Külföldi Magyar Cserkészszövetség, 1. Kerület, Európa

..
..
A teli unnepkor
„Márton fehér köpenyétől a téltemetésig”

..
Munkafuzet
Összeállította: Jablonkay Lydia
Lektorálta: Molnár Gergely
Szerkesztette: Landstoff Judit

Név
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
(Ady Endre: Karácsony)

Tinódi Lantos Sebestyén Regöstábor, Lützensömmer, 2015

1. Mettől meddig tart a téli ünnepkör?
...............................................................................................................................
2. Miért hívták „sátoros” ünnepnek például a karácsonyt, a húsvétot, a pünkösdöt?
...............................................................................................................................
3. Miért karácsony áll az egyházi év középpontjában?
...............................................................................................................................
4. Kiknek a védőszentje Szent András?
...............................................................................................................................
5. Rajzolj ide egy „igazi” adventi koszorút!

6. Számozd meg a neveket időrendi sorrendben!
.... Luca, .... Katalin, .... András, .... Miklós, ....Borbála, ....János, ....Márton,
.... István, ....Balázs, ... Bálint
7. Mikor jártak a regösök?
...............................................................................................................................
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8. Találd ki, mi az?
Halott minden háznál, de nem harangoznak, a halottas háznál nem is siránkoznak. Amely napon megholt, el is temettetett, s másnap a halottnak gyermeke
született. Mi az?
...............................................................................................................................
9. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! A vastagon rajzolt sorban egy szót kapsz.
Rajzold le a rejtvény alá! Kik a szereplői és mikor adták elő?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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10. Mézeskalácsot szeretnénk sütni. Mi szükséges hozzá?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
11. Egy-egy népszokás jellegzetes eszközeinek a nevét olvashatod. Írd mellé, hogy
melyik jeles naphoz tartozik!
Kiugratható csillag .....................................................................................................
Dec. 13.-án kezdék faragni, 7 különböző fából ..........................................................
Köpenyét szétvágta és a szegényekre rakta ...............................................................
Papírra írt neveket gyúrjuk bele gombócba ..............................................................
Mirha, tömjén és arany ..............................................................................................
Jézusnak egy kendőt adott a keresztúton .................................................................
Rémisztő maszkokban járnak ....................................................................................
Alma, dió, méz, fokhagyma .......................................................................................
Gyümölcsfa ágát teszik a vázába ................................................................................
Malac, kéményseprő, lóhere ......................................................................................
Kenyerek helyett piros rózsa volt a kosárban ...........................................................
E napon zárják a hegedűt, és kezdődnek a disznóvágások ........................................
Szentelt gyertya, melyet gyógyításra is használtak ...................................................
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12. Folytasd az elkezdett szövegeket!
a) Ég szülte Földet, Föld szülte ............, .......... szülte.............., ága szülte ..............
................, ..................................... szülte Szent ..................................................
...............................................................................................................................
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b) Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty, gelegonya kettő. Ennek a gazdának
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
c) El kéne indulni, meg kén´házasodni ...................................................................
...............................................................................................................................
d) Pásztorok keljünk fel ............................................................................................
...............................................................................................................................
e) Hej regö, rejtem ...................................................................................................
f) „Az ég ölelkezett ím akkor a földdel,
...............................................................................................................................
g) A,a, a, a farsangi napokba
...............................................................................................................................
h) Bort, búzát, barackot, kurta farkú malacot, ........................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
13. Húzd alá azokat a munkákat, amelyeket a FONÓHÁZBAN végeztek!
Kukoricafosztás, kosárfonás, hímzés, tollfosztás, szövés-fonás, sütés-főzés,
takarítás, faragás, lekvárfőzés, hurkatöltés, kenyérsütés, vasalás, tésztagyúrás
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14. Mely napokat nevezzük kiskarácsonynak és nagykarácsonynak?
Kiskarácsony ...............................................................................................................
Nagykarácsony............................................................................................................
15. Sorolj fel pár ételt, amit farsang idején szokás volt fogyasztani!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
16. Régen a lakodalmakat is ebben az időszakban tartották. Mit gondolsz, miért?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
17. Eleink jelzőket illesztettek bizonyos nevekhez, eseményekhez. Egészítsd ki
a táblázatot ezekkel a fogalmakkal! Jó lenne, ha a dátumokat is odaírnád,
amikor ezek a jeles napok vannak!
jégtörő

Mátyás

február 24.

Szent Péter
Boldogasszony

február 2.

Pál
Szent Antal
Tamás

december 21.

András
18. Nevezz meg három olyan napot, amikor a lányok a leendő férjük nevét jósolták meg!
a) ......................................... b) .......................................... c)..........................................
19. Három dologtiltó napot írj ide
a) ......................................... b) .......................................... c)..........................................
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20. Melyik napot jelölték így a téli ünnepkörben?
Ádám- Éva napja
Aprószentek napja
December 31.
December 25.
Húshagyó kedd
Torkos csütörtök
Hamvazószerda
Vízkereszt
Pál fordulása

21. Írd a tárgyak alá a nevüket!

..........................................................................................................................................
22. Mikor szólal meg tavasszal először a pacsirta?
...............................................................................................................................
23. Miket ettek szívesen a farsangi időszakban?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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24. Rajzold le a következő tárgyakat. Nem baj, ha nem lesz szép!

köcsögduda

láncos bot

Luca szék

suba

orsó

24. Mit jelentenek a következő kifejezések?
a) Kitették a szűrét ...............................................................................................
b) Bekötötték a fejét .............................................................................................
c) Kalákában dolgozni ..........................................................................................
26. Ismered régi ételeinket? Húzd össze, hol és hogyan készítették őket!
csörögefánk

kemencében

főzték

töltött káposzta

zsírban

sütötték

kelt kalács

nyárson

sütötték

vízben

kifőzték

bográcsban

sütötték

lecsó

sütőben

párolták

sült malac

lábasban

sütötték

cserépedényben, kemencében

főzték

mákos guba
halászlé

mézeskalács
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27. A képeken mennyegzőt, disznóvágás és aprószenteknapi vesszőzést láttok.
Húzz egy vonalat a következő személyekhez:

vőfély,

menyasszony

vőlegény,

násznép,

örömanya,

koszorúslányok,

hentes,

vesszőhordók!
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A teli unnepkor jeles napjai
November hava – Szent András hava – Őszutó – Enyészet hava – Disznótor hava
november 11.

SZENT MÁRTON

november 19

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET

november 30.

SZENT ANDRÁS APOSTOL

December – Karácsony hava – Télelő – Álom hava – Istenfiak (Tárkányok) hava
december 4.

SZENT BORBÁLA NAPJA – BÁNYÁSZNAP

december 6.

SZENT MIKLÓS – „MIKULÁS NAPJA”

december 13.

SZENT LÚCIA – „LUCA NAPJA”

december 21.

TÉLI NAPFORDULÓ; A CSILLAGÁSZATI TÉL
KEZDETE; SZENT („HITETLEN”) TAMÁS APOSTOL

december 24.

ÁDÁM ÉS ÉVA – „SZENTESTE”

december 25.

KARÁCSONY – JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE

december 26.

KARÁCSONY MÁSNAPJA; István napja

december 27.

KARÁCSONY MÁSNAPJA; SZENT JÁNOS APOSTOL

december 28.

APRÓSZENTEK

december 31.

SZENT SZILVESZTER PÁPA – „SZILVESZTER”

Január – Boldogasszony hava – Télutó – Fergeteg hava – Bak vagy Vízöntő hava
január 1.

ÚJÉV

január 6.

VÍZKERESZT

Vízkereszt utáni vasárnap

URUNK MEGKERESZTELÉSE

január 17.

REMETE SZENT ANTAL

január 18.

SZENT PIROSKA

január 22.

SZENT VINCE

január 25.

SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE – „PÁLFORDULÓ”
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Február – Böjtelő hava – télutó – jégbontó hava
Vízkereszttől (január 6-tól)
hamvazószerdáig

FARSANG

február 2.

URUNK BEMUTATÁSA – GYERTYASZENTELŐ
BOLDOGASSZONY

február 3.

SZENT BALÁZS

A farsang napjai néha
februárban, máskor pedig
márciusban vannak!

HÚSHAGYÓ KEDD – A FARSANGI IDŐ ZÁRÓ NAPJA
HAMVAZÓSZERDA – A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE
KÖVÉRCSÜTÖRTÖK

február 6.

SZENT DOROTTYA

február 14.

SZENT BÁLINT – „VALENTIN NAP”

február 16.

SZENT JULIANNA

február 19.

ZSUZSANNA NAPJA

február 22.

SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA –
ÜSZÖGÖS SZENT PÉTER

február 24.

SZENT MÁTYÁS APOSTOL

Március- Böjtmás hava – Tavaszelő hava – Kikelet hava
március 12.

NAGY SZENT GERGELY

március 19.

SZENT JÓZSEF

március 21.

NURSIAI SZENT BENEDEK
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Jeles napok novemberben
November 1.

Mindenszentek napja: Mindenszentek ünnepén azokat a
megdicsőült lelkeket ünneplik, akikről – mivel sokan vannak név
szerint nem emlékezik meg a naptár. Mindenszentek egyetemes
ünneppé 844-ben, IV. Gergely pápasága alatt vált. Az ünnepet
még a VIII. században május 13-ról november 1-re tették át, valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták régi népi újesztendejét megszenteljék, ezzel ötvözve a régi hagyományt az újjal. 835-ben Jámbor
Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan is elismerte az
új ünnepet, és attól kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett. A katolikus egyház az ünnepet tehát november
1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel később tartja. Mindenszentek napja a Halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi előestéje.
Ez a nap 2000 óta újra munkaszüneti nap Magyarországon.
A mindenszentek a kelta kultúra őszre (november 1-re) eső újév
Samhain-ünnepéből ered.

„Benn kályhatűz ég, kinn köd, titok. Vöröslő nap a varjúraj felett. Gyertyák a tortán,
s a sírokon”
November 2.
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Halottak napja: Halottak napját 998 óta tartják november 2-án.
Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett
igyekeztek a halottakkal „jóban lenni”, az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy
„szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat”.
E két napon nem csak az egyház, de az egész társadalom is a
halottjairól emlékezik meg. A temetőket kitisztítják, a sírokat feldíszítik, és mindenszentek estéjén gyertyákat égetnek a sírokon, vagy
otthon, a lakásban. Számos templomban rekviemmel emlékeznek
a halottakra. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak,
ezért néhány vidéken a halott családtagoknak is megterítettek az
asztalnál, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. A gyertyagyújtás
is mágikus szokást idéz, arra szolgál, hogy a sírjukból e napon
kiszabadult lelkek visszataláljanak a helyükre, és ne kísértsék
az élőket. Régebben a falusi nép vígságos torral emlékezett az
elhunytakra. Székely népszokás szerint egész kemencére való
cipót sütöttek, amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye volt
a neve. Ezt kiosztották a templom előtt gyülekező szegények
között. Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban,
és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden
helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. A hagyományos paraszti közösségek egy részében
„a halottak hetén” munkatilalom van: nem szabad földet művelni, mosni, meszelni, káposztát elsózni, hogy „ne zavarják a holtakat”, s „mert a besózott káposzta meglágyul”, és mert mindez
bajt hozhat a ház népére. Ehelyett őröltek, kukoricát morzsoltak.

Számos vidéken a halottak napjának hetében tilos volt a mosás,
mert különben „vízben állnak a halottak”. Gazdasági hagyományok is kötődnek e két naphoz. Az állatok sok helyütt ilyenkor
szorultak be az istállóba. Néhány faluban a cselédek és pásztorok
felfogadásának napja is ez a két nap. Az öregek a Mindenszentek
napján levágott cserfaágból jósolták az időjárást: ha az ág belül
száraz volt, kemény hidegekre, ha nedves volt, lucskos, enyhébb
télre következtettek.
November 3.

Szent Hubertus napja: Az erdészek, vadászok, lövészcéhek
védőszentjének napja, ismét az élet örömeire fordította az élők
figyelmét,melyet nagy eszem-iszommal ünnepeltek a vadászok.
Hubert (727) a legenda szerint hercegi család elkényeztetett sarjadéka volt, aki teljesen a világi örömöknek élt. Egyszer nagypénteken is kiment vadászni: hirtelen egy szarvas tűnt föl előtte,
amely agancsai között keresztet viselt. A látomás annyira megrendítette, hogy életét megváltoztatta. Annyi kétségtelen, hogy
Lüttich első püspöke volt Szentelését – ismét a legenda szerint
– maga a pápa végezte. Amikor a püspöki öltözetet átadta neki,
a stóla hiányzott. Erre egy mennyei angyal jelent meg, és stólát
nyújtott át neki, amelyet ereklye gyanánt őriznek, és máig azokra
teszik, akiket veszett kutya harapott meg.

November 5.

Szent Imre – Szent István és Boldog Gizella fia. Az ifjúság
védőszentje. Amerigo Vespucci is az ő nevét kapta a keresztségben, így közvetve Amerika is Szent Imréről lett elnevezve. Imre
herceg rövid életéről viszonylag kevés forrással rendelkezünk,
tetteiről elsősorban a Képes Krónika és a szentek legendáriuma
szolgáltat némi információt. A herceg minden bizonnyal gondos
nevelésben részesült; Imre taníttatása a későbbi csanádi püspök
feladata lett, neki köszönhetően aztán a trónörökös a hét szabad
művészetek (trivium és quadrivium) mindegyikében komoly ismereteket szerzett; a herceg vélhetően elérte a kor legmagasabb
iskolai fokozatait, emellett pedig a szerzetesi élethez is közel
került. Ha hinni lehet a forrásoknak, Imre a veszprémi Szent
György-kápolnában szüzességi fogadalmat tett, melyet élete végéig meg is tartott. 1031. szeptember 2-án, egy vadkanvadászat (?)
során vesztette életét Imre herceg, Szent István király (ur. 10001038) egyetlen, felnőttkort megélt fiúgyermeke. A trónörökös halála után rövid idővel a szűzi tisztaság mintaképe lett, 1083-ban
pedig – apjával együtt – beiktatták a szentek sorába.Szent Imre
életével az elmúlt 900 esztendőben elsősorban a fiatalok számára
igyekeztek követendő példát állítani, főként „kemény tisztaságát”
emelve ki erényei közül.

Szt. István, Szt. Imre, Szt. László
13

November 11.

Szent Márton napja: Szent Márton 316-317-ben Pannóniában
született, a mai Szombathely területén egy római katonatiszt
fiaként. Ő maga is katona lett. Egy napon – a legenda szerint –
kettévágta a köpenyét, hogy felét egy fázó koldusnak adhassa.
A következő éjszaka megjelent előtte Krisztus, a fél köpenyben
ő mutatkozott meg koldusként. Márton erre kilépett a hadseregből, megkeresztelkedett és téríteni kezdett. 371-372-ben Tours
polgárai püspökké választották. Szent Márton személyét már a
korai középkorban is a jószágok patrónusaként tisztelték.
Ezen a napon tömött libát vágtak, mondván: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.” A liba csontjából az
időjárásra következtettek. Ha fehér és hosszú volt a mellcsontja, akkor havas telet vártak, ha rövid és barna, akkor sárost.
Az aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe
tél lesz, ha barnán, kemény tél várható.” Márton napja a gazdasági év zárása, az elszámolás időpontja. Ekkor jártak le a munkaszerződések is. Ilyenkor kaptak a pásztorok, kanászok, kondások éves járandóságot, ünnepélyesen bírót választottak maguk
közül az új évre. Megkapták a járandóságukat is, a „Mártongarast”, a bocskorpénzt, meg a természetbeni juttatásokat,
hogy megteljen télre a kamrájuk. A mesterek vacsorát adtak a
legényeiknek, a fő fogás a „likprádlinak”nevezett libapecsenye
volt. Mivel a boltokban ezen a napon gyújtottak először gyertyát, az ínycsiklandozó sültet “gyertyapecsenyének” is mondták. A szőlősgazdák ekkor kóstoltatták meg egymással a kiforrt
termést, és az új bornak, miként emlegették, Márton volt a bírálója. Régen, ha az asszony csalta a férjét úgy mondták, hogy:
„Lúdnyom nem láccik meg a jégen...”

ÖTLETEK Márton naphoz
Süssünk lúdláb tortát! A lúdláb tortát régen házi tojásból készítettük,
és ettől a tésztája olyan sárga volt, mint a liba lába. Amikor háromszögekre, azaz
szeletekre vágtuk, hasonló is volt hozzá. Innen ered az elnevezése. Eredetileg
csak alul van sárga piskóta, rajta meggy nélkül a krém, és a tetején csokimáz.
Mindösszesen kb. 4 cm magas.
Hozzávalók:
A krémhez:
30 dkg étcsokoládé
3 dl tejszín
4 és 1/2 evőkanál kakaópor
4 és 1/2 evőkanál cukor
15 dkg vaj
30 dkg margarin
75 szem magozott meggybefőtt
45 ml rumaroma
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A tésztához:
6 db tojás
6 evőkanál liszt
6 evőkanál cukor
1 és 1/2 kis csipetnyi só
A mázhoz:
3 evőkanál olaj
15 dkg ét tortabevonó

Elkészítés
A krémhez a tejszínt, a vajat, az étcsokoládét, a cukrot és a kakaóport összeforraljuk, és hűtőben lehűtjük. Amikor megdermed, beletesszük a margarint és a
rumaromát. Keverjük habosra.
A tésztához a tojásokat szétválasztjuk, a tojások fehérjét 3 evőkanál cukorral és
egy csipet sóval nagyon kemény habbá verjük, a sárgákat 1 evőkanál cukorral
habosra keverjük. A sárgákhoz hozzátesszük a fehérjehabot, a lisztet, és elkeverjük. Kibélelt vagy kikent kerek tortaformában, előmelegített sütőben megsütjük.
Amikor kihűl, két lapot vágunk belőle.
A csokikrém felét rákenjük a torta alsó lapjára, kirakjuk a kimagozott meggybefőttel, aztán rátesszük a többi krémet is. (Ha díszíteni akarjuk a tetejét,
tegyünk félre a meggyből és a krémből.) Tegyük a tetejére a másik tortalapot, és
nyomkodjuk le. Az oldalát késsel kenjük be a kinyomódott krémmel, és a tetejére is tegyünk belőle, de csak hajszálvékonyan. Olvasszuk meg a tortabevonót az
olajjal, és vonjuk be vele a tortát.
További ötletek:
– Töpörtyűs pogácsa készítése
– Gyümölcstea főzése
– LÚD készítése különféle technikákkal: dió+szalvéta vágás, ragasztás,
nyomdázás, só liszt gyurma, fakanál báb, párna lúd
– LÁMPÁS készítése karton, zsírpapír, drót felhasználásával
– Toll nyomat
– LÚDAS közmondások gyűjtése
– Az aranylúd
– Gőgös Gúnár Gedeon
– Sárga a liba begye…
– Hatan vannak...
– A gúnárom elveszett
– Én elmentem...
– Márton, merre vagy?
– Elolvashatjuk a Ludas Matyi c. történetet. Bábozhatjuk, eljátszhatjuk, keretmesének több napra is nagyon jó.
– Gyertek haza libuskáim – népi játék
– A libapásztorlány c. mese
– Ilyenkor szokás rétest sütni
Mozgásos játékok:
http://folkradio.hu/folkszemle/bodor_vmn4_gyermekjatekok7/index.php
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Márton napi lámpás
Hozzávalók:
kerek sajtos doboz
pausz papír
fehér karton
színes karton
olló, ragasztó
tűzőgép
teamécses

Elkészítés menete:
Libaforma körberajzolása, kivágása,
libák ragasztása a méretre vágott pauszpapír-csíkra,
a pauszpapír rögzítése (alul,felül) a sajtos dobozhoz.
Variációk:
Libalábnyom-nyomda (dekorgumi, krumpli) a pauszpapírra

Átlátszó fóliára festés üvegfestékkel

Libás sütemény
Hozzávalók:
20 dkg sovány túró
10 dkg cukor
8 ek olaj
6 ek tej
1 tojás
1 csomag vaníliacukor

1 csipetnyi só
40 dkg liszt
1 csomag + 2 teáskanál sütőpor
mazsola a szemekhez
mázhoz: 4 ek citromlé, 15 dkg porcukor
továbbá liba alakú tésztaszaggató (vagy sablon)

Elkészítés:
1. A túróhoz fokozatosan adjuk hozzá az olajat , tejet, cukrot, vaníliacukrot és
a sót. Ezután tegyük bele a sütőport majd a liszt 2/3-át, keverjük el. A maradék 1/3 liszttel kézzel gyúrjuk jól össze (ezt a részt a gyerekek imádni fogják).
2. Lisztezett deszkán a tésztát 1 cm vastagságúra nyújtjuk. Vágjuk ki a libákat,
majd tegyük sütőpapírral bélelt tepsire. Szemként tegyük a libákra egy-egy
mazsolát.
3. Előmelegített, 200 fokos sütő középső részén 12-15 percig sütjük.
Ha túlzottan bebarnulnának, a sütési idő végén tegyünk a libákra alufóliát.
4. A kihűlt libákat a citromlé+porcukor mázzal kenjük be.
Tipp: a tésztát természetesen más tésztával (pl. leveles tészta, omlós tészta,
egyszerű túrós alaptészta) is helyettesíthetjük.
Névnapra:
„Derű dicső estére, sok Szent Márton
nevére. Mi is tehát tisztelni, jöttünk téged áldani.
Csillagod tündököljön, míg végórája eljön.
Végre fuss a mennyekbe, szentek seregébe.
Kívánunk szép időket, sok számos esztendőket.
Mely életed vidítja, köztünk tovább újítja.
Sokszor érd nevednapját, élhesd boldog óráját,
Te szép úri házaddal és minden magzatoddal.”
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Játékok:
● Száz liba egy sorba Márton-napi ludas játék ●
Szereplők: sas, héja, farkas, ijesztő legény, libát lopó legény, libapásztorok,
libuskák, gazdasszony, nagymama
Kellékek: az állatoknak fejdíszek, botok, kukoricaszárak
Játék menete: A gazdasszony a lányait elküldi libákat őrizni. Megszámolják,
hány libát hajtanak ki (kukoricaszár alatt bújnak ki). A nagymama elkíséri a
lányokat, akik terelgetés, őrzés közben mondókáznak, énekelnek, játszanak.
Liba mondja gá, gá, gá, Elmegyünk mi világgá.
Gá, gá, gá, megy a liba világgá,
A gazdája nem szereti,
Búzaszemet nem ad neki.
Kő kút körül út, körbefutja hosszú nyakú Fehér lúd.
Nincs szebb madár, mint a lúd…
Paradicsom, paprika, Papucsban jár a liba.
A legelésző libákhoz héja közelít, a libák hangoskodnak, a lányok elzavarják a héját:

Héja, héja, nincs itt liba…
Héja, héja, vaslapát
Ne vidd el a kislibát
Se apját, se anyját
Se a libapásztorát.
A libapásztorok biztatják a libákat: Libuskáim, egyetek, Szép kövérek legyetek.
A kislibák mondogatják: Papatyi, papatyi,
a nagylibák: Bele, bele, bele, bele. Árok partján a liba Azt gágogja: taliga.
Újra veszély fenyegeti a libuskákat: sas közelít hozzájuk. A lányok elzavarják:
Sas, sas, vakulj meg,Hogy a libát ne lásd meg.
Sas, sas, lakatos,
Látom, lábad ripacsos.
Addig libát nem adok
Míg százat nem fordulok.
A libapásztorlányok úszkálni a tóra terelgetik a libákat:
Száz liba egy sorba
Mennek a nagy tóra
Elöl megy a gúnár
Jaj, de begyesen jár.
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Úszkálás után visszaterelgetik a libuskákat a legelőre, közben néhány legény
libát próbál lopni.
Szentendrei legények,
Libát loptak szegények,
Nem jól fogták a nyakát,
Elgágintotta magát.
A legények elfutottak, a lányok játszanak még egyet:
Egy petty, libapetty,
Terád jut a huszonegy.
Akire jutott, ő vezeti a játékot. Hatan vannak…
Biztatják a libákat: Egyél libám egyél…
Egymástól kérdezgetik: Sűrű csillagos az ég, a te libád kinn hál még?
Farkas lapul a bokorban, figyeli a kislibákat. A gazdasszony hazahívja a libákat,
de előbb a lányoknak megsúgja, hogy mire jöjjenek haza:
Gyertek haza ludaim…
A farkas megfog néhány libát. A gazdasszony megszámolja a libákat, miután
hiányzik néhány, keresésükre indulnak.
Beszélgetnek a farkassal:
G: Farkas koma, nem látott erre libákat?
F: Ott repülnek a levegőben.
G: Mi zörög a padláson? (libák zörögnek)
F: A fiaim diót törnek.
G: Hadd nézzük meg!
F: Elveszett a kulcsom.
G: Majd megkeressük.
A libapásztorlánykák megtalálják a kulcsot, kiszabadítják a libákat, a farkast
pedig megketgetik. Hazaérkezik mindenki nagyon éhesen.
...........................
● Árok partján egy liba ●
Helyszín: udvar, füves terület, tollfosztó
Szereplők: libák, libapásztorok
Kellékek:
farkas fejdísz, kosarak, zsákok a libatollnak, fehér lepedők az ijesztőknek
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A játék menete:
A libuskák gágognak, a libapásztorok számolgatják őket, hányat terelnek legelni: Tíz, húsz, harminc… Száz!
Száz liba egy sorba,
Mennek a nagy tóra,
Elöl megy a gúnár,
Jaj, de begyesen jár!
Gi-gá-gá!
Az utolsó mindig előrefut, utána ő vezeti a sort. Így megy addig, míg el nem
érik a tavat. Itt vígan fürödnek a libák:
S sl s ss sl s sm sm sm
sm sm sm s
Egy, kettő, ha; gelegonya fa, Aki úszik, le nem bukik, az lesz a liba.
Míg a libák fürdenek, a libapásztorok játszanak: Játsszunk gólya viszi a fiát!
Gólya viszi a fiát,
Hol felveszi, hol leteszi,
Viszi, viszi, itt leteszi, hopp!
Most meg törjünk sót!
Mit látsz?
Eget, földet, csillagot,
Papok hátán kalapot,
Sós kenyérbe harapok,
Tegyél le, mert meghalok!
Míg a pásztorok játszottak, közéjük osont a farkas; hú-ú-ú üvölt és ásogat.
P: Mit ás, mit ás, farkas koma?
F: Kemencét!
P: Minek az a kemence?
F: Vizet forralni.
P: Minek az a forró víz?
F: Libát kopasztani.
A pásztorok hívni kezdik a libákat:
P: Gyertek haza ennyire! (kezükkel mutatnak egy kis távolságot)
L: Nem megyünk!
P: Gyertek haza ennyire!
L: Nem megyünk!
P: Gyertek haza ennyire!
L: Megyünk!
Ügyesen kell cselezve átszaladniuk, nehogy a farkas elkapja őket. A megmenekült libákat terelgetve indulnak haza a pásztorok. Siess libám, begyet rakni…
Otthon a gazdasszony várja őket. Számlálgatja a libáit, nézegeti, ettek-e eleget?
Begyeiket nézegeti: tele-üres, tele-üres. Bizony keveset ettetek, meg kell tömni
benneteket, hogy jó kövérek legyetek, szép legyen a tollatok!
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A nagyobb gyerekek terpeszülésben ülnek, maguk elé ültetik a kisebbeket
– a libákat – és megtömik, majd megtépik őket. S libák gágognak, a tépkedők
pedig vigasztalják őket:
Paradicsom, paprika,
Papucsban jár a liba.
Árok partján ül egy liba,
Azt gágogja, hogy taliga.
Kosárba, zsákba teszik a tollakat, libatollal felsepernek:
Egy hét múlva tollfosztóba várunk ide mindenkit!
A lányok készítik a tollfosztáshoz a kosarakat, anginokat, a fiúk kimennek
(lepellel fedik magukat). Gazdasszony énekel:
S s f l s m r t, rr dt, l, t, s, s, s s f l s m r t, r r dt, l,l, t, s, s,
Este van már, késő este, kilencet ütött az óra. Az én kedves kisangyalom mégse jön ide a fosztóba.

S s s s

s

d’ l m f l s r m r s s f l s m r t, r r dt, l, s, s,

Vagy aluszik, vagy beteg, vagy talán nem is szeret? Így hát kedves kisangyalom tiltva leszek én tőled.

Mikor jönnek már a legények a fosztóba?
Hej lányok, ne csak a legényeket várjátok, hanem a tollat szaporábban foszszátok, különben sose telik meg a dunyhátok, párnátok!
Kintről félelmetes hangok hallatszanak be: a legények lepleket terítenek
magukra, ijesztgetve jönnek.
A lányok remegő hangon kiáltanak ki:
Ihi-uhu ki jár erre?
Mér nem mégy el valamerre?
Talán a hosszú drótostót?
Zárd be hamar az ajtót!
A fiúk kintről: Asztal alá, szák alá, Bújj hamar az ágy alá!
Beszaladnak a házba a fiúk, a lányok visítozva szedik le róluk a lepleket.
Mikor meglátják, kik azok, maguk közé ültetik a legényeket. Vidáman beszélgetnek egymással, próbálnak segíteni a lányoknak: kiborogatják a fosztott tollat,
belefújnak a tollkupacba, száll mindenfele a toll. Ha valaki fején megállt egy tollcsomó, hangosan énekelik:
S mm

ss

mm

ss

mm s m

ss

mm ss

mm

ss

m d d

Ég hátán gólyafészek, minden ember látja, Csak a Pista olyan szamár, hogy ő nem látja.

Persze ő is továbbadta másnak a fejére a tollat.
Na fiúk, ezt mondjátok utánunk: Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
Próbálgatják, de mindig beletörik a nyelvük. Jókat kacagnak. Egy fiú a lányok
mögé kerül, befogja egyiknek a szemét:
Egy kislány a börtönbe,
Be van zárva sötétbe,
Írjunk neki levelet,
Ki van a hátad megett?
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Ha kitalálta, párba állnak. A többi fiú ugyanígy tesz. Páros tánccal zárják a fosztót: Járjunk táncot, ripegőt-ropogót...
A lányok utána rendet tesznek: a tollakkal tömött zsákokat kiakasztják levegőzni; megtömik a párnákat, kisöprik a tollpihéket.
Novemberben, Márton napján (mondóka):
„Novemberben, Márton napján
Liba gágog, ég a kályhán,
Aki libát nem eszik
Egész évben éhezik”
Siess libám; Egy, kettő, há:
Siess libám, begyet rakni,
Hazamegyünk tüzet rakni,
Estére, vacsorára mákoscsíkot főzni.”
Bánhidai legények – Hatan vannak a mi ludaink:
„Bánhidai legények, libát loptak szegények,
Nem jól fogták a nyakát,
Elgágintotta magát,
Gí-gá-gú, te vagy az a nagyszájú”
„Ludasim, pajtásim, hol az én lúdjaim?
Ludasim, pajtásim, hol az én lúdjaim?
Tizenketten voltak, mind fehérek voltak.
Tizenketten voltak, mind fehérek voltak.
Csak kettő volt barna, harmadik az anyja.
Csak kettő volt barna, harmadik az anyja.
Kerülj, ludam, kerülj, kertem alján kerülj!
Kerülj, ludam, kerülj, kertem alján kerülj!
Csak ott es úgy kerülj, búval meg ne merülj!
Csak ott es úgy kerülj, búval meg ne merülj!
Mer’ ha belémerülsz, soha ki nem kerülsz.
Mer’ ha belémerülsz, soha ki nem kerülsz.
Jöjjön haza ludam, vejszen oda uram!
Jöjjön haza ludam, vejszen oda uram!
Ő se vejszen szegény, me’ jó pipás legény.
Ő se vejszen szegény, me’ jó pipás legény.”
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● Énekek – motívumfűzés: ●
//: Száz liba egy sorba,
Mennek a tarlóra.
Elől megy a gúnár,
Jaj, de peckesen jár
Száz liba egy sorba. ://
Egyél libám, egyél már.
Nézd a napot, lemegy már.
Éjféltájba, nyolc órára,
Esti harangszóra.

KÍGYÓZÁS SÉTALÉPÉSSEL,
ismétlésre irányváltás, köralakítás

KÖR SZŰKÍTÉSE - sétalépéssel, 5.-re dobbantás
KÖR TÁGÍTÁSA - sétalépéssel, 5.-re dobbantás

Ismétlés
FORGÁS tapssal

Hatan vannak a mi ludaink,
Három szürke, három fekete.
Gúnár, gúnár, liba gúnár,
PÁRVÁLASZTÓ KÖRJÁTÉK
Gúnár az eleje, szabad a mezeje,
Akinek nincs párja, válasszon magának.
A rátóti legények,
Libát loptak szegények.
Nem jól fogták a nyakát,
A nyakát, sej, haj a nyakát,
Elgágintotta magát.

KETTES CSÁRDÁS váll-váll fogással

A rátóti legények,
Jaj, de nagyon szegények.

LENGETŐ CIFRÁVAL – jobb kéz-jobb kéz fogással

//: Pénzért nyúl a zsebébe,
Zsebébe, sej a zsebébe.
Tökmag akad a kezébe. ://

OLDALTCIFRA

FORGÁS ridalépéssel
Irányváltás

HEGYEZŐ – Ismétlésre soralakítás, ledobogás,

Muzsikaszó közben kézenfogva, ha sokan vagyunk, csípőre tett kézzel körbe-körbe megyünk. Mikor elhallgat a zene, elengedjük egymás kezét, vagy levesszük a csípőnkről. Kiszemelünk magunknak valakit, és igyekszünk minél
gyorsabban megfogni a kezét. Ha sikerült, a párunkkal együtt leguggolunk.
Akinek nem jut pár, állva marad, ő lesz a “gúnár”. Mindenki rámutat,
és háromra kiáltjuk: Te vagy a gúnár!
Ha párosan vagyunk, akkor a következő játékban a segítő, játékvezető felnőtthöz
nem ér odafutni!
A gyerekek kört alakítanak és a dalra lépegetnek. Mikor a második sor végére
érnek, nagyot dobbantanak azzal a lábukkal, amelyikre éppen a lépés jött.
Ezután megfordulnak és ellenkező irányba haladnak tovább. Végül a kör párokra
bomlik, újra kezdik a dalt és egymás vállát fogva forognak.
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November 19.

Erzsébet napja: Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba temetésének napjára, november 19-re. Az 1969-es naptárreform alkalmával ünnepét visszatették november 17-re, halálának napjára, Magyarországon azonban maradt az eredeti napon.
Több helyütt az országban Erzsébet napja alkalmával jótékonysági bálokat rendeznek. „Szent Erzsébet napja, tél erejét szabja.”
– emlegették ilyenkor november derekán a 19-éhez kapcsolódó
regulát a régi öregek. Aztán, ha az Örzsébet a „hópendelyét” alaposabban megrázta, abból enyhe decemberre és lágy télidőre
következtettek. Még inkább kívánták a késő ősz első kiadósabb
havazását az úgynevezett iccés juhászok, mert nekik, a tavasszal
megkötött egyezség szerint, addig kellett kint tartani az őrzésre,
legeltetésre felvállalt falkát, amíg a birka hátát be nem lepte a hó.
A magyar női szentek közül talán a legnagyobb tiszteletnek Szent
Erzsébet örvend. II. Endre király és Gertrúd királyné lánya Sárospatakon született, 1207-ben. Négyéves korában – a kor szokásainak megfelelően – a thüringiai őrgróf, Hermann jegyeseként az
eisenachi Wartburg várába került. Miután vőlegénye meghalt,
a 14 éves Erzsébet az elhunyt örökébe lépő testvérével, Lajos
tartományi őrgróffal kötött házasságot. A hercegnő hat év múlva özvegy lett, és a férje rokonsága kiűzte Wartburg várából.
Marburgba menekült, ott építtetett kórházat és a hátralévő rövid
életét a betegek és a szegények istápolásával töltötte. Apja hiába
hívta haza a királyi udvarba. 1231. november 19-én hunyt el.
Ereklyéi fölé emelték a híres marburgi Szent Erzsébet Templomot.
Három gyermeke született.

