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A tavaszi unnepkor.. ...



Bels  használatra!



A tavaszi unnepkor jeles napjai. . .. . .. .

MÁRCIUS / Böjtmás hava / Tavaszel  / Kikelet hava Bölénytor (Fák) hava / Kos hava

                                        HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR

Virágvasárnap

Nagycsütörtök

Nagypéntek

Nagyszombat

Húsvét vasárnapja

Húsvét hétf

Húsvét kedd

Áldozócsütörtök, Mennybemenetel

Fehérvasárnap

március 12. Gergely napja

március 15. Nemzeti ünnep

március 21. Benedek napja, tavaszi napforduló

március 25. Gyümöcsoltó Boldogasszony

ÁPRILIS – Szt. György hava / Bika hava / Tavaszhó / Szelek hava / Báránytor (Rügyezés) hava

április 24. Szent György napja

április 25. Márk napja

MÁJUS – Pünkösd hava / Tavaszutó hava / Ígéret hava Bika hava / Borjútor (Virágzó élet) hava

május 1. Fülöp és Jakab napja

május 6. Olajban fött János napja

május 12-14. Fagyosszentek:
Pongrác, Szervác és Bonifác

május 16. Nepomuki Szent János (neszepuszi Jánoska)

május 25. Orbán napja

                                    PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR

Pünkösd

Szentháromság vasárnapja

JÚNIUS – Szent I(st)ván hava – Nyárel  – Napisten hava ödölyetor (Eper) hava

Úrnapja

június 8. Medárd napja

június 10. Skóciai Szent Margit napja

június 13. Páduai Szent Antal

június 15. Vid napja

június 24. Szent Iván – Virágos Szent János napja



A tavaszi ünnepkör hamvazó szerdától Úr napjáig/Szent Ivánig tart. 
Mivel úgy hamvazó szerda, mint az Úr napja mozgó ünnep, pontos 
naphoz kötni nem lehet egyiket sem, évenként változnak.

Csillagászatilag a tavasz március 21-t l június 21-ig tart.
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 1. Mikor kezd dött a nagyböjt és meddig tartott?

   ................................................................................................................................................

2. Találd ki, majd írd le, hogy mi az?

Kerek istenfája, szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágának ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán három aranyalma.
Aki ezt kitalálja, hull az áldás arra.

12 ága  .........................................................

52 virága  ..........................................

3 aranyalma ......................................

3.  Ismered? Közmondások, szólások – Pótold a hiányzó szavakat, és írd be!

  1. Egy ..................... nem csinál nyarat. /Egyetlen ember nem elég a változáshoz./
                          Mi?

  2. ............................ es  aranyat ér. /Ez az es  hasznos, mert neveli a veteményt./
                  Milyen?

  3. Olyan, mint a hímes ....................................... . /Érzékeny/
                                                       Mi?

  4. Zöld ágra ....................................................... . /Boldogul/
                                                 Mit csinál?

4.  Rímkeres  – Írd be a hiányzó rímeket! 
Ezeket a szavakat használd fel: tavaszt, tavasz, öltözteti, tél! 

  Hegytet , te hófehér, mondjad, meddig tart a ...........................................? 

  Megmondhatom én azt néked, míg a .................................... fel nem ébred. 

  Zúzmarás ág, mondd meg azt, ki kelti fel a .................................................? 

  Három szell  keltegeti, Másik három ...........................................................
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5.  Jósolj a természeti jelenségekb l, mint ahogy a pásztorok tették! 
Az alábbi népi megfi gyeléseket kösd össze a hozzájuk kapcsolódó 
következtetésekkel, „jóslásokkal”!

 Vörös az ég alja, …  esni fog az es .

 Ha nagy a Hold udvara, … fi úból lánnyá, 
  lányból fi úvá változik.

 Ahova egyszer a villám becsapott, … szeles lesz az id .

6.  Te milyen egyéb természeti jelenséggel kapcsolatos „jóslást“, 
el rejelzést ismersz?

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

7.  Kösd össze a népdalokból vett idézeteket annak az állatnak a képével, amelyikre a 
dalban szerepl  pásztor vigyázott!

„ A juhásznak jól van dolga, 
egyik dombról a másikra 
terelgeti nyáját,”

„ A csikósok, a gulyások kis 
lajbiban járnak…”

„ Megismerni a kanászt ékes 
járásáról, 
El l f zött bocskoráról, 
tarisznyaszíjáról…”

8.  Kösd össze az elnevezést a megfelel  rajzzal! 

SUBA          GUBA             SZ R

  Melyiket viselte Kukorica Jancsi?

  „Faluvégen nyája míg szerte legelész,

   addig a ………………............................................... a f ben heverész.”
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Kösd össze a pásztorok képét a nevükkel.

„Csikós legény vagyok,
Hortobágy eleje,

Gulyás, ha nyalka is,
Utánam van helye.

Kampós juhászokkal
Ritkán parolázok,
Sáros kondásokkal
Még szót se váltok.”

  – Csikósok: a ménes (lovak) rz i
  – Gulyások: a gulya (marhacsorda) felügyel i
  – Juhászok: a birkanyáj rz i
  – Kondások vagy kanászok: a disznókonda pásztorai.

9. Melyik naphoz fűz dnek a következ  cselekmények?

  a)  .................................................................... napja az állatok kihajtásának ideje, a pásztorok, 
 kocsisok, cselédek szerz dtetésének napja.

  b)  Jellegzetes ........................................................ napi szokás a harmatszedés, melynek mágikus 
célja volt.

  c)  A ....................................................................... jellegzetes szép szokása volt a komálás, mátkálás, 
mely f ként a leányok szertartásos barátságkötése volt, amit komatálcserével pecsételtek meg. 
Komálásnak is hívjuk.

  d)  Jézus Jeruzsálembe való diadalmas bevonulásának emlékünnepe a húsvét

       el tti ............................................................... a nagyböjt kiemelked  ünnepe.

  e)  Május .............................................................. jeles nap a néphagyományban. 
A májusfa állításának ünnepe.

10. Egészítsd ki az szöveget a hét napjaival.

„Zöldre van a, zöldre van a 

rácsos kapu festve.

Oda járok minden 

................................................. este.



„Este, este de szerelmes

................................................ este,

De szerelmes legény járt itt az este,

Éppen akkor sütött rám a fényes holdvilág,

Mikor mondtad, babám, 

hogy jó éjszakát.”

„Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod?
Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon?

Add nekem azt, elkapom azt,

Szita-szita ....................................., 

szerelem .........................................,

Dob ............................................... .”


“Feltámadt a Jézus, mondják az írások,

Vízönt  ............................................... 
buzognak források. „
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11.  A n i viselet ruhadarabjait soroltuk fel, amelyek közé férfi   ruhadarabok kerültek. 
Húzzátok alá az oda nem ill  darabokat!

   rékli,    pruszlik,    alsószoknya,    kötény,    pendely,    mente,    papucs,    harisnya, 

f köt ,    ingváll,    fels szoknya,    párta,    kucsma,    vállkend

12.  Egy népdalt idéztünk, amely egy jeles népszokáshoz kapcsolódik. Egészítsétek ki a 
megadott szakirodalom alapján az els  strófát!  

  „Szent Gergely doktornak, hírös tanítónknak…” 

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   Melyik jeles napról szól az ének? Milyen népszokás kapcsolódik 
e naphoz? Röviden írjátok le! 

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

13.  Az egyik legjelent sebb ünnepünk a húsvét. Tréfás rímek idézik fel ennek az ünnep-
körnek a jeles népszokásait. A nagyhét napjai összekeveredtek, s nektek kell kibogoz-
notok a helyes állításokat! Kössétek össze a nagyhét napjait a megfelel  versikékkel!

 a)  Allelujás ünnep vagyon, réten öröm 
tüze ragyog. Legyen jégt l ment 
határod, b ven teljen a magtárod. 

 b)  E naptól a harang néma, koppant 
hát gyermek néha. Kerepl vel három 
napig, múló id t jelzi addig.

 c)  Egészségért kanna számra, vizet kap a 
lány nyakába. Ez bizony a legény vétke, 
hímes tojás jár most érte. 

 d)  Szenvedésre emlékezzél, 
mit a kereszt fa jelképez. 
Háromszor étkezz ma ezért, 
s húst pedig semmit se egyél! 

 e)  Szentelményedet mind megegyed, 
morzsád padlón sok ne legyen! 
Amit találsz, tűzre megyen, 
s lapickád ereszre tegyed! 

 f)  Szentelt ágnak pelyhes rügye, 
sok bajnak az elűz je. 
Kalácsomban egészségnek, 
földem végén b ségemnek,
Állatoknak rossz bend re, 
ez segít egy esztend re. 

 NAGYCSÜTÖRTÖK 

 NAGYSZOMBAT

 VIRÁGVASÁRNAP 

 HÚSVÉTVASÁRNAP

 NAGYPÉNTEK 

 HÚSVÉTHÉTF
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14.  Egészítsd ki az alábbi tojásmintákat! Rajzolj, gyűjts még továbbiakat is, és nézz 
 utána a szimbólumok jelentésének!

15.  Mi a komálás szokása? 

   ...........................................................................................................................................................

16.  Mikor állították a májusfát és hová?

   ...........................................................................................................................................................

17.  Melyik nap történik ?

  Ezen a napon virágsz nyeget terítenek.  ..........................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

  A locsolás napja. ................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

  Ekkor kezd dik a 40 napos böjt.

   ...........................................................................................................................................................

18.  Milyen tavaszi alkalmakhoz köt dött a zöldághordás, vagy a fa állítása, díszítése? 
Ismersz ma is ilyen szokást?

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

19.  Biztosan sok szép népdalt ismersz. Egészítsd ki a szöveget a virágok nevével.

 1.  ......................................... búra hajtja a fejét, 
Nincsen, aki megöntözze a tövét. 
Szállj le harmat a kék ibolya száraz tövére, 
Most találtam egy igaz szeret re.

 2.  Két szál .............................................................
Kihajlott az útra, 
El akar hervadni, nincs ki leszakítsa.

 3.  A pünkösdi  ......................................................
kihajlott az útra.
Én édesem, én kedvesem, szakíts egyet róla.

 4.  Hej, .............................., ..................................
Van már nékem kedvesem, 
ki megvarrja az ingem.

     Hej, .............................., ..................................
     karcsú a lány dereka,
    Ha karcsú is, illeti,  ...........................................
   barna legény szereti.

 5.  Hej, .............................., ..................................

    Teljes .............................., ................................,

   Tele kertem ......................................................,
   Szerelemnek lángjával.

 6.  Nyisd ki .......................................... kapudat,
Hadd kerüljem váradat,
Rózsafának illatja
Az én szívem biztatja.
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20.  Írd a képek alá, hogy milyen tavaszi népszokást ábrázolnak

........................................................... .... ................................................................

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

............................................................... ................................................................
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21.  Tavasszal megújul a természet és sok állat is ilyenkor jön a világra. Egészítsd ki 
a családokat a hiányzó állatok nevével.

Neve (magyar fajta) hím n stény fi atal állat rz je nyáj neve

LÓ (hucul, nóniusz, 
lipicai)

CS DÖR 
/MÉN/

CSIKÓ, 
CSITKÓ

CSIKÓS MÉNES

SZARVASMARHA
(szürke marha)

BIKA 
/ÖKÖR/

TEHÉN BORJÚ
/TINÓ, 
ÜSZ /

GULYA, 
CSORDA

JUH 
(rackajuh)

ANYAJUH JUHÁSZ NYÁJ, 
TURMA

DISZNÓ 
(mangalica)

KAN KOCA KANÁSZ, 
KONDÁS

KONDA

KECSKE 
(parlagi kecske)

BAK PÁSZTOR NYÁJ

CSIRKE 
(kopasznyakú)

TYÚK

KACSA 
(parlagi kacsa)

GÁCSÉR

LIBA 
(magyar parlagi lúd)

TOJÓ

KUTYA (puli, pumi, 
mudi, kuvasz, komon-
dor)

KAN SZUKA FALKA

MACSKA 
(házimacska)

MÉH 
(magyar barnahátú)

ANYAKIRÁLY-
N ,
DOLGOZÓ

ÁLCA CSALÁD

22.  A Tavaszi hadjárat dalai közül hány énekben szerepel a ló?  .................

23.  Mit gyűjtöttek a gyerekek és kinek Gergely napján?  .................................

   ...........................................................................................................................................................

24. Ez a nap a bolondozások napja.

   ...........................................................................................................................................................

25.  Ha helyes sorrendbe rakod a betűket, megtudhatod, hogy kik hozzák a meleget!

                        R O S N Á D                          F Ó ZS J E                            K D E E B E N

           .......................................       ......................................        .....................................



26.  Számozd meg sorrendben a következ  jeles napokat! A legkorábbi nap  kapja az els  
számot.

                                      ÚRNAPJA                                                  NAGYPÉNTEK

                                      VIRÁGVASÁRNAP                                  ANYÁK NAPJA

                                     HÚSVÉT HÉTFÖ                                     PÜNKÖSD

28.  Húzd alá zölddel a húsvéti jelképeket, pirossal a pünkösdieket. Hogy nevezzük azt a 
tárgyat, ami egyik csoport képeihez sem tartozik és mikor használjuk? 

  ..........................................., ..................................................................................................................

29.  Írj olyan népszokásokat, amiket csak a lányok vagy csak a fi úk játszottak?

  Lányok:  .............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

  Fiúk:  ..................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

30.  Rajzolj egy pünkösdi virágcsokrot a jellegzetes virágokkal! és egy májusfát!

HA MINDENT KI TUDTÁL TÖLTENI AKKOR A TAVASZI ÜNNEPKÖR NAGY  ISMER JE VAGY! 
GRATULÁLOK!
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Jeles napok marciusban.

március 1.   A buzsáki hagyomány szerint ez „Bolhás Albin” napja, a tavaszi féreg z  alkal-
mak közé tartozik. Ekkor a gazda háromszor meg kerülte a házat, és azt mondta: 
„Harmadik szomszédba menjen minden bolha!” A gazdaasszony pedig végig-
húzta a kötényét a  szoba földjén, és kiszólt az ablakon: „Ki bolha, ki bolha!” 
A férje pedig kívülr l így válaszolt: „Be március, be március!”.

március 4.   Kázmér napja. Itt-ott még ma is él a hagyomány, hogy Kázmér napján 
– ha engedi az id járás – a méhészek kiengedik kaptáraik ból a  szorgalmas 
kis munkásaikat, er t gy jteni. A régi babonás id kben ugyancsak ez a nap 
volt faluhelyen a patkány zés dátuma. Kázmér hajnalán a  gazda asszony 
három szor körülszaladta a házat, és mogyoróvessz vel  ütögetvén a falat,
riasztotta el a portán és környékén él sköd  undok férgeket. Fontos szerepük volt 
ebben a gyerekeknek, mivel versenyezniük kellett, ki tud több dögöt  felmutatni a 
nap végére.  Természetesen a jutalom sem maradhatott el. A legeredményesebb 
gyerek  gyújthatta meg azt a máglyát, melyet a sok szemétb l raktak az udvar 
végében.

március 7.  Tamás napja. Sok más nap mellett, ez a nap is szerelemjósló. Ha a lány azt  akarja 
tudni, merr l jön a v legénye, akkor Szent Tamás napjának éjjelén  zörgesse meg 
a kaput, s amerr l vastagabb kutyaugatás hallatszik, onnan várhatja. 

március 12.  A csillagászati télutó sokszor bevált határnapja volt március 12-e, a 604-ben 
 elhunyt Nagy Szent Gergely pápa „égi születésnapjának”, azaz halálának 
emlék ünnepe. 

  Ezen a napon a kisiskolások tarka, csúcsos süvegben járták körbe a falut, „Gerge-
lyeztek”. Kicsit a katonatoborzásra emlékeztet en hívogatták  leend  pajtásaikat 
az iskolába. Valamikor a Gergely-nap volt a téli szünet vége, a gyerek had ilyenkor 
gyülekezett újra az iskolában, és a Gergely járással össze gy jtött ajándékok el -
segítették az újrakezdést. 

  Míg Balázs a diákság, addig Gergely az iskolák pártfogója volt. Ezen a napon 
 tartották a Gergely-járást, melynek eredete a középkorra tehet . Tanulásuk 
anyagi alapjait próbálták megteremteni kéregetéssel a szegény diákok. Mivel a 
kötelez  iskolába járást csak a 19. század végén vezették be, ezt megel z en a 
tanítók toborozták a diákokat. Ekkor a tanévkezdés és zárás ideje a Gergely nap 
körüli id szakra esett. A Gergely napi ünnepséget a tanítók szervezték, irányítot-
ták és abban maguk is tevékenyen részt vettek. Az adománykér  énekek a deákos 
nyelvezetet próbálták utánozni. 

  A Gergely-járás célja a 17. századtól nemcsak az adománygy jtés volt – melyet sok 
esetben a tanító díjlevelében rögzítettek –, hanem az iskolába való verbuválás is. 
A katonai toborzás mintájára a szerepl k különféle katonai rangot viseltek, és Szent 
Gergely vitézeinek nevezték magukat. Néhol a püspököt is megszemélyesítették. 
A  szokás azonban az id k folyamán egyszer södött. 

  Volt még a Gergely-járókkal egy úgynevezett morjó (bajazzo) is, Ki képét 
 korommal bekenvén, ruháját szalmával  kitömvén egy karikással a kezében, a 
többi gyermek el tt futkosott és pattogott, s különféle pajzánságot elkövetett. 
A morjó szájába, amennyire emlékezem,  következ  vers volt adva: 

 Miért  bámulsz reám, vén vasorrú bába. 
 Nem láttál még embert angyali formába?
  Távozz ez ártatlan seregt l messzire, 
 Mert másként jót húzok hátad közepire.”
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Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak neve napján,
Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába,
Adjatok szalonnát, omne dignum reverendum laude,
Hadd csináljunk rántottát,Titus capus demiserum forume domine.
Adjatok kolbászt, Omne dignum reverendum laude,
Hadd fonjunk be pallást, Totus capus demiserum forume domine.
Adjatok leánykát, omne dignum reverendum laude,
Hadd söpörje iskolát,Totus capus demiserum forume domine.
Adjatok menyecskét, omne dignum reverendum laude,
Hadd f zzön jó leveskét, Totus capus demiserum forume domine.
                             .........................................

A, a, a, ma vagyon Gergely napja, melyben szegény diákok járnak, mint a szegények. 
E, e, e, hozzanak nekünk ide egy nagy teli csutorát, vagy egy darab szalonnát. 
I, i, i, örülünk ezen most mi, hogy hiába nem jártunk e becsületes házba. 
Ó, ó, ó, valamit adnak, mind jó, azért erszényt nyissanak,  egy-két garast adjanak

március 15.    Nemzeti ünnep. Az ezen a napon gyújtott ünnepi t z, a  „szabadsági t z”. Régi 
szokások szerint e nap estéjén néhányan összejöttek, szomszédok az udvaron és 
körülülve Kossuth nótákat énekeltek és idézgették az 1848 – 49-es eseményeket.

 “ Felszállott a páva, vármegye házára…”
 ”Piros, fehér zöld, ez a magyar föld!”

  Egyszer volt, hol nem volt, egészen pontosan 1848-ban történt, éppen ezen a 
napon, március 15-én, és nem az Óperenciás tengeren túl, hanem Budapesten. 
Akkoriban itt Magyarországon a pöffeszked  osztrák császár uralkodott.  volt 
akkor az országunk királya, aki igazságtalan törvényeivel sanyargatta a népet.
   A magyarok már nagyon nehezen viselték a terheket, és úgy döntöttek, szembe-
szállnak a nagy osztrák császárral. Pet fi  Sándor daliás költ  legény a barátaival 
elmentek a Nemzeti Múzeumhoz, ahol Pet fi  Sándor elszavalta a Nemzeti dalt.

 

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az id , most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

Sarkady Sándor: Fel!

Itt az óra, itt az óra!
Aki vitéz, fel a lóra!
Rajta vagyok, rajta máris –
vitéz volt a nagyapám is.

Ének: 

Megütik a dobot
Város közepibe.
Felteszik a zászlót
Torony tetejire.

Sok magyar legénynek
Most el kell indulni;
Sok magyar menyecskét
Özvegyen kell hagyni.

A szép szabadságért,
Szép magyar hazáért,
Háromszín  zászló
Oltalmazásáért

Hatalmas ujjongással fogadták a versét, és amikor Jókai Mór felolvasta a 12 pontot,  mindenki 
egyetértett, hogy el kell vinniük az osztrákoknak. Ám a császár nem adta magát ilyen könnyen! 
Ismét becsapták a magyarokat. Míg Pet fi  és barátai elhitték, hogy sikerrel jártak, az osztrák  császár 
 seregeket gy jtött a környez  népekb l, és  néhány nappal kés bb a katonáival megtámadta a 
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 magyarokat. Akkor Kossuth Lajos szavára összegy lt a magyar sereg és felvették a harcot az osztrák 
császár ellen. Sok  dics séges csata után azonban a császár külföldi segítséggel leverte a magyar serege-
ket. A magyarság életében még is az egyik legszentebb szabadságharcunkat vívtuk ekkor, és ezért soha 
nem szabad elfelejteni az ebben résztvev k h siességét!”

   

Harangoznak a toronyba, 
megy a király a templomba.
Arany csákó a fejében, 
Magyarország a szívében.

A rókának nincs nadrágja, 
mert a posztó igen drága.
Ha a posztó olcsóbb volna, 
a rókán is nadrág volna.

Gyertek, menjünk vendégségbe,
három hétig tart egyvégbe.
Vigyünk el egy rosta vizet,
a nagyharang majd megfi zet.

Huszárcsákó papírból, március 15-re

A/4-es méretben nyomtassuk ki. Igazából 54 cm széles karton kellene hozzá. A sújtás 3 csík arany-
szín  vagy sárga krepp-papír összefonva, de az is tökéletes, ha ráfestjük, mindenkinek ízlése szerint. 
A kokárdához 3 db, változó szélesség , kb. 40-50 cm hosszú krepp-papírcsíkot ráncolunk össze és 
a közepüknél összeragasztjuk ket, megtámogatva a hátuknál egy koronggal. Inkább szélesebbek 
legyenek a csíkok, mert utólag csinosíthatunk rajta ollóval, ha nagyra sikerülne mégis. Aztán felra-
gasszuk a csákóra, de lehet helyette magyar címert is.



A tavaszi hadjárat huszár- és katonadalai:

1848. évben
A szegedi vasútállomáson 
A huszár katona
A jó lovas katonának
A pápai sorozóra süt a nap
Akkor szép a huszár
Arról alól kéken beborult az ég
A kaszárnya el tt
A g zösnek kattog a kereke  
A csitári hegyek alatt
Este van már, csillag van az égen
Ezernyolcszáznegyvennyolcba, el kell men-
ni
Fekete g zösnek
Fel, fel vitézek a csatára (Pet fi )
Fütyöl a masina
Gábor Áron
Gyertek magyar fi úk
Ha kimegyek a doberdói harctérre
Huszárgyerek, huszárgyerek
Húzd rá cigány
Jaj, de szépen esik az es
Jól van dolga
Kaszárnya, kaszárnya
Keresik a, nem lelik a…
Kis pej lovam megérdemli a zabot
Kossuth Lajos Debrecenb l elindul
Kossuth Lajos táborában 
Magyarország az én hazám
Megállj német / Huszár vagyok én 
Mennek a katonák
Most jövök Gyuláról
Most szép lenni katonának
Nem magamtól álltam be katonának
Nem messze van ide Kalocsa
Sírt az anyám
Szállj el madár
Százados úr, sejehaj
Széles az utca
Szépen szól az ezred trombitája
Süvegemen nemzeti szín rózsa
Te vagy a legény Tyukodi pajtás
Vágják az erdei utat 
Várad fel l…

Beváltam huszárnak
Csend van a faluban
Csillagok, csillagok 
Dombon van a kolozsvári kaszárnya
Édesanyám, hol van az az édes tej
Elkészült már Nyék alatt a vasút
Erdély körül van kerítve
Esik az es , ázik a heveder
Esik es  karikára
Esik es , de nem ázok
Ez a vonat, ha elindul, had´menjen
Fábián Pista
Édesanyám akkor kezdett siratni
Felszántom a császár udvarát
Garibaldi csárdás kis kalapja
Gólyamadár odafönn a magas égen
Huszárosra vágatom
Hej, anyám, anyám, kedves édesanyám
Jászkunsági gyerek vagyok
Kossuth-nóta
Kossuth Lajos nem tud menni a bálba
Kapum el tt
Kecskemét is kiállítja
Kiskunságban verbuválnak
Kossuth Lajos azt üzente
Lassan forog sej-hja a g zkocsi kereke
Le-, le-, letörött a diófa teteje
El kell menni katonának édesanyám
Megfújják a trombitát
Most jövök a kolozsvári fegyházból
Most nyílik a szelíd rózsa bimbója
Nem messze van ide babám tanyája
Nyílnak, nyílnak a mezei virágok
Nincsen a világnak még olyan csodája  
Sárga a csikó
Százados úr, sej, haj
Százados úr, ha felül a lovára 
Szép a huszár
Söprik a pápai utcát
Vadkörtefa fehéret virágzik
Ütik a rézdobot
Van nekem egy lovam
Vörös bársony süvegem
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A kokárda

A kokárda francia eredet , nemzetközi szó. A coq 
szóból származik, amely kakast  jelent, így a 
 cocarde pontos jelentése: kakastaréj. Nálunk 
 fodros szél , nemzeti szín , kör alakú szalag-
csokor vagy jelvény. Mit jelent a piros-fehér-zöld 
szín a magyar  zászlón? A piros jelentése az er , 
a  fehéré a h ség, a zöldé a remény.A középkorban 
a magyar királyi lobogón már szerepelt ez a három 
szín, Minden állampolgárnak joga van a nemzeti 
kokárda viselésére. A színeket rendszerint a nem-
zeti zászlóról veszik, tulajdonