat fölvirágozzák, a kapuba, kerítésbe zöld ágat tűztek.
Lejegyzések, visszaemlékezések szólnak arról, hogy az egész
falut érintő nagy ünnep volt az eredetileg a katolikus egyházhoz kötődő két búcsú: Szentháromság napján az öregtemplom,
1900. után pedig Boldogasszony napján a nagytemplom búcsúja.
E két ünnep persze megint alkalom volt a ﬁatalságnak a jókedvre, közösségi szórakozásra.
A nyár sok más faluban hagyományos nagy ünnepéről, a
nyári napfordulóhoz (Keresztelő Szent János napja) kapcsolódó
szokásokról nem találtunk Palotára vonatkozó feljegyzéseket.
A nyári és őszi kemény munkák után Szent András havának
(november) jeles napjai. Örzsébet és Katalin nap jelentettek
még lehetőséget a falu népének a szórakoztató társas összejövetelekre. Szent András napja pedig az utolsó mulatság
napja volt Karácsony előtt. Ekkor még húzhatta a cigány az
Andrások tiszteletére egész éjfélig, „de amint azt üti, beszűnik
minden mulatság, mert megjött az Advent”.
Karácsony havában (december) itt is, mint országszerte
számon tartották Luca napját, amikor is elkezdték faragni a
Luca-széket, hogy Karácsony éjszakáján legyen mire állni, ha
meg akarták látni „a faluba mék a boszorka”. Ebben az időben
kezdenek el járni a betlehemesek is. A palotai betlehemes játék
sajnos csak nagyon töredékesen ismert. Ádám-Éva napján itt
is böjtöltek a katolikusok, majd az éjféli mise után kezdődött
az ünnep. Karácsony első és második napja is csendes „eszemiszommal” telt.
Szilveszter napja, Óév napja estéjére kisütötték a pogácsát.
Mikor tepsibe tették, minden családtagnak kijelöltek egy-egy
pogácsát, „azokba tollut szúrtak, úgy dugták be a kemenczébe.
A kié bent elégett, az az újesztendőben meghalt.”