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete
az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a
szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával,
Henrikkel találkozott. Kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól,
hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor
megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában - eszerint Isten nem
akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Gyakran ábrázolják még korsóval, amelyből
a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál feletti győzelem jelképe.
„Erzsébet, Katalin havat szokott adni, a bizang marhákat jászolhoz kell kötni.”
November 25.

Katalin napja: Szent Katalin a kórházak, a betegek, az elesettek
védőszentje, az ágybavizelőket is oltalmazza. Alexandriai Szent
Katalin ünnepét a keresztény egyház november 25-én, vértanúságának napján tartja. A legenda szerint Kosztus ciprusi királynak
leánya volt. Amikor hírét vette, hogy a császár üldözi a keresztényeket, Katalin védelmébe vette az üldözötteket. Vitába szállt a
császárral is a keresztény tanítás igazáról. Hite miatt börtönbe
került, ahol megkínozták, végül lefejezték. A legenda úgy tartja, hogy testét angyalok vitték a Sínai-hegyre, ahol tiszteletére
kolostor épült. Mivel úgy tartják, hogy utolsó imádságában
Katalin a betegekért és haldoklókért is imádkozott, a késő középkorban sok kórház patrónájának tekintette.
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Katalin napjához férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódnak. A lányok gyümölcsfaágat állítanak a vízbe, és ha az karácsonyra kihajt, közel van a férjhez menés. Az ágat
sokfelé Katalin ágnak nevezik. A fiúk böjtölnek e napon, hogy álmukban meglássák
a jövendőbelijüket. Számos vidéken dologtiltó nap a Katalin. Nem sütnek kenyeret,
nem őrölnek a malmok, nem szántanak. Közismert népi dőjóslás: „Ha Katalin kopog,
a Karácsony locsog.” A régi öregek szerint: amilyen Katalin napja, olyan a január,
amilyen a következő nap, olyan a február.
November 30.

András napja: András, Jézus tanítványainak egyike, halász
volt, éppúgy, mint testvére, Simon Péter. Jézus halála után
a Fekete-tengertől délre hirdette az evangé-liumot. Krisztus
után 60-ban, Petra városában keresztre feszítették. Mivel a
kereszt szárait átlósan ácsolták össze, nem úgy, mint Jézusét,
ezért az ilyen alakú keresztet András-kereszt néven emlegetik.
Az András naphoz sok néphagyomány kötődik. A házasságjósló praktikákat a lányoknak titokban kellett végezniük.
A párna alá tett férfiruha volt a biztosíték, hogy az alvó lány álmában megjelenik a jövendőbeli vőlegény képe. Ha a disznóólat a
lányok megrugdalták ezen a napon, a disznó röffenéseinek a száma megadta azon évek számát, amíg még pártában maradnak.
A közös jóslások közül említésre méltó az ólomöntés, ahol az öntvény formájából az eljövendő férj foglalkozására következtettek.
A hagyományos falusi gazdálkodás szerint a disznóvágások ideje is ekkor kezdődik, így karácsonyra már elkészül a füstölt hús
is. Ekkor már általában elég hideg van ahhoz, hogy a „disznóságokat” a hagyományos eljárásokkal is el lehetett tartani. Sokfelé
disznóölő Szent András néven emlegetik ezt a napot.
Az András körüli napokra esik Advent első vasárnapja, a karácsonyi négyhetes előkészület kezdőnapja. Ilyenkor tilos volt a zajos
mulatság, a tánc, a lakodalom. Ehhez az időszakhoz hozzátartoztak
a katolikus egyházban a hajnali misék, a roráték. (András zárja a
hegedűt.) Advent időszaka a keresztény egyház egyik legnagyobb
ünnepére való testi és lelki felkészülés ideje volt. Ekkor készültek
fel a betlehemesek, szerveződtek a csoportok, tanulták be a szerepeiket, ádventben jártak az ostyahordó gyerekek. A kántortanító
az iskolás gyerekekkel küldött megfelelő számú ostyát minden
család számára, amelynek fejében azok babot, lencsét, lisztet,
kolbászt küldtek neki. Díjlevélben foglalt járandóságuk volt ez a
vékonypénzű tanítóknak. Advent első vasárnapjával új egyházi év
kezdődik.
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ÖTLETEK:
Kántáló:
Eljöttem hát, köszönni – kántálni.
Disznótorból részemet – kikérni,
Mer’ én fogtam a fülét – a farkát,
Adjanak hát legalább – egy hurkát.

Kenyeret és mézes bort – hozzanak,
Hozzá kolbászt és hurkát – adjanak.
Ahány szálat gazda ád – belőle,
Annyi disznót vágjon le – jövőre.

Benéztem az ablakon – úgy látom,
Málé van az asztalon – a tálon.
Legyen az a gazdáé – ha éhes,
Jó lesz nekem a rétes – a béles.

Füle, farka a papé – nem részem.
Maradék a koldusé – nem kérem.
De ha mostan elereszt – éhesen,
Több disznótor, házuknál – ne légyen.

Mese-vers:
– Kormos István: Télapó munkában
– Móra Ferenc: A didergő király
– A hiú fenyő
– A három fenyőfa
– Karácsonyi angyalkák
– Utassy József: Karácsonyfa
– Ó, te boldog, ó, te áldott…
Barkács:
– Adventi koszorú, naptár készítése közösen.
– Mikulás készítése szalvétahajtogatással
– Ajtódíszek készítése /angyalkás, gyertyás /
– Angyalka készítése papírból, kúpbáb formában
– Fenyőfa díszítése radír- és parafa-nyomdával
– Karácsonyi képeslapok készítése dörzstechnikával
– Karácsonyi harang kifestése és díszítése
A gyermekek bevonása a karácsonyi nagytakarításba. Babaszoba, játékos polcok, dobozok tisztítása, takarítása, babák megmosása, felöltöztetése, közben
annak hangsúlyozása, miért fontos, hogy a karácsonyt tisztán, rendben várjuk.
A gyerekek bevonása a karácsonyi sütés-főzésbe, kókuszgolyó készítése, mézeskalácssütés
Karácsonyfa díszítése meglévő és a gyerekek által a barkácsolások során elkészített díszekkel.
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Kókuszgolyó:
Hozzávalók:
20dkg háztartási keksz
20dkg porcukor
20dkg darált dió
2 evőkanál kakaó és tej.
meggykompót, és egy kevés kompótlé,
a bevonathoz kókuszreszelék.

Elkészítés: a hozzávalókat masszává
gyúrjuk, a közepébe egy-egy meggyszemet teszünk, majd kókuszreszelékbe hempergetjük. Egy napig szárítjuk,
majd mignonpapírban tálaljuk.

Mézeskalács:
Hozzávalók:
1 kg finomliszt
4 dl porcukor
3 tojás
2-2 kávéskanál fahéj, szegfűszeg
2 kávéskanál szódabikarbóna,
1 csipet só
10 dkg zsír
2,5 – 3 dl méz
Elkészítés: A masszát szép simára összedolgozzuk. Amit nem hazsnálunk, egy
fólába tesszük. Még langyosan kinyújtjuk a tésztát, majd ezt nyújthatják, szaggathatják, és magokkal díszíthetik a gyerekek. Pár perc alatt 170 C–on kisütjük.
Egy részét fehér cukormázzal is írókázhatjuk. (1 kis tojásfehérje, kb. 150 gr porcukor, 1-2 csepp ecet vagy citromlé. Addig keverjük, amíg a kanálról nehezen
”leszakadozóvá” válik. Kis zacskóba teszünk egy kanálnyit, melynek a sarkán
nagyon kicsi lukat vágunk. Elszorítjuk a zacskó száját gumival. Lassan nyomva
„írunk” vele mintát a kalácsokra. Kb. 20 perc múlva megszárad.) A kész tészták
egy része a karácsonyfára kerül, más részét megesszük, de a gyerekek vihetnek
haza az otthoni karácsonyfára is.
Disznótoros szokások, ételek megismerése. Vidéken ezen a napon kezdték el a
disznóvágást, a disznótorok farsang végéig tartottak.
– Malacos mesék olvasása
– Táncos mulatság
– Csillagnézés (hullócsillag-szezon)
– Csillagról szóló énekek
– Hagymakalendárium készítése
– Ólomöntés is volt a fonóban,
az öntvény alakjából a jövendőbeli
foglalkozására következtettek.
– Szárízékből játékok készítése
– Csutkababa
– Gesztenyemunkák
– Kosárfonás
– Falevelek ragasztása, levelek,
virágok nyomtatása
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– Séta a mezőre, a vetés
megtekintése
– Csuhéból juhász fonása
– Udvargereblyézés, levélgyűjtés
– Káposztasavanyítás
– Kiállítás a terményekből készült
munkákból
– Hangszerkészítés
– Séta a piacon
– Krumplinyomatok
– Barkácsolás terményekből
– Főzőcskesarok
– Találós kérdések
– Versek a terményekről.

Novemberi napokhoz fuzodo szokasok
Nov. Népszokás

Időjelző, emlékeztető

1.

Kisfarsang. Nagyvásár. Esti gyertyagyújtás, ősök rituális vacsoráztatása

Szenteknek kalácsát vidd a temetőbe.
Kínálgass másokat, holtak emlékére.

2.

Dömötör-hét vége. Halottak hetének kezdete. Megemlékezés az
ősökről. Mosást tiltó, zárt nap.

Halottaknak napján díszítsd a sírokat!
Napnak elmúltával, gyújts otthon
gyertyákat!

3.

Halottak hete. Vadászok, madarászok, erdőkerülők és favágók
fél-ünnepe. Mosást tiltó, télkészülő
dolognap. Őszutónak eleje,
nagyvadászat kezdete.

Nyári szállást készítsd télre!
Mi elmaradt, tedd még helyre! Szállás
tüzét most kioltsad, Hajlékokat takarítsad! Szállás tüzét most kioltsad,
Hajlékokat takarítsad! Kamrát,
magtárt kiseperjed, Kénes méccsel
kifüstöljed! Téli szállást lakjad télen,
Nyári szállást hagyd őrzésen!

4.

Halottak hete. Szőlőtő takarása. Téli
szállásra költözés, téli felkészülés.
Mosást tiltó, dolognap.

Borodat fagy ne vigye, vigyázz szőlőd
rügyire! Vesszeiket lehúzzad, tőkét
földdel takarjad!

5.

Halottak hete. Téli szállás belakása.
Tűzgyújtás és kenyérsütés. Mosást
tiltó, időjelző nap.

Ha csillagos éjjele, fagyos lehet reggele.
Csillagjelző: Imre naptól egy hétig –
csillaghullás Mártonig, Ki nem nézte,
ne bánja – Gergő napján meglátja.

6.

Halottak hetének vége. Takarítás,
rendrakás, nagymosás, tisztálkodás.
Gyógyító és rontásűző nap.

Rontásűző:
Jöjjön az egészség! Menjen a betegség!
Úgy múljék el végleg, Mint szalma a tűzben!
Mint lángja a vízben! Mint füstje a szélben!

7.

Kisfarsang. Kerti vetés ideje.
Pinceszemle, az újbor első lefejtése.
Vetésjelző nap.

Duggass hagymát és fokhagymát,
Dugványozzál gyökér tormát.
Ha nem fagyos, borsót vess,
Tenyér mélyre leültess.

8.

Kisfarsang. Rokonok, Leánykérők,
háztűznézők ogadása. Kínálás újborral. Dolognap.

Lombhullástól fát ültessél, fagybeálltig
elvégezzél!

9.

Kisfarsang. Sütőtök, káposzta és
fojtott burgonya felszedése,
tárolása. Időjelző nap.

Varjak, ha csapatban szállnak – és
leszállva károgatnak, hideg idő közeleg,
tűzifádat összeszedd!

10.

Kisfarsang. Márton előtti készülődő. Fohász:
Napestétől hajnalig veszély-elháríKöszöntelek, Teremtő! Kérlek téged,
tás. Rontásűző, zárt nap.
Segítő! Gonoszságot távol tartsd!
Házunk népét megáldjad!
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Nov. Népszokás

Időjelző, emlékeztető

11.

Rigmus:
‘Ki Mártonkor libát eszik, egész évben
nem éhezik!
Liba mellcsont, ha fehér – száraz havas
lesz a tél.
Márton lúdja, ha csúszkál –
Karácsonykor vízben jár.

Kisfarsang. Búcsújárás. Juhászok
elszámolása, tisztújítása. Lúdvágóvendéglátó. Negyvenes időjósló.
Gonoszjáró, asszonyi dologtiltó nap.

Mártonozó:
Adja Isten minékünk, hogy sok
Mártont megéljünk!
Jó erőben eltöltsük –
egészségben élvezzük.
Nem búval, nem bánattal
– hanem kövér libával.
Isten adjon szép napot!
Hozzá békét, búzát, bort.
Köszöntő:
Adjon isten jó estét!
Hoztam Márton vesszejét!
Ahány ága vesszőnek,
annyi bornyú tehénnek!
Ahány boga vesszőnek,
annyi malac emsének!
Ahány rügye az ágnak,
annyi monya a tyúknak!
Ahány arasz a hossza,
annyi arasz szalonna!
Legyen teli a verem!
Így legyen hát, Istenem!
12.

Kisfarsang. Leánybandázás. Leánymustra. Szerelemvarázsló este és
éjszaka. Időjelző nap.

Borús idő – enyhe tél,
fényes idő – kemény tél.

13.

Kisfarsang. Fonóházak, asszony
és lányhelyek közös berendezése.
Időjelző nap.

Zimankós őszutó – zöldülő télutó.

14.

Kisfarsang. Nagyfarsangig tartó
szövés-fonás időszakának kezdete.
Idő- és termésjelző nap.

Novembernek menydörgése, kövér
búza ébredése.

15.

Kisfarsang. Nagyvásár. Kovácsok,
fémművesek meg-kínálása.
Céggyűlés. Idő- és termésjelző és
vetőnap.

Ha már hideg az idő, répa éppen
elvethető.
Petrezselyem, sárgarépa – jövő évben
meghálálja.

16.

Kisfarsang. Téli felkészülés. Kémények tisztítása, reparálása. Tető
javítása. Zárt, dolognap.

Jól gyújtsad be a kemencét,
Brigit napig őrizd tüzét.
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Nov. Népszokás

Időjelző, emlékeztető

17.

Figyelmező:
Küszöbön túl gonosz járja, ház erejét
kiszívhatja. Tűznek-lángnak melegét,
ölelésnek melegét. Helyébe hoz hideglelést, betegséget, veszekedést.

Kisfarsang. Istállók takarítása.
Eladó lovak, marhák csutakolása,
gyógyítása.
Rontáselhárító és időjelző nap.

Csillagjelző:
Hullócsillag égen játszik, ha sok csillag
tisztán látszik. De ne örülj e látványnak, tiszta égbolt – jele fagynak.
18.

Kisfarsang. Vásározásra készülődés.
Leánykérés utolsó napja.
Zárt, dolognap.

Erzsébet-nap előestje, varázslásnak
jó ideje. Nagylány párját megláthatja,
kötésekkel megfoghatja.

19.

Kisfarsang. Nagyvásár ideje. Ló- és
marhavásár. Csikós és gulyásbál.
Időjósló nap.

Erzsébet fúvása havat szokott hozni,
Bitangló marhákat karámba kell kötni.

20.

Kisfarsang. Tavaszi torkos csütörtök Csízió:
„tükörnapja”. Fánk (csöröge, herőce) Száraz földre hullott hó,
sütése. Termés- és dologjelző nap.
Gabonának éppen jó.
Ekkor indulj rőzsét szedni,
Tűzvenyigét gyűjtögetni!

21.

Kisfarsang. Tavaszi sovány péntek
„tükörnapja”. Anyós vendéglátása.
Rontásűző és időjósló nap.

Máriának tiszta ege – tél havának
hideg jele. Kolumbin, ha eltakarja –
tél hidegét megolvasztja.

22.

Kisfarsang. Rokonjárás.
Otthoni zenés-táncos esti vígasság.
Védekezés tűz ellen. Időjósló nap.

Időjósló:
Hogyha éles holdnak arca, Cicelle már
jegét hozza.

23.

Kisfarsang zsíros napja. Vő-itató.
Legénybandázás. Muzsikások
fél-ünnepe. Időjósló nap.

Milyen idő Kelemenkor, olyan lesz
Pálforduláskor.

24.

Kisfarsang. Az év utolsó lakodalmas napja. Asszonyok kisfarsangja.
Katalin estéje. Asszonyi dologtiltó,
időjelző nap.

Emma ege, ha dördül, télnek fagya
megenyhül.

25.

Kisfarsang húshagyó. Nagyvásár. Bálozás. Bognárok ünnepe.
Dorottya „tükörnapja”. Asszonyi
dologtiltó nap. Kisfarsang vége

Csízió:
Ha Katalin kopog, Karácsony majd
locsog. Katalin nap, ha elmúlt,
Kisfarsangja is kimúlt.
Csúfolódó:
Aki párját nem lelte, Nagyfarsangtól
keresse!
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Nov. Népszokás

Időjelző, emlékeztető

26.

Karácsony böjtje. Kisfarsang hamvazója. Szentestéig bojtölési időszak. Ünnep utáni takarítás, égetés.
Időjelző nap.
Nagyfarsangig lakodalmi
és bálozási tilalom.

Időjósló:
Ha elolvad Kata hava, visszajön majd
Karácsonyra.

27.

Kisfarsang utáni lomtalanítás,
takarítás, égetés.
Bezárkózás kezdete.
Időjelző, zárt nap.

Időjósló:
Ha Andrásig havazik – megmaradhat
száz napig.

28.

Lombhullató fák kivágásának
kezdete. Téli tüzelő, maradék birs
begyűjtése. Termésjósló, zárt nap.

Termésjósló:
Virgil hava, ha magos –
búza lészen takaros.

29.

Fürdés, szépítkezés. Szerelmi varázslások, férjjóslás este és éjszaka.
Termés-varázsló, zárt nap.

Bűvölő:
András előtt kendert vetek,
hogy megtudjam, kihez megyek.
Korsó vízbe almát rakok,
másnap attól kedvest látok.

30.

Nagyvásár hete. Disznóvágás,
feldolgozás. Féreg-, rontásűzés.
Álomfejtés. Asszonyi dologtiltó.
Szerelmi varázsló nap.

Csízió:
Megérkezett jósló András – kezdődhet
a disznóvágás. Aki böjtöl egész napján,
párját látja éjszakáján.
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Búcsúztató:
Kisfarsang elmúlott, de mi azt nem
bánjuk, Vénlányok sirassák otthonmaradásuk!

Decemberi jeles napok
Advent
András-nappal visszavonhatatlanul véget ért a kisfarsang, és megkezdődött advent.
Nem a vásárlás és habzsolás ideje, hanem a szakrális készület, az elcsöndesedés hetei.
A régi ember gondolkodásában, szakrális gyakorlatában az esztendő adventtel kezdődött. A régiségben hathetes Advent adta elejét az egyházi évnek is. Ködösek a hajnalok, a rontást hozó sötét napok, de egyben a várakozás, a készület, a reménykedés időszaka ez. Egyre alacsonyabb pályán araszol kint a Nap, és mivel az élő fény kevés, ezért
szorong az ember. Száz és száz játék adta lehetőségét ismerte a régi ember, hogy az
ember összeszedje magát és fölkészüljön a Nap születésére, Jézus által személyesült
Karácsony titokzatos éjszakáján. A hajdani falu népe a sötétség adta szorongást, szórtságot, a betegségnek ágyazó rosszat a karácsonyi készület rítusaival oldotta, zavarta
el. Az ember testéből, lelkéből, s a rábízottak sokaságából is űzte a gonoszt, hiszen az
ő dolga volt a Teremtő akarata okán, hogy a jószág az istállóban, ólban, a kert, a mező,
az erdő, a vizek is épek maradjanak, rendezetten várják a gazdával együtt a csodát, a
„Nap téli fordulatát, Fény-Krisztus születését...” Éljük át mindannyian e gondolatok
mentén – mai viszonyainkhoz igazítva – a várakozást, a reménykedést, hogy Napfordulókor újból örülhessünk a fénynek, az új élet eljövetelének.
Az igazi Adventi Koszorú készítése
Az adventi koszorú készítése ma már elmaradhatatlan kelléke
a karácsonyi készülődésnek. Eleink koszorúikat, advent első
vasárnapján, családi körben készítették. A közös elfoglaltság
lecsendesítette lelküket, felkészültek a misztériumvárásra, ami
karácsonykor, Jézus születésének csodájával teljesedik be.
Az alapot fűzfavessző 8 ágából fonjuk, akkora koszorúra, amekkora az ölelésünk. Nem
véletlenül ilyen nagy, mert ez a Boldogasszony ölelését szimbolizálja. Nagyon fontos,
hogy szintén fűzfavesszőből két átlót rakjunk, 4-4 ágat, középen egymáson átbújtatva,
összefonva. A kereszt közepe népünknél az IGE, a teremtő kiáradó fényessége, szava.
Így lesz a koszorúnk: kör és kereszt. A keresztágakat kicsikét ki kell hegyezni, így megáll a koszorú szélébe bökve. A fenyőágakat V alakban szurkáljuk a koszorúfonatba
úgy, hogy a menet az óramutató járásával egyező legyen.
A koszorún szabályos négyzet alakban, az égtájaknak megfelelően szorították a fűzfaágak közé a gyertyákat. Ezek egyszínűek voltak és régen kizárólag méhviaszgyertyát
helyeztek ide, világoskék szalaggal átkötve. Világoskék az égbolt, Szűzanya köpenyének színe. A koszorú készítésénél az egész család együtt volt. Közben énekeltek, imádkoztak, elcsöndesült a lelkük. A körkereszt képe ISTEN pecsétje, ennek a szimbólumnak a megvalósítása rendezi lelkünket.
Már csak a közepe díszítése van vissza – ez Isten helye, itt lép be az életünkbe –
ide csipkebogyó ágakat illik beszurkálni, piros bogyó díszével. A csipkebogyó Istenfa, piros színe a vér, az élet szimbóluma. Eleink a koszorú gyertyáit tájolták
a négy fő égtáj irányába. Az sem volt mindegy, hogy a gyertyákat milyen sorrendben gyújtották meg: a rituális sorrend szerint a kelet-dél-nyugat-észak volt a megfelelő, hiszen maga a születés az esztendő északjának részén, a téli napforduló idején következik be. Minden vasárnap egyre több gyertyát gyújtottak meg. Advent
első vasárnapján a Kelet felőli gyertyát ebéd után sötétedéskor gyújtották meg.
Hétről-hétre egyre több gyertya ég és látjuk a szoba vagy konyha sarkait, ahol
meggyújtják a gyertyákat. Lelkünkben egyre érezzük a Fény, Jézus születését.
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ÖTLETEK:
– őrsi séta csipkebogyó kereséssel, dér csípte kökényszedéssel
– méhviaszlapokból gyertyákat tekerni
– koszorút megfonni
– „Mesék a szeretetről” című könyvből olvasni
– vajas aprósütemény/ mézeskalácssütés
– titkos barátot húzni, neki a következő összejöveteleken észrevétlenül
kedveskedni.
– Angyalka gyertyatartókat készíteni két egymásra tett 2,5 és 4 cm-es virágcserepecskéből.
A két alját kell egymáshoz ragasztani úgy, hogy a kisebbik cserép legyen
felfelé nyitva, az a feje. A nagyobbik cserép a ruha, mindkettőt fehér színnel
befestjük, az arcot bőrszínnel festjük fel és arannyal díszítjük a ruhát, hajat is
festhetünk. Papírból fehér szárnyakat vágunk és fel ragasztjuk. A felső cserépbe kicsi fehér vagy piros gyertyát rögzítünk (piramisgyertya)
– koszorúkészítés sógyurmatésztából, karácsonyi aprósütemény formákkal
lehet kinyomkodni, és egy sodort koszorúra rá tenni. Zöld, fehér, piros szalagokból akasztót fonni és ajtóra akasztani.

December 1.

Elza napja. Az Elza név az Erzsébet német változatának, az
Elisabethnek a rövidüléséből származik. Ezen a napon kezdték el hizlalni a karácsonyi pulykát, úgymond „tömésre fogták”.
Elza napja a meteorológiai tél kezdete lévén, a népi időjárásjóslásnak is tárgya.

„Elza-napi éles szél, négyheti széllel jár.”
„Ha Elza a szoknyáját meglobogtatja, negyven napig lobogva is hagyja.”

1. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő, Beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját, Vár a világ sóvárgva rád.
2. Megnyílt az ég harmatozva, Megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői, nyíljatok szét, Hozva Jákób fejedelmét!
3. Föld, virulj ki, hadd fakadjon Viruló zöld völgyönhalmon!
Nyílj ki, földnek szép Virága*, Dávid háza nagy Királya!
4. Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag*, Téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel, Napunk, fényességed űzze el a a sötétséget.
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December 4.

Borbála. A vértanúságot szenvedett ókeresztény Szent Borbála,
a keleti egyházaknál Szent Barbara, emlékében védőszentjüket
tisztelik a bányászok, a tüzérek, a tűzszerészek, a kohászok, az
ágyú- és a harangöntők, illetve a kőfaragók is. A tizennégy segítőszent egyike. A középkori városok tornyát gyakran nevezték el
Szent Borbáláról, különösen ha lőport tároltak benne, hogy a
robbanástól a szent megmentse. Borbála napja a népéleti szokáskultúrában dologtiltó is volt. Tilos volt varrni, fonni, sepregetni.
Ha csak hozzányúltak volna a szövőszékhez, fonó alkalmatosságokhoz, megbetegíthették volna a marhákat. A fonás és a varrás
helyett Borbálakor inkább tollat fosztottak. Sokan búzát csíráztattak, s annak zöldjéből Karácsonykor a következő év termésére jósoltak. Nem örvendtek a női látogatónak, ugyanis az egész
téli ünnepkörben szerencsétlenséget jelentettek. Nem csoda,
hogy helyenként seprűvel verték ki a Borbála napján érkező aszszonyvendéget. Az idegen férfi érkezését sem fogadták jókedvvel.
„Még elviszi a ház szerencséjét” – mondták. Ezen a napon nem
örvendtek az ajándéknak, de a kölcsönkérőben is szándékos
rosszakarót véltek felfedezni. Azok a lányok, akik Katalin vagy
András napján elfeledték a jövőbenézés praktikáját kipróbálni,
Borbála napján még megtehették. Ekkor cseresznyeágat vágtak
és vittek be a házba, vízbe helyezték, és figyelték, hogy kihajt-e
karácsonyra, mert ha igen, jövő évben férjhez ment a leány.
A jelenséget az öregek is figyelték, és az ág levelezéséből a következő év jó termésére következtettek.

ÖTLETEK:
– Cseresznyefa ágát vízbe rakni.
– Megismerjük-e level nélkül a gyümölcsfákat?
– Hangszerbemutató játék
– Fonás és varrás helyett Borbálakor tollat fosztottak, bort fejtettek
vagy búzát csíráztattak
- Az őszi időszak különösen szép meséi:
Kígyós Jancsi, Sárga kicsi kígyó, Kígyókirály gyűrűje, A halhatatlanságra
vágyó királyfi, Fehérlófia, Táltos Jankó, A szürke ló, Az álomlátó fiú
JÁTÉKOK:
● A kismanók ●
Szervezés: A gyerekek egy köríven helyezkednek el; az irányító a kör közepén.
A játék leírása: A tündér a kör közepén kezében tartja a varázspálcát, amelynek a kismanók engedelmeskednek. Amikor a tündér leereszti a pálcát – a
manók leguggolnak, és ha a pálcát jobbra vagy balra leereszti, a manók abba az
irányba mennek vagy futnak. Amikor a tündér felemeli a pálcát, a manók egy,
a játék elején kijelölt feladatot hajtanak végre, pl. fél lábon egyensúlyoznak,
vagy egy kézzel, egy lábbal egyszerre megérintik a talajt.
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● Kiskutyás játék ●
Szervezés:
Anyag:
Játék leírása:

Térdelőtámaszban szétszórtan helyezkednek el a gyerekek.
egy kosár, tele tárgyakkal (labdák, kockák, babzsákok,
ballonok, stb.), karikák
Az óvónő a kosár tartalmát szétdobálja. Minden kiskutya
térdelőtámaszban halad és igyekszik a legtöbb tárgyat összegyűjteni saját óljába (minden kiskutyának van egy karikája).
A játék végén a gyerekek leülnek, és számba veszik a tárgyakat. Az győz, aki a legtöbb tárgyat gyűjtötte. (Aratás időszaka).

● Fogatok ●
Szervezés:
Anyag:
Játék leírása:

December 6.

Két gyerekből áll egy-egy fogat, őket az indulási vonal mögött
kell elhelyezni.
karika (befogásra), indulási, érkezési vonal
Az elöl elhelyezkedő gyermek a ló, a hátul lévő a lovas. A ló a
lovassal egy karikával van összekötésben. Az óvónő jelére a
fogatok futással elindulnak az érkezési vonal felé. Ha a vonalat elérték, szerepet cserélnek.
(Keleti zodiákus: ló)

Miklós. Szent Miklós myrai püspök, a tengerészek, kereskedők, az
illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek és diákok védőszentje, ugyanakkora keleti egyházak máig legtiszteltebb
szentje. A legendás szent a középkorban a gyermekek, a hajósok
és a diákok patrónusa volt, de hozzá fohászkodtak a férjhez menő
lányok is. Szent Miklós napjára a népi hiedelem is kiemelten
figyel. Az asszonyoknak dologtiltó nap. A régi öregek szerint
Szent Miklós időjárása a karácsonyi időjárást is megmutatja.
„Szent Miklós ha megrázza a szakállát, Szép karácsonyunk
lesz.”„Ha Miklós napján hó esik, Vége az enyheségnek.”

Az elrabolt gyermek hazahozatala – legenda
Egy ember elindult Miklóshoz, hogy áldását kérje, hogy végre gyermeke szülessen.
Amikor odaért, a püspök már halott volt, így a holttestet takaró vászonból ereklyeként
magával vitt egy darabot. A következő év december 6-án a házaspárnak fia született.
A gyermeket a hetedik születésnapján arab rablók vitték magukkal. Egy év múlva,
ismét pont december 6-án, amikor a házaspár a Miklós-templomban imádkozott a
gyermekük megszabadulásáért, egy forgószél kerekedett, amely felkapta a fiút és
éppen a templom előtt tette le.
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ÖTLETEK:
Kiszáradt a diófa, és a különböző jókívánságokat, termésvarázslásokat tartalmazó
játékok
– Kinti, Mikulás kereső játék
– Gyertyakészítés
– Jégpálya
– Milyen ember a Mikulás? beszélgető kör
– Képeskönyvek nézegetése
– Éjjel jár...”Titkosan a titkosan...” halk hang /titkok, sejtések/
– Hol hallod a csengőt?
– Mikulás énekek, mondókák
– Mozgásos játékok /puttonycipelés, cseng a szán, elbújunk/
– Kik segíthetnek a Mikulásnak? – erdei állatok
– Ilyennek képzelem a Mikulást! – rajz elképzelés után
– Cipőfényesítés, csizmakikészítés
– Az első adventi gyertya gyújtása

December 7.

Ambrus napja. Szent Ambrus a méhészek és a mézeskalácsosok
patrónusa. A méhészek a szokásosnál is gondosabban foglalkoznak a kaptáraikkal, az áttelelő méhcsaládokkal, mert úgy vélik,
ettől függ a jövő évi mézelés. A korai középkorban úgy gondolták,
hogy a méhek szűzies életet éltek, ezért a méz szentelménynek
számított. A templomba szánt gyertyákat méhviaszból készítették, a búcsúkban nagy szerepet kaptak a mézeskalács-figurák.
A Bírák Könyve arról tanúskodik, hogy a méz képviselte az éltető
eledelt, a Példabeszédek Könyvében a bölcsesség szimbólumaként jelent meg. A méhek pedig a szorgalom és áldás jelképeiként is felbukkannak. A korai kereszténységben a méhkirálynőt
Krisztus szimbólumának tekintették. A méhektől származó viasz
magát Jézust jelentette. Az adventi időszakban fellobbanó gyertyák lángja Krisztus születésére emlékeztetett, a húsvéti gyertya
fénye Isten fiának világosságára utalt. A gyertya, mivel önmagát
fogyasztja, szintén Jézus halálára figyelmeztette az embereket.
A méz jelképezte az ékesszólást, Szent Ambrust és Clairvaux-i
Szent Bernátot méhkassal ábrázolták. Szent Ambrus szerint a
méhkas maga az egyház, a méhek az egyház tagjaiként jelentek
meg. A korai középkorban úgy gondolták, hogy a méhek szűzies
életet éltek, ezért a méz szentelménynek számított. A templomba szánt gyertyákat méhviaszból készítették, a búcsúkban nagy
szerepet kaptak a mézeskalács-figurák. Portékáik szakrális
üzenetet hordoztak, a decemberben tartott karácsonyi vásárokon
ők árusították a karácsonyfára aggatható mézeskalács figurákat.
Mindig jelen voltak a templombúcsúk helyszínein, tőlük vásárolták meg a gyertyákat, a viaszból készült szobrokat és az ún.
bábolvasót. Ez utóbbit a rózsafüzér mintájára kör alakú mézes35

kalács darabokból fűzték össze, a végére apró keresztet és szívet
tettek. A kegytárgy még a református lakosok körében is népszerű
volt. A kegyhelyek másik keresett „mézes” készítménye a viaszgyertya volt, amelyből több fajtát állítottak elő. Kedvelték a kegyképpel ékesítetteket. Olykor tekercsbe öntötték őket, az esti és
éjszakai ájtatosságokon ezekkel világítottak.

ÖTLETEK:
Mézeskalács betlehem készitése vagy templom

Alföldi Géza: Magyar ember
Légy óvatos, mint a róka,
Tiszta, mint a fehér rózsa,
Mint a tigris, olyan bátor,
Hűséged vedd a kutyától,
Szelíd, mint az őzek népe,
Gyors, mint a sas repülése,
Szorgalmas légy, mint a méhek,
Nemes, mint a telivérek,
Fáradatlan, mint a hangya,
Erős, mint a medve mancsa,
Derűs, mint az ég tavasszal,

December 8.

Olyan lágy, mint lágy a hajnal
Egyenes, mint az a nyárfa,
Vidám, mint a lepke tánca,
Nyílt, akár a nyári rózsa,
Nótás, mint a rét rigója,
Jó, akár a búzakenyér,
Liliomként buja fehér,
Merész, mint merész a sólyom,
Hangod, mint a gerle szóljon,
Nyugodt, mint a békés tenger,
Egy szóval, légy: magyar ember

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása.
A régi ember (még ma is némely vidékünkön az öregek) Advent
böjtjével, rorátés imamalmával, szokásjátékával, a szűzet varázsolta „izzóvá” lelkében, hogy a csillagnyi hites óhajtás a „szűzzé” változhasson, az Istenszülő Asszonnyá. Segítette ebben a
Szeplőtelenség, az Immaculata Conceptio, régi nevén „Asszonyunk
Máriának foganata” december 8-i ünnepe, amelyben az ősi
Boldogasszony hitünk a lehető legteljesebben volt (s van) jelen.
Hazánk a kereszténységnek talán e legmisztikusabb ünnepét a
legelsők között tartja számon.

Ez az ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint sokan hiszik.
Az elnevezés arra utal, hogy Mária már Anna méhében való fogantatásától mentve
volt az egész emberiséget terhelő eredendő bűntől. Az ünnep értelme felől időpontja
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(dec. 8.) is egyértelműen eligazít. December 8-tól szeptember 8-ig, Mária születésnapjáig (Kisasszony napja) kerek 9 hónap telik el. (Említésre érdemes, hogy nyugati
hagyományok szerint az ünnep szerzője egy magyar királyi vérből származó pap lett
volna.)
Boldogasszonyság – Babba – Ősanya
Musa te, ki nem rothadó zöld laurusbul
Viseled koszorúdat, sem gyönge ágbul,
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul
Van kötve koronád holdbul és szép napbul;
Te, ki szűz Anya vagy és szülted Uradat,
Az, ki örökkén volt, s imádod fiadat
Úgy mint Istenedet és nagy monarchádat:
Szentséges királyné! hívom irgalmadat...
(Zrínyi Miklós)
János apostol Jelenések Könyve:
Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold,
fején tizenkét csillagból korona.
Boldogasszony az ősi magyar hitvilágban.
A soknevű Istennő egyik neve. Szépen rá illeszthetők az évkörre.
Boldog Asszony, aki a kereket forgatja
Szép Asszony, a Banya, november eleje, Samhain
Szülő Boldog Asszony, a fényt világra segítő Égi Bába, Téli Napforduló
Gyertyaszentelő Boldog Asszony, a Leány, február eleje, Imbolc
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Víz Úrnője, Tavaszi Napéjegyenlőség
Babba, a Szerető, május eleje, Beltane
Sarlós Boldogasszony, Tűz Úrnője, Nyári Napforduló
Nagy Boldog Asszony, az Anya, augusztus eleje, Lammas
Kis Asszony, Föld Úrnője, Őszi Napéjegyenlőség.
Népünk hitében a Fény a teremtő erő és a Törvény a világban. Keletnek fordulva ezért
köszöntötték a régiek a Napot, s köszöntik ma is imával minden reggelen a gyimesi
csángók:
„Köszöntelek téged, Istennek szent igéje, Istennek szent rendelése, fényes világ,
Ki a fényes világot megfényesítetted, édes áldott Napom, adj szerencsés mai napot,
Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot, és minden jóra menendőséget...”
E teremtő és igazító fény örök asszonyi óhajtását Boldogasszonynak hitte és nevezte
népünk. Magot sóvárgó szeretőnek és fénymadártól foganó anyának tartotta őt. Hitte,
hogy ő Isten „szántóföldje”, ő a tenger csillaga, hogy róla vall az erdő, s őt mutatja a
rét és a virág, hogy ő van jelen minden csillagporos televény éjszakában, s a Holdban,
amely a vizek Úrasszonya. Ő a mindenek anyaméhe.
Boldogasszonyunk egyetlenségéről és szerepéről analógiás képi nyelven gyönyörűen
vall az ország minden vidékén több változatban is ismert régi imádságunk:
„Ég szülte Földet, Föld szülte fát, Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját, Bimbaja szülte virágát,
Virága szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Szűz Máriát,
Szűz Mária szülte Jézus Krisztust – Világ megváltóját.”
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December 12.

Luca előtti nap. Szeged környékén, vagy a Mura vidékén
régebben „Luca előtti nap”-nak titulálták december 12-én a
Gabriellák névünnepét. Ez gyakorlatilag abból állt, hogy a babonásabb gazdasszonyok kora reggel piszkafával megbolygatták az
ülőn szunnyadó tyúkokat, mert az efféle varázscselekmény jobb
tojókká és kotlósokká serkentette őket. Este azután már országszerte a másnapra átnyúló Lucázás sejtelmes öröme, várható
tréfás-bolondos meglepetése tartotta izgalomban a falvak népét.
Számos vidéken a legények bosszantó tréfákat űztek Luca előestéjén. Leszedték és elcserélték a lányos házak kapuit, szalmával
torlaszolták el a bejáratot, szétszedték a szekeret, majd a háztetőn
állították össze, vagy a kútba dobták.

December 13.

Luca napja. A naptárreform előtt – a Gergely-naptár életbelépése, azaz 1582 előtt – Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor volt a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal. Ezen
a napon elsősorban a tyúkok termékenységvarázslása volt a cél.
Az asszonyok számára ez a nap dologtiltó nap volt. Mosni az apró
jószág elhullása miatt, varrni a tyúkok tojó kedvének megtartása
miatt nem lehetett.

Az én tyúkom mindig kotojjon,tojjon, A szomszédoké meg csak mindig kárájjon!
Szőni-fonni sem volt szabad, mert az elszakadt fonál az élet fonalának szakadását
jelképezi. A lányok Luca-cédulát készítettek. A tizenhárom cédula közül tizenkettőre
egy-egy fiú nevet írtak, az utolsó üresen maradt. Mindennap kihúztak egyet a párnájuk alól, amelyik név karácsony estére maradt, olyan nevű lesz a férje. Az üres lap azt
jelentette, hogy jövőre még nem megy férjhez. A magyar néphitben élt egy Luca nevű
boszorkány, aki ezen a napon emberek és állatok kárát okozhatja. Az ilyen boszorkák
felismerésére kezdtek hozzá ezen a napon a lucaszék elkészítéséhez. A kis széknek
karácsonyig kellett elkészülnie, 13 vagy 7 különböző fafajta felhasználásával. Aki erre
a székre karácsony napján éjfélkor a templomban rááll, megláthatja, ki a boszorkány.
E naptól kezdődik a Luca-kalendárium. Karácsonyig minden nap megfigyelték
az időjárást, és abból következtettek a jövő év időjárására. Az elkövetkező napok a
12 hónapot jelképezték. Ilyenkor ültették a „luca-búzát”. Karácsonyra szépen kihajt,
díszíti az ünnepi asztalt. A kihajtott búza közepébe méhviasz gyertyát szúrtak, majd
világoskék szalaggal átkötötték (Szűz Mária lelki tisztaságát jelentette). Zöldje az
adventi remény beteljesülését, fénye a Megváltó érkezését volt hivatott hirdetni, maga
a búza pedig az élő kenyeret, egyben Jézust jelképezte. Ahogy nő a búza, úgy nő lelkünkben is a reménység, hogy meg fog születni Jézus, a Fény. Ismert szokás volt a következő évi termést is jelképező Luca-búza kelesztése. Az asszonyok egy lapos tálban
búzát csíráztattak a kemence mellett, és ha az szentestére szépen kihajtott, bő termés
volt várható. A zöld búzával aztán egyes tájakon a karácsonyi oltárt, máshol az ünnepi
asztalt díszítették, de volt, ahol az állatokkal etették meg, tej és tojásrontás ellen.
Férfiak, fiúk jártak házról házra jókívánságokat mondani, „kotyuzni”. A jókívánságok
fejében étellel, itallal kínálták őket. Ha ez elmaradt, akkor viszont átkokat szórtak
a házra.
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ÖTLETEK
– Luca napi kotyolás
– Luca napjától kell készíteni a Luca széket
– Játékos sorverseny: Zsákhordás, alma, dióhordás, ajándékosztás
csomagokkal, zsákbaugrás, mikulássapka váltó, mikulás zacskótöltő verseny,
virgácsátadó verseny
– képeslapokat varrni, cserepes virágot készíteni, mézeskalácsot sütni, gyertyát
önteni, sőt pinpongozni, csocsózni, malmozni és sakkozni is
– Lucabúza ültetés
– Ruhánkra, egyébre hímezni valami szépet
– Ajándékok barkácsolása karácsonyra
– Méhviasz gyertya készítése
– Molnárkalácsot is sütöttek az asszonyok, Luca napján sütötték meg
a szentestére szánt ostyát is, amit lisztből és vízből sütöttek, mindenféle
más hozzávaló nélkül. Egy recept: 1kg liszt, 40 dkg cukor, 1 késhegynyi
szódabikarbóna, 1dl olaj, 1/2 dl tej kell hozzá, de ha nem elég folyós a tészta,
inkább vízzel kell hígítani, mert a sok tejtől tapad. Bővebben: http://netfolk.
blog.hu/2013/12/20/karacsonyi_nepszokasok_7_az_ostyahordas
– gonoszjáró nap, védekezés a boszorkányok rontása ellen
– munkatilalom, pl. fonás. varrás
– fehér leples alakoskodás
– jóslások, varázsló eljárások pl.férj- és házasságjóslás
– időjárásjóslás hagymakalendáriummal
– Lucaszékhez különböző fadarabok, azokat megtapintani – megnézni – megkülönböztetni, hozzá illeszteni egy szeletet amelyen az évgyűrűk látszanak, és
a leveleket, esetleg termést is. Fényképezni – tablókat készíteni.
Kotyolóvers:
„Luca, Luca, kitty-kotty,
tojjanak a tiktyok!
Kitty-kotty, kitty-kotty,
Annyi csirkéjük legyen kendteknek,
Ahány csillag van az égen,
Ahány fűszál van a földön.
Kitty-kotty, kitty-kotty,
Száz malacot egy ólba.
Kolbászuk olyan hosszú legyen,
mint a falu hossza,
Szalonnájuk olyan széles legyen,
mint a mestergerenda,
Zsírjuk annyi legyen,
mint kútban a víz!
Annyi pénzük legyen, mint a pelyva,

Annyi csirkéjük legyen,
mint a fűszál,
Annyi tojásuk legyen,
mint égen a csillag!
Luca, Luca, kitty-kotty,
Tojjanak a tiktyok!”
„Heverő legyen tyúkjuk, lúdjuk,
borjazzon meg a tehénjük,
csikózzon meg a lovuk,
fiazzon meg az asszonyuk,
vas legyen fazekuk
cin legyen tányérjuk!
A lánynak szép mátkát,
a legénynek azon szerint,
Dicsértessék az Úr Jézus!”
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Mondóka:
Évi néni, jupiténi,
Effer, geffer, Juli néni,
Büdi banya, boszorkánya,
Boszorkányok hess!
Luca gombóc: Papírra írt neveket gyúrjuk bele gombócba. Dobjuk bele forró
vízbe, és halásszuk ki a leghamarabb a víz felszínére jövő gombócot. Amelyik
nevet a gombócban találjuk, olyan nevű lesz a jövendőbelink, vagy egy jövendő
jótevőnk. (Lányok csinálták.)
Luca fokhagymája: Aki Luca-nap estéjén, lefekvés előtt egy gerezd fokhagymát lenyel, távol tartja magától a boszorkányokat, a rossz szellemeket.
Luca hagymakalendáriuma: Tizenkét hagymalevélbe szórjunk sót, és attól
függően, hogyan nedvesednek át, megjósolható a következő év csapadékossága.

Karácsony
Eleinknél a Téli Napforduló (Karácsony) a sötét uralma végének, a fény, a tűz
újjászületésének ünnepe volt. Ezen kívül a Hétboldogasszony ünnepek is az évkör menetéhez, a természet rendjéhez, a tűz növekvő, vagy csökkenő erejéhez,
hatásához igazodtak. A karácsony az év tűzhöz leginkább kötődő jeles napja.
Karácsony szavunk eredetének egyik lehetősége a következő: vegyük ki a magánhangzókat a szóból! Marad: k r cs ny. Tegyünk a mássalhangzók közé „e” betűket:
kerecsen(y). A karácsony szavunk a kerecsensólyom szóból ered. A kerecsensólyom
nálunk, magyaroknál ősidők óta szent madár, fényhozó madarunk, a turul. A Fény
pedig maga Jézus. Karácsony napján eleink kerecsensólymot, napmadarat, röptettek, hogy „emelje a napot”, hozzon világosságot a legsötétebb napon. Más vélemény
szerint déli szláv jövevényszó – a kracun bolgár nyelvjárásokban a nyári és téli napforduló megnevezésére szolgál. A szó jelentése Téli Napforduló: kara = sötét, fekete,
csony = változik, fordul. Ekkor áll meg a sötét időszak növekedése és háromnapnyi
„várakozás” után újjászületik a fény. Jézus születésének ünnepét is azért tették erre
a napra a Niceai Zsinat döntésében, mert ő a keresztény világban a „fényhozó” - bár
hivatalos adat nincs születésének pontos idejéről. A régiségben – Molnár V. József
szóhasználatával – ifjú sólymokat reptettek e napon. A sólyom a közvetítő az égi és
a földi világ között, Isten hírnöke. A karácsonyi ünnepkörhöz tartoztak a ma már korábbi, Luca napi szokások is – például a tüzcsiholás – hiszen a naptárreform előtt ez
volt a napforduló ideje (Luca = lux = fény), egybeesett karácsonnyal. Ez volt az újév.
A karácsony másik jelképe a fenyő. A fenyő szóban megbújik egy üzenet, ami megmagyarázza, miért is ezt a fát tartjuk az ünnep legfényesebb jelképének. A szó jelentése
így is értelmezhető: FÉNY Ő. A fenyő személyiséget ölt magára, az életfa felékesítve
az év legsötétebb időszakában azt jelképezi, hogy a fény újra elérkezik a világba. Éjféli
misénél beharangozás előtt a régi ember nem lépett be a templomba, a falu elhalt papja misézett ott a lelkeknek (az ország számos vidékén a karácsonyi asztalon az elhunyt
hozzátartozók is terítéket kaptak). Kint nézte a pásztorok zajkeltését, az ostorpattogás, kolompolás látványával és hangjával az ő lelkét tisztította. Beharangozás után a
templomban a legények diót szórtak az oltárhoz tartó pap elé. A templomban a lucaszékről ilyenkor láthatták meg a pap szoknyája után kapkodó ördögöt vagy boszorkányt. Az éjféli mise úrfelmutatása alatt az istállókat, amelyekben friss búzaszalmán
állt a jószág, égi fény töltötte be, s a barmok megszólaltak, a család jövő évi sorsáról
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beszéltek; ha e mágikus percben szénát adtak a lónak, az táltossá válhatott. A kutak,
források és a patakok vize egyetlen pillanatra borrá vagy aranyosvízzé változott, s aki
ezt a pillanatot eltalálta, egészséget, szépséget ihatott belőle. Ebben merítették meg
azokat az almákat is, amelyek közül egy-egy a karácsonyi asztalra, mosdóvízbe (erről
mosakodtak vízkeresztig) és az állatok itatóvizébe került. Ekkor mutatta meg eredményét advent: Márton, Katalin, András, Borbála, Miklós, Luca napja andrásoló vagy
más jósló cselekménye. Az éjféli „misevégző” harangozással fejeződött be a napfordulás, a születés szent időszaka.
Népi mondóka
A Lucának híres napja
A napot rövidre szabja.
Téli mennydörgés,
Meglesz jó termés.
Zöld karácsony rossz,
Fehér húsvétot hoz.

December 21.

János-nap ha borús,
A termés igen dúscin
legyen tányérjuk!
A lánynak szép mátkát,
a legénynek azon szerint,
Dicsértessék az Úr Jézus!”

Tamás napja. Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol.
A hagyomány szerint Pünkösd után Jézus külön megjelent neki.
Innen a szólás: “Szent Tamás szolgája vagyok”, vagyis akkor
hiszem, ha látom. Az ekkor vágott jószág hája, a “Tamásháj” nem
avasodik meg, háját benedekhagymával és lasztikomgyökérrel
összekeverve betegségre használják. Elsősorban kelések, nehezen
gyógyuló sebek, kisgyermekek kiütéseinek a kezelésére használták. Az e napon leölt disznó sózott véréből is célszerű volt eltenni,
mert a köszvényt tudták vele gyógyítani. A karácsonyi ételeket e
napon szentelik. A disznóval a régi ember az öreget, az elmúlt esztendőt ölte meg önmagában is: áldozott, innen a tor, az ünnepi
lakoma. Minden esztendőben kétszer tette ezt: a fény születése
előtt, s farsangkor a mindenek megújulását előzően. Egyes vidékeken a Tamáshájat tömjénnel, szenteltvízzel, vegyítve használták. A Mura vidékén viszont úgy hitték, ezen a napon nem szabad
disznót vágni, mert aki ezt teszi, annak Tamás minden évben
megöli valami jószágát. Sokan mézet szenteltettek Tamás napján,
mivel az egész évben használható baromfibetegségek gyógyítására. Göcsejben úgy tartották, aki ezen a napon disznót vág, annak
minden évben valamilyen háziállatot kell vágnia ezen a napon,
mert különben a jószágok közül elhullik valamelyik. Időjárásjóslásra is felhasználták a Tamás napján leölt hízót, úgy tartották,
ha nagy lett a mája, csikorgós lesz a Karácsony. Jósoltak a frissen
esett hóból is, mert ha Tamás reggelére beborította a tájat, boldog
és békés Karácsonyt ígért. A férjhez menő lányoknak Tamás előestéjén célszerű volt az udvaron a vállukkal rázni a kaput, mert ha
ilyenkor kutyaugatást hallottak, biztos kérőre számíthattak, sőt
az ugatás irányából várhatták a jövendőbelit. Ha pedig elalvás
előtt férfi alsóneműt rejtettek a párnájuk alá, minden valószínűséggel megálmodták a vőlegényük személyét.
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ÖTLETEK:
Disznóvágások napja – süssünk kolbászt, pároljunk káposztát
Kerek a káposzta – népijáték
Készítsünk gyógyító kenőcsöt, gyógyteát
Fohász a nemzetért
(Magyar, szeresd a magyart!)
Kérlek Uram, Magyarok Istene!
Oldd fel az átkot, mi lelkünk rágja,
s végre a gonosz gyűlölet tere
Édenkert legyen – béke oltára;
ahol barátként öltünk karba kart,
s hirdetjük: testvér, szeresd a magyart!
Ne hagyd a gyilkos haramiáknak,
hogy hatalmuk soká tobzódjon még!
Hisz’ kárt tesznek falunak, országnak,
pusztulás jön és egy kegyetlen vég.
Hallgasd a kínt, a bánatot, a jajt;
Istenem, Uram, gyógyítsd a magyart!
Dúsgazdag rablók sertepertélnek,
hogy melyik „törvényt” tárgyalják előbb;
s igás baromként hajtják a népet,

December 24.

ráuszítva sok mohó vámszedőt.
Barbárság vad tengerén hol a part,
ahol nem bántja senki a magyart?!
Uram, kérlek, ezt ne tűrd el tovább:
bölcsek helyett, hogy tuskók döntsenek,
s tönkretegyék értékeink sorát!
Majd hont árulva alkut kössenek,
és ránk hozzák az elsöprő vihart;
Uram, védelmezd tőlük a magyart!
Hogy kivesszünk – ne engedd Istenem!
Sok hasznost, szépet s jót adunk mi még.
A szeretet átsegít mindenen,
boldogabbá válik a Föld s az Ég.
Most tombol fölöttünk – űzd el a bajt;
könyörgök Uram: áldd meg a Magyart!

Ádám-Éva napja, Szenteste. Így érkezett el a régi faluban
december 24-e, Ádám és Éva bűnbeesésének napja, az esztendő
legsötétebb ideje. A böjt még szigorúbb lett; de a délelőtti misék
után már kántálók csapata járta az utcákat. Először a legkisebbek
mentek világos öltözetben, őket a nagyobb gyerekek csapata követte, estefelé már a serdülők öltöztek a Fény színeibe, s ők készítették
mindenki lelkében a születés szalmaágyát. Fokozatosan kivilágosodott a falu, s éjféli misére már az öregek ismagukra öltötték
valamilyen ruházatukkal a születés fényes jelét.

„Az ember, mert hittel tette dolgát Isten kegyelméből a Szűz része lett, öle, méhe
a születni készülő Fénynek, aki közel kétezer esztendővel ezelőtt Isten fiaként
közénk jött, hogy életével láttassa a Törvényt; de aki a kezdetek óta létezik, s aki ma
is, minden esztendőn Karácsony éjfélén újra meg újra bennünk, Boldogasszonnyá
változott népében világra szépül.”

Karácsony vigíliája, más néven böjtje, Ádám-Éva napja az adventi időszak utolsó
napja. Ezen a napon járnak a betlehemesek (betlehemezés), a kántálók (karácsonyi
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kántálás), ekkor adták elő a paradicsomjátékot, a pásztorok (pásztorok karácsonyi
vesszőhordása),ekkor fejeződik be az ostya hordás és a kilenc napja tartó szentcsaládjárás. E napon a hagyományoknak megfelelően készítették el a karácsonyi
asztalt. Jellegzetes karácsonyi ételeket ettek ilyenkor. Az ételek maradékát, az ún.
karácsonyi morzsát nagy becsben tartották és különböző mágikus célra használták
fel. A karácsonyfa állításának szokása valószínűleg protestáns, német eredetű szokás
a 19. században honosodott meg hazánkban. Korábban ún. termőágat vittek a házba.
A karácsonyi hiedelmek és szokások legfontosabb időpontja karácsony éjszakája.
Ekkor van a legnagyobb szükségünk a fényre, ezért születik közénk ezen a napon
Jézus, a Fény. Ő minden esztendőben közénk születik, megszületik a szívünkben, ha
felkészülünk rá. E napon a régi ember szigorú böjtöt tartott. 24-e előkészület a másnapi ünnepre. Később alakult úgy, hogy karácsony napjának előestéjén már elkezdődik az ünneplés.
ÖTLETEK:
– Kántálás, betlehemezés, szentcsaládjárás, ostyahordás, pásztorok karácsonyi
vesszőhordása
– Karácsonyfa-állítás
– Karácsonyi asztal terítése este
– Olvasás
– Betlehemes játék, Bábos betlehemes, énekes betlehemes játék
– Mákos guba készítése
– Bableves főzése
– Halak megismerése képekről
– Éjféli mise
A karácsonyfadíszek jelentése:
A fa tetejére csúcsdísz kerül, ami Jézust jelenti. A girlandok a kígyót szimbolizálják, a bűnbeesést és az egész emberi sors elindítóját. Az angyalhaj és a szalma
a Kisjézus jászolát szimbolizálja. A dió és az alma a tudást és a bölcsességet
jelenti. Az alma, amellett, hogy a bűnbeesés jelképe, a Tudás fájáról származik.
A mézeskalácsdíszek, ha ember figurájúról van szó, a porból lett és tűzpróbán
átesett embert jelképezik. A gyertyák jelentése a szentháromság, a test (viasz),
szellem (láng) és a kanóc (lélek) hármassága. Jelképezik Jézus születését, azaz
a fény eljövetelét is.

Karácsony böjtje
A karácsony böjtje hamvazószerda és a nagypéntek mellett a legszigorúbb, de örömmel vállalt böjti nap. Ilyenkor reggelire csupán kenyeret és olajba áztatott savanyú
káposztát ettek a jó katolikusok.
A karácsonyi ételek mágikus jelentősége a néphitben
Szinte minden karácsonyi ételnek volt mágikus jelentősége. A bab, a borsó, a mák
a bőséget biztosította, a fokhagyma védte az egészséget, a rontás elhárítására diót
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használtak, a méz az egész életet édessé tette. Egyes vidékeken karácsonykor a kútba
dobtak egy almát, vízkeresztkor kihúzták és a család közösen elfogyasztotta, hogy az
új esztendőben egészségesek legyenek. A hal(pénz) az anyagiakért volt felelős.
A karácsonyi vacsora
Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma. A falusi ház legjobban tisztelt
bútordarabja mindig is az asztal volt. Az asztal alá szalmát helyeztek el, a betlehemi
jászolra emlékezve és emlékeztetve. Az esthajnalcsillag megjelenésékor ülnek
hozzá az ünnepi vacsorához. A szenteste vacsorája is böjtös volt valaha mindenhol:
sóba-vízbe bableves (vagyis zsíros rántásnélküli!) és legfeljebb mákosguba. A szépen
megterített asztalra minden hagyományos ételt odakészítenek, hogy senkinek ne
kelljen felállni az asztal mellől, vagyis a következő évben is tartson össze a család.
A mai szokásokkal ellentétben az asztal beterítésére mindig jelentős, ünnepi alkalomkor került sor. Karácsonykor piros csíkos abroszt tettek fel, melynek színe az örömöt
jelképezte. Sőt az ünnep hangsúlyozására helyenként két-három abroszt is fölterítettek, mégpedig a nap járásával megegyezően,amit ezenkívül csak egyszer használtak:
tavasszal az első marék vetőmagot ünnepélyesen ebből szórták ki a földre. Az ország
különböző területein más-más divat volt a karácsonyi asztal terítésének módjában, de
abban mindenütt megyegyezett, hogy a karácsonyi abroszt varázserejűnek tartották.
Ebből vetettek, hogy áldás legyen a termésen, gyógyításra is használták: a nyavalyatöréses beteget terítették le vele.
A szentestét a házigazda köszöntötte be. Egy vékába, zsomporba tett mindenféle vetőmagból egy keveset, meg egy kis csomó szénát is és az asztal alá helyezte, hogy abba az ünnepi asztalról a morzsák beléhullhassanak majd vagy a csirkék
elé vetették,vagy rontás elűzéséhez használtak. Szétvágtak egy almát, és abból minden családtag evett egy szeletecskét, s ha az életben valamikor eltévednek, ha
erre gondolnak, biztosan hazatalálnak majd, hogy jövőre is egészséges és összetartó
legyen a család. Egészen a 19. század közepéig általános volt az is, hogy ezen az estén
nem feküdtek ágyba, hanem a házban (szobában) földre szórt szalmán aludtak,
miután hazajöttek az éjféli miséről, vagy ahol templom nem volt, a haranglábtól, ahol éjfélre csengettek.
Nem hiányozhat a hal, esetleg a pulyka, a mákos, diós édességek, az alma. A hal pikkelyei, a mákszemek a jövő évi bőséget, az alma és a dió az egészséget jelképezik. Sok
helyen mézbe mártott fokhagymát is ettek, ezzel pedig az egészséget varázsolták be az
életükbe. Egy-egy diót dobtak a szoba sarkaiba is a ház angyalainak. Sokan ilyenkorra
időzítik a disznóvágást, így aztán töltött káposzta, hurka-és kolbászhegyek ékesítik az
asztalt és terhelik a gyomrot. A diós és mákos bejglivel már csak a szemünket kenegetjük, mert csak az kívánja.
Amíg karácsonykor és más ünnepeken a fő fogáshoz tartozott a pulyka vagy más szárnyas, újévkor nem szabad baromfit enni, mert az hátrafelé kapar, tehát az újévben
lemaradást okoz. Ezért ajánlatos ilyenkor a disznó, mert az az orrával előre túr. Innen
ered az új évi malac fogyasztásának szokása, vagyis malacot újévkor és nem szilveszterkor kell enni.
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December 25.

„Begyütt Jézus a házamba, Házam közepén megálla.”
Ez a karácsony ünnepének a lényege. Mit jelent? A házunk,
a szívünk, s Jézus a szívünkbe született bele. Az Ő fénye jött
a szívünkbe. Ez a nap örömünnep.

ÖTLETEK:
https://www.youtube.com/watch?v=o4tvEFbjDi4 Ó, ha Magyarországba
Üdvöz légy, kis Jézuska, üdvöz légy, ó kisbaba
Miért fekszel a jászolba, a hideg istállóba?
Hol a fényes palota, hol a kényes nyoszolya,
Hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge?
Ó, ha Magyarországban, Bicske mezővárosban
//:Jöttél volna világra, akadnál jobb országra. ://
Mert adnánk jó mézecskét, vajas, édes tejecskét
//:Szükségedet megszánnánk, párnácskánkba
takarnánk.://

December 26.

Kenyerünkből testedet, a borunkból véredet,
//: Jövelé a szerelem, jövelé a szerelem.://
Ó, ha Magyarországban, jöttél volna világra
Ó, ha Magyarországban, jöttél volna világra
Mézecskénkből igazad, növelé a madarat
//:Szabadulás madarát, a magyarnak magyarát.://
Ó, ha Magyarországban, jöttél volna világra
Ó, ha Magyarországban, jöttél volna világra

István napja. István az egyház első vértanúja, államalapító
királyunk, Szent István névadó szentje. Az István név latinul
Sanctus Stephanus, nem (csak) azt jelenti, hogy Szent István,
hanem Szent Korona. A magyar nyelvterületen a leggyakoribb
keresztnevek közé tartozott az István. István napján a rokonok,
szomszédok, ismerősök énekkel, verssel köszöntötték fel az
István nevű ismerőseiket. A szokást „istvánozásnak” is nevezték.
Néhol, elsősorban a határon túli magyarságnál, máig élő szokás. Az István köszöntőket a megfelelő nevekkel behelyettesítve
más névnapokon is énekelték. Van, ahol a bort a köszöntők viszik magukkal, a gazdasszony kötelessége hájas-, tepertős- sajtos
pogácsa elkészítése.
István napja a regölés fő időpontja. A szövegek részint népi
eredetűek, részint műköltői vagy félnépi alkotások. A névnapköszöntők énekelt és vers köszöntők, melyek a parasztság körében a 18. század második felében terjedtek el.Napján zabot és sót
szenteltetett a régi falu népe, s regősök járták a házakat. Isten
tisztelet után „istvánoltak: zeneszóval, rigmusokkal köszöntötték
föl az Istvánokat.
„István napja ma vagyon, ugrik a bak fagyon.”
Hazánkban sok helyen él az István- és a János-napozás szokása.
A szomszédok és barátok december 26-án és 27-én felköszöntik
az Istvánokat és a Jánosokat. Tekintettel arra, hogy e két férfinév
igen népszerű hazánkban, az István- és János-napi köszöntés a
karácsonyi ünnepi ciklus fontos része: baráti ünneplő alkalom,
mikor az ismerősök meglátogatják egymást, és munkaszüneti
nap lévén, a terített asztal mellett elszórakoznak. Sok helyen ez a
mai napig kántálással és kötelező módon áldomással jár. December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása. Ezen
a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap
megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak.
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Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor. A két szent napjához,
különösen is Jánoshoz gyógyító népszokások kapcsolódtak:
a templomban bort szenteltek, amit egész évben orvosságként
használhattak – a karácsonykor szentelt almához hasonlóan.
A boros gazda is Szent Jánoshoz fohászkodott, mikor pincéjét zárta: „Szent János áldása maradjon a hajlékon is, meg az elmenőkön is”. Ha azonban az italozók Szent János áldomását itták, az
az összejövetel végét jelentette. István napja összekapcsolódott
Szent István emlékével az István napi köszöntők szövegében
éppúgy, mint azok nevében, ti. a „Szent István pohara” névben.
A tréfa, nevezetesen a „kötözés” sem hiányzott e névnapozásokból, amikor is a látogatók éjnek idején keresték föl a névnapost,
akit aztán az ágyhoz kötözve köszöntöttek föl. Sok helyen azonban nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is járták a házakat
énekeikért cserében ajándékot várva, noha e versikék sokszor
helyi eredetű és ezért igen egyszerűek – de vannak nagy körben
elterjedtek is:
„Serkenj fel, kegyes nép, mert most jön a hajnal, aranyszál-tollakkal repdes, mint
egy angyal. Ingó-bingó zöld fűszál cifrán felöltödzik, liliom-rózsába meg is törülközik. Amennyi füszál van tarka mezőben, mennyi csepp viz van a tenger medribe,
annyi áldás szálljék szent János fejire!”
December 27.

János napja. Szent János evangélista ünnepe. E naphoz a borszentelés szokása kapcsolódott, mely a borvidékeken máig él.
A szent bornak is – mint minden egyéb szentelménynek –
mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, hogy ne romoljon el a bor.
Szólásként él a Szent János áldása, a búcsúzáskor megivott utolsó
pohár borral kapcsolatosan. A János név gyakorisága és a karácsonyi ünnepkörben való naptári helye miatt is kedvelt névünnep. Tápén a házi ájtatosságok végeztével elhangzó ének, amit az
összegyülekezett hívek szoktak énekelni:

Szent Jánosnak szép kegyes áldása. Szálljon ezen tisztességes házra. Mint régenten Úr Jézusé szállt apostolokra, úgy szálljon le mireánk is édes mindnyájunkra

Sok Szent János napokat vígan megélhess,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes,
Az ég harmatja szívedet újítsa,
Áldások árja házad elborítsa.
Te néked minden öröm holtig adassék,
S amellett semmi bánat ne barátkozzék,
Légyen éltednek virága mind kinyílt szíved ne
szenvedjen semmi sebes nyílt.
Végleg az egek várát nyilván szemlélhesd!
Ott aztán az életed jobbra cserélhesd!
Az úr a boldog életből részt adjon!
A szentek serege közébe fogadjon!
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A Jánosnak azt kívánom, hogy a pénzben
térdig járjon. Búja-baja ne legyen, ezen a
szép ünnepen!
„Adjon Isten áldást, békességet,
E házban mindenkinek örvendetességet!
Elgyüttünk mi István (János) első estéjire,
Kigyelmeteknek ha nem vagyunk terhire.
Elmondhatjuk-e?”
Ha a kérdésre a háziak beleegyezőleg válaszoltak, akkor közös köszöntőt mondtak.
Pl.:
„Engedje meg az Isten, hogy sok István
(János) napját érjen a jövőben.
Legyen annyi pénze, akárcsak a köles,
gabonája, búzája legyen egy öles!
Legyen messze földön híres a jószága,
áldja meg az Isten minden bő áldása.”
„Örvend az ég vígassággal, dícséretekkel,
Ragyog ez nap sugarival tiszta fényekkel.
A csillagok derülnek, derülnek,
Oly már messze kerülnek, kerülnek,
Minden angyalok örülnek, ma zengedeznek.
Dicsőséges Szent János (Szent István) is veszi
hárfáját,
Pengedgeti, pengedgeti kedves nótáját.
Azt kívánom szívesen, szívesen,
Hogy az Isten éltesse, éltesse,
Testi lelki áldásokkal szerencséltesse.”

1. Serkenj fel, kegyes nép, mert most jő az
hajnal, aranyszál tollakon repdes, mint
egy angyal.
2. Szent János viseli ragyogó orcáját, e nemes ház felett tartja vitorláját.
3. Éljen sok időket,
sokezer napokat,
minden bánat nélkül
töltvén el azokat!
(MNT II. 877. sz.)
Drávaszögi János-köszöntő:
János felvirradtál ma neved napjára,
Serkentsd ki álmodban hangos citerádban.
Kívánom, hogy éljünk több János-napokat,
Bú és bánat nélkül való hónapokat.
{7-258.} A te esztendeid sokra terjedjenek,
Hetvened vagy nyolcvanad évekre menjenek,
Szívemből kívánom amíg tart életed,
Isten szent lelke maradjon veled.
(Lábadi 1988a: 307–308)

Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplői karácsony este éjfélig járták a házakat. Kifordított bundát
viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak. A kispásztor
vitte a betlehemi jászolt. Énekeket adtak elő, majd a végén adományokat vártak a ház
urától.
Ostyahordás
Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte, a kántortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora
fontos része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek. Az Ipoly
menti falvakban is legtovább élő népszokás volt a karácsonyi ostyahordás. A negyvenes években a kántortanító megsüttette vagy megsütötte az ostyát, a gyerekekkel szétküldözgette, amiért cserébe lisztet, babot, kolbászt és más élelmet kapott. Pereszlényben az ostyahordók az alábbi köszöntővel vitték az ostyát:
Ádám első atyánk dicső szent ünnepét,
Akik megélhették karácsony szent bőjtjét
Élhessék vígan Krisztus születését!
E kis ajándékot hosztam szeretettel.

Igaz becsülettel,
Ahogy a kis Jézusnak vitték a báránykát,
Mi is azonképp horgyuk a szent ostyát.
Kedves tanítónknak ő engedelméből
Kivánunk mi békét tiszta szívünkből.
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Ipolyhídvég:
{7-239.} Mikor az úr Jézus világra született,
Először is mihozzánk hasonló gyerek lett,
Mint mennyei mester tanított sok jóra,
Most az ostyaszínbe testét nekünk aggya.
Hoszták a pásztorok sajtot, báránykákot,
Mi is azonképp horgyuk az ostyákot
Szájjon erre a házra
Az Isten áldása.
A Tápió mente néhány falujában is szokás volt az ostyahordás. Mendén az ostyát a
kántor vagy a felesége sütötte. Karácsony előtti héten a gyerekek vitték szét. Többszínű ostyát is sütöttek, fehéret, zöldet, pirosat, sárgát. Ostyahordó versük:
Öröm és békesség legyen ura e háznak,
mit isten angyala mondván pásztoroknak,
Én is pásztorként hoztam az ostyákat,
Fehér ostya jelzi Krisztus tisztaságát,
a zöld szín az ő ártatlanságát,
{7-241.} Piros, érettünk szent vére hullását,
Sárga, keserű poharát és halálát,
Ezeket mondván, az Urnak nagy hálákat mondok
és boldog ünnepeket kívánok!
(Barna 1985b: 747)

Molnárkalács-sütővas
mintái (Bődi Erzsébet
nyomán)

A kosárból kivették a háziak az ostyákat, és helyébe rakták az adományaikat a kántornak, lisztet, kolbászt, babot, bort, esetleg pénzt. A széthordásért a gyerekek pár
fillért kaptak. Nemesviden, Somogy megyében a mendeihez hasonlóan színes ostyákat hordtak {7-242.} szét a 15–20 éves legények. Versük ugyancsak az ostyák színét
magyarázta. Az ostyahordásból származó jövedelem korábban a tanítók díjlevelébe
foglalt járandóság volt, akárcsak a Balázs- és Gergely-napi koledálásból származó
adományok.
ÖTLETEK:
– fűzfa vesszőket ( kb 4-6 ) összekötni egy szál virággal a felső végében, verset
megtanulni és a lányokhoz suprikálni járni szépen dalolva. A lányok apró
süteményeket/ falatokat készíthetnek a fíúknak.
– dal az Aprószentekről
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A betlehemezés
A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztériumjátéka. Ez a
több szereplős, dramatikus játék a karácsonyi játékok legrégibbike: a 11. századtól
kezdve van róla adat, akkoriban templomokban adták elő. A betlehemezés Luca napjától, de egyes vidékeken még korábban kezdődött. Eredetileg templomokban, majd
később házakhoz járva adták elő a gyerekek ezt a kedves kis játékot. A pásztorjárás
szereplői karácsony este éjfélig járták a házakat, kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak. A betlehemezők, az angyalok
és Mária is legények voltak általában, de Mezőkövesden lányok adták elő a játékot.
Gyakran állatok is szerepeltek benne, a gyermek Jézust pedig élő kisbabával jelenítették meg. A mendikálás elnevezése (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő
jellegére utal, szintén gyerekek kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek
a házakhoz és némi harapnivaló vagy egy kis pénz fejében karácsonyi énekeket énekeltek. Karácsony ünnepét betlehemezés, szentcsalád-járás, „bő-kovács” játék vezette
be az advent fontos tartozékaként. Karácsony előestéjén mindig vittek magukkat veszszőt is, ezekből húzott ki a gazdaasszony pár szálat, majd finoman megütögette vele az
állatait, hogy egészségesek maradjanak. Hegyhátvidéken napfordulati pásztortáncot
jártak a betlehem körül. A Szeged-Alsóvárosi templomba a századfordulón még az éjféli misére dudaszóval pásztorok vonultak be, ketten közülük gedát és bárányt hoztak,
s adtak át a miséző papnak, s a jószágok átadását napfordulati tánc követte, amelyet
mindenki járt, s dudaszó kísért.
ÖTLETEK:
– Bábok, jelmezek, bölcsőcske elkészítése a misztériumjátékokhoz
– Szövegek, énekek megtanulása
– A jó-rossz, szegény-gazdag ellentét igen egyszerű, szemléletes formában
mutatkozik meg a játékokban. A tréfát a pásztorok szolgáltatják, akik félreértik az angyal latin szavát.Tudatlanok, de jószívűek, és csekély javaikból
szívesen adakoznak.
– Betlehemezés, jászolkészítés, jelmezek, család- és idősotthon-látogatás
Eljött a szép karácsony, aranyozott kis szánon,
ozott diót, mogyorót, jó gyerekeknek valót.
Kiskarácsony, nagy karácsony kisült már az én kalácsom?
Hogyha kisült adják ide! Ne fáradjanak többet érte!

Elmenetelkor pedig a következő versikét mondják el:
„Az ég ölelkezett ím akkor a földdel,
Az egy igaz Isten az emberiséggel,
Új hit, új reménység szállott a szívekbe,
Lelki békesség és áldás a hívekre.

Áldott, áldott, ki jött az Úrnak nevében,
Hozsánna, dicsőség a magasságos mennyben!
E földön meg legyen hát végre már békesség,
Az emberek között örök testvériség!”
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Az Ipoly menti falvakban mindenütt szokás volt a betlehemezés. Az Alsó-Ipoly
menti betlehemezésnek 5 szereplője volt. A Kubó tréfás, nevettető bojtárnak öltözött figura. Szakállas volt, kifordított báránybőr kucsmát viselt és ködmönfélét, vállán hátizsákot, kezében botot. A többiek fehér rojtos, bő szárú gatyában,
piros szalaggal átkötött ingben mentek, a fejükön papírból készült püspöksüveg, a kezükben csörgősbot volt. A betlehemvivő nyakszíjon hordta a betlehemet. Engedélykérés után – a Kubót kivéve – bementek a házba, meggyújtottak
két gyertyát a betlehem előtt. Karácsonyi énekeket énekeltek, a csörgősbottal
adva meg az ütemet. A karácsonyi ének után kiszóltak a Kubónak, akivel megkezdődött a tréfás párbeszéd:
Vezető:
Kubó:
Vezető:
Kubó:

– Kubó! Voltál Betlehembe?
– Hol a tehenbe?
– Kubó tudsz keresztet vetni?
– Mit kereket vetni? (próbálgatja a kerékvetést).

Ipolyvarbón karácsonynap előestéjén járt a két angyal, öregapó, és aki a
betlehemet vitte. Csizmában voltak, kifordított báránybőr sapkát viseltek.
A betlehemet deszkából készítették. A jászol mellé szalmát is tettek, s a betlehemet
szentképekkel díszítették. Engedélykérés után az alábbi köszöntőt mondták:
Eggy nagy vigaságos örömöt hirdetek,
Mer a Krisztus Jézus szűztől született.
Mennyei királyunk kösztünk megjelenik,
Aki jövendöltetik.
Majd a közismert „Pásztorok keljünk fel...” kezdetű éneket énekelték.
Tréfás párbeszédre is sor került, a szobába szólították az öreget:
– No, gyűjj be te öreg!
– Jaj fijajim de nagy finyességet látok!
– Betlehem az öregapó!
– Be-he-he?
– Nem be-he-he, Betlehem!
Végül adománykérő éneket énekeltek:
Kolbász, odal, szalonna,
Pásztoroknak jó vóna.
Ó, ó, ó, É, é, é,
A kenyér mindennapi,
A kalács csak ünnepi,
Úgy lehetnye jóllaknyi,
Hotyha anna valaki.

Ó, ó, ó, háromesztendős toklyó,
A bográcsba vóna jó,
Abba vóna hagyma, só,
É, é, é, ety kulacs bor amellé.
Kolbász, oldal szalonna,
Pásztoroknak jó vóna.
É, é, é, a kenyér mindennapi.

Kolbászt, szalonnát, kalácsot kaptak, majd boldog ünnepeket kívánva mentek
tovább (Csáky 1987: 38–39).
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A betlehemezés változata a bábtáncoltató betlehemezés, mely a Balaton környékén, a Felső-Tisza-vidéken és Esztergom környékén, de szórványosan másutt is
előfordul. A templom vagy jászol alakú betlehemben mozgatják az angyalt, ördögöt, Heródest, pásztorokat, halált, adománygyűjtőt stb. megjelenítő figurákat.
ASSZONYOK: (bent a szobában énekelnek) „Ó boldog Betlehem, Jézus szent
városa…”
BETLEHEMES CSAPAT: (kintről csenget) Szabad-e a betlehemi kis Jézuskát
hajlékukba bevinni?
ASSZONYOK: (bentről) Szabad!
KATONA: Gyorsan, frissen készítsd gazda házadat, Mert most jönnek
a pásztorok, Kik nagy örömet hirdetnek. Állj félre te banya, sárkányfülű kofa,
Takarodj a sarokba, ne nézz rám, mint a vasvella, Nem azért jöttem, hogy
szemedet, szádat nézzem, Hanem angyal által küldött kis Jézuskát hirdessem!
Ének: (mialatt kint és bent énekelnek, az angyalok behozzák a betlehemet)
Pásztorok ne féljetek, utánam siessetek, Betlehembe menjetek és ott lesz a
helyetek, Nektek éjfél tájában, a barmok pajtájában, ökör, szamár jászolában
üdvözítőnk született.
I. DADÓ (köszön, vers) Jó estét kívánok a jólelkű házigazdának! Nem látták az
én kedves pajtásomat? Hegyet-vőgyet bejártam, még a szomszéd pajtában is
jártam, Végre a boros pincében megtaláltam. Gyere be Te kedves pajtásom!
II. DADÓ (köszön, vers) Húsos-gombócos, hippentős-huppantós, Szerelmetes
jó estét kedves pajtásom! Nem láttad a vén, kedves öregapánkat? Hegyet,
völgyet, Tornát, Baranyát, Még az Óperenciás tengeren túl is jártam, Mire
végre a könyökös szívafánál megtaláltam. No, gyüjjön be, öregapám!
ÖREG DADÓ: (köszön, vers) Adjon az Úristen pirköcés-pörköcés, Apró pogácsás, vörösboros jó estét, kedves Fiaim! Hát Ti itt benn eszesztek-iszosztok,
vendégeskedte-te-tek. Erről a vén, suttyogós szakállú öregapátokról Meg sem
emlékezte-te-tek?! Mit nem néznék ezzel a gircses-görcsös botommal Kilencvenkilenc bocskorszíjat hasítanék a hátatokból!
I–II. DADÓ: Engedj, engedj öregapám! Inkább kilencvenkilenc lapostetű
mássza meg a kegyes szakállát!
ÖREG DADÓ: Engedj… Engedj… az öreg mindig csak engedj...? Utóvégre az
öregből semmi sem lesz! Három fertály hétre, feküdjünk a földre!
Ének: Pásztorok, hol vagytok, talán mind alusztok, Gyorsan frissen keljetek,
Jézus előtt legyetek, Ma született a kis Jézus, vígan örvendezzetek.
Üdvözlégy Mária, Istennek szent anyja, áldott vagy, boldog vagy, szent fiadat
Szűz méhedbe hordoztad.
KATONA: Glóóória!
I. DADÓ: Hallod Pajtás, angyal mondja Glóóória!
KATONA: Glória inekszerzis (in exelcis) deo!
II. DADÓ: Nem az pajtás, Mária keresi szent fiát
Közben mindhárman kényelmesen felcihelődnek.
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ÖREG DADÓ: No, mit álmodtatok édes Fiaim?
I. DADÓ: Hát én azt álmodtam, hogy a háziasszony ollan ügyes szakácsné,
hogy még a mosogató rongyot is belefőzte a húsos káposztába… he… he…
Hát Te Pajtás, mit álmodtál?
II. DADÓ: Tudjátok én azt álmodtam, hogy a nagylány ekkora nagy kolbászt
tekert a nyakam köré! (mutatja) Hát Te vén öregapám mit álmodtál?
ÖREG DADÓ: Édes gyermekeim én meg azt álmodtam, hogy ez a tisztes-séges
házigazda az asztal alól kivette és odanyújtotta nekem a butykost! Meg azt is
álmodtam, hogy az égen megjelent egy fényes csillag, és ment, ment Betlehem
felé, ahol megszületett a Messiás!
Ének: (bábok táncolnak) Ó, gyönyörű szép…
Ki az, aki mi fölöttünk ily nagyot kiáltott? Ez a szózat angyaltól és a világ fiától,
Szívünkbe megháborodott, földre lehullott, Betlehemnek határába, rongyos
istállócskába Bé vagyon takargatva posztócskába.
Ének: örvendezzünk, Betlehembe menjünk ajándékokkal,
Ma született Isten fia, egy kis dedecske, Atyáinktól régtől fogva várt kis dedecske.
Ének: Mennyből az angyal… ének 1-2 versszaka.
Ének: Vígan zengjenek citerák, Jézus született Harsogjatok gyors trombiták,
Isten-ember lett, Ki értünk hordozá és méhébe fogadá, Ezért Gábriel arkangyal
áldottnak mondá.
Ének: örvendetes ez nap, mert válságunkba Született a Jézus egy istállóban,
örvendezzünk, vigadjunk, eljött Messiás! örvendezzünk, vígadjunk, eljött
Messiás!
Ének: Hallod-e Te Lackó, mi a dolgod, Melyet a mennyei követ mondott Hol
született légyen Betlehembe. Jézus a megváltónk, ember testben. Hol született
légyen Betlehembe. Jézus a megváltónk, ember testben!
Ének: Elindulának és el is jutának, Szűzmáriának jójcakát mondának.
Sokszor éneklik, amíg ki nem mennek a szobából.
...
A betlehemezésből kivált jeleneteket is főként advent és karácsony idején játszották el. Egyik változatát bölcsőskének, bölcsőjárásnak nevezik. Szereplői –
egy fiú kivételével, aki József szerepét játssza – mind lányok. A Máriát alakító
lány bölcsőt visz magával. Pereszlényben (Hont m.) az alábbi éneket énekelték:
Midőn a Szűz bepólyázza gyermekét, gyermekét,
Midőn a Szűz bepólyázza gyermekét, gyermekét,
örömében így kezdé el énekét, énekét:
Ó, én szerelmes magzatom,
buj-buj-buj, buj-buj-buj,
aludj, szívemnek öröme,
csuj-csuj-csuj, csuj-csuj-csuj!
Nem alhatok, édesanyám,
jaj-jaj-jaj, jaj-jaj-jaj,
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mert érkezett a szívemre
baj-baj-baj, baj-baj-baj.
Mi bajod hát, ó gyönyörü
Jézusom, Jézusom?
Mondd meg nekem, te anyádnak,
Krisztusom, Krisztusom!
Látod, anyám, az egeket
elhagytam, elhagytam,
és egy rongyos istállóba
szállottam, szállottam.

A bölcsőjárás a szálláskeresés-jelenet változata. A szálláskeresés mint a paraszti ájtatosság egyik megnyilvánulása Szentcsalád-járás néven ismert a magyar
nyelvterületen. Karácsony előtt kilenc napon át általában egymáshoz közel lakó
család viszi egymáshoz a szentképet vagy szobrot. Énekelnek, imádkoznak, és
másnap reggelig a háznál hagyják a képet vagy a szobrot. Jellegzetes énekük első
versszaka:
Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet ád.
Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja őt, ki égnek s földnek Ura.
(Olaszfa, Vas m.; MNT II. 351. sz.)
A betlehemezésből önállósult pásztorjelenet dunántúli változatára példa a vassszilvágyi pásztorozás. Az 1960-as évek végén egy szegényebb, többgyerekes
család három, tíz éven felüli fiaiból kerültek ki a szokás szereplői. Rossz ruhákat,
bundát vettek magukra. Engedélyt kértek a háziaktól, hogy lehet-e pásztorozni.
Ha megkapták, az egyikük bement és elkezdte:
Hopp taljás jó estét kedves házigazda,
Tericcse asztalát fehér abroszával.
Nem tuggya miféle pásztorok lepik
meg a házát.
Hű posztor a helyem!
Bemegy a második:
Hopp taljás jó estét kedves házigazda
Hol az a szitykes, szutykos szolgáló
leánya?
Később jöttem vóna, kurugla már

egybeégett vóna!
Hű posztor a helyem!
Végül bemegy a harmadik is:
Hopp taljás jóestét kedves házigazda
Akkorát zikkentem, zökkentem a kentek ajtajába,
Ha hat mázsa lelkem lett vóna még az
is kipottyant vóna.
Hű posztor a helyem!

Ezután együtt énekelték:
Elaluttunk az erdőbe,
Üzenet jött a fülünkbe,
A madarak énekeltek,
A vadak meg zengedeztek,
Hideg télbe, meleg nyárba.
Köpüljünk a Jézuskának tejecskét,
vajacskát.
Főzzünk neki lisztecskét, darakását.
Jobb ez a gazda, mint a másik

Jól tartott bennünket
Sonkával, szalonnával,
Sonka, kolbász, szalonna,
pásztoroknak jó volna,
ha a gazda nyújtana,
Egy icce bor melléje,
Pásztoroknak köllene.
ha a gazda töltene.

Ezután boldog karácsonyi ünnepeket kívánva az adományok átvétele után
továbbmentek (Tátrai Zsuzsa gy.1966).
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A regölés
A regösök István napjától, december 26-tól újévig járták a falvak házait és a háziaknak énekekben adták elő a jókívánságaikat: egészséget a család minden tagjának, bő
termést, az eladósorban lévő lányoknak pedig jó férjet kívántak. Már a középkori okleveleink is emlegetnek „regösöket”, többet név szerint is, de a szokás ennél jóval régibb.
A regölés refrénjében (Haj, regö rejtem…) ősi rítusok maradványát fedezhetjük fel.
A regölés a téli napforduló, a karácsony táji népszokások egyik legértékesebb hagyománya, egyike a Iegrejtelmesebb szokásainknak, melynek eredete, elemei, célzata –
sok kutatás ellenére sem világos még előttünk. A „reg” szó hevületet jelent, és a táltos
extázisára, rejtekezésére utaló kifejezés. Kora reggel járták végig a regösök az utcákat,
és köszöntő gyermekek; aztán szomszédok, rokonok, komák. Székelyföldön „megénekelik” egymást a nagycsalád különvált tagjai, énekes köszöntővel keresik föl „az öreg”
házát. A regösök csapata vízkeresztig járta a falut. Pogány-keresztény alakoskodók
voltak.

Állatbőrbe öltöztek, láncosbottal, köcsögdudával, dobbal zajongtak, zenéltek,
„moccantottak”. Különösen a lányos házakat keresték föl, egyebek között farsangi
esküvőre regélték egybe a fiatalokat. Bevezetőjükben megnyugtatták a családot, hogy
nem rablók, hanem Szent István szolgái. A csodaszarvasról, tiszta forrásról, pázsitról
daloltak, majd termékenységet varázsló jókívánságokat mondtak a gazdának és háza
népének. Ahol eladó lány volt, ott legénnyel regölték össze, hogy mielőbb bekössék
a fejét. Befejezésül az ősi refrént énekelték: „hej regő rejtem”. A szarvas a bőség,
a termékenység jelképe. Az évenként lehullatott és újranövesztett agancsa révén egyetemes jelkép, az örök megújulás, újjászületés szimbóluma. A regölés és a hozzákapcsolódó rítusok alapján a csodaszarvas a téli napforduló égboltjának jelképe. A csodaszarvas szarvai közt a Nap, majd az azt helyettesítő gyertyák a megújuló, újjászülető
fényt jelképezik, egyben a hosszú életet, a halhatatlanságot szimbolizálják. A regösénekek pogány, csillaggyertyás agancsú csodaszarvasa keresztény vonatkozásban a
karácsonykor megszülető Krisztussal azonosul. A felhőből alászálló szarvas tehát égi
követté válik - Krisztust jelképezi. A mitikus csodaszarvas a magyarságnak új hazát
mutatott, a csodafiú szarvas, vagyis Jézus Krisztus az égi hazát nyitotta meg mindnyájunknak. (Források: Kalendárium - Molnár V. József, Balogh Júlia: Szent Mihály havától Kisasszony
haváig)

A regösének a regölés legmeghatározóbb eleme, részei:
Beköszönő – A regösének mindig ezzel kezdődik („Kelj fel, gazda, kelj fel, szállott
Isten házodra”)
Jókívánságok – Az első részben a regösök a ház népének jó egészséget, vagyont
kívánnak („Adjon az Úristen ennek a gazdának két szép ökröt…”)
Misztikus jelenet – általában a csodaszarvasról, vagy Szent Istvánról („Amott
keletkezik egy sebes patak, legeltetem juhaim, csodaszarvasnak ezer ága-boga…”)
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Összeregölés – ilyenkor a házban lakó fiatal lány és egy legény nevét egy énekben
említve összepárosítják őket („Itt is mondanának egy szép leányt, kinek neve volna,
Nagy Gizella volna…”)
Záradék – ebben a részben gyakran utalnak a regösöknek adandó jutalomra, továbbá megátkozzák azt, aki nem ad adományt. („Sarokban a zacskó, tele van százassal,
fele a gazdáé, fele a regősöké”) Minden versszak között elhangzik a „Haj regő rejtem
regő-rejtem” refrén.
Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő
énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Énekes köszöntőházaló szokás, melynek keretében egyházi eredetű, félnépi és népi karácsonyi tematikájú dalokat adtak elő az engedélykérést követően. A betlehemezés a misztériumjátékok rokona, népi változata, a Szent Család szálláskeresését, a kis Jézus születését,
a pásztorok és a napkeleti bölcsek imádását jelenítik meg. Elsősorban a felnőttek
jártak kántálni este, az éjféli óráig.
ÖTLETEK:
Köcsögduda, láncos bot készítése a regöléshez; regölés intézményekben, köztéren, utcán, járművön
Rokonaink meglátogatása
Megkérdezték: „Szabad-e kántálni?”, vagy „Dícsértessék a Jézus Krisztus, möghallgatik-e az angyali vigasságot?” Engedély után elkezdik:
Avé Marija,
Gracija pléna!
Így üdvözlé Máriját
Krisztusnak választott anyját.
Együttünk mink kántálni, kántálni,
Nem köl münket bántani, bántani.
Aggyanak egy darab kóbászt
Mink is husztunk fülit, farkát.
Eregy szógáló nézd mög azt a pujkát
Nem vákta é el a gujány a nyakát?
Hallom hogy zörgetik a kúcsot, pézt akarnak anni
Ha huszast annak e se fogjuk vönni.
December 24-én délben kezdik. Egyházi karácsonyi énekeket énekelnek, a
„Csordapásztorok midőn betlehembe...”, „Mennyből az angyal...”, „Pásztorok,
pásztorok...” kezdetűeket. Mielőtt megkapják az adományt, esetleg a következő
verset mondják:
Én kis morzsa gyenge rózsa, Nem jártam még iskolába,
Mégis tudom azt a verset, Kis Jézuska ma született Jászolba.
Kelenyén a kántálók a „Mennyből az angyal...” kezdetű éneket énekelték, a
kisebbek pedig a következőt:
Mikor én kis gyermecske vótam,juhok után jártam. Egy piros almácskát
találtam,aszt is az istenkének szántam,szájjon erre a házra az Isten áldása.
Dícsértessék a Jézus Krisztus!
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Erdélyben és a bukovinai székelyek között is kedvelt karácsonyi kántáló ének
a „Paradicsom közepibe...” kezdetű. Szépkenyerűszentmártonban a gyerekek
három óra tájban mennek kántálni, a felnőttek este hattól éjfélig. A gyerekek
az ablak alatt kint énekelnek, a felnőtteket, ha kint is énekeltek, behívják és
megkínálják. Az ének előtt beköszöntőt mondanak. A gyerekek az alábbit:
Áldom, magasztalom seregeknek urát,hogy megadta élnünk ez karácsony napját.
Áldjo meg az Isten e háznak gazdáját,kedves gazdasszonyát és minden családját!
Boldog karácsonyi ünnepeket kivánunk.
Egy másik kántáló szöveg (kellékek: kifordított kabátok, láncosbot, kucsma, tarisznya)
Ének: Menjünk, menjünk.
Mind: Szabad-e elmondani a karácsonyi köszöntőt?
Gyerek: A karácsony itt vagyon, üdvözöljük hát nagyon!
Mind: Isten áldja meg ennek a háznak a gazdáját, Csűrét, kamráját és minden jószágát!
Gyerek: Adjon Isten minden jót az új esztendőben, Fehér kenyér dagadjon
Fűzfa tekenőben. Bor, búza, kolbász Legyen mindig bőven.
2 gyerek: A patikát felejtsük el, Az új esztendőben. Rontom, bontom, haragszom, Újévre csak azt mondom: Ne legyen jó napja több, Mint háromszázhatvanöt! (Kintről kopogás hallatszik.)
Mind: Komámuram bújjék be Mi jót hozott újévre?
Gyerek: (Öregnek öltözve) Komatálat, bablencsét, Kívánok jó szerencsét. Cifra
bundát, cifra szűrt, Teli pincét, teli csűrt.
Mind: Fehér cipót, piros bort, Decemberre disznótort!
Gyerek: Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben.
Mind: Vegye el mind a nem jót Ez új esztendőben. Mitől félünk mentsen meg,
Amit várunk legyen meg Ez új esztendőben. Látom a gazdának szíves jó szándékát
Kezében forgatja a pénzes kassza kulcsát. Nekünk is juttat belőle Egy - két
forintocskát. (Egy gyermek körbejár vállára vetett tarisznyával.)
Mind: Nosza, nosza jó gazda, jó gazda Bocsáss minket utunkra. Házadra,
magadra szálljon Isten áldása! Boldog ünnepeket kívánunk!
Ének: A hajnali harangszónak.
Karácsonyi Kántálás
Én kis morzsa gyenge rózsa,
Nem jártam még iskolába,
Mégis tudom azt a verset,
Kis Jézuska ma született jászolba.
Áldom, magasztalom seregeknek urát,
hogy megadta élnünk ez karácsony napját.
Áldja meg az Isten e háznak gazdáját,
kedves gazdasszonyát és minden családját!
Boldog karácsonyi ünnepeket kivánunk.
( Bukovinai Székely) Paradicsomjáték
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Paradicsomjáték
Témája: a teremtés, bűnbeesés, Jézus születése, mely még a 20. sz. közepén a
székelyek, az erdélyi reformátusok és az anyaországban élő németek körében élő
hagyomány volt. Németországban napjainkig fennmaradt, mint népi misztériumjáték. A hazai német paradicsomjátékok egy része Hans Sachs reneszánsz szövegéből
került a hagyományba. A századforduló körül bányászcsoportok németül, magyarul
és szlovákul adtak elő paradicsomjátékot, magyar volt a felsőbányai paradicsomjáték,
más néven Ádám–Éva játék volt.

Paradicsomjáték

Csobánolás

Szentcsaládjárás

Mendikálás

Csobánolás
Az egyik legarchaikusabb elemeket őrző, a csíki betlehemessel rokonítható népszokás, mára a népcsoport összetartozásának szimbólumává vált. A betlehemes játék
vallásos jellege, adománygyűjtő és szórakoztató szerepe mellett korunkban főként
a bukovinai székelységhez való tartozás kifejezése, a hagyományok éltetése a célja.
A játékban szereplő Mária és az angyal öltözetében a bukovinai női népviselet jelenik
meg, a pásztorok maszkja még kereszténység előtti pogány elemeket idéz.
Szentcsaládjárás
A 20. század elejéről származó katolikus szokás: a hívek minden nap más házhoz visznek egy a szent családot ábrázoló képet, majd imákat mondanak, és kisebb szertartásokat mutatnak be. Szentcsaládjárás karácsony előtt kilenc nappal, tehát december
15-én kezdődik. Kilenc napon át kilenc szinte szomszédos család viszi egymáshoz a
Szent Család képét vagy szobrát. Az utcán a „Szállást keres a Szent Család...” kezdetű
énekkel vonulnak.
A pásztorok karácsonyi vesszőhordása
Az egész Ipoly vidékén elterjedt szokás volt. Ipolyhídvégen karácsony vigíliáján
egész nap jártak a pásztorok vesszőkkel, melyből a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat, azért, hogy az állatai a következő évben egészségesek legyenek.
Az ún. aprószentek vesszőért a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A veszszővel a gazdasszony megveregette a teheneket. Tavasszal a gazda az ekére tette, hogy
jobban húzzanak az állatok.
Ipolyvarbón a pásztor az alábbi köszöntőt mondta:
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok kendteknek!
Mulassák kentek Krisztus Urunk születése napját
Több jóval, kevesebb búval!
Aggyon Isten országunkba bort, búzát,
Csendes békességet, Holtunk után léleküdvösséget,
E szó mondásom!
(Csáky 1987: 44)
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A varbói asszonyok kötényükkel annyi szálat húztak ki a csomóból, amennyi kijáró
állatuk volt. A vesszővel megveregették a disznópásztort, hogy egészségesek legyenek
a disznók, a tehénpásztort nem, mert akkor rúgós lett volna a tehén.
Paláston hosszú nyírfavesszővel járt a tehén-, disznó-, kecskepásztor. Aprószenteknek hívták a vesszőt. Kötényükkel húzták ki, majd rácsapdostak a pásztor lábára, hogy
így táncoljanak a borjúk, báránykák.
A Tápió környékén mindenütt ismert, ma már kihalt szokás volt a pásztorok karácsonyi vesszőhordása. A pásztorok hosszabb, rövidebb köszöntőt mondtak, a gazdasszony a kötényével húzott ki vesszőt. Úriban, ha a kihúzott vessző ágas volt, azt
mondták: „No, bornyas lesz a tehén!” A kihúzott vesszőket a szobában a sarokba tették. Alkalomadtán ezzel verték meg a rossz gyereket, de azt tartották, hogy az ilyen
gyerek nem lesz keléses. Galgamácsán a vesszőnyalábokból ugyancsak a kötényével
húzhatott a gazdasszony. Ezzel megveregették a pásztorokat, hogy a jószág egészséges
legyen. A Hortobágy vidékén karácsony napján keresték fel a pásztorok a gazdákat.
Karcagon a nyájjuhászok köszöntötték a gazdáikat, akik azután megvendégelték őket.
A hajdúböszörményi köszöntésnek nem volt állandó szövege. Kunmadarason kántálásnak nevezték a szokást, mely megegyezett a karácsonyi kántálással. Együtt ment a
juhász, a kondás, gulyás és a csordás. Az „Istennek szent angyala...” kezdetű éneket
énekelték. Nagyivánban különösen azokat a gazdákat keresték fel, akiknek egyúttal
névnapja is volt.
December 28.

Aprószentek napja. A bibliai történetre emlékezve (Heródes
király Betlehemben megölette a fiúgyermekeket, hogy elpusztítsa
a megszületett megváltót. A frissen vágott vesszővel való ütögetés
egészségvarázsló szerepet töltötte be. A szokás az ókorig vezethető
vissza. A rügyező vesszővel való megverés termékenységet okoz.
Fiúk, fiatal férfiak vesszővel, termőággal ütögették meg a gyerekeket és az asszonyokat, olykor az istállóban az állatokat, egészségvarázsoló mondóka kíséretében.(netfolk.blog.hu/2012/12/28/
december_28_aproszentek_napja_de_mi_az_a_suprikalas)

Keléses ne legyen,egészséges legyen, Az új esztendőben friss legyen!
A mondókák a kelések, betegségek elűzésére szolgáltak:
„Szófogadó, jó légy
Ha lenek küldenek, főnek menj,
Ha főnek küldenek, lenek menj,
Ha vízért küldenek borért menj,
Ha borért küldenek, vízért menj,
Egészséges légy, friss légy, keléses ne légy!”
Aprószentek Mondókák
Mustármagot jöttem kérni,
Tessék engem jól elverni.
(Babus 1976: 118)
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Dicsértessék a Jézus Krisztus
Ajtó mögött állok,
Mustármagot várok,
Ha nem annak, úgy elmegyek,
Törjön be a kemencéjek.
(Istvánffy 1911: 299–300)
A gazda közben vág egy darab ágat vagy vesszőt a gyümölcsfáról, s azzal veri meg
a gyerekeket abban a hitben, hogy akkor a gyümölcsfa is jobban fog teremni.
A gyerekek diót, tojást, pénzt kaptak. Volt, ahol a felnőttek megkérdezték a
gyerekeket, például Nagyivánban:
– Hányan vannak az aprószentek?
– Száznegyvennégyezren.
– Hát az apostolok?
– Tizenketten.
Aki nem tudott válaszolni, vagy nem felelt azonnal, azt megvesszőzték
(Barna 1979)

December 31.

Szilveszter. Az esztendő utolsó napja, Szilveszter, a néphit
szerint mágikus erővel bír, és számos, az emberi életre, az állatállományra és a termés bőségére vonatkozó szokást, hiedelmet
von maga köré. A lányok gombócfőzéssel, ólomöntéssel tudakozódtak jövendőbelijük neve, foglalkozása után, vagy férfinadrágot
rejtettek párnájuk alá, hogy megálmodják ki lesz a vőlegényük.
Ha pedig sótlan pogácsát sütöttek, és azt az egész napi böjtölés
után elfogyasztották, álmukban biztosan megjelent a várva várt
igazi. Szilveszterkor fontos szerepe van az éjféli zajkeltésnek,
amit manapság kongózásnak, csergetésnek, pergőzésnek, nyájfordításnak neveznek főként a nagyobb városokban a sokszor
hajnalig tartó éktelen dudaszó, meg a hangos mulatozás helyettesít. Régen azért keltették a zajt, hogy mindenki felébredjen,
és az újesztendőben szorgalmasan dolgozzon, másrészt, hogy a nyáj
az újév beköszöntekor a másik oldalára forduljon. Ekkor ugyanis
bízni lehetett az egészséges szaporulatban. Ezért aztán a nagyobb
fiúk – vagy sok helyütt a falusi pásztor – végigjárták a házakat, és
kolompolással, ostordurrogtatással riasztották fel a háziakat és az
állatokat. Pálinkával, borral, süteménnyel kínálták, és különböző
ajándékokkal jutalmazták meg őket. Bővedestének is nevezik a nagy
evés-ivás miatt. Kicserélték az utcakapukat, a patakon át pallókat
raktak, a lányos házak tetejére szalmaköteget vittek, hogy azzal
jelezzék az eladólányt. Az udvarokban engedélykérés után a dudás fújta az „Óh szép Jézus...” kezdetű éneket, mialatt a többiek
karikás ostorral pattogtatva, csengővel, kolomppal és egyéb lármázóeszközökkel szaladgáltak. A háziaktól pénzt vagy kalácsot
kaptak.
Szokás volt a szilveszteri kántálás.
Ha Szilveszter nyugszik széllel, Az újév derűvel kél fel.
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Moldvában és Gyimesben házaló dramatikus előadásban a búza élettörténetét mondták
el, ostorokkal, kolomppal zajongva. Bővebben: http://netfolk.blog.hu/2013/12/29/
oevbucsuztato_hejgetes_uralas_harsogtatas_az_mi#more5716776
A felnőttek, legények körében élő hagyományból a két világháború között már a
gyerekek s végül a cigányok adománykérő szokása lett. A szilveszteri kántálást másnap az újévköszöntés követte. Országszerte elterjedt egyházi eredetű kántáló ének az
„Újesztendő vígságszerző...” kezdetű, mellyel éppúgy jártak köszönteni szilveszter
napján, mint újévkor. A legények subában, kiütött tetejű sipkában jártak kántálni.
Az arcuk elé papírmaszkot tettek, amelyre szakállt, bajuszt ragasztottak.
Szilveszteri hejgetés
A moldvai csángók szokása. A hejgetés a búza élettörténetét mondja el a mag
elvetésétől a kenyér elkészültéig. A hejgetés célja az új esztendőben a gabona, a kenyér
mágikus úton való biztosítása. Résztvevői legények, akik elsősorban a lányos házakat
keresik fel. A mondókát ostorok csattogása, harangszó, furulya, dob és a köcsögdudához hasonló „bika” hangja kísérte. A hejgetés a búza élettörténetét mondja el a mag
elvetésétől a kenyér elkészültéig.
ÖTLETEK:
– Ólomöntés
– Lencsefőzés
– Pogácsasütés
– Szerencsét kívánni, megénekelni – Szövegeket megtanulni
– Malacot sütni
– Tüzeskerék engedé
– Aranyvízben mosakodni: gazdagság, épség, szépség
– Gombócfőzés – 13 gombócból tizenkettőbe egy-egy férfinevet tartalmazó
kis papírcetlit tettek a lehetséges jövendőbelik nevével, és amelyik gombóc
először feljött a víz tetejére, az rejtette a leendő férj nevét. Ha a gombóc üres
volt, abban az évben a lány nem számíthatott komoly kérőre.
– Nyájfordítás
– Hagymakalendárium elkészítése is, mely abból állt, hogy 12 gerezd fokhagymába sót tettek, és éjszakára állni hagyták.
– Az éjféli zajkeltésnek – kongózásnak, csengőzésnek, pergőzésnek – ezen a
napon fontos szerepe van. Részben azért, hogy mindenki felébredjen és az
újesztendőben szorgalmasan dolgozzon, másrészt azért, hogy a nyáj az újév
beköszöntésekor a másik oldalára forduljon. Ezért a nagyobb fiuk végigjárták
a házakat, és kolompolással, ostorpattogtatással riasztották fel a jószágot,
hogy megforduljon. Úgy vélték ugyanis, hogy ezzel biztosítják az állatok
szaporaságát, és egészségét. Kolomp, ostor – az óév elriasztására ( jó hangosan használni).
Bor, búzát, barackot, kurta farkú malacot, Kocsijuknak kereket, hordójuknak
feneket, hogy ihassunk eleget. A jószágnak eleséget, takarékos feleséget, holtig
tartó egészséget, az élőknek megmaradást, a holtaknak feltámadást, adjon az
Úr Isten. (Elődeink inkább az évszakváltásra koncentráltak erősebben, azokat
búcsúztatták-ünnepelték, így a szilveszteri és újévi népszokások egyáltalán nem
tekintenek olyan nagy múltra vissza, mint amilyenre először gondolnánk.)
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Decemberi napokhoz fuzodo szokasok
Dec.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

1.

Kelmések, szűcsök, díszművesek
fél-ünnepe, vására. Cégek gyűlése.
Időjelző, zárt nap.

Hogyha enyhült az idő,
Karácsonyra hideg jő.

2.

Nagyvásárhét vége. Állatok téli
szállásának takarítása, rendbe
hozása. Zárt, dolognap.

Jótanács: Kölcsönt házból ki ne adj,
ajándékot ne fogadj! Állatokat ne vegyél, ígéretet ne tegyél!

3.

Boglyák rendezése, lekötése.
Takarmány ellenőrzése, tárolásának
megoldása. Rontásűző, takarító,
rendrakó dolognap.

Rítus: Tollfosztás és borfejtés, kisöprés
és portörlés. Mosott ruhát ne száríts…
kint! Mert viszketés hozhat rád… kínt.

4.

Fémművesek fél-ünnepe. Luca-naphoz hasonló. Káposzta savanyítása.
Női dologtiltó, rontásűző,
termékenység-varázsló nap.

Jóslás: Borbála ág vízbe rakva, Karácsonyra kivirulva. Ifjú lánynak azt
jósolja, közeleg már házassága.

5.

Legénygyűlés. Legénybíró választás.
Beavató és bandázó. Karácsonyi
járás kigondolása.
Zárt, dologtiltó nap.

Bandázó: Legénybandák összegyűlnek,
ifjúcéhek megegyeznek. Karácsonyt,
hogy elriasszák; regölést, hogy visszahozzák. Kifundálnak leánymustrát,
nagyfiúknak avatását, legénybíró választását, és farsangnak majd folyását.

6.

Nagyvásár. Ételek megáldása.
Halászok, révészek fél-ünnepe.
Gyermekek esti maskarázása.
Asszonyi dologtiltó bontónap.

Legényjáró: Láncos Miklós legényjáró,
mustráló és kiválasztó. Legénybanda
falut járja, kiket jól elrejt maskarája.
Leánybandát, hogy kémleljék, eladólányt számba vegyék. Nagyfiúkat ekkor
hívják – próbára, hogy beavatják.

7.

Kaptárok ellenőrzése, kijárók takarítása. Betakarásuk fagy ellen.
Időjósló nap.

Időjósló: Ha homályos felhők járnak,
jelet adhat havazásnak. És, ha csillog
éjszakája – csikorgó lesz a nappala.

8.

Népszokás: Búcsújárás, Földtiltó
Boldogasszony napja. Leány felkészítő. Eketiltó nap.

Felkészítő: Süldőleány piros lett – ha
háromszor, úgy érett. Nagyanyja, ki
ápolja, nagynénje, majd tanítja! Komaasszony mutatja, anyja szeme vigyázza!
Így lesz nagylány a lánya!

Csízió: Tűzhöz asszony ne érjen –
kerten kívül ne menjen! Söprést, fonást
most ne tegye – varrást, mosást is
kerülje!
Kölcsönt házból ki ne adj –
mert, szerencséd, úgy elhagy!
Idegen nőt be ne engedj, –
külső rontást, hogy ne szenvedj!
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Dec.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

9.

Leány bemutató és befogadó.
Fagy esetén a nádvágás kezdete.
Asszonyi dolognap és esti találkozó.

Bemutató: Leányt visznek a fonóba,
asszonynéphez mutatóba. Pártát
tűznek a hajába, kendőt raknak
a nyakába. Kontyalávalót kiissza,
nagylányként jön onnan vissza.

10.

Leánypróba és beavatás. Legényjáró
napok kijelölése udvarláshoz.
Asszonyi dolognap és esti találkozó.

Befogadó: Nagylány menjen a varróba,
leánybanda tanítóba. Idősebbek
kioktatják, tapasztaltak beavatják,
próbát tesznek, befogadják, titkaikat
mind megosztják.

11.

Leánybandázó. Lányok és asszonyok felkészülése Luca napjára.
Asszonyi dolognap.

Bandázó: Nagylány menjen
bandájába, eladólány tanítóba!
Farsangot, ‘hol megbeszélik, legényeket kibeszélik,Csábítgatást megtanulják, kötést, oldást kitanulják.

12.

Legkorábbi napnyugta. Napnyugtától már Luca napjának számított.
Rontásűző, termékenység-varázsló
nap.

Csízió: Meleg napja, hideg nyár –
igazi tél még kivár.
Legkorábbi napnyugta –
Luca hunyát láttatja.
Leányjáró: Este jönnek lánybandában,
Luca-napi maskarában, nagy titokban
kísérteni, legényházat körbelesni.
Kit kint látnak, megfoghatják,
ruhájából kiforgatják.
Asszonyjáró: Késő este Lucát járnak,
asszonynépek így vadásznak. Férfi
házat el ne hagyja, mert különben azt
bánja. Kit kint fognak, megszaggatják,
megnyomatnak, eltángálják.
Luca-szék:
Luca-székét készítsd, tizenhárom fából,
Tizenhárom napig, ennyi darabjából.
Napi munka: Lucaszéknek ülőkéjét
készítsd el, E darabbal, még éjfélig
készülj el.

13.

Vajszlói leányvásár. Pogácsasütés.
Szembetegség, vérzés gyógyítása.
Rontásűző, varázsló-bontó nap.

Luca-jóslás:
Luca-búza zöldülése,
Jövő termés hű jelzése!
Luca-tizenketted napok,
Mint a jövendő hónapok!
Luca-szék:
Luca-széknek januárját készítsd el,
Darabjával pirkadatra készülj el.
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Dec.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

14.

Nádvágás, kévézés, kazlazás és behordás. Hulladék feletetésre, almozásra. Zárt, üres nap.

Luca-szék:
Luca széknek februárját készítsd el,
Hajnal előtt faragással készülj el!

15.

Nagyvásár. Káposztasavanyító habjának eltávolítása, káposzta leszorítása. Üres nap.

Luca-szék:
Luca széknek márciusát készítsd el,
Még az éjjel darabjával készülj el!

16.

Istállók, ólak takarítása. Száraz csalán- és diólevél keverése az alomba.
Zárt nap.

Luca-szék:
Luca széknek áprilisát készítsd el,
Estebédig darabjával készülj el!

17.

Hamulúg készítése. Fahamu oldása
vízben, ülepítés, szűrés, beszárítás.
Gondűző nap.

Luca-szék:
Luca széknek a májusát készítsd el,
Napnyugtával, faragvánnyal készülj el!

Ajánlás:
Szerencsét hoz Lázár napja,
Annak, aki módját tudja.
‘Ki bort iszik, kártyát verjen,
‘Ki pálinkát, kockát vessen,
‘Ki meg vizet, fohászkodjon,
Rózsafűzért morzsolgasson!
18.

Húspácoló só főzése salétromból,
hamulúggal. Derítés, szűrés. Zárt
nap.

Luca-szék:
Luca széknek júniusát készítsd el,
Napnyugtakor darabjával készülj el!

19.

Mészégetés. Mésztej készítés
kolbász és hurkabelek tisztításához.
Zárt, kerti dolognap.

Luca-szék:
Luca széknek júliusát készítsd el,
Napnyugtával faragással készülj el!
Ajánlás:
Madarakat megetessed,
Földanyánkat megköszöntsed.

20.

Mésztej készítése savanyú ecetesedett borok feljavításához. Férfi
vendégjáró, veszélyes nap.

Vigyázó: Viselős nő, ki ne menjen –
kerítésen maradjon benn! Szemmel,
hogy ne verethessék – teje, hogy ne
rekeszthessék.
Luca-szék:
Luca széknek augusztusát készítsd el,
Estebédig e darabbal készülj el!
Ajánló: Készülődj az ünnepekre, hozzál békét a szívedre! Szép s
zavakat megköszönjed, veszekedést
elkerüljed! Megbánt vétket megbocsássad, engesztelést elfogadjad! Vendégeket hívogassál, látogatást viszonozzál!
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Dec.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

21.

Téli napforduló. Ünnepi készülődő, disznóvágó. Ácsok és fafaragók
fél-ünnepe. Férjjósló, gyógyító nap.

Csízió: Tamás, disznót vágja,
Karácsonyt ellátja.
Újévet eteti, szalonnát elteszi.
Napjelző: Legmélyén a Napjárása –
leghosszabb a fa árnyéka. Rövid nappal, hosszú éjjel – pásztorcsillag tekint
széjjel.
Luca-szék:
Luca széknek szeptemberét készítsd el,
Faragással késő estig készülj el!

22.

Kenőszappan készítése. Hamuzsír
oldása vízben, zsiradékkal főzése.
Zárt, gonoszűző nap.

Rontásűző: Legény ‘s leány most
vigyázzon! Gonosz által ne
nyomódjon. Elkerüli, ‘ki nem állja –
ha csengőt köt az ágyára.
Luca-szék:
Luca széknek októberét készítsd el,
Faragással lefekvésig készülj el!
Méhviaszból formálj gyertyát,
aki gyermek, lássa lángját!

23.

Ünnepi készülődő. Takarító, tisztító. Rontásűző: Ha kisded az éjszaka –
Gyógyítók, tudók, látók estéje. Zárt, felsír, bölcsőt rugdalja, éjfélasszony
gonoszűző nap.
zargatja – álmaiban nyomassza.
Szobájában gyújts gyertyát,
simogasd meg a lábát!
Luca-szék:
Luca széknek novemberét készítsd el,
Darabjával késő estig készülj el!
Ajánló: Újbort most kell megkóstálni!
Tavalyi bort megvizsgálni! Férfi kapja
régebbijét, asszonynép az édesebbjét.
Jegyespár az újbort kapja, koma –
borát megválasztja.
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Dec.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

24.

Háziak köszöntése, áldomás.
Karácsony böjtje. Napnyugtától
Karácsony estéje. Közös esti vacsora.
Rituális, rontáselhárító nap.

Regula:
Igyál bort és pálinkát – csak ne vizet,
mert megárt! Ügyelj arra, hogy mit
eszel – tányérodba mit is teszel! Főtt
bab, borsó és lencse – sok pénzt hozó
szerencse. Száraz gomba, aszalt szilva
– káposztádat gazdagítja. Hurka, kolbász, kenyérrel – főtt káposzta lepénynyel, Úri módi, halas étek – ezt tálalni,
sem oly vétek. Alma, dió, mogyoró –
egészséget fokozó. Só, méz, mák és jó
fokhagyma – rontásokat ez gyógyírja.
Mákos guba, rétessel – lekvár, kompót
bélessel, Húsos pirog, lepényes – asztal
így nem szegényes.
Luca-szék:
Luca széknek decemberét készítsd el,
De a székkel még éjfélig készülj el.
Ha éjfélkor eme székre felállasz,
Boszorkányt a közeledben, megláthatsz.
Bűbájolók:
Évutónak estéje, jóslásoknak ideje.
Tisztálkodj friss ruhához, díszben ülj
az asztalhoz!
Karácsonyi asztalra, huncut ember ezt
rakja: rostát, sót és fokhagymát, kenyeret, bort, sőt almát. Karácsonyi almádat, gerezdekre
felvágjad. Ezt osszad szét azoknak, aki
kedves a háznak!
Karácsonykor éjfélkor,
Luca-széke varázsol.
‘Ki felmászik reája, boszorkányt is
meglátja.
Éjfél után önts ólmot, eljövendőt mutatót.
Dermedt ólom formája, szíved párját
mutatja.
Adjon néked Teremtő, vidám
éjszakájára, Boldog felvirradást
Karácsony napjára!
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Dec.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

25.

Hagyomány: Korabeli népi naptár
év-váló napja. Önálló, hónapokon
kívüli nap.

Ajánló: Boldogasszonyt üdvözöljed!
Gyümölcseit megköszönjed!
Ürítsed rá poharadat!
Kenyeredet így háláljad!

Népszokás: Éjféltől vígalom, jóslás,
maskarázás. Hajnaltól napnyugtáig
pihenés. Reggeltől estéig dologtiltó,
zárt nap.
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Regula: Karácsonynak hajnala,
vígasságnak múlása.
Napkeltével reggele, pihenésnek
kezdete. Karácsonykor megpihenj,
családoddal ünnepelj!
Állatokat megetesd, de más munkát
meg ne kezdj!
Karácsonynak zárt napja, vendéget
nem fogadja.
Házból semmit ki ne adj, mert,
szerencséd is elhagy. Karácsonynak
estéje, Újesztendő kezdete.
Regélőket marasztald, koledálót
kínáljad!

Népies változata:
Szép kelet, szép nap nincs benned homály,
mert az örök Nap benned a király.
refr.: Új esztendőben, új szívekkel, dícsérünk Jézus énekekkel.
Már a bölcsőben törlöd bűnűnket,
szüz anyád keblén mosod lelkünket.
refr.: Új esztendőben…
Karácsonyi éjszakáján, Krisztus születése napján,
örüljetek, örvendjetek, a Kisjézust dícsérjétek.
Nincsen Jézus ágyán paplan, csak úgy fekszik az ártatlan,
ázik-fázik fejecskéje, hideg széltől testecskéje.
Ó, te András mit szundikálsz, fényes az ég nem kell lámpás,
verjed, verjed a citerát, zengj Jézusnak egy szép nótát.
E napon ontod az elsö csepp vért, mit a jó Isten váltságul ígért,
refr.: Új esztendőben…
Hogyha megtartasz még több idöre, virradjunk bolog, szebb jövendöre.
refr.: Új esztendőben…
A szilveszteri kántálást másnap az újévköszöntés követte. Vasszilvágyon
szilveszter este a következő rigmussal jártak a gyerekek a hatvanas években:
Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Aggyon isten bőven,
Az újesztendőben.
(Tátrai Zsuzsanna gyűjtése 1966-ból)

Országszerte elterjedt egyházi eredetű kántáló ének az „Újesztendő vígságszerző...” kezdetű, mellyel éppúgy jártak köszönteni szilveszter napján, mint újévkor. Kunmadarason a legények subában, kiütött tetejű sipkában jártak kántálni.
Az arcuk elé papírmaszkot tettek, amelyre szakállt, bajuszt ragasztottak.
Az „Újesztendő vígságszerző...” kezdetű énekkel jártak, de voltak csoportok, akik
az alábbi köszöntőt mondták:
Boldog újévet!
Pénzt, süteményt, bort!
Egyenes a kémény,
Görbe a disznóláb,
Áldja meg az isten azt a gazdát,
Ki a szegény kántálóknak ád!
– ha nem kaptak, a köszöntő sorai így hangzottak:
Verje meg az isten azt a gazdát,
Ki a szegény kántálóknak nem ád!
(Barna 1979: 165–166)
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Januari jeles napok
Január 1.

Az újév kezdőnapja. Az újév első napjához számos hiedelem,
babona kötődik, mert ennek a napnak a lefolyásából következtettek az egész évre. Így pédául semmit sem szabad ezen a napon
kiadni a házból, mert akkor egész évben minden kimegy onnan.
Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól. Női
munkatilalmi nap is volt, nem szabadott mosni, varrni, fonni, de
az állatokat sem fogták be újévkor. Azt tartották, ha újév napja
reggelén az első látogató férfi, az szerencsét hoz, ha nő, az szerencsétlenséget. Szokás volt kora reggel friss vízben mosakodni,
hogy egészségesek maradjanak. Aki reggel a kútról elsőnek mert
vizet, úgy mondták, elvitte az aranyvizet, egész évben szerencsés
lesz. Egyes vidékeken a mosdóvízbe egy piros almát is tettek, ami
szintén az egészség jelképe. Bizonyos táplálkozási tilamak is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Baromfit nem lehetett enni, mert a
tyúk elkaparja a szerencsét, ellenben ajánlatos volt a malachús
fogyasztása, mert az betúrja a szerencsét. A szemes terményeket
is ajánlatos enni – babot, lencsét –, mert akkor sok pénzük lesz
a háziaknak. Sok vidéken rétest sütöttek szintén az analógia jegyében (hosszúra nyúlik az élet, mint a rétestészta. Szokás volt a
halételek fogyasztása is, mert a hal sok pikkelye (pénze) szintén a
gazdagságot hozza be a házba.

Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek és legények házról-házra járva verses
jókívánságokat mondanak a háziaknak, akik cserébe megvendégelik őket. Egyes
falvakban az újévköszöntők a portákon gabonamagvakat szórnak szét, hogy bő termés
legyen. Ezeket a magokat aztán a tyúkoknak adták a háziak, hogy sokat tojjanak. A hajnali időjárásból az egész évre jósoltak, ha szép idő volt, mezőgazdasági szempontból jó
lesz az esztendő, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél. Újév napja ún. gonoszjáró napnak
számított. Ezért a legények és a pásztorok zajt keltve űzték el a gonoszt. Zörgésükkel
felébresztették a családokat, az állatokat is. A nyájfordítás is ehhez a naphoz kötődik.
Az istállóban addig zörögtek, amíg az állatok a másik oldalukra nem fordultak. Ennek
betegség-elkerülő hatást tulajdonítottak. Szerencsevarázsló játék volt újév napján a
galuskafőzés és a lencseválogatás. Ezen a nap mindenki jókedvű volt, ettek-ittak az
emberek, mert úgy tartották, hogy amit ezen a napon csinálnak, azt fogják tenni egész
esztendőben. Tilos volt ezért eladni ezen a napon akármit is.
Január 6.
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Vízkereszt napja. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját, az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, és Jézus megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve szenteli
a vizet a keleti egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is.
A szenteltvíznek mágikus erőt, gyógyító, gonoszűző, rontást megelőző szerepet tulajdonítottak. Használata végigkísérte az emberi
élet fontos eseményeit is a születéstől a halálig. A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar vízkereszt elnevezés.
A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a templomban, de haza is hordták meghinteni vele a házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle

betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és állattartás
területein is. Öntöttek belőle a csecsemő fürdővizébe, vagy éppen meghintették vele az ifjú párt. Betegeknek általában a halántékát kenegették vele, és behintették természetesen a halottakat
is. A keleti egyházban a folyók megszentelése is szokásban volt,
körmenetben vonultak a hívek a folyóhoz, ahol faragott keresztet
vetettek a vízbe. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, melyet ma már kevésbé használnak. Általában a pap és
a kántor elmegy a hívek házához, megáldja azt, elbeszélget velük.
Fáradozásaiért a háziaktól sonkát, tojást, szalonnát és lélekpénzt
kapott. Egyes protestáns vidékeken ezt a szokást az egyház tiltotta.
A karácsonyi ünnepkör zárónapja, ezután veszi kezdetét a farsangi időszak. Vízkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerdáig tart a farsang, a karneválok ünnepi időszaka. Mivel
a parasztság ekkor ért rá szórakozni, hiszen a földeken éppen
nem volt munka, a farsangi időszak alkalmat adott a vigadozásra . Amikor beköszöntött a tavaszi szántás-vetés időszaka, véget
ért minden léha bolondozás, mert minden gondolkodó ember a
jövő kenyerére figyelt s figyel ma is, aki a természet ritmusát követi.
Háromkirályok napjának is nevezik, és a karácsonyfát is ezen a
napon bontjuk le. A hagyomány ezen a napon emlékezik meg arról,
hogy a három napkeleti bölcs, Gáspár, Menyhért és Boldizsár
meglátogatta a kis Jézust, aranyat, tömjént és mirhát ajándékozva neki. Útjukban a betlehemi csillag vezette őket. Legények
kihegyezett bottal, nyársakkal járják a házakat, farsangot köszöntenek. A több évszázados betlehemes szövegekben a pásztorjáték,
a háromkirályok látogatása és a Heródes-jelenet együtt szerepelnek. A háromkirály-jelenet idővel a vízkereszti csillagozáshoz kapcsolódott. Egyes betlehemesek azonban továbbra is megtartották a háromkirály-jelenetet. Főleg férfiak és
fiúk, máshol meg csak lányok járták a házakat. Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg. Fontos kellékük a többnyire
kiugratható szerkezetre szerelt csillag. A háromkirályjárás egyetlen állandó szövegmotívuma a csillagének. (http://netfolk.blog.
hu/2013/01/04/januar_6_vizkereszt_avagy_haromkiralyok_
napja_azert_nem_vagy_amit_akartok
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ÖTLETEK:
– A házakat vízzel és sóval szentelték meg, a pap krétával a szemöldökfára írta a
házszentelés évét és a CMB betűket G M B-nek írva (népies értelmezés szerint
Gáspár, Menyhért és Boldizsár / más értelmezés szerint: ). A hívek meglátogatásának szokása összekapcsolódott a lélekpénz beszedésével
- Ekkor szokás leszedni a karácsonyfát.
Háromkirályok játék cselekményvázlata:
ENGEDÉLYKÉRÉS: Be szabad-e jönni a csillagokkal háromkirályt köszönteni?
A FŐSZEREPLŐK BEMUTATKOZÁSA: Ők Gáspár, Menyhért, Boldizsár azaz
a királyok, valamint Heródes. Szerepelt még a katona, az angyal (NÉHOL Ő
A CSILLAGVIVŐ) és a hírnök is.
HERÓDES ÉS AZ EGYIK KIRÁLY PÁRVIADALA
A CSILLAG KIUGRATÁSA. A betlehemi csillagot nagy gonddal készítették el.
Egy keresztező lécekből álló kinyomható és behúzható nyél végére szitát helyeztek, kívülről aranyozott csillagot ragasztottak rá, belülről a betlehemi királyok
képét tették. Ide gyertya is került, amelyet a házba lépve meggyújtottak. A csillag
kiugrasztása szertartásos művelet, kezelőjének a köszöntéskor úgy kellett elhelyezkednie, hogy legyen előtte másfél méternyi szabad terület. Amikor a Szép
jel... kezdetű refrént énekelték, akkor Gáspár a kezében lévő betlehemi csillagot
kiugratta, a többiek pedig kardjukkal a levegőbe vágtak, vagy összeütötték őket.
„Adjon Isten bort, búzát, békességet, sok pénzt, hogy nekünk is jusson belőle!”
Vörsön ez a háromszori kieresztés három irányba történt. A boldogasszonyfai
németeknél – ahol a szokás hasonló volt – Gáspár a csillagot föl-alá mozgatva
áldást adott a házbeliekre.
JÓKÍVÁNSÁGOK, AJÁNDÉKOK KÉRÉSE, ÁTVÉTELE A gazda és a gazdaszszony szépen megköszöni a jókívánságot. Nyomatékul szalonnát, kolbászt tűznek a királyok botjára, esetleg kapnak egy pohár bort, valamint gyümölccsel és
pénzzel jutalmazzák őket.
Ekkor bontották le a karácsonyi asztalt is. A Luca-búzának egyik felét a kútba
dobták, másik felét viszont gyógyereje miatt a jószágok ételéhez adták. Falunvároson hagyományosan ekkor szedik le a karácsonyfát. Városon nem túl dicső
véget ér az addig becsben tartott fa: kidobálják a kuka mellé. Falun elégetik,
és hamuját beszórják a veteményeskertbe, mert még ebben az állapotában is
hasznot hoz: javítja a talajt. Néhol a karácsonyfa lényegül át húsvétkor tojásfává,
s csak azután dolgozzák fel.
– Víz és házszentelés
– Háromkirály járás
Az isteni gyermeket, ki ma kijelentetett… (Moldvai csángó ének)
1. Az isteni gyermeket, ki ma kijelentetett
A három szent bölcs előtt, dicsérjük és áldjuk őt!
Ó, szép jeles szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad!
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2. Heródes Őt üldözi, a Bölcsek meg tisztelik
Arany, tömjén, mirhával, s a szív imádásával.
Szép jeles szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad!
3. Szent hitünknek csillaga, minekünk is jelt ada.
Hogy megjelent Királyunk, kit epedve így vártunk.
Szép jeles szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad!
ártatlan Jézusunknak,
Szép jelen, szép csillag, szép napom támadt.

Háromkirályok elindulának,
Jézushoz járulának, Betlehembe.
Csillagok csillaga, szépen ragyogjatok,
Háromkirályoknak utat, utat mutassatok!
Háromkirályok napján országunk
egy istápján,
Dícsérjük énekekkel,
vígadozó versekkel.
Szép jelen, szép csillag, szép napom támad.
Három Szent királyok megérkeztek,
Arannyal, ezüsttel örvendeznek,
Vigyünk mi is Urunknak,

Hol vagy népek királya,
mert megjelent csillaga,
Betlehembe találják,
Szép Jézust körülállják,
Szép jelen, szép csillag, szép napom támadt.
Egy istálló fölött megállott a csillag,
Gáspár, Menyhért, Boldizsár,
mind a három Szent király,
Ünnepet ülvén, térdet, fejet hajtván,
Jézusnak, Krisztusnak.
Kérjük a Szűz Máriát,
kérje értünk Szent fiát,
Hogy bennünket megtartson,
Az ellenség ne ártson,
Szép jelen, szép csillag, szép napom támadt.
Istálló fölött megállapodik
a csillag, a csillag.

Vízkereszt utáni második vasárnap. E napon emlékeztek meg Jézus első
csodatételéről, mely imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással
társult. A pap –a római misekönyv szerint – ezen a napon olvasta
fel a kánai menyegzőről szóló evangéliumot. A kánai menyegzőn
(a János evangéliumában leírt legenda szerint) Jézus a vizet borrá
változtatta. A kánai menyegzőt több háznál is eljátszották, majd
ezt követően hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek
hoztak magukkal. A házaknál általában énekmondó asszonyok
beszélték el a történetet, majd a házigazda étellel-itallal vendégelte meg a jelenlévőket.
Január 13.

Veronika napja. Veronika, moldvai csángó alakjában Viron,
legendabeli asszonyalak, aki a középkori jámbor néphagyomány,
majd nyomában a keresztúti ájtatosság hatodik állomása szerint
kendőjét nyújtja a kereszthordozástól verejtékező Jézusnak: a
kendőn rajtamaradt az Üdvözítő képmása. A hagyomány szerint
egyben az év leghidegebb napja. Ezen a napon előnyös házasodni.
Akik ő napon esküsznek, azok frigye örökké tart, mert az égben
köttetik. [vera = igaz, icon = kép]
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Január 17.

Szent Antal napja. Remete Szent Antal névünnepe. Hűséges
remetetársa volt Remete Szent Pálnak. Ő a beteg emberek és a
beteg állatok patrónusa. A hozzá fűződő hagyományok, hiedelmek a Lisszabonban, 1195-ben született Páduai Szent Antal alakjához kapcsolódva éltek tovább, aki afrikai hittérítő és a Ferencesek szerzetének buzgó terjesztője volt. Mivel az ő emléknapja
június 13.-a, a hiedelmek szerint a Szent Antal tüzének nevezett
orbáncot, és más hasonló eredetű betegségeket csak január 17-én
és június 13-án lehetett gyógyítani. Egyes vidékeken azt tartották,
hogy az orbáncosról úgy lehet levenni a tüzet, hogy az említett
napokon három Antal nevű férfi megáll a beteg ágya mellett, és
egyszerre szív el egy pipa dohányt, amelynek füstjét a gyógyulni
vágyóra fújja. Ezen a napon ébrednek a fák. Ha valaki kimegy
még napfelkelte előtt az erdőbe, akkor hallani fogja, hogy ahogy
megjelenik a nap a látóhatáron, a fák recsegve-ropogva „nyújtózkodnak”, ébredeznek. A fák ugyanis október 31-én, Farkas napján
elalszanak, nedvkeringésük szinte leáll. Ilyenkor érkezik el a favágás, fadöntés ideje, ami Szent Antal napjával véget ér. Ha esik,
Szent Antal elviszi a szénát. A középkorban a fertőzött gabonaliszt
miatt számos súlyos, látszólag mérgezés fordult elő. E baj tünetei
igen hasonlítottak az orbáncéhoz, tehát egy betegségnek vélték
a kettőt. Így a fertőzést is orbáncként gyógyították a rendelkezésükre álló eszközökkel. Az orbáncot s a fertőzést is Szent Antal tüzének nevezték, s ráolvasásokkal, imádságokkal próbálták
a betegséget kúrálni. A bukovinai székelyeknél az alábbi, Szent
Antalhoz fohászkodó szöveggel gyógyítottak:

Elindult Szent Antal hét fiával, hét lányával, hetvenhétféle unokájával
Tüzes orbáncos dagadott sebeivel, fene farkasaival, vad oroszlánjaival,
Jusztinának gyenge szüvit elszomorítom, piros vérit ott megiszom…
Január 18.

Piroska napja. Árpád-házi Szent Piroska Szent László
király leánya, akit az ortodox egyház avatott szentté. Piroska
napjához házasságjósló hiedelem is fűződik: azt tartották, hogy az
a lány, aki ezen a napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az
esztendőben férjhez megy. A házasodni vágyó lányok ezen a napon piros kendőt kötöttek a nyakukba fejükre, ezzel jelezték, hogy
még ebben az évben férjhez igyekeznek menni. „Piroska napján,
ha fagy, negyven napig el sem hagy” – tartották. Okulván az akkori telek legzordabb időszakából, ezen a napon a földművesek
még inkább kímélték az állatokat, a lovakat sem fogták be.
Rómában, az Aventinus hegyén áll Prisca ókeresztény vértanú
temploma. Claudius császár pogány áldozatra akarta kényszeríteni Priscát, vagy magyarul Piroskát, de ő keresztény létére erre
nem volt hajlandó. A császár ezért kivégeztette az Aventinus
hegyén.

Január 20.

Sebestyén és Fábián napja Császári testőrparancsnok volt,
akit keresztény hitvallása eredményeképpen nyíllal végeztek
ki. Legendája szerint Diocletianus és Maximianus társcsászá-
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rok testőrtisztje volt, és hitéért vértanúságot szenvedett. Barbár
módon egy karóhoz kötözték és belelőttek egy rakás nyilat.
Kivégzői azt hitték, hogy meghalt a nyilaktól, de Sebestyén még
élt és fel is gyógyult, s jelentkezett szolgálatra. Hitéért másodszor is elítélték, és ekkor halálra botozták. A középkortól kezdve
Sebestyént hívták segítségül járványok idején, mivel ő „feltámadt” a nyilak okozta sebeiből, s a pestist a nyilakkal azonosították. Sebestyén alakja nélkül pestisoszlopot sem igen találunk.
A német hagyományban ezen a napon kezd az életnedv a fában
ismét megindulni, most kezdődik tehát a tavaszi megújulás.
A Sebestyén-kultusz a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ
össze. Járványok idején hozzá fohászkodtak. Az alábbi német
eredetű morbid hiedelemben Sebestyén pusztító démonként
jelenik meg: „ha e napon a köd alig ér a fák koronájáig, akkor a
halál áldozatait csak(!) a gyerekek közül fogja szedni, és a betegség többnyire gyermekbetegség lészen. Ha azonban felér már az
innen látható hegy feléig, akkor leginkább a középkorúak fognak
betegeskedni, halni. Végre ha mindent elborít a köd, akkor kivétel nélkül fog pusztulni gyermek, ifjú és agg.” A németek ezen a
napon zsírban kalácsot sütnek, s megeszik, hogy a szél le ne tépje
a háztetőt. Ugyanezen a napon van Fábián napja, ő is a pestisesek
védőszentje.
Január 21.

Ágnes napja. Legendája szerint 13 éves volt mindössze, amikor
kivégezték (†304). A római leányzót a város prefektusának fia
ostromolta szerelmével, de ő ellenállt, mondván, mennyei vőlegénye (Krisztus) már eljegyezte őt. Az ifjú apja, hallván az ügyről,
felszólította Ágnest, hogy áldozzon az isteneknek. A leány megtagadta. Ekkor meztelenre vetkőztették, úgy vitték fényes nappal
a bordélyba. Ágnest azonban a csoda folytán hirtelen megnövő
haja eltakarta a kíváncsiak szeme elől; a bordélyházban ráadásul
egy angyal még fénybe is öltöztette. Egykori ostromlóját viszont,
aki ide is követte, hogy erőszakot tegyen rajta, egy démon halálra
sújtotta. Ekkor a leányt, mint boszorkányt meg akarták égetni,
de a lángok a hóhérokat pörkölték meg. Végül is Domitianus
„agónján” (cirkuszában) lefejezték. Ma itt áll a Santa Agnese in
Agone templom. Állítólag január 21-én temették el Rómában,
azóta is ez a nap az ünnepe. „Ha Ágnes hideg, engesztel Vince,
hogy teljék a pince. Vígan egyél és mulasd az esztendő elejét, de
Vincére és Pálra vigyázz!” – ajánlották a régi magyar kalendáriumok.

Január 22.

Vince napja. Vince napjával az újulás győz a tél sötét erői
fölött. A téli hidegből lassan éledni kezd a természet. Az aragóniai származású Szent Vince Krisztus után 260 és 304 között
élt,és hirdette az evangéliumot. Kínzások között végezték ki.
Emléknapja, január 22-e elsősorban időjóslóként maradt fenn a
néphagyományban. Ilyenkor a szőlőtermelők fürkészik az eget,
mert napsütés esetén bő termésre számítanak, míg ha ködös az
idő keveset szüretelnek ősszel. Ha napfényes az idő, áldomást
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is isznak a szent tiszteletére. Régebben viszont, ha az eresz nem
csordult meg, hideg vízzel öntötték le Vince szobrát. Bácskában
az ismert rigmust módosították is: „Ha csorog Vince, tele kamra, tele pince.” Mások mást figyeltek meg: „Ha csurog Vince, jó
bortermés, száraz Vince, kalácstermés.” Volt, ahol a jégcsapok
hosszúságából a kukoricacsövek várható nagyságára következtettek. vincellérek pedig Vince-vesszőt metszettek, később a vízben
kihajtott rügyek állásából jövendölték meg a várható termőképességet. Szent Vince egyébként már régtől fogva védőszentje
egész Európa szőlősgazdáinak. A vincevesszőt metszettek, ezt a
meleg szobában vízbe állítottak, s abból, hogy mennyire hajtott
ki, a következő év termésére következtettek. A gazdák szerint sok
bort kell inni ezen a napon, hogy bőséges legyen a termés. Mind
a vincevessző hajtatása, mind a pincelátogatás a magyar nyelvterület szokás volt.
Január 23.

Mária eljegyzése Mária menyegzőjének is mondjuk, Szűz
Mária menyasszonnyá válásának ünnepe. E napot általában
az asszonyok ünnepelték meg imádsággal, s volt, ahol még
meg is terítették az asztalt, mintha lakodalom lenne a háznál.
A hosszú, folyamatos ima szabaddá teszi a lelkünket, hogy ne földi
dolgokon járassuk az eszünket, hanem a Jóistenre figyeljünk, az Ő
világába lépjünk. A lelkünket imádsággal mindig rendbe tehetjük.
Isten világa jól megfér az ember világával, s a Jóisten csak azt kéri
tőlünk, hogy minden helyzetből tudjunk Hozzá visszatérni.

Január 25.

Pál napja. Időjárási, csillagászati tartalma van ennek az ünnepnek. Ekkorra már mögöttünk a tél több mint fele, s várható, hogy
az idő lassan enyhül, közeleg a tavasz. Az időjárási jövendölések, mondókák is utalnak erre. A középkori Franciaországban
e nap a kötélverők napja volt. Ekkorra már fonásra készen állt a
len és a kender. A hulladékból hatalmas tüzet raktak a fonókban,
s körbetáncolták. A legismertebb Pál-napi regula így hangzik:
„Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel”. A hajdani dögvészekre való jóslás is benne van a szövegben. Állatokra vonatkoztatva is ismert: „Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel”.
„Pál fordulásával” visszafordíthatatlanul megkezdődik az újulás.
„Ha fényes szent Pál, minden termés szépen áll.” A szélvihar háborút jelentett: „Hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.” Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, utalván a bibliai
történetre, amely szerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért
meg, és Pál apostol lett belőle. Szokás a haláljóslás pálpogácsával.
A néphit szerint pálfordulókor mindenki számára pogácsát sütöttek,
amibe libatollat szúrtak. Akinek a tolla megperzselődött sütés közben arra betegség, akié megégett, arra halál várt a következő esztendőben. A tollaspogácsa készítésének más alkalmai is vannak:
szilveszterkor, de Luca napkor lucapogácsa néven is sütik.
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Januari jeles napok szokasai, tennivalok
Jan.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

Dec.
31.

Regös-járás. Kenyérsütés. Délutántól ünnepi készülődés. Éjféltől
napkeltéig: mulatozás. Nagymosás
és takarítás tiltása. Termékenységvarázsló, időjelző nap.

Csízió: Szilveszternek vidám napja,
éves vágás zárónapja.
Disznótorát, ‘ki megüli,
szerencséjét is megleli.
Napos reggel, szeles éjjel,
jó bor hírét rontja széjjel.

1.

1588-tól Magyarországon az év
kezdőnapja, 1590-től Erdélyben is

Beköszönő: Szerencsét kívánunk ez
újesztendőben! Új kenyér dagadjon
nyárfa tekenőben! Sódar és szalonna,
érjen füstölőben, bab, bor és pálinka
legyen özönében! Betegség felejtse,
éljen egészségben, szerencse kísérje
az újesztendőben!

Regös-járás. Boldogasszony „anyaságának” ünnepe. Nagykarácsony
„tükörnapja”. Szerelmi varázsló,
szerencsejósló, időjelző nap.

Kántáló: Szép újévet a háznak…
Ég adjon a gazdának! Bort, búzát és
barackot! Kurta farkú malacot!
Szekerébe kereket, köcsögjébe feneket! Fejszéjébe jó nyelet, kaszájához új
követ! Tányérjába kenyeret, poharába
friss vizet! Abból igyon eleget…
Amit kínált teneked!
Újév-jósló: Ahogy kezdődik Újéve,
olyan lesz majd esztendeje!
És, ha eső csepereg, áprilisa se meleg.
Időjósló: Nem lesz baj a rövid téllel
– ha csillagos újév-éje. De ha piros
napkeltéje – szeles lesz az esztendője.
Hogyha fényes, szép nappala – hálót
kíván rengő hala. De, ha napján olvadozik – bor is bőven csorgadozik.
Regula: Ügyelj arra, mit eszel
– tányérodba mit teszel!
Disznót – okos választja,
mert szerencsét, kitúrja.
Szárnyast – dőre ‘ki eszi,
szerencsét elrepteti.
Nyulat – okos nem falja,
mert sikerét szalajtja.
Kását – dőre ‘ki falja,
mert ragyáját hizlalja.
Lencsét – okos választja,
pénzbőséget az hozza.
Napjelző: Legkésőbbi napkelte,
fény jöttének hírnöke.
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Jan.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető
Időjósló: Nem lesz baj a rövid téllel
– ha csillagos újév-éje. De ha piros
napkeltéje – szeles lesz az esztendője.
Hogyha fényes, szép nappala – hálót
kíván rengő hala. De, ha napján olvadozik – bor is bőven csorgadozik.
Regula: Ügyelj arra, mit eszel
– tányérodba mit teszel!
Disznót – okos választja,
mert szerencsét, kitúrja.
Szárnyast – dőre ‘ki eszi,
szerencsét elrepteti.
Nyulat – okos nem falja,
mert sikerét szalajtja.
Kását – dőre ‘ki falja,
mert ragyáját hizlalja.
Lencsét – okos választja,
pénzbőséget az hozza.
Napjelző:
Legkésőbbi napkelte,
fény jöttének hírnöke.

2.

Regös-járás. Nagyvásár hete.
Ünnep utáni nagytakarítás és
mosás. Szemét elégetése.
Őszelőre mutató nap.

3.

Regös-járás. Komák és jó
szomszédok vendégelése.
Ünnep utáni kerttakarítás.
Tavaszi-őszi időjósló nap.

4.

Regös-járás. Kalákások, szolgálók
megvendégelése. Kamrák takarítása.
Őszutóra mutató nap.

Csízió: Makár napja, ha hideg –
szeptember sem lesz meleg.
De ha kisüt téli napja –
nyári juhot felhizlalja.
Időjósló: Csillaghullás, ha látható –
hónap fagya már várható.
De ha meleg az idő –
első vihar korán jő.
Időjósló: Titusz ege, ha felhős – tavasz
és nyár tüsszögős. De ha Napja verőfényes – ősz vége is kellemetes.

5.

Regös-járás. Farsangi készülődés.
Istállók, ólak takarítása. Hajnyírás,
tisztálkodás. Tél-elő havára mutató,
előjósló, termésjelző nap.

Csízió: Amilyen most Simon napja,
olyan lesz Télelő hava. Bő termést hoz
napfénye, gyümölcsöt visz nagy szele.

6.

Farsangkezdés. Karácsonyi „tizenketted” zárónapja. Dec. 13.-i Luca
„tükörnapja”.

Jósló: Vízkeresztkor csillagos ég,
farsang napját jól indítja…
Tél zimankós, ‘s hosszú lesz még;
ünnep nyomát takarítja.

Regös-járás vége. Gonoszűző,
varázsló és időjelző nap.
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Jan.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető
Farsangkezdő:
Hej, Konc vajda, sódar ura!
Farsangolás tukmálója! Vízkereszttől
királykodó, Húshagyóig uralkodó!
Cibere bánt kiszorítja, tisztességet
megcsúfolja. Maskarázást elrendeli,
pajzánkodást megengedi.
Aki éhes, húst zabálhat; sódart,
kolbászt elcsámcsoghat.
Falhat hájast, túrós rétest;
tikmonyt, vajat, húsos bélest.
Aki szomjas, igya borát, gyümölcsökből
főtt pálinkát. Vagy jó méhsert, ízesítve
– mint nagyurak, úgy vedelve!
Köszöntő: Itt a farsang, beköszöntött, készüljél hát hamarjában! Vígan
várjuk a Vízöntőt, dallal, tánccal,
maskarában! Vígság hossza már
kimérve, míg farsangot el nem űzik,
Hamvazóra annak vége, mulassunk
hát húshagyóig!

7.

Nagyvásárhét. Farsangolás. Leánykérés, eljegyzés és lakodalom időszaka. Báli és menyegzős vasárnapi
készülődés. Idő- és termésjósló nap.

Mondás: Atilla a jegét hozza,
Lucián a ködét adja.
Niketás, ha hóval áldja,
Péter-Pál azt meghálálja.
Hírvivő: Alakosok nagy kedvence:
bika, disznó, kos és kecske. Farsang
hírét játszva hordják, bort és torost
meghálálják.

8.

Farsangolás. Élelem, gabona, bor
számbavétele, beosztása húsvétig.
Állatvágás. Áldomás az ősök
emlékére. Időjelző és dolognap.

Intelem: Hátra van még tél neheze,
tegyél még húst füstölődre! Gabonádat
jól beosszad, tüzelődet porciózzad!
Állatokat vegyed számba,
legyen gondod takarmányra!
Emlékező: Őseidről ne feledkezz!
Elmentekről megemlékezz!
Nevüket jól főbe véssed,
fontos helyre feljegyezzed!
Holmijukból megőrizzél,
rátekintve emlékezzél!

9.

Farsangolás. Lakodalmas.
Pásztorok fél-ünnepe.
Számadás, vendéglátás.
Takarító és rontásűző nap.

Rontásűző: Szemmel veretéstől –
megóvjad házadat,
Szobád négy sarkába –
tégy nyárfa karókat!
Etető villákat – érintsd lángos tűzzel,
Lovaidat itasd – ezüstöt ért vízzel!
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Jan.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

10.

Farsangolás. Vasárnapi legény- és
Termésjósló: Ha felderül Napnak arca,
leányjárásra (batyus bálra) készülés. bőséggel lesz bor és búza.
Termésmutató és időjelző nap.
De ha jég is olvadozik,
jó reménység foszladozik.

11.

Farsangolás. Leányfelkészítő,
bemutató a fonóban. Dec. 8.-i
Marina „tükörnapja”. Szerelmi
jósló, varázsló, termésjelző nap.

Termésjósló: Ha meghozza tél erejét,
föld megadja jó termését.
De ha nedves, havát hordja,
nyara csak a szénát adja.

12.

Farsangolás. Vendégvárás. Leánykérés, hozomány kialkudása, eljegyzés. Hajvágó, fürdő és időjósló nap.

Időjósló: Meleg napnál hideg nyár –
igazi tél még kivár.

13.

Farsangolás. Legényavatás, bandázás. Dec. 6.-i Miklós „tükörnapja”.
Gonosz-, rontásűző, termésjelző
nap.

Csízió: Eme napnak könnyes arca –
nyár termését jól mutatja.
De ha arca hűvös, tiszta –
örvendez, ‘ki boromissza.
Rontásűző: Kakukkfű és fokhagyma –
szenes víz, só és gyertya!
Gonosz lelket riasztja –
ártót, rontót hárítja.

14.

Farsangolás. Disznótoros. Leánykérő, eljegyző, lakodalmas. Alamizsnaosztás. Idő- és termésjelző nap.

Előrejelző: Ha vidám lesz fényes napja
– örvendezhet minden gazda.
Mert, ‘ki dolgát jól végzi –
Ősz jutalmát elnyeri.

15.

Farsangolás. Leánykérő, eljegyző,
lakodalmas. Esti gyertyagyújtás,
Párszerző, varázsló és időjelző nap.

Időjósló: Szép nap – jó év.
Szeles nap – nedves év.
Hideg tél – meleg nyár.
Száraz téltől nedves nyár.

16.

Farsangolás. Leánykérő, eljegyző,
lakodalmas. Leány- és legénybandázások. Szerelemvarázsló és
időjósló nap.

Csízió: Marcel, ha jő, erejével –
csontig hatol hidegével.
De ha Honor gyenge, lanyha –
elkel még a vastag dunyha.

17.

Farsangolás. Szegények megvendégelése. Gyógyítás füvekkel, füstölés.
Lakodalom és bál tiltása.
Rontásűző, üres nap.

Rontásűző: Aki Antalt kérleli –
azt gonosztól megvédi.
Ossz almát a családnak –
hintsél sót a jószágnak!
Fokhagymát az ajtóra!
Égő gyertyát asztalra!

18.

Farsangolás. Nagyvásár hete.
Háztűznéző, leánykérés, eljegyzés,
lakodalom. Időjósló „negyvenes”
nap.

Időjósló: Ha Piroska napján fagy,
negyven napig el nem hagy!
De ha sara nyomot hagy,
Vincéig még jöhet fagy.
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Jan.

Népszokás

Időjelző, emlékeztető

19.

Farsangolás. Leánykérő,
lakodalmas. Áldomás elhunyt ősök,
rokonok emlékére.
Idő- és termésjósló nap.

Időjósló: Sárának, ha napos heve,
kalászoknak szép lesz szeme.
De ha fagyos ‘s metsző szele,
messze van még télnek vége.

20.

Farsangolás. Háztűznéző, leánykérés, eljegyzés, lakodalom.
Pince, bor ellenőrzése. Favágási
időszak vége. Időjelző nap.

Napi csízió:
Fábián-Sebestyén tavaszát elhozza,
Fákban az életet Újholdkor indítja.
Ki őket dicséri – nyavalyát elűzi.

21.

Középkorban János-nap is.
Farsangolás, lakodalmas. Lányok,
asszonyok köszöntése. Lányos
álomfejtő, idő- és termésjósló nap.

Időjósló: Ha kiderül Ágnes arca, sok
termés jő a kamrába. De ha Jánost
hideg leli, Vince napig kell még várni.

22.

Farsangolás. Hordótisztítás, borfejtés és mustra. Vince-vessző hajtatás,
borjóslás. Leánykérő, idő- és
termésjósló nap.

Termésjósló: Ha megcsordul Vince
– megtelik a pince.
És ha fényes napja –
édes is lesz mustja.
De ha recseg-ropog –
kevés lesz a borod.

23.

Farsangolás. Boldogasszony
„menyegzőjének” ünnepe.
Eljegyzés és lakodalom ideje.
Rontásűző, vígalmi nap.

Csízió: Fáknak ága, ha deres –
nyár borús lesz, és vizes.
De ha ropog, jég recseg –
tél vége már közeleg.
Fohász:
Boldogasszony! Segíts rajta!
Hozzád küldjük nyavalyáját,
Neked adjuk lázkórságát!
Felajánljuk betegségét,
Erősítsd meg egészségét!

24.

Farsangolás. Tavaszi munkára
készülődés kezdete. Szárított
növényekkel füstölés. Vetésjelző,
tavaszváró nap.

Időmutató: Ha már olvad és
meleg – kora tavasz csepereg.
De ne örvend, bajt hozhat –
ekéd sárban ragadhat.
Ajánló: Készülődjél enyhülésre –
kerti munkák kezdésére. Szerszámokat
javítgassad – jó magokat válogassad.
Palántákat elvetheted –
duggatáshoz növelheted.

25.

Farsangolás, maskarázás.
Kötélverők, szíjgyártók fél-ünnepe,
vására. Céggyűlés, lakoma.
Pogácsasütés, vendégelés.
Termés- és életjósló nap.

Időjósló: Pálfordulás, ha szép, tiszta –
bőven terem mező, puszta.
De ha szeles, viszályt hozza –
ha meg ködös, új sírt ássa.
Esős idő, az sem kedves –
kenyér híja lesz keserves.
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Népszokás

Időjelző, emlékeztető
Csízió: Pál fordítja rostáját –
jól felmérjed kamráját.
Fele kenyér, fele bor –
ha meg van még, nem lesz tor.
Fele széna, fele fa –
ha megmaradt, jöhet fagy.
Hónapjelző: Tél hava, ha dörgött:
Teremtő áldása. Ha meleget hozott:
Teremtő csapása.
Rontásűző: Újhold, Új hó, új király!
Távozzon el baj, viszály! Amit látok
– újuljon; amit nem – az gyógyuljon!
Ami lombos – lohadjon; amit nyomok
– elmúljon!

26.

Farsangolás. Leánynézők, kérők,
háztűznézők fogadása. Hozomány
megbeszélése. Időjelző és jósló nap.

Időjósló: Polikárp, ha havát hozza,
mezőt, hegyet beborítja. Paulina, ha
hevíti, Pálfordulást megsegíti.
Hónapjelző: Ha enyhe volt tél hava,
télutó majd pótolja.
Tavaszelő hideggel,
Tavasz hó meg esővel.
Tavaszutó zivatarral,
Nyáreleje forrósággal.

27.

Farsangolás. Női vendégjárás.
Kérők kibeszélése. Leánynézők,
kérők fogadása. Asszonyi dologtiltó,
időjelző nap.

Tavaszjelző: Fehér felhő fagyra mutat,
deres faág enyhet jósol. Varjú-kárlás
hóra várat, tyúk-kárica tavaszról szól.

28.

Farsangolás, lakodalmak.
Gyermek-maskarázás, királyfuttatás, jutalomkérés. Háncs- és vesszőfonók fél-ünnepe. Időjósló nap.

Előrejelzés: Károly jege, ha törött,
február még reá tölt.
Tiszta napja – forró nyár.
Szeles, hideg – esős nyár.

29.

Farsangolás. Leánybeavató,
lánybandázó nap. Férfiak otthoni
munkát végeznek. Női dologtiltó,
üres nap.

Rémítgető: Fehérasszony estét járja –
hallatszik már bűvös hangja.
Ha férfit lel, elcsábítja – megkísérti,
majd megnyomja.

30.

Farsangolás. Leánykérő, eljegyző,
lakodalmas időszak. Szerszámok
javítása. Idő- és termésjelző nap.

Termésjósló: Tél, ha földet jól takarja,
tavasz füvét magasítja.
Nyár gombáját felhizlalja,
ősz gyümölcsét sokasítja.

31.

Farsangolás. Leánykérő, eljegyző,
lakodalmas időszak. Vetőmagok
válogatása. Időjósló és dolognap.

Időjósló: Januárvég, hogyha fénylik,
tavaszidő közeledik. És, ha meleg szele
olvaszt, hamarosan vizet áraszt.
Fertályoló:
Enyhe Január, Hideg Február,
Március hűvös, Április ködös.
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Februari jeles napok
Február 2.

Gyertyaszentelő Boldogasszony. A templomokban ezen a
napon szentelik a gyertyát, melyneka keresztény ember életében,
ünnepekhez kötődő szokásaiban kiemelt szerepe van. A szentelt
gyertya, mint Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelménynek. Ez Mária tisztulásának napja, görög elnevezése Hypapanté,
tehát találkozás, a gyermek Jézus, a világ világosságának bemutatása a templomban. Az égő szentelt gyertya Mária „világosságát”, és magát Jézust is jelenti: a gyertya viasza Krisztus teste, a
gyertya bele: Krisztus szent lelke, a tűz pedig istenségét jelenti,
amely saját magát felemészti, hogy másoknak javára legyen. Bár
fejben tudjuk, látjuk is, hogy hosszabbodnak, nyúlnak a nappalok, de lélekben még mindig szorít a sötétség, a hideg. Ha nem
is szentelt gyertyát, legalább mécsest gyújtsunk minden nap lelkünk világosabb kedvéért, egymásért, a világ világosságával való
találkozásért. A sublótban, ládafiában tartották, szalaggal átkötve a falra helyezték, vagy a szentképre akasztották. Keresztelésig
az újszülött mellett világított, hogy a „pogánykát” ki ne cseréljék
a gonosz, rossz szellemek. Amikor a fiatal anya először ment a
templomba az ún. egyházkelőre vagy avatásra, szintén szentelt
gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égettek a súlyos beteg mellett,
szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy annak fényénél
múljon ki a világból”, és ez égett a halott mellett is. Mindenszentek
napján és halottak napján de más nagyobb ünnepeken, húsvétkor és karácsonykor is meggyújtották. Ugyancsak az egész nyelvterületen elterjedt hiedelem volt, hogy vihar, égzengés, villámlás
és jégeső esetén meg kell gyújtani. A szegedi táj népének hagyománya szerint a világ végén, amikor három napig sötétség lesz,
csak a hétszer szentelt gyertya fényeskedik majd, ezért igyekezett
minden család a szent búcsúkban díszes gyertyákat venni, azokat
7 esztendőn át megszenteltetni és a szobában tartani. Ugyancsak
általánosan elterjedt időjárás- és termésjósló hiedelmek kapcsolódnak ehhez a naphoz. Ha ezen a napon kisüt a nap, és a medve
meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még negyven napig
tart a hideg. Általában úgy vélik, hogy ha február 2-án jó idő van,
akkor későn tavaszodik. Ellenkező esetben a Muravidéken úgy
tartották: „Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem tart
sokáig a tél.”

ÖTLETEK:
– Gyertyahúzás
– Tüzrakás
Bácsszőlősön gyertyaszentelőkor egy versikét mondtak az ünnep köszöntésére:
„Itt a gyertyaszentelő, A pincekulcsot vedd elő,
Ha fénylik, ha nem, nem bánom, Majd búsulhatunk a nyáron.
De most az nem való ide, Bort az asztalra ízibe!
Ne légy szomorú és csüggedő, Mert itt a gyertyaszentelő!”
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Jelenet Gyertyaszentelőre
Az ősi jóslat beteljesült, miénk a Megváltó, Övé az ég és övé a föld, akit ma hirdet angyalszó: Falu szélén barlang mélyén, Máriának szűz karján, Kicsi Jézus nyugszik békén,
József vigyázza álmát. Az ősi jóslat beteljesült….
Evangélista:
És íme, volt Jeruzsálemben egy Símeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki
Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki,
hogy nem lát halált addig, amíg nem látja az Úr fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy
menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek véle. Símeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim
meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság
legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.” Jézus atyja
és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta
őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:
„Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben!
Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” kezében pólya, benne gyertya.
/A felolvasás végére a gyertyát a tartóra helyezik./
gyerek: Te, abban a pólyában nem is Jézus volt…
gyerek: Hanem gyertya… én is láttam!
Nagy: Csak nem képzelitek, hogy Jézus még mindig pólyás… Most csak ünnepeljük,
hogy Mária bemutatta Őt a templomban, megköszönte Istennek.
2. gyerek: Jó, jó, de miért nem egy baba, miért gyertya volt a pólyában?
Nagy: Ez egy nagyon szép hasonlat. Jézus saját magáról mondta később, mikor tanította az embereket:
Jézus: „Én vagyok a Világ Világossága!”
Nagy: És a gyertya azért nagyon jó hasonlat, mert olyan, mint Jézus.
Nagy: Fényt ad, világít. Lehet, hogy nem világít be egy nagy termet, de egy hatalmas
sötétségben is képes megmutatni magát, irányt ad.
Nagy: Meleget áraszt, és ha elég közel megyünk hozzá, érezhetjük is ezt.
Nagy: Miközben pedig teszi a dolgát, világít és meleget ad, ÖNMAGÁT ÉGETI,
ÁLDOZZA FEL!
1. gyerek: Ez tényleg nagyon igaz, a gyertyára is, meg Jézusra is!
2. gyerek: Jó, azt már értem, miért lehet a gyertya Jézusként a pólyában.
De miért kellett kivenni, iderakni? Hogy nézegessük?
Nagy: Igen, nézzük és utánozzuk.
Ének: Gyermek Jézusnak életére nézek, – akarom őt követni, ameddig csak
élek. Tőle tanulok engedelmességet – leszek én is mindenben szófogadó gyermek. Buzgón olvasta, ismerte az Írást – mindennapon olvasom én is a Szentírást. Már mint gyermek is, eljárt a templomba – nékem sincsen semmi sem,
mi kedvesebb volna.
Nagy: Jézus azt is mondta, ránk, követőire:
Jézus: Ti vagytok a világ világossága!
1. gyerek: Mi is gyertyák vagyunk?
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Nagy: Igen, mi is gyertyácskák lehetünk, ha engedjük, hogy Jézus bennünk
éljen, irányítson.
2. gyerek: Mi is világíthatunk és meleget áraszthatunk?
Nagy: Jézus ezt úgy mondta:
Jézus: Úgy világítson a ti világosságotok, hogy látván jótetteiteket, dicsőítsék az Istent!
1. gyerek: Én szeretnék ilyen gyertyafény lenni!
2. gyerek: Én is, és azt se bánom, ha bárki meglát!
1. gyerek: Ha Jézustól tanulunk, Őt utánozzuk, csak jót láthatnak!
Ének: /Az ének alatt a Jézus kezében égő gyertyáról meggyújtanak egy-egy gyertyát
a későbbi „hangok”, és égő gyertyával lépnek a mikrofon elé mondanivalójukkal./
Úr Jézus, kérlek, taníts meg örülni, szememből, szemekből könnyeket törölni.
Taníts, hogy ne legyek senkinek kárára, Taníts jóságra, hűségre, hálára.
Taníts, hogy jól éljek, taníts meg fényleni, fényteli élettel messzire fényleni
Tanítsd meg szívemet csak veled repülni, Jézus, Úr Jézus, taníts meg örülni.
Nagy: Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló.
Szavak zűrzavarában szíven talál a Szó, halálból életre keltő,
Új útra indító, sodor, mint a vihar, győzelmes erővel.
Hívsz és indulni kell.
Küldesz és menni kell.
Szereteted parancsa szívünkben énekel.
Nyomodban új meg új tanítvány indul el
Szolgálni, mint a fény, ízt adni, mint a só.
Hogy bennük te is ott szolgálj,
Őbennük is te légy, élő, hatalmas és jelenvaló!
Hang: Elindulok Uram,… nekem tanulnom kell, ez a feladatom most, nap, mint
nap, újra és újra…Ráadásul én nem is vagyok nagy ész. Világítani? Hát nem is
tudom…én csak annyit merek vállalni, hogy Veled haladok. Világíts át, fényeskedj
rajtam keresztül is, ha akarod…
Hang: Elindulok, Uram,… a küzdelem útján. Nekem hallgatni nehéz. Nem bántani,
nem észrevenni, nem kinevetni más hibáját. Figyelmes, gyógyító szó szeretnék lenni…
Világítani? Hát nem is tudom… én csak annyit merek vállalni, hogy Veled haladok…
Világíts át, fényeskedj rajtam keresztül is, ha akarod.
Hang: Elindulok, Uram, hogy ne csak a magam bajának orvosságát találjam meg,
hanem segítsek másokat is. Nekem könnyű tanulnom, hamarabb megértek mindent.
Szeretném észrevenni, ha társamnak segíthetek, és szeretnék úgy segíteni, hogy ezt ő
el tudja fogadni… Világítani? Hát nem is tudom… és csak annyit merek vállalni, hogy
Veled haladok. Világíts át, fényeskedj rajtam keresztül is, ha akarod…
Hang: Elindulok, Uram, a te utadon… hiszem és akarom a tetszésed szerinti szép szerelmet. Hiszem, hogy boldogságunkat akarod, amikor türelmünket kéred… küzdeni
akarok kedvesemmel együtt tiszta szerelmünkért. Légy velünk, éreztesd meg velünk
jelenléted örömét… Világítani? Hát nem is tudom… én csak annyit merek vállalni, hogy
Veled haladok. Világíts át, fényeskedj rajtam keresztül is, ha akarod…
Hang: Elindulok, Uram, a köszönet szavával. A szüleim felé, társaim felé. Szeretném
megköszönni, hogy vannak, hogy segítettek, és hogy rajtuk én is segíthettem. Hogy
néha magamra hagynak, és hogy bennük, általuk annyiszor meglátogatsz… Világítani?…
Hát nem is tudom… én csak annyit merek vállalni, hogy Veled haladok. Világíts át,
fényeskedj rajtam keresztül is, ha akarod.
/ kiemelt szöveget mindenki egyszerre mondja/
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Február 3.

Szent Balázs püspök napja. Szent Balázs püspök és vértanú
napja, aki eredetileg orvoslással foglalkozott, nevéhez sok beteggyógyítás fűződik. Szent Balázs egyike a tizennégy segítő szentnek, és a torokfájás mellett sok testi nyavalya gyógyítója is.
Tisztelete a XIV. századi pestisjárvány óta ismert, és tegyük
hozzá nem véletlenül, mert a fekete halál kezdeti tüneteiben
torokfájással, majd fulladási rohamokkal jelentkezik. Balázs a
torokbetegségek ellen védő szent, a legenda szerint megmentett egy halszálkát nyelt fiút. Mivel Magyarországon még a
XX. század első felében is – a védőoltás bevezetéséig – rettegett és
sok áldozatot követelő betegség volt a diftéria, más néven torokgyík, érthető, hogy ennek a szentnek komoly kultusza alakult
ki. „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől”.
Baranyában úgy tartották, hogy ha ekkor eső támad, a nyár
elején elveri a jég a termést. Néhány vidéken almát szentelnek ezen a napon, amit később torokfájás gyógyítására használnak. Régebben borszentelést is végeztek Balázs napján, és a
Balázs-bor is szentelménynek számított. Az áldás alatt mormolt
szavaknak a néphit rendkívüli erőt tulajdonított, ezért a férfiak sokfelé így imádkoztak: „Ments meg uram engem a torokfájástól, a kígyómarástól, de főleg a rossz asszonyoktól.”
A balázsolás alkalmával a katolikusoknál a pap a gyermek álla
alá két gyertyát tesz keresztbe, és könyörgő imát mond érte.
Szokásban volt az iskoláskorú gyermekek balázsjárása is. Ez a
Gergely-naphoz hasonló adománygyűjtő szokás, amikor a maskarába öltözött gyerekek köszöntik a háziakat, azok pedig a tanítónak adományokat küldenek (szalonnát, tojást, zsírt). A diákok,
a sok alkalmi csibészség mellett védőszentjük napján kéregettek maguknak és mesterüknek – a magister kamrája régebben
is kongott az ürességtől, akárcsak a diákgyomor. Balázs napja
gonoszűzésre is alkalmas volt.

Babits Mihály: Balázsolás
Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
aki hozzád imádkozott
fölémhajolva, ahogy ott térdeltem az
oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én
s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
életem a fojtogató
torokgyíktól, s a veszedelmes mondulák
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lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel... Mosolyogj rajtam, Balázs!
ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén
mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón
hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már... Segíts, Balázs!
Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér ízét,
a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is
olyan nagy dolog a halál.
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(Ezt a dalt G dúr helyett ajánlom D dúrban énekelni, „dé“ hangon kezdve).
Kíséret: //: D / D / D A / D :// D / Em / Em / D // D / D / D A / D //

Emlékezzünk Szent Balázsról,
Hogy ma vagyon napja!
Többször is, hogy megérhessük,
A Jóisten adja!

Adja szent áldását,
Nyújtsa áldomását:
Gyermekektől távoztassa
Torkuknak fájását!

Balázs-áldáskérés
Ó szent Balázs légy mellettünk,
óvj meg minden bajtól
Torokfájás más nyavalya,
tőlünk elmaradjon.
(Kisbodak, Moson megye)
Szent Balázs napi köszöntő műsor
1. (csengőszó) KöszöntőAdjon Isten jó napot! Én magam bent vagyok, hála az
Istennek. A kint lévők pedig fáztukban remegnek. Kik hát a kint lévők? Szent
Balázs köszöntők.Régi bevett szokás szerint jöttünk énekelni. Diáktörvényt
nem akarjuk éppen félbe hagyni.
2. Emlékezzetek! Ma van Balázs napja. Dobd el a bánatod az ágy alá! Mondjad
heje-huja! Lám, mi nekünk jó kedvünk van. Semmivel mi nem törődünk, tanítóink intelmétől éppen ma nem félünk.
3. Régi szokás ez mi nálunk, Balázst járni. Mindig egy kevés újsággal előállni.
Ma is ez a szándékunk, hogy kedvetekre tudjunk mi szolgálni.
Ezért eresszetek hát bemenni! Jancsit, Ferkót, Andrást, Miskát ábécét tanulni.
Szép mesterség a tanulás, és nagy haszon a szép írás.
Ezért eresszétek hát bemenni Jancsit, Ferkót, Tamást!
4. (Előlép a püspök.) Balázs az én nevem, azt mindenki tudja. Aki a gyermekeket az iskolában oktatja és tanítja. Ősz hajam, szakállam mutat száz esztendőt,
ennyi híján múltam tizenkét esztendős.
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7. (diák a püspök mellé lép) Püspök uram, mit akar? Talán valamit akar? Attól
féltem, rettegtem, leharapja a fülem.
8. (püspök) Állj mellém, diákom, az én személyemnek! Amit mestered parancsol, egyenesen tedd meg! Mert ha meg nem teszed, szigorúan megbüntetlek.
9. Ének
Í, í, í. Ez volt a régi módi! Térdig érő szoknya volt,
Rövid ujjú rékli volt, Í, í, í. Ez volt a régi módi!
Ó, ó, ó. A szalonna, kolbász jó! Ha megtöltik nyársunkat
És a kis kosarunkat, Ó, ó, ó. A szalonna, kolbász jó!
Ü, ü, ü. Lánynak illik a gyűrű, Azt az ujjára húzza,
A legénynek úgy adja: Ü, ü, ü. Lánynak illik a gyűrű!
De, de, de. Mi a diák ebédje? Tudjuk, hogy leves, kása.
Soha szemed ne lássa! De, de, de. Mi a diák ebédje?
Gé, gé, gé. A vénasszony gégéje! Dirmeg, dörmög magába,
hogy nincs a csutorába. Gé, gé, gé. A vénasszony gégéje!
Ká, ká, ká. A kolbászos káposzta! Aki abból ehetik,
Arra egyet ihatik.Ká, ká, ká. A kolbászos káposzta!
10. Emlékezzünk Szent Balázsra, mert ma vagyon napja!
Örömöt ez óvoda minden csoportjára!
Hirdessük és említsük, ahogy parancsolja!
11. (nyársas balázsjáró) Óvó nénik, arra kérünk, legyetek szívesek mi hozzánk,
ne gondoljátok, hogy mi azért hálánkat ne adnánk!
Látjátok, a nyársunk üres! A gyomrunk is éhes. Ne sajnáljátok a szalonnát,
nekünk jól megfizessetek!
12. Hozzanak mi nekünk Ferencet! Hadd tördeljen velünk perecet!
13. Hozzanak mi nekünk tizenkét szál kolbászt! Hadd fonjuk be vele az iskola
kapuját!
14. Mi már többet nem tréfálunk, ajándékot várunk! És ha azt ma kapunk
bőven, tanítóstól, diákostól a szomszédba állunk.
15. Hozzanak hát tojást, kolbászt, rakják a kosárba, hogy a mi nagy
fáradságunk, ne legyen hiába! Hogy tovább mehessünk, mást is
köszönthessünk, új örömet, vidám kedvet mindenütt hirdessünk!
16. Emlékezzünk, hogy ma van Szent Balázsnak napja,máskor is, hogy
megérhessük, az Úr Isten adja! Kérjük ajándékát, nyújtsa szent áldását:
mindnyájunktól távoztassa a torokfájását!
17. Szent Balázs a torokfájás ellen nagy védelmünk.Adjanak hát nyers
szalonnát, óvó nénik nékünk.
18. (odalép a püspökhöz) Adj hát, püspök urunk, Balázs áldást a torokfájás
ellen! Ezáltal ments meg bennünket és az óvoda népét a gyötrelmekkel
szemben!
19. (püspök) Az Úr Isten nyújtsa szent áldását, mindnyájunkról távoztassa a
torkunk fájását! Áldásom rátok! Halljam diákok! Mondjátok el az ábécét!
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20. Ének
A, a, a, Ma vagyon Balázs napja. Melyben minden diáknaklábai farsangolnak.
A, a, a, ma vagyon Balázs napja.
Bé-bé-bé, Iskolába menjünk bé, szüleink örömére, tanítóink kedvére!
Bé-bé-bé, iskolába menjünk bé!
Dé-dé-dé, Húzd rá Énekes Máté! De jó volna bőgősnek,akárhogyan zörögne,
dé-dé-dé, húzd rá Énekes Máté!
Ku-ku-ku, a kakas kukuriku. Szeretném a taréját, jó metélttel a nyakát.
Ku-ku-ku, többé nem kukurikul!
Vé-zé-zsé, Már egyszer végezzük bé!Szent Balázs tiszteletét, áldjuk az ország
népét! Vé-zé-zsé, már egyszer végezzük bé!
21. Van-e hát közöttetek kis csapatunkba való gyermek?
Álljon a sorunkba, jöjjön iskolába, nem bánja meg!
22. A számolást, az írást, az ábécét, tanulni jó mesterség. Megtanuljuk még
idővel mi is a diák szót,három tízig megolvasni a csicseri borsót.
23. Minket is tanítónk sok jóra oktatott. Azért küldött, hogy minden henyélőt,
iskola kerülőt összeszedjünk.
24. Nosza, azért óvó néni, eressze eljönni,
Ferkót, Gyurit, Jánost, Tamást ábécét tanulni!
25. Hogyha nem adhattok mi nékünk diákot óvodátokból, papírosra valót
adjatok adományként javatokból!
26. Adja Isten, hogy több Balázs napját megérhessünk, erővel, egészséggel
eltölthessük! Szívünkből kívánjuk!
Kivonulás énekszóval. A, a, a, ma vagyon Balázs napja…

Február 5.

Ágota napja. E naphoz néhol az a hiedelem fűződik, hogy
alkalmas a házi férgek eltávolítására, ezért körülsöprik a házat és
az ólakat. A néphit szerint gonoszűző hagyománya van e napnak.
Az időjárást illetően ismert az alábbi regula: „Ágota még szorítja,
de Dorottya majd tágítja.” Szent Ágota napján már a lassan
csak-csak közelgő tavaszi munka előkészületeire összpontosult a
gazdaember figyelme. Ennek első lépéseként igyekeztek rendet
teremteni a portán, körülsöpörték a házat, az ólakat, hogy elűzzék
a házi férgeket, a Szent Ágotához címzett imádságos cédulák
pedig a tűz ellen nyújtottak védelmet.

Február 6.

Dorottya napja. Az Ágotától megszorított időjárást, a hideget
Dorottya tágítja, azaz enyhíti. A Csíziók a Vízöntő jegyben született
leányokról azt írja: „a-mely leány a Vízöntő-jegy alatt születik,
kevély, minden embert becsmérlő, sokat szóló, férjét gyakorta megcsúfolja, jól megtanított, eszes lesz, a apoczkáján vagy
orcáján jegy lesz…” A Vízöntő jegyben „jó eret vágatni, orvosolni,
vénekkel barátkozni, házasulni, jégen járni, madarászni,
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borotválkozni, adósságot behajtani és haszonra való dolgokat
kezdeni”. Időjárásjósló-nap.
Február 10.

Skolasztika napja. Ez a nap Kolos napja, azaz a termőnap.
Az előrelátó gazdák ekkor választották ki és vágták le a márciusi gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén felhasznált oltóágat:
„Mivel a föld és a növények nedvei olyan megállíthatatlan akarat hatására kezdenek el ilyenkortályt mozogni, mint a Szent
Benedek ikertestvérének, Skolasztikának könnyeit követő eső.”
Történt ugyanis Krisztus után 543-ban, hogy a szent életű báty a
szokásos éves látogatását tette Piombariolában, édes ikerhúgánál.
A kolostorban nem kívánt egész éjszakára ott maradni, Skolasztika kérése ellenére hajthatatlan maradt, de amikor az imádkozni kezdett, olyan égzengés és vihar támadt, hogy távozni nem
lehetett. A könnyek Isten akaratát tükrözték – a legenda szerint
– hiszen akkor látták egymást utoljára.

Február 14.

Bálint-nap. A Bálint napi szokások az ősi pogány templomáldási ceremóniákból alakultak ki. 496-ban Gelasius pápa
rendelte el, hogy Szent Valentin napját február 14-én ünnepeljék. Valentin egyébként magyarul Bálintot jelent. Régen
szerelmi pratikákat, boszorkányságokat vettetek be e napon
a fiatal lányok a kiszemelt fiúk megszerezésére vagy arra, hogy
megőrizzék szerelmeiket. Példának megemlítek néhányat:
– Olyan almát kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt a
kilenc magot bele kell tenni egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos bele fog szeretni a praktikát
végző lányba.
– Azokat a szerelmeseket a hiedelem szerint nem lehetett semmilyen módszerrel elválasztani egymástól, akiknek összekulcsolt
kezüket a két anya szenteltvízzel lemosta, a vizet pedig a fejükre öntötte. E pár ellen nem használt semmiféle szemverés,
igézés vagy rontás. (A magyar néphagyományban Bálint
napjának semmi köze a modern, vásárlással egybekötött Valentin-naphoz!)

Február 16.

Julianna napja Julianna ókeresztény vértanú volt. A néphit
szerint ettől a naptól az idő melegebbre fordulását várják, de ha
mégis havazik, akkor „bolondoznak a Julisok”, azaz megrázzák a
dunyhájukat.
Ragyog és tündöklik Juliannának napjára:
Ragyogjon életed gyönyörű virága,
Sose hervadjon zöld citrusnak ága,
Inkább virágozzon életeknek fája,
Akkor is, ha eljön életed határa,
Végyen fel az Úr maga jobb karjára,
Helyeztessen ottan égi palotára,
A bárány Úr Jézus víg lakodalmára;
Szívesen kívánom.
(Székelyhidi névnapi köszöntő)
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Február 19.

Zsuzsanna napja. Zsuzsanna ótestamentumi nőalak napja.
A gyönyörű asszonyt fürdés közben a vének meglesték, majd
házasságtörés hamis vádjával illették. Zsuzsanna azonban tisztázta magát és a véneket elítélték. Ezt a bibliai történetet adták
elő az ún. Zsuzsanna-játék során dramatizált formában. Ehhez
a naphoz is kötődik időjárási megfigyelés. Állítólag ekkor szólal
meg a pacsirta, melynek éneke a tavasz közeledtére utal. A néphit
szerint, ha ekkor magasan száll a pacsirta, hamarosan megjön a
jó idő, és ha reptében még énekel is, akkor már biztosra vehető,
hogy itt a szép kikelet. Szép idő esetén, e napon már sokfelé
elkezdték a tavaszi szántó-vető munkák előkészületeit.

Február 22.

Üszögös Szent Péter napja Különös nevét – a kutatás feltételezése szerint – egy elhallásból nyerte: a „cathedra Sancti Petri”
középkori magyar fordítása: „Szent Pétör üszekössége” változott
„üszögös”-sé, és így alakult ki az ehhez kapcsolódó hiedelemkör.
Ezt a napot szerencsétlennek tartják, ezért semmilyen munkához
nem fognak, tyúkot nem ültetnek, az asszonyok nem nyúlnak a
lisztbe, félve attól. hogy üszögös lesz a búza, megfeketedik a tojás.
Turán például úgy tartották, hogy ezen a napon nem szabad sem
szántani, sem vetni, mert üszkös lesz a gabona. A télbe fáradt hajdani öregek február 22-ét, Üszögös Szent Péter neve napját, mint
jeles napot tartották számon. „Amilyen némű Péter urunk estéje,
olyan idő lészen negyven napig” – állította a 300 évvel ezelőtti lőcsei
kalendárium. „Ha éjjel meg nem fagy, tovább se félj a fagytul.”
Üszögös Szent Péter napja dologtiltó nap. A néphit szerint,
ha ezen a napon csapkodó eső esik, vagy ködös az idő
bizonyosan megüszkösödik a búza. Szántani sem volt
szabad ilyenkor, sőt, mert szerencsétlen napnak tartották,
semmi fontos dologba nem volt érdemes belekezdeni.
Mellesleg az átkos „üszög” kifejezés afféle félreértésből került a
jeles szent neve elé. A galileai tengeren halászó Simonból előbb
Jézus egyik követője lett, később Péter néven apostol, a Szentírásban, mint az apostolok fejedelme szerepel. A február 22-én
tartott apostoli székfoglalója emléknapján a rómaiak nagy ünnepségeket rendeztek. Később a keresztény egyház is elrendelte e
nap megünneplését. „Péter üti az üszögöt, jön a melegebb üdő.”

Február 24.

Mátyás napja Ez a nap Mátyás apostol ünnepe. A középkorban a szenteket a rájuk jellemző tárgyakkal ábrázolták, hogy az
írástudatlanok is rájuk ismerjenek. Mátyás apostolnak a bárd
volt „jelképe”. A néphit szerint Mátyás megkönyörül az embereken, a bárdjával megtöri a jeget és elűzi a hideget. Azaz hirtelen
időjárás változást vártak ettől a naptól. Egyes vidékeken azt tartják a Mátyás-napkor kikelő kiscsirke verekedős lesz. Innen ered
a következő népi szólás: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha
nem talál, akkor csinál.” Az ezen a napon fogott csukát „Mátyáscsukájának” nevezik és egész évben bő fogást ígér.

1458. január 24-én választották meg Magyarország királyának a 15 – más számítások
szerint 17 – esztendős Hunyadi Mátyást (uralkodott 1458-1490 között), a törökverő
hadvezér, Hunyadi János fiát. A legenda szerint ekkoriban olyan hideg idő volt, hogy
Mátyást a Duna jegén türelmetlenül várakozó budai és pesti polgárok kiáltották ki
uralkodónak.
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Farsangi nepszokasok
A hónaphoz kapcsolódó jellegzetes, hagyományokban gazdag népszokás a farsang,
ami bár vízkeresztkor, január 6-án kezdődik, de a látványos, népünnepély jellegű
vidám mulatságok általában február második felére, végére esnek (2015-ben inkább
a közepére). Február jeles napjai is többnyire a farsangi időszakhoz kötődnek, de van
néhány „időjós” nap is, természetesen a jó idő, a tavasz iránti vágyakozás jegyében.
Régebben pálfordulás napján – január 25-én –, ma már csak gyertyaszentelő napján érdekli az embereket, kijön-e a medve a barlangjából. Tudnunk kell, hogy e szokás gyökerei Erdélyben találhatók, de a szálak onnan is tovább vezetnek, egyenesen
Jókai Mórhoz. Sokak szerint a nagy mesemondó fantáziájában született meg az időjós
medve máig élő alakja. A hónap második napján szokás szerint figyeljük a medvét –
ha a barlangjából kijőve meglátja az árnyékát, visszamegy, mert soká tart még a hideg… Ugyancsak ehhez a naphoz kötődik egy másik, kevéssé ismert, ám könnyebben
megfigyelhető hagyomány: ha énekel a pacsirta, később még hosszan fog hallgatni.
A pacsirtákra egyébként – hasonló összefüggésben – kicsit később, 19-én, Zsuzsanna
napján is érdemes figyelni! Mikor jön már a tavasz? „Ha Dorottya locsog, akkor
Julianna kopog” – azaz, ha hatodikán enyhe az idő, akkor tíz nappal később fagyra
számíthatunk. Bálint napján (14-én) ismét a madarak jeleznek: ha messzire hallik
a csiripelésük, akkor hamarosan jó idő lesz! Julianna sokszor nemcsak hideget, de
havazást is hoz („rázza a dunnáját”), míg 24-én jégtörő Mátyásnak szurkolhatunk,
hogy eredeti hivatása szerint akadjon dolga – mert ha nincs mit törnie, akkor ő csinál
jeget. Február négyévente a szökőnappal ér véget – a naptár pontatlanságát igazították ki ezzel a plusz nappal még akkor, amikor az előző év vége és az újév kezdete közé
illesztették. Talán igazuk is volt a rómaiaknak, akik szerint az újév márciussal kezdődött: a hosszú téli éjszakák, a rövid, gyakran ködös, szürke és hideg napok után mindannyian várjuk a természet ébredése, az új élet, a tavasz havát. Az ünneprontás
hiedelemvilága, mondaköre is a húshagyóhoz fűződik. Néha a féktelen ifjúság
beletáncol a nagyböjti csendes szent időbe, pedig akkor már muzsikának, táncnak
helye nincs. A mesélők szerint egyszer húshagyókedden a fiatalok báloztak. Éjfélkor
mindenki abbahagyta a táncot. Egy pár azonban csak nem akarta abbahagyni a táncot. Hamvazószerda reggelén a földbe süllyedtek a csárdával együtt. Nem szerencsés
ilyenkor meghalni, mert a hiedelem szerint, aki farsang utolsó napján hal meg, az
prózai okokból a pokolba jut, mivel ezen a napon zárva van a mennyország.
Farsang három utolsó vasárnapja
Böjtelő

Február régi magyar (katolikus) neve Böjtelő hava, jelezvén a farsang utáni és húsvét előtti időszakot.

Húshagyó kedd – a farsangi idő záró napja. A húshagyókedd a nagyböjt előtti
utolsó nap a farsangi mulatságok csúcspontja. Dalolni, táncolni
azonban csak éjfélig szabad. Az ilyenkor tartott vigalmakban
nagyokat kell ugrani, hogy nagyra nőjön a kender. Húshagyókedden tanácsos lemorzsolni a vetni való kukoricát és megmetszeni egy-egy tőkét a szőlő négy sarkán. Ma még mindenki jóllakhat farsangi fánkkal, kocsonyával!
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Hamvazószerda – a nagyböjti idő kezdete. Ez a nap a nagyböjt, a negyvennapos vezeklő és böjti időszak első napja, megemlékezés Jézus
böjtölésének, illetve kínszenvedésének időszakáról. A VII. századtól vált szokássá a bűnbánati felkészülés. II. Orbán pápa 1091-ben
rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval
kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig
fennmaradt. A templomban a mise után a pap az előző évi szentelt
barka hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek
homlokára, annak bizonyságára, hogy a halandók porból lettek,
s porrá lesznek. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak,
mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.
A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje,
illetve egészségmegőrző szerepet tulajdonítottak neki. Ezen
a napon elsikálták a zsíros edényeket, mert zsírt a következő
40 napban nem ettek. Hamvazószerdát másként böjtfogószerdának, szárazszerdának vagy aszalószerdának is nevezik. Böjt
idején tilos volt a bál, a mulatság, de a lakodalom is. Általános volt
az a szokás is, hogy a lányok ilyentájt fekete vagy sötétebb, dísztelenebb, egyszerűbb ruhákat hordtak. A néphagyomány szerint
ilyenkor húst vagy zsírt, zsíros ételt enni tilos. Csak kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezekből készült meleg ételeket ehettek.
A paraszti étkezésben az év egyéb szakában szokatlan módon vajjal, növényi olajjal főztek. Volt ahol napjában csak egyszer ettek,
máshol a tojás és a tejes ételek fogyasztását is tiltották. A szigor
az évszázadok alatt fokozatosan enyhült, a XX. századra az vált
általánossá a keresztények körében, hogy a hívők a nagyböjt
időszakában is csak a pénteki böjtnapot tartják, ilyenkor növényi táplálékot vagy halat vesznek magukhoz. Gyakran került
az asztalra cibereleves. Ennek az ételnek az alapja a búza vagy
rozskorpa, melyet cserépedényben forró vízzel felöntve néhány
napig erjesztenek, majd liszttel, tejföllel behabarják, és főznek
még bele kölest vagy hajdinát, hogy laktatóbb legyen. Aszalt gyümölcsökből is főztek tejfölös savanyított levest, néhol ezt is ciberének nevezték. Kedveltek voltak a hüvelyesek: a borsó, a bab és
a lencse.

ÖTLETEK:
Elterjedtek voltak a vénlány és vénlegény csúfolók is:
Húshagyó, húshagyó, itt maradt az eladó!
Kinek van eladó lánya, hajtsa ki a szűzgulyára!

Elmúlott a rövid farsang, búsulnak a lányok,
Ettől a nagy búsulástól ráncos a pofájuk.
Nem tudsz férjhez menni, vőlegényt szerezni,
Vedd elő az olvasódat, kezdj el imádkozni!
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Ecce neki, dáridom, a farsangot bevártam,
De vőlegényt nem kaptam, jaj, de hoppon maradtam.
Várok még egy farsangot, tán majd valakit fogok,
S ha vőlegényt nem kapok, apácának beállok.
Ó, te rozzant kaloda, nem való vagy te oda,
Nem való vagy te másra, fűtőnek a pokolba!
Jaj, drága jó szüleim, kedves egyetleneim,
Ne bántsátok tagjaim, ropognak már csontjaim!
Kaptok férjet százat is, mellé még hét bölcsőt is,
Jaj, csak jaj, ne bántsatok, hisz már menni se tudok!

Kövércsütörtök

Két csütörtök népies neve: farsang utolsó csütörtöki napja
és a hamvazószerda utáni csütörtök. – Tréfás nevei: zabáló-,
torkos-, tobzódó-, dobozu- (Göcsej), zsíroscsütörtök (Ipolytarnóc, Mihálygerge, Buják). Németlövő és Rábafüzes németsége
Fastenpfingstenként tartotta számon. Farsang teljes utolsó hete,
mint kövérhét, zabálóhét is előfordul. A farsangi jólét búcsúztatója, készület a köv. böjti időre. Jó ételeket bő zsírral szoktak
főzni, fánkot sütni. A lakmározásban másokat is részesítettek,
elsősorban istennébe (Isten nevében) a szegényeket, koldusokat; megkínálták a betérő vendéget, vándort is. A szólás szerint
e napon lakomáznak, sütnek, főznek, szegényeket vendégelnek.
Somoska csángó asszonyai e szavakkal nyújtják át a kalácsfélét a
szegényeknek: „adom e holtakért, legyen e holtakért, s magamért es.” Bátya idős népe szerint e napon kilencszer kell jóllakni.
Sok helyen este még bál is következett. A hamvazószerda utánit csonkacsütörtök néven is említik (csonkahét). Az e naphoz
kötődő bőséges táplálkozás oka lehetett az is, hogy a húshagyó
kedden maradt éltelt el kellett fogyasztani a következő szigorú
böjt miatt.

ANGYAL
Hallád, gonosz sátán, ne siess elkapni, Testéből a lelket menten kiragadni,
Senkit Isten mennyből nem akar kihagyni, Krisztus életet jött mindeneknek
adni …
PLUTO
Tudod, az ily gazdag, hogy örök poklot nyer,
Másnak nyavalyáján, aki sohasem tér,
Kitől szegény koldus alamizsnát, ha kér. Megtagadja, nem ád: őhozzá ez nem fér.
Szinte ilyen vala a csalárd gazdag is, Nem imádott érte Istent egy szegény is.
Nem ad a Lázárnak egy morzsalékot is, Lakoljon a lator azért maga is!
Ne mond azt hát, hogy nem érdemel kínt, Mert talán az Úr is haraggal rátekint!
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Farsangi jóslások és alakoskodások
A néphiedelem szerint ekkor tartják menyegzőjüket a madarak, párosodnak a verebek. A Bálint-napi időjárásból – száraz hideg esetén 0150 jó termésre következtettek.
A gazdaasszonyok jó alkalomnak tartották ezt a napot a kotlóstyúk-ültetésre, míg a
férfinép szerint az ekkor ültetett facsemete bizonyosan megered. Több helyen adtak
elő dramatikus játékokat. Szentegyházán (Udvarhely vm.) farsang utolsó három napján még 1996-ban is házról házra járva adták elő a dúsgazdagolást, helyi elnevezés
szerint ördögbetlehemezést. Az utcán vonulva a szereplők a bibliai dúsgazdag ember
és a szegény Lázár történetét énekelték, miközben az ördögök és a halál a járókelőket
ijesztgették. Ezután betértek a házakba. A következő részlet a gazdag ember lelkéért
vívott harcot mutatja be az angyal és az ördög (Pluto) között.
A lakodalmak, a háromnapos vigadalom és rítusrend általában hétfőn vagy szerdán kezdődött. A régiségben a legtöbb lakodalmat farsang végén tartották. Valamikor a szombat
estétől húshagyó kedd éjfélig tartó időszakot nevezték farsang farkának, a hét hátralévő
részének csonkahét volt a neve. Húshagyót néhol sonkahagyónak is mondták, a hamvazószerda vidékenként kapott más-más titulust: pl. hamvas böjtfő, böjtfakadó, de csak
a száraz és fogöblítő szerda népi eredetű. Csütörtöknek pedig csonka, zabáló, torkos,
dobzódó a neve, mert akkor felfüggesztették a böjtöt, hogy a farsangi maradék elfogyjon.
A farsang farkát előző kövér csütörtök sonka- és kocsonyafőző, meg száraztészta-sütő
nap volt, de estefelé már látogatónap is. Éjféltől szombat estig szünetet tartottak, akkor
azonban megkezdődött a farsangozás, annak a palack bornak a kiadásával, amelyet
az elmúlt évi avatáskor a legények a kocsma földjébe ástak. Ettől kezdve hamvazóig
evés, ivás, móka, alakoskodás, tánc következett. Tobzódás mindabban, ami zsírossá
teszi az ember testét, lelkét. Az általános farsangi lakomázásnak fajtái voltak vasárnap vagy kedden a kanivók, csütörtökön pedig az asszonyok ivója. Amazt a gazdák,
emezt pedig az asszonyok tartották a kocsmában. Mindkettő példája a falusi nép közt
bizonyos termésvarázsló alkalmakkor és jeles napokon még ma is élő, nemek szerint
elkülönülő, férfias vagy asszonyos szokásoknak.
Első nap tehát húshagyóvasárnap, az egyházi nyelvben ötvenedvasárnap. A moldvai,
diósfalusi csángóknál piroskavasárnap a neve, mert az ünnepre különleges kalács, a
piroska sült. A Székelyföldön, Csíkban csonthagyóvasárnap, sonkahagyóvasárnap,
ha pedig farsangon esküdött újpár van a háznál vővasárnap néven emlegetik.
A Zoborvidéken sardóvasárnap a neve: a legények sardóznak, vagyis szerencsét,
bőséget mennek kívánni.
Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása a Mohácson lakó
délszlávok (sokácok) csoportos busójárása. A busók fából faragott
álarcokban jelennek meg, mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg
van szabva. A busóálarcot eredetileg csak a felnőtt sokác férfiaknak
volt szabad felölteniük, a legények másfajta álarcot viseltek.
A farsangi alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is előadnak. A farsangi
lakodalmas játékok közül leglátványosabb a Nyugat-dunántúli rönkhúzással összekötött mókaházasság. A kidöntött fát húzták végig az úton a leányokból, legényekből
álló párok. A rönkhúzást olyankor rendezték meg, mikor a községben abban az évben nem volt lakodalom. Sokfelé ismeretes a tuskóhúzás. Bekormozott képű legények
tőkét húznak maguk után a falu utcáin. Végül megszégyenítésül valamelyik pártában
maradt lány kapujához kötik. Esetleg éjnek idején szétszerelték az illető lányos gazda
szekerét, felhordták a tetőre s ott újra összerakták. Szatmárban húshagyókedden úgy
94

csúfolták ki a pártában maradt lányokat, hogy pléhdarabokat kongattak az ablakuk
alatt, és azt kiabálták: „Húshagyó, itt maradt az eladó. Akinek van nagy lánya, hajtsa ki a gulyára.” Ez volt a kongózás, más néven szűzgulyahajtás. – A népi erkölcs
ugyanis szégyennek tartja, ha valaki házasulandó létére kimarad a farsangból, azaz
nem házasodott meg az arra társadalmilag és természetileg szabott legalkalmasabb
időben.
A vasárnapi litánia után kezdődött a mulatozás s tartott három napig. Kedden reggel
a fiatalok dudaszóval, táncolva járták végig a falut nyársakkal kezükben, s a házakra
betérve az alábbi verset mondták.
ÖTLETEK:
Hipp-hopp farsang!
Megölték az ártányt, nem adják a máját, csak a szalonnáját,
Adjon az Úr Isten ennek a gazdának hat szép ökröt, nyolc kis bérest, arany ekét
a kezébe, arany búzát a földjébe,
Hipp-hopp farsang! Itthon van-e a gazda, van-e jó farsangja?
Menjen fel a padlásra, hozzon le szalonnát, szúrja a nyársamra!
Csujogatók:
• Három éjjel, három nap nem elég a lábomnak. Bárcsak ez az éjszaka Szent
György napig tartana.
• Farsang három napjába’ nem vittél el a táncba. Ha nem vittél a táncba, nem
öntesz meg húsvétra.
• Elment farsang, itt hagyott, a lányoknak bút hagyott, de jénnékem nem hagyott, mer’ én mindig víg vagyok.
• Víg a gazda, víg a vendég, bárcsak így tartana mindég, Három éjjel, három
nap, kimulatom magamat.
• Ide jöttünk muzsikálni, jó mulatságot csinálni. Aki minket nem állhat,egye
meg a búbánat.
• Kerek az én csizmám sarka, kereken fordulok rajta. Kerek az én szoknyám
alja, legény legyen, ki felhajtja.
• Lőrincrévi legény vagyok, leányokat csalogatok.Az én szemem olyan kerek,
ahányat lát, annyit szeret.De a szívem olyan igaz, ezer közül egyet választ.
• Aj, Istenem, de szép dolog, a sok bolond együtt forog.Ez a lábam, ez, ez, ez,
jobban járja mint emez. Vigyázz lábom, jól vigyázz, mer a másik meggyaláz.
● Kecskealakoskodó – Farsangi népi játék ●
Az alábbi farsangi népi játékot Tóthné Iváncsics Gyöngyi (Lurkó Kuckó Óvoda,
Őrtilos) állította össze.
Család – asztalnál ül, mama – kukoricát kopoz, gazda, gazdasszony, asztal előtt
a rongyszőnyegen, gyerekek- kisfiúk kukorica csutából építenek, kislányok
rongybabáznak,
jobb oldalon – ül a kecske (egy fiú leterítve lepedővel, kezében botra erősített
kecskefej, csattogtatható szájjal), gazdája, zenész és a vevő ( 4 fiú)
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Ének
A, a, a, a farsangi napokban…
A kecske gazdája előrelép, kopog a bottal, és mondja:
Behozhatom a turkámat?
Gazda: Be, be gyertek csak!
Zenész csattogtat a kukoricaszárból készült csattogóval.
(Bejön Kecskéjét vezetve a gazda, a zenész, a vevő).
Gazda: – A kecskének négy a lába ötödik a farka,
Árkot ugrik, nagyot botlik, fogja meg a gazda!
Kecske: Kecske mondja – mek, mek, mek,
ha közel jössz, megdöflek!
(lányok felé bök)
Lányok megijednek, sikkantanak.
Kecske: Kecske mondja mek, mek, mek, nem ugrálok én kendnek!
Gazda: Eladnám én ezt az állatot, ha jól megfizetnék!
Vevő: Hát mennyiért adná?
Gazda: Megér ez kétezer forintot!
Vevő: Nagyon drága! Miféle kecske ez, hogy ilyen drágán adná?
Gazda: Hát bizony, ez nagyon jó állat! Fiatal, ficánkol, de csuda jó tejelő!
Annyi tejet ad, hogy még a csatornába is jut belőle!
Vevő: Mutassa csak, hol a tőgye? Hiszen ez bakkecske!
Nekem még ingyen sem kell!
Gazda: Gyere kiskecském! Akkor megyünk haza, nekem aranyat érsz!
Hipp, hopp farsang…
Éneklés végén a gazdasszony fánkot húz a fakanalukra, kimennek a többi fiúhoz, leteszik az eszközöket. Fiúk mind felállnak, láncos botot fölveszik, sorba,
botot földhöz ütve mennek a család elé- körben járva:
Haj szőkicske, szőkicske, hajtsátok ki a fassangot,
Majd szépénekeket mondok. futok, megyek Dunába,
Fogok fényes halacskát, teszem tányérkámba, küldöm Istenkének.
Haj szőkicske, szőkicske, hajtsátok ki a fassangot
(leteszik a botot, lányoknak mondják, rájuk mutatva, csúfolódva:)
Húshagyó, húshagyó- a lányokat itthagyó;
húshagyó, húshagyó, itt maradt az eladó!
Lányok felpattanva, mérgesen visszafelelnek:
Rönköt emelj, szakadj meg, mért nem házasodtál meg!
Fiúk: Egy-két tojás nem a világ, vakuljon meg aki nem ád!
Lányok: Házasodj meg vén kappan, vedd el ezt a mosdatlant!
Fiúk: Válogatós vadalma, annak is a legrossza!
(Eközben a fiúk leteszik a botot, egyik fiú a söprűt veszi a kezébe, énekel,
végén eldobja a söprűt.)
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Kinek nincsen párja, keressen magának.
Mert, ha nem jut néki, söprű marad néki!
(lecsapja a söprűt, mindenki párt keres)
3-4x játsszák, negyedszerre a lányok lányokat választanak párnak, a fiúk
leguggolnak, a lányok körbe forognak a párjukkal, a fiúk néha meglebbentik
a szoknyájukat.
Párom, párom, Papáriné… 3-4-szer
Köralakítás mondókára, másodszorra Marcsi szökellve kiszámol:
Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok,
én adtam rád inget, gatyát üssön végig öregapád.
Akire jut, köbe jár, a kör ellentétesen megy.
Lement a nap, nincsen meleg… Sardó gyüjjön hozzon meleget…
Csík, csík-től a lányok beállnak a kör közepére, ott forognak.
Elmúlott a hosszú farsang, búsulnak a lányok… 1-szer
(külső kör irányt változtat a következő dalra)
Elmúlott a rövid farsang…
„Elvesztettem zsebkendőmet...” játék
● Ne lépj az ördögre! (Ördög játék): ●
A kör közepére húzzunk egy kis kört, szemet, orrot, szájat rajzolunk neki. Az az
ördög! A játékosok erősen megfogják egymás kezét, s húzzák-vonják a másikat.
A cél, hogy valaki rálépjen az ördögre. A figyelő figyel , s aki rálép az ördögre
azt kiállítja. Addig játszunk míg 3 játékos nem marad, a végső döntést az hozza
meg, aki rálép az ördögre és az utolsó 2 játékos győztes marad.
● Kiszehajtás, kiszebáb ●
A kisze eredetileg savanyú gyümölcs, vagy kása neve, de mindent jelképez, amit
a télben már nagyon meguntak az emberek. Régebben a falu lányai közösen
építettek egy bábot szalmából, és vagy rissz-rossz ruhákba öltöztették, ez esetben ruhástul vetették vízbe vagy tűzbe, vagy az abban az évben férjhez ment
asszonyok menyecskeruháit adták rá, ekkor természetesen a folyóparton levetkőztették. Ezzel jelképesen megszabadultak a rossz dolgoktól.
Mi is készítettünk egy ilyen bábot, megmutatom, hogy hogyan. Kell hozzá némi
maradék anyag, egy kereszt alakú fa (a mi vázunk kb 30 centis), és tömőanyag, ez
esetben galacsinná gyűrt papírtörölköző. Először a karjára tettük rá az anyagot.
A közepén van egy pici lyuk, ráhúztam a „nyakára”, majd elöl-hátul felpödörtem.
Ez után jött a papírral kitömött fej. Alsószoknyát is adtunk rá, de ez elhagyható.
Kicsit töltöttebb lesz így, nem olyan lapos a szoknyája. Aztán már csak fel kell öltöztetni. A szoknyája félbehajtott anyag, a hajtásba madzagot tettem, úgy kötöttem rá.
Beleteszünk mindannyian valamit, amitől szeretnénk megszabadulni. Rossz
emlékek, szokásokat, nehézségek...
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Falusi farsangi mulatozások, bálok
A farsangi táncmulatság a házasságok előkészítője is volt. A XX. század elején Honton
az a lány, aki valamelyik legényre számított”, annak farsang vasárnapjának reggelén
bokrétát küldött. Egy legény több bokrétát is kaphatott, bármennyit elfogadtak a fiús
háznál, de csak azt a bokrétát tűzte kalapjára, melynek küldője neki is tetszett, akit
a szülei kiszemeltek számára feleségül. Ez a lány a legény anyjától húsvétkor rózsás
pántlikát kapott. A táncmulattságban is azt a leányt illett elősször táncba vinni, akinek
a bokrétáját viselte.
A szülők, anyák elkísérték leányaikat a bálba, megvendégelték egymást a házilag
készített rétessel, fánkkal, borral. Figyelték ki kivel járja a táncot, a csárdás ritmusára, főleg magyar nótára, cigányprímás húzta dallamra. Akkor még három napig
tartott a mulatozás, a hamvazószerdát megelőző vasárnaptól. Három délután éjfélig,
húshagyókedden pedig 10-ig, hogy éjféltől már otthon kezdhessék a böjtöt.
Leányok és legények egyaránt nagy izgalommal készültek az alkalomra. A legdíszesebb
ruhájukat öltötték magukra. A legények cifra szalagos kalapot tettek fejükre, s harmonikázva énekelve vonultak végig az utcán, hogy a leányokat hivogassák a bálba.
Olykor bokrétát kaptak a leányoktól, melyeket a kalapjukra tűztek, s azzal táncoltak
először, akitől az elsőt kapták. Párválasztásra is jó alkalom volt a mulatozás, hisz a
fiatalok ilyenkor többet táncolhattak egymással. A legények a bál befejeztével hazakísérték a leányokat, s a kapu előtt illedelmesen elköszöntek.
A háború ideje alatt faluhelyen besötétített helységekben „ünnepeltek”, beszélgettek
a fiatalok.
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Februari napokhoz fuzodo szokasok
Febr.

1.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

Farsangolás. Fánksütés.
Esti gyertyagyújtás. Gyógyítók,
tudók, látók ünnepe.
Nagytakarítás, mosás napja.

Hónapjelző:
Ha esős volt január – hamar ürül a
hombár. Hó, ha vetést nem óvta –
gabonádat eladta.
Figyelmező: Amilyen lesz Breda napja
– amolyan lesz a hónapja. Napnyugtával gyújtsd meg tüzét – égessed el
múlt szemetét.

2.

Régi tavaszkezdő. Gyertyaszentelő
Boldogasszony, Perun és gromnicák
napja.

Viharhárító: Dörgés jósol szeles évet,
zöldág ménkűtől megvédhet.
Égzengéskor fohászt mondjál,
villámláskor gyertyát gyújtsál!

Farsangolás. Búcsújárás. Nagyvásár.
Farsangi palacsinta (leppencs, blin) Szentelő: Gyertyaszentelő, ha fényes,
sütése. Varázsló-, tisztító nap.
nyár termése lesz szegényes.
De ha esik és fúj szele, hamarosan itt
hagy tele.Régi tüzet mind kioltsad,
kemencéket takarítsad! Vidd ki házból
szemetedet, gyújtsál-szítsál új tüzeket!
Ügyeljél az eleségre, télről maradt terményekre! Férgest, üszköst
elégessed; kamrát, pincét kifüstöljed!
Ruháidat tisztítsad meg, napnyugtával
fürödjél meg! Új tűz mellett melegedjél, gyertyafénynél elmélkedjél!
3.

Farsangolás. Maskarás gyermekjárás. Balázsolás. Almasütés. Kút
megáldása. Torokgyógyító és gyermekrontás-űző nap.

Betérő: Ma van Balázs napja,
házakat kerülni,
Nékünk megadatva,
adományt kikérni.
Könyörgő: Balázs segíts rajtunk, bajtól
óvj meg minket! Torokgyík, nyavalya;
vidd el tőlünk, mindet.

4.

Farsangolás. Leánykérő, eljegyző,
lakodalmas. Házas férfiak mulatozása (vő-itató). Egészségvédő, vígalmi
nap.

Csízió: Vironnak napja, hideget tartja.
Gyereknek arcát hamuval mossa.
Újszülöttet jól védi, váltottra
nem cseréli.

5.

Asszonyfarsang (este). Éhező és
rászoruló gyermekek segítése.
Kenyéráldás. Tisztító-féregűző
és időjósló nap.

Csízió:
Ha Ágota szorítja –
Dorottya majd tágítja.
Házat, ólat kiseperd –
jól vigyázzad a tüzet!
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Febr.

6.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

XVIII. századig a farsang utolsó
napja. Majd kitolódott Húshagyó
keddig.

Csíziók:
Ha Dorottya szorítja,
Zsuzsanna majd tágítja.
De ha meleg ‘s fényes nap,
csibékkel lesz teli kas.
Szél, ha ruhát szárítja,
tavasz enyhét is hozza.

Farsangolás. Előkelők, céhek bálja.
Húsvétig a nagylakodalmak vége.
Szerelmi varázsló, utolsó párkereső
nap.

Csúfolódó: Hej, Dorottya húshagyó!
Leányokat itt hagyó!
Aki nincsen párjával,
tuskót húzzon magával!
Aki párját nem lelte,
majd Mihálykor keresse!
Legény öltsön maskarát,
úgy kutassa a párját.
Tavaszváró: Dorottyának napestéje,
családoknak estebédje. Hol farsangot
kibeszélik, maradt étkét még föleszik.
Kimért borát még megisszák, tavasz
gondját megvitatják. Farsang lomját
összehordják, ház piszkával mind
kihordják. Szalmabábot állítanak,
minden lomot neki adnak.
Zajjal, lánggal felköszöntik,
tűztáncukkal füstbe küldik.
7.

XVII. században a magyar-népi
farsang vége.

8.

Tavaszi munkálatokra felkészülés,
kerti munka kezdete. Fohász jó
termésért.Tavasz- és nyárjelző,
időjósló nap.

Csízió: Mezőkön, ha minden rendben,
nem lesz hiány terményekben. De ha
mégis jönne fagy, nemsokára itt is
Készülődés a tavaszi mezei munkák- hagy.
ra. Komposzthordás. Pangó víz
elvezetése. Idő- és téljósló nap.
Téljósló: Amilyen a délelőttje, olyan
lesz majd téleleje. Amilyen a napestéje,
olyan lesz majd télnek vége.
Időjelző: Amilyen lesz ez a nap – olyan
lesz majd a tavasz. Enyhe szellős éjjele
– forró, száraz nyár jele. Ha ködös lesz
reggele – esős lesz a nyár dele.
Fohász:
Segíts meg Teremtő – hogy telelhessünk!
Segíts meg Teremtő – hogy elvethessünk!
Segíts meg Teremtő – hogy legeltessünk!
Segíts meg Teremtő – hogy begyűjthessünk!
Segíts meg Teremtő – hogy szüreteljünk!
Segíts meg Teremtő – hogy megbékéljünk!
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Időjelző, emlékeztető

Tavaszi munkálatokra felkészülés,
vetőmagok válogatása. Kerti munkák kezdete. Fohász jó termésért,
esti tűzgyújtás. Időjósló nap.

Időjósló: Köd, ha leszáll reggelre,
kitisztulhat még délre. De ha ködje
megmarad, hűvös-lucskos lesz nyarad.

10.

Tavaszi felkészülés. Fagymentes
időben oltóágak vágása. Fák metszése oltáshoz. Termésvarázsló nap.

Csízió: Oltóágat most levágjad,
gyümölcsoltót azzal várjad!
Tiszteljed meg házszellemét,
takaríts ki tüze fészkét.

11.

Tavaszkezdő pásztornap. Kígyók
„előbújására” miatt otthoni munka
(kígyóünnep). Pásztoroknak dologtiltó. Rontáselhárító nap.

Rontásűző: Boszorkány, ha háznál
mászkál, bejöhet a kulcs lyukánál.
Rakj bogáncsot sarkokra!
Így ijessz a gonoszra!

12.

Tapasztalat: Újhold idején az időjárás megváltozhat.

Időjelző: Vörös holdja hirdet szelet,
erős szele száraz hetet. Északi szél
felhő híján, fagyot hozhat éjszakáján.

Febr.

9.

Tavaszi felkészülés. Kert takarítása.
Hulladék komposztálása, lomok
égetése. Időjárásjelző nap.
13.

Tavaszi felkészülés. Ház kitakarítása, rendrakás. Hulladék összegyűjtése, elégetése. Időjárásjelző nap.

Időjelző: Ha kemence huzatja, fát
nehezen gyullasztja, Enyhe idő közeleg,
hamarosan csepereg.

14.

Faültetés (ha a föld már nem
fagyos). Gyógyító, tudó
hívása beteghez.
Madarak etetése.
Rontásűző, termésjósló és
időjelző nap.

Ajánló: Frászkereszt és frászkarika,
gonosz erőt megakasztja.
Macskagyökér, levendula,
zavart lelket megnyugtatja.
Üröm, bakfű és pimpolya,
hogy ne törjön rossznyavalya.
Párosító: Vadgalambok visszatérnek,
verebek is párt keresnek.
Lány és legény – ha nem lelte –
sorshúzással azt keresse.
Leány, húzza legény nevét –
legény kártyán vesse lányét.
Sors, kiket így összehozta,
annak próba jogát adta.
De, ‘ki párját így sem leli,
azt faluja szájra veszi.
Leányt, férfi vesszőzheti –
legényt, asszony seprűzheti.
Csízió: Hideg Bálint napja,
Bő termést mutatja.
Kotlót, fát ültessed,
Rügyeket ügyeljed.
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Időjelző, emlékeztető

15.

Tavaszi búza, árpa és zab vetésének
előkészítése. Tyúkültetés és termésvarázslás. Időjelző dolog- és vetőnap.

Csízió:
Fáknak törzsét kopogtassad,
Minden ágát rázogassad!
Üszkös ágát, hogy hullassa,
És gyümölcsét meg is tartsa.
Emlékeztető: Februárnak közepe,
répavetés kezdete. Sárga ‘s fehér,
zellerrel, vetésre vár – retekkel.
Duggass hagymát köziben,
több terem így egy helyben.

16.

Nagyvásár. Vendégeskedés.
Tavaszi vetéshez készülődés.
Bűbáj fagy ellen. Időjelző nap.

Kívánó:
Ha ragyog, tündöklik, Julianna arca,
Úgy ragyogjon élted gyönyörű virága.

17.

Nagyvásár. Tavaszi szőlővizsgálás
(aug. 7.-i Donát-szőlő tükörnapja).
Bormustra. Termésjósló és dolognap.

Emlékeztető: Ha rügyező Donát napja,
őszre terem sok-szép alma.
Ha felszáradt, borsód vesd!
Foghagymával védelmezd!

18.

Tehenek, kecskék csutakolása,
gyógyítása. Gyümölcsfák metszése,
sebek lekezelése. Tavaszi időjósló
nap.

Emlékeztető: Gyümölcsfáknak jó hete
– ha száraz az ideje.
Halott ágat lenyessed –
élő gallyat megmetszed!
Fák sebére rezes kence!
Ami beteg, dobjad tűzre!

19.

Zsuzsanna-napi gyermekjárás.
Komposztszórás, vetés-előkészítés.
Kerti vetésidő. Névnaposok
körbejárása. Időjósló nap.

Csízió:
Zsuzsanna, ha olvad már,
szántás-vetés reád vár.
Ha havát is elviszi – legelődet zöldíti.

20.

Kerti takarítás, fák gondozása,
veteményezés. Tavaszi gabonavetésre készülődés. Termés- és
időjósló nap.

Csízió: Ha szél támad délidőben,
Nyarat sejtet, bő termésben.
Föld, ha jegét elengedte,
Bölcs fáját már elültette.
Gondosabbja ezt megtoldja,
Tűzrevalót már most hordja.

21.

Népszokás: Tavaszi munkálatok.
Szerszámok, felszerelések javítása.
Zsákok, kosarak tisztítása. Sarlók,
kaszák, kések élezését tiltó nap.
Termés- és időjósló, zárt dolognap.

Csízió:
Ha böjt száraz – jól termő év.
De ha már zöld – nyáron kiég.

22.

József napra mutató.
Szerencsétlenség elhárítása.
Hordók, kádak, zsákok tisztítása.
Tyúkültetést és kenyérsütést tiltó.
Idő- és termésjósló. nap.

Csízió: Péter napja, ha ködös,
gabona lesz üszögös.
Víznek jege már gyenge,
emberfia kerülje!
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23.

Halfogáshoz kedvező próba.
Napnyugta után szépség és
termékenység-varázslás.
Termés- időjósló vetőnap.

Csízió: Hamarosan itt a tavasz,
de lehet még hóra panasz.
Vethető a spenót, hagyma.
Duggatható már a torma.

24.

Zöldségvetés és halfogás. Tojások
megjelölése. Korai zöldségek, borsó
vetése. Idő-, termés- és életjósló
nap.

Időjósló: Mátyás jeget tör – ha talál.
Ha nem talál – akkor csinál.
Mátyás, Gergely – két rossz ember.
Haragvásuk hideggel ver.
Csízió: Ki csukáját ma kifogja, szerencséjét is megfogja.
Most kell vetni borsót, répát!
Féreg, hogy ne egye magját.

25.

Népi időszámításban ez a szökőnap
ideje (második febr. 24.-e).
Távoli rokonok meglátogatása,
fogadása. Leánybandázás, „legénykérés”. Dologtiltó, vendégjáró,
borkóstoló nap.

Vendégjáró:
Szökőnap – jó vendéglátó!
Messzi rokont megláttató.
Aki soros, keljen útra,
kóstolóval böjtasztalra.
Aki nem, az majd fogadja,
éttel-borral, ággyal várja.
De bármilyen kedves vendég,
három napig untig elég.
Számoló: Szökőévnek fölös napja,
rendes évet fölhizlalja.
Mert, mikor e nap beszökken,
év kereke is megdöccen.
Mikor ugrik be a napja?
Számlálás, azt jól kiadja.
Év, ha néggyel elosztható –
szökőnap, úgy sorolható!
Nem szökik be százévente –
de jut minden négyszáz évre.
Kalendárt így rendben tartja –
Eget ‘s földet összehozza.

26.

Tavaszi vetés ideje. Gazdák mezei
ünnepe. Rituális mezei kínálgatás,
áldomás. Időjósló, „negyvenes” nap.

Időjósló:
Amilyen az éjszakája, olyan lesz majd
negyven napra. Ahány nap volt már
ködös, nyárhón annyi lesz esős.

27.

Legénybandázó. Próbák, beavatás.
Leányhívogatók, bor- és táncmesterek választása. Nyárjelző dolognap.

Időjósló: Február minél hidegebb –
június annál melegebb.
Ajánló:
Ha nem jeges, nem sáros – és, ha lovad
nem várós, Hajtassad ki száraz rétre!
Hagy vágtázzon jókedvére!
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28.

Közös utak és árkok tisztítása
kalákában, rokonokkal. Segítők
megvendégelése. Kenyér- és
lángos-sütés. Termés- és időjelző
nap.

Időjelző:
Ha fagyos a farakás,
vidám lesz az aratás.

29.

Takarítás, szemétégetés, illatos
füstölés. Gyógyításra kedvező időszak. Nagymosás, fürdés. Termésés időjósló, zárt nap.

Időjelző: Februárt, ha hó borítja, búza
nyáron meghálálja. Égtiszta nappala –
bő termést jósola
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A lakodalmi szokasok vazlatos attekintese
Az áttekintés a vajdasági magyarság példáján mutatja be a Kárpát-medence lakodalmas
szokásrendjét. A lakodalom (menyegző, nász) a házasságkötés szokáskörének legfontosabb eseménysorozata. Ennek keretében történik meg maga a házasságkötés, melynek lebonyolításában egész sor lakodalmi tisztségviselő segédkezik a rendezőknek
(menyasszony, vőlegény és ezek szülei). Mindez általában nagyméretű lakomázás és
mulatozás közepette folyik a násznép részvételével. Sok közösség életében a lakodalom
a legjelentősebb mulatási alkalom még ma is. Az ünnepségsorozat legfontosabb mozzanatai a polgári és egyházi esküvő, a menyasszony átadása a vőlegénynek, a menyasszony befogadása a vőlegény családjába, az elhálás (menyasszonyfektetés), majd az
asszonnyá válás formai kifejezése (kontyolás). Ezekhez kapcsolódik még a házasságkötéssel járó anyagi természetű ügyek rendezése, mint a hozományvitel (ágyvitel) és
a menyasszony násznépének látogatása a vőlegényes háznál (kárlátó vagy hérész).
Vőfélyek (vőfények)
A vőfélyek a középkori mulattatók, a 16–18. századi énekes
szolgák, szolgadiákok újkori népi megfelelői. Általában fiatalabb férfiak, a lakodalom
sokoldalú tisztségviselői, szervezők és a gyakorlati munkák vezetői. Szertartásmesteri
minőségben vőfélyrigmusokat szavalnak. A lakodalom előtt a vendégeket ők hívogatják. A menyegző napján beköszöntik az érkező vendégeket és az ajándékokat, vezetik
a nászmenetet, kikérik a menyasszonyt és el is búcsúztatják, beköszöntik a menyaszszonyt az örömszülők lakodalmas házába, vacsora alatt szórakoztatják a vendégeket,
és beköszöntik a vacsora fogásait, bejelentik a menyasszonytáncot, és bemutatják az
újmenyecskét.
Régebben az éjfél utáni lakodalmi alakoskodásokban és táncos társasjátékok irányításában is résztvettek. A vőfélyeknek azért szentelünk külön figyelmet, mert kézzel írott,
másolgatás útján terjedő vőfélykönyveik rigmusaiból nagyjából követhető a lakodalom menete. (A 18. század végétől nyomtatásban, ponyván is jelent meg vőfélykönyv.)
A változások egyre inkább olyan irányba mutatnak, hogy a szertartások főszereplői
helyett is ők szolgáltatják a rigmusokat. Másrészt a félnépi, diákos vőfélyverselgetés 12 szótagos sorokra írt strófái zenei vonatkozásúak. Adataink vannak arról, hogy
régebben némelyiküket énekelték.
A lakodalom előkészületei:
Felvirágozás

A menyegzői díszekül szolgáló koszorúk, bokréták elkészítése.
A vőfélyeket felvirágozzák a lakodalomba hívogatásra. Olyan
virágfelvarrási szokásról, ami meghatározott dalhoz kapcsolódik,
Horgoson tudunk. A felvirágozás és hívogatás körüli szokásokhoz
gazdag rigmusanyag kapcsolódik.

Ágyvitel

A menyasszony holmijának elszállítása a vőlegényhez. Különböző
vidékeken különböző időpontokban bonyolítják le: lakodalom
előtt, menyasszonyvivéskor vagy még később.

Siratóest

A bukovinaiak nevezik így az esküvő előtti lánybúcsút. Ilyenkor egy öregasszonyt menyasszonynak öltöztettek, és zenészek
kíséretében a lányos házhoz mentek, ahol siratóparódiákkal elsiratták a párnákat, dunnákat, lepedőket, miközben alaposan
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felforgatták az ágyneműt, és széttúrták az ágyat. Régebben siratószerű énekeket is énekeltek ilyenkor, talán az ezekkel dallamrokon
Bujdosik a kutya kezdetű paródia is ide kívánkozik.
A lakodalom napja
A lakodalom időpontja vidékenként különböző volt. A régi
lakodalmak három naposak voltak, de egy hétig is eltarthattak.
Ma már csak egy napos a lakodalom, mert a szertartások igencsak leegyszerűsödtek. Az ünnepséget két háznál tartották:
a vőlegénynél is, és a menyasszonynál is. Ritkábban egy helyen.
Ajándékbeköszöntő, ajándékfelsorolás
Az érkező vendégek beköszöntése mellett a vőfély a hozott
nászajándékokat fennhangon megköszöni. Egyes vidékeken azt
is felsorolja, kik és mit hoztak. Délután a menyasszonyos háznál van, este, vacsora alatt a vőlegényes háznál. Erről a szokásról
Versecen és az al-dunai székelyeknél van tudomásunk.
Öltöztetés

A menyasszony öltöztetése a vendégek fogadásával egyidejűleg
folyik. Hosszadalmas folyamat, melyben legutoljára a koszorút
teszik a menyasszony fejére. Ez a menyasszony nőrokonainak
feladata volt, ma már inkább külön öltöztető személyeké (varrónő, fodrász). Egyes helyeken ilyenkor is énekeltek szertartásos
dalokat.

Menet az esküvőre
Mielőtt az esküvőre mennének, a nyoszolyólányok feldíszítik
a lakodalmas népet. Egyes helyeken a hivatalos menyasszonykikérés és menyasszony-búcsúztatás esküvő előtt történik. A nászmenet a vőfély irányításával felsorakozik, és – amennyiben nem
közös a nászmenet – egyszerre indul külön-külön a vőlegényes
és menyasszonyos háztól (ki-ki saját násznépével, zenészeivel és
vőfélyével). Útközben énekelnek, táncolnak, kurjongatnak.
A vőlegény menete
Rendszerint hangosabb, mint a menyasszonyé. Közös nászmenet esetén a menyasszony vonul a násznaggyal legelöl, utána
a vőlegény a koszorúslánnyal, végül a zenészek és a menyasszony
rokonai. Először a polgári esküvőre kerül sor, majd a templomira. Régebben vonultak kocsival is lovas legények kíséretében.
Manapság a gyalogos nászmenet is egyre ritkább, felváltották az
autós nászmenetek. Így menet közben nincs lehetőség énekre,
táncra és kurjongatásra.
Paptánc

Az esküvő után a templom előtti téren vagy a paplak udvarán
járta vegyes páros tánc. Eeredetileg kultikus hivatása lehetett. A
szajáni paptáncban a 19. század végén a menyasszony és vőlegény
már nem vett részt.

Esküvő után a násznép legtöbbször külön-külön menetet alkotva vonult haza. A vendégek ahhoz a menethez csatlakoztak, akinek a házához hivatalosak voltak. Ilyenkor
is énekelnek, kurjongatnak, táncolnak. Ma már általában közösen, bérelt helyiségben
rendezik a menyegzői lakomát.
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Menetdalok

A menyegzői szertartásrend meglehetősen sok ünnepélyes
vonulással jár: esküvőre menet, esküvőről jövet, menyasszonykikérésre menet és menyasszonykísérés, ezenkívül még a kárlátóba vonulás és hajnalozás („tyúkverőzés”) is ide számítható. Menet
közben énekelnek és kurjongatnak, táncolnak is.

Kurjantások

Ezek a jókedv elmaradhatatlan megnyilatkozásai. Kurjongatnak a lakodalom részvevői, de a bámészkodó nézők is. Legtöbb
kurjantás a nászmenetben és tánc közben hangzik el. A csipkelődő, tréfás, nemegyszer gúnyos hangú kurjantások mondanivalója szorosan összefügg azzal a lakodalmas mozzanattal, amelyhez
kapcsolódik, így pl. esküvőre menet (44. a csoport), esküvőről
jövet, menyasszonyvivés mulatás és tánc közben.

Menyasszonykikérés
A menyasszony hivatalos kikérése és átadása nem az esküvői
formaságok elvégzésekor történik. A vőlegény nászmenete ismét útra kel a menyasszonyért. Még ma is sok helyen él olyan
szokás, hogy a menyasszony megszerzéséért „akadályokat” kell
leküzdeni: pl. a násznagy csak hosszas alkudozás után engedi be
a kikérőket, találós kérdéseket kell megfejteniük, maskarát vezetnek elő, mielőtt az igazi menyasszonyt megmutatnák stb. Ilyenkor
is énekelnek, főként tréfás dalokat. Leginkább azonban a vőfély
rigmusai hallhatók ez alkalommal is. Az esküvő utáni menyaszszonykikérés szokása néhol még a mai autós lakodalmakban is
tartja magát. A templomból kijövet a vőlegény násznépe lemarad,
megvárja, míg a menyasszony és násznépe hazaérkezik, és csak
ekkor indul kikérni a menyasszonyt. A kikérés esküvő előtt történt a menyasszony-búcsúztatással együtt.
Menyasszony-búcsúztató
Ehhez a mozzanathoz szomorú hangulatú alkalmi dalok kötődnek. A bukovinaiak hagyományában a búcsúztatás az esküvő előtt
történt. Náluk régebben a menyasszony maga énekelte az ekkor
szokásos dalt. Később „ëgy jó énekës asszony” helyettesítette,
majd utóbb már sokszor csak a „mozsikások” játszották. Más
vidékeken is, a menyasszony helyett lányok, asszonyok dalolnak.
Ma már legtöbb helyen csak a vőfélykönyvből kölcsönzött rigmusokkal vagy éneklés nélküli verssel búcsúztatnak. Topolyán arra is
emlékeztek, hogy egy-egy bátrabb menyasszony maga mondta el
a megtanult búcsúzórigmust. Újabban már a vőfélyt sem engedik
búcsúztatni, mert a menyasszony kisírja a szemét, és elcsúnyul
rajta a festék.
Menyasszonyi induló
A búcsúzás után következik a menyasszony átadása a vőlegénynek. Sok helyen ekkor szállítják a menyasszony hozományát is.
A szállítás kocsin történik, mint a régebben általánosan elterjedt,
ilyenkor megszólaló lakodalmi dal szövege is mondja: Kocsira
ágyam, Kocsira ládám, Magam is felülök.
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Menyasszonykísérés
A menyasszonyt kocsira ültették, a többiek gyalogos menetben kísérték. Rendszerint hosszú körutat tettek vele, mielőtt a
vőlegényes házba megérkeztek. Ekkor is szokás volt kurjongatni, és bizonyos dalokat énekelni. Ilyenek főként a bácskai Duna
mentéről és az al-dunaiaktól maradtak ránk.
Megérkezés a vőlegényes házhoz
Nagy kerülő után, végre megérkezik a menet a vőlegény
lakodalmas házához. A vőfély beköszönti a menyasszonyt és a
hosszú menyasszonykísérés alatt elfáradt násznépet, és kéri az
új pár befogadását. Van eset, hogy a menyasszony maga mondja
a beköszönőrigmust. Iyenkor is szokásosak bizonyos dalok és
kurjantások.
A vacsora a lakodalom fővendégsége
Itt megint fontos a vőfély szerepe: ő szórakoztatja a vendégeket
a vacsora tálalásáig, tréfás étvágygerjesztő rigmusokat mond,
ő köszönti be az ételeket. Esetleg rigmust mond a lánykérés és
nősülés nehézségeiről.
Beköszöntők

A vőfély köszönti be a nászlakoma különböző fogásait, minden
egyes ételt külön-külön így külön a bort is. Egyes vidékeken
nyoma van annak is, hogy az ételeket valamikor alkalmi dalokkal
köszöntötték be. Legismertebbek közülük az ún. „legényválogató”,
továbbá egyéb alkalmi énekek a házasságról és a lánykérő legény
nehézségeiről.

Dussolás

A vacsorai mulatozás alatt a zenészek borozó nótákat muzsikálnak, vagy egy-egy személy kedves nótáját húzzák el. A Dunántúlon
ezt „dussolás”-nak nevezik. (Ivással és pénzszedéssel kapcsolatos.) A lakodalmi vacsora alatt általában nincs tánc, de ez nem
szabály. Mindenesetre a vacsora alatt kínálkozik legtöbb alkalom
a bordalok, ivónóták, sorbaitatók és egyéb mulatók éneklésére.
Mulatás közben is kurjongatnak.

Kásapénz-szedés
A vacsora végeztével a szakácsnő bekötött kézzel járja körül
a vendégeket, és pénzt szed tőlük, mert „összeégette a kezét”.
Ez a szokás is alkalmi dalok éneklésével járt egykor. Ezek az alkalmi énekek a koldusénekekhez hasonló paródiák. A gombosi
kásapénz-szedéshez kötődő „mulató tuss” a szakácsasszonyok
énekét és táncát jelentette, mikor a zenészekkel húzatták a Kánai
menyegző énekét. A vacsora végén kerül sor a szakácsnék táncos
mulatására is, akik csoportosan állítanak be, konyhai eszközökkel felszerelkezve (tepsik, kanalak, fedők stb.), nagy zajt csapva
táncolnak, énekelnek.
Menyasszonyfektetés
Vacsora után a lakodalmi ünnepség újabb fordulópontja
következik: a menyasszony megválik lányságának külső
jeleitől. Ma már rendszerint csak annyiból áll ez a szokás,
hogy a menyasszonyt átöltöztetik menyecskének. Ekkor járja a menyasszonytáncot vagy a menyecsketáncot is, aszerint,
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hogy átöltözés előtt vagy átöltözés után táncoltatják-e.
A menyasszonyfektetést menyasszonyaltatásnak vagy menyasszonyelhálásnak is nevezik. Régen, mikor az elhálás a lakodalom tényleges mozzanatai között szerepelt, a nászágyat előre
elkészítették, rendszerint a padláson, a kamrában, esetleg az istállóban.
Menyasszonyfektető a bácskai Duna mentén és a Duna drávaszögi oldalán tanúskodik is.
Már biz annak mëg kő lënnyi,
Szűz koronát lë kő tënnyi.
Erdő, erdő erdő,
Jaj, de szép zöld erdő!
A pallásra fő kő mënnyi,
Vőlegénnyel lëfekünnyi.
Erdő, erdő erdő,
Jaj, de szép zöld erdő!
Kikérés táncra

A vőfély, ujjai között három égő gyertyaszálat tartva, sorra kiköszönti, azaz kikéri táncra a nyoszolyóasszonyt, nyoszolyólányokat
és végül a menyasszonyt. Erről a szokásról nálunk csak Bácskertesen tudunk, ahol 1920 körül még gyakorolták. A kikérésnek
volt külön dala is.

Menyasszonytánc
A fektetést előzte meg a menyasszonytánc, ami meghatározott
szertartások között történt, különösen a Dunántúlon. Egyes
vidékeken a vőlegényt is „fektetik”. A menyasszonytáncot a vőfély
jelenti be. Forgatós, páros tánc, amelyben a menyasszony mindenkivel táncol, és ezért pénzt vagy ajándékot kap. Manapság,
a fektetés elhagyásával, a szertartásos tánc azzal ér véget, hogy
a menyasszonyt „kiszöktetik”, mintegy a fektetés jelképeként.
A régi lakodalmakban gyertyás menettel a hálókamrába kísérték.
Kontyolás

Az asszonnyá válás formai kifejezése. Az a szertartásos mozzanat, mikor a menyasszonytól elveszik lányságának külső jelvényét (pártát vagy koszorút), és bekötik a fejét. Régebben kontyba
csavarták a haját, majd fityulát vagy kendőt tettek rá. A kontyolás
időpontja különbözött vidékenként és szokásonként. Manapság
éjfél körül történik, közvetlenül a menyasszonytánc után vagy
az újmenyecsketánc előtt. Ez általában női munka, ahol a férfiak
jelenléte tilos. Csak a menyecskék vehetnek részt benne. Egyes
vidékeken a menyecskék éjféli körtáncáról tudja a násznép, hogy
„áll a kontyolás”. Az öltöztetés elkészültével, nótaszóval viszik
vissza a menyasszonyt a lakodalmas násznép közé. Kontyolási
dalokról és táncokról nálunk csak az al-dunai székelyeknél
tudunk, más vidékeinkről nem kerültek elő.

Újasszonybemutató
A vőfély beköszönti az újasszonyt. Itt is szokásos alkalmi dalokat
énekelni. Ilyen alkalmi dalról Doroszlón tudunk csak, amit a
klarinétos énekelt, míg az újasszonyt bevezették.
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Újasszonytánc

Ugyanaz, mint a menyasszonytánc (sok helyen annak is nevezik),
csak ekkor már bekötött fejjel táncol az újmenyecske. Forgatós
páros tánc ez is. A menyecske a násznéppel táncol, és ezért pénzt
kap. Manapság már csupán egyféle ilyen jellegű tánc fordul elő
a lakodalmakban: a koszorús fővel járt menyasszonytánc vagy
a bekötött fejjel járt újmenyecsketánc (újasszonytánc). A kettő
szerepe egybemosódik a táncok neveivel együtt. A régebbi, több
napos lakodalmakban volt önálló szerepe az újasszonytáncnak.
Máshol menyasszonytánc nincs, csak menyecsketánc. Egyes
helyeken az újembert is hasonlóképpen megforgatják, mint az
újasszonyt. Ürményházi adatok szerint még ilyeneket is szoktak
kiabálni: „Szaporodjatok, mint a csirkék!”„Szaporodjatok, mint
a házinyúl!” „A menyasszony kötője főjjebb ájjon gyüvőre!” E
zeket esküvőről jövet is szokták kívánni.

Bolondmenyasszony
Általános szokás volt (néhol ma is az) a menyecsketánc után a
maskarás menyasszony (bolondmenyasszony) tánca is. A násznép
valamelyik férfitagja női ruhába öltözik, és eljárja a menyecsketáncot. A vőfély ugyanúgy beköszönti, ugyanúgy pénzt kap, mint
az igazi menyecske. Végezetül a vőfély kiseprőzi a teremből.
Hajnali mosdatás
A lakodalom hajnalán az újasszony a vendégeket szertartásosan
megmosdatja, esetleg meg is fésüli, és ezért szintén pénzt kap.
A hajnali mosdatás szokásáról különösen az Alföldről van sok
leírás, Szegeden és környékén is igen divatos volt.
Vendégküldő

A vendégek búcsúzásakor szokásosak a vendégküldő dalok és
táncok. Az al-dunai székelyeknél léteznek tréfás vendégküldő
dalok és táncok. Ez a műfaj régebben máshol is otthonos lehetett,
mint az ürögi és magyarszentmihályi szövegváltozatok bizonyítják. Általánosabb szokás ma már, hogy a lakodalmas háztól távozó vendégeket a zenészek egészen a kapuig „kimuzsikálják” (ezért
persze külön fizetség jár).

Menyasszonyporkolás, hajnaltűztánc
Hajnalban tüzet gyújtanak szalmából, vagy más köny nyen égő
anyagból a lakodalmas ház udvarán, vagy a falu erre kijelölt
helyén. A tüzet a násznép körültáncolja, és átugrálja. A menyasszony már nemigen vesz részt benne manapság. Hajdanán
katartikus jellege lehetett. Jellegzetes palóc szokásnak tartja a
szakirodalom.
Hajnalozás
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Gomboson „tyúkverőzés”-nek is hívják. Ez a szokás, a lakodalom zárószakaszaként Doroszlón és Gomboson abból állt, hogy
hajnalban a násznép a fiatal párral együtt falukerülésre indult.
Betértek minden útba eső rokoni házba, és ott táncoltak, mulattak.
Különösen azokat szerették felkelteni, akik korán hazamentek a
lakodalomból.

A lakodalom egyes mozzanataihoz kapcsolódó dalok és táncok
A lakodalom költészetének tekintjük a menyegző keretében elhangzó költői alkotások
összességét: dalokat, rigmusokat, kurjantásokat stb. Az alkotások egy része rituális jellegű, minthogy csakis ilyen alkalommal hangzik el. A kurjantások és vőfélyrigmusok
esetében az alkalomhoz kötöttség egyértelmű. A dalok nagyobb része nálunk azonban
csak lokálisan lakodalmi ének, más területeken ettől a szokástól függetlenül bukkannak fel, mint szerelmi vagy mulatódalok. A sajátosnak mondható lakodalmi rítusének
elég kevés. A helyi szokások által megszabott lakodalmas szerepű dalok száma sokkal
több. Formailag is változatos anyagállományt ölel fel ez a szokáskör, mint a bevezetőben már nagyjából felsoroltuk.
Vőfélyrigmusok
Ezek a diákos, félnépi modorban írt mondókák is zenei vonatkozásúak: felező 12-es
sorokból álló strofikus versek, melyeket egykor talán énekelve adtak elő A vőfélyversek szerzői korábban az iskolamesterek, diákok, utóbb falusi néptanítók, kántorok
és népi verselők, vőfélykedő parasztok. Az eredeti felező 12-es szótagszámot az ének
nélküli mondóka „értelmező-magyarázó” verselése kikezdi, így gyakran kibillen a szótagszerkezetből, sok esetben a versszakok is csonkulnak vagy összemosódnak, hiszen
a vőfélyek nem szerzői, csupán előadói a rigmusoknak, de az adott helyzethez illően
már ők maguk módosítanak rajtuk.
A lakodalmi ünnepségsorozat különböző mozzanataihoz kapcsolódó szertartásos,
tréfás és mulattató versezetek végét általában a latin vivát vagy magyar megfelelője,
az éljen szavak jelzik, de lejelenthet a zenekarnak adott húzd rá! utasítás is.
Felvirágozás. Horgoshoz kötődő lokális lakodalmi ének. Nem szertartásos jellegű,
új stílusú, ötfokú dal.
Udvarunkba magosra nőtt a nyárfa,
Édesanyám barna lányát siratja.
– Sírjál, anyám, sirathatsz már engemet!
Férjhez adtál, de nem tudod, hogy kinek.

– Jaj, istenem, mire fogok esküdni?
Ezt a legényt sosem tudtam szeretni!

Barna kislány, ha bemegy a szobába,
Árva könnyét hullajtja az ágyára.
Barna kislány, ha bemegy a templomba, – Sírok, anyám, siratom a lányságom,
Egyik könnye a másikat lemossa.
Sírok is én, míg élek a világon!
„Egy héttel az esküvő előtt a vőlegény felkéri a vőfényeket, koszorúslegényeket és
-lányokat. Úgy a legényes, mint a lányos háznál van egy »nagy vőfény« és egy »kis
vőfény«, ezenkívül 4–6 koszorús pár. Ezek pár nappal az esküvő előtt a lányos
háznál gyülekeznek, és ekkor történik meg a »felvirágozás«. Előáll a vőlegény
nagy vőfénye, és üdvözli a megjelenteket:
Dicsérjük a Jézust, az Úristen fiát,
Terjessze e házban az ő szent áldását…
Felkérik ezután valamennyiüket, párostul jelenjenek meg az esküvőn. Azután a
koszorúslányokhoz fordul:
Tehát kérnénk szépen a koszorúslányokat,
Hogy helére feltűznék ezen virágokat,
Amiért mi nekik meg fogunk szolgálni,
Hogyha az ég arra rá fog segíteni.
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A lányok a felkérés után feltűzik a virágokat. A kalapra és a kabát bal vállára fehér
selyemből készült, ezüsttel, arannyal díszített virágokat illesztenek hosszú selyemszalagokkal. A nagy vőfény botját vagy fokosát körülszalagozzák, és rozmaringszálakat
raknak rá. A kis vőfények kulacsa is kap a díszekből: virágokat, szalagokat. A vőfények
szépen megköszönik a felvirágozást, leülnek, előkerül pár üveg bor, és rágyújtanak a
nótára.
Menyasszonyöltöztető. Ezek is helyi jellegű szokásdalok, melyek a Bánát északi
részéről kerültek elő. Általánosan elterjedt katonadal dallamára énekelt műköltői
eredetű szövegek. Az egyikük menyasszonybúcsúzó versekkel folytatódik az öltöztetéshez illő strófa után. Természetesen nem egy végben, hanem a megfelelő alkalomkor énekelték mindegyiket.
Menyasszonyi induló:
Zörög a kocsi,
Pattog a Jancsi,
Talán értem gyünnek.
Jaj, édesanyám,
Szerelmes dajkám,
De hamar elvisznek!

Kocsira ládám,
Kocsira ágyam,
Magam is fölülök.
Jaj, édesanyám,
Szerelmes dajkám,
De hamar elvisznek!

Menetdalok
A menyegzői ünnepélyes vonulás dalai esküvőre menet és onnan jövet zömmel új
stílusú dalok lakodalmas vonatkozású versszakokkal. Java részük lírai dal, több,
lazán kapcsolódó, esetleg teljesen önálló strófával, melyek tartalmilag nem feltétlen
kívánkoznak egységbe, sokszor nincs is lakodalmas vonatkozásuk. A lényeg, hogy
minél tovább mondják, azaz egy dallamra sok szöveget énekeljenek, tetszés szerint.
Szépen úszik a vadkácsa a vízen (Doroszló)
Nem füstöl a szegedi gyár kéménye (Doroszló)
Mondtam, anyám, házasíjj meg (Dobradó)
Nem zörög a levél, ha a szél nem fújja (Felsőhegy)
A horgosi bíró udvarába (Horgos)
Sarkon van az özvegyasszony háza (Doroszló)
Este van, későn van (Bácskertes)
Este van, későn van (Bácskertes)
Legtöbbjük a fejlett új stílus szép példája, melyekhez, népszerűségüknél fogva, rendszerint katonadalszövegek is társulnak, nemritkán utólag váltak lakodalmi dallá:
Este van, későn van (Bácskertes)
Legszámosabbak a Tisza mentén, de előkerültek minden más vajdasági tájegységről is.
Menyasszonykikérés
Eridj haza, s mosdjál meg (Hertelendyfalva)
Menyasszony-búcsúztató
Megbocsásson édesanyám, ha nem voltam jó leánya! (Hertelendyfalva)
Vőfélyvers (Magyarszentmihály)
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Menyasszonykísérés. A menyasszonykísérő dalok egyénibb arcúak a többi menetdalnál. Kettő közülük jellemző bukovinai szertartásos dal.
Lepëdőcske, párnocska (Hertelendyfalva)
Addig élëm világomot (Hertelendyfalva)
Addig élëm világomot (Sándoregyháza)
Alkalmi dalok vacsora közben. Többnyire oktató és vallásos félnépi énekek. Legismertebbek közülük az ún. „legényválogató” egy 16. századbeli volta dallamra.
Egyszer két lányok (Torontálvásárhely)
A Kánai menyegző éneke egyházi eredetű moralizáló dal. A Kánai menyegző énekének
saját szövege és dallama van (legalábbis közeli változatokban jelentkezik), ami megegyezik a Kájoni kódexben (1634-1671) közölt alakkal.
Az igaz Messiás eljött már (Bácskertes)
Vacsora alatt éneklik általában a bordalokat, ivónótákat, sorba-itatókat és egyéb mulató-, tréfás dalokat.
Összeveszett a pipa a zacskóval (Hódegyháza)
Ő már ivott, mink nem ittunk (Bácsfeketehegy)
Ezek a dalok természetesen nem csupán lakodalomban hangzottak fel, hanem más
vigasságokon is.
Menyasszonytánc. Ez a szertartás a mai lakodalmakban is eleven még. A menyasszonyi indulóhoz hasonlóan ehhez a szokáshoz is saját szertartásos dal igyekszik
kapcsolódni, mégpedig a Szép menyecskét csinálunk mi ebből a lányból, kerek kontyot tekerünk a hajából kezdetű népdalszerűtlen képződmény. Akár dallamát, akár
szövegét tekintjük, feltűnően népdalszerűtlen.
Kontyolási dalok és táncok. Kontyolási dalokról és táncokról nálunk csak az
al-dunai székelyeknél tudunk más vidékeinkről nem kerültek elő.
Addig élëm világomot (Sándoregyháza)
Ne sirasd gyöngykoszorúdat, mer én neked kötek újat
éjjel-nappal kössed rózsám, úgy se leszel többet leány
hadd el bús szívem ne sírjál, úgy sincs kinek panaszoljál
panaszoljál az egeknek azok nem adják senkinek (Szék)
Hajnali mosdatás
A szokás dala bácskertesi egyedi emlék.
Reggel van, harmat, fázik a lábom, nem fogok itt állni (Bácskertes)
Vendégküldő
A lakodalmi mulatság végét jelző dalok és táncok. Több fajtájuk létezik. Az aldunai
székelyeknél külön műfaj
Eddig, vendég, jól mulattál (Hertelendyfalva)
A Rákóczi- induló
Erdő, erdő, kerek erdő (Szék)
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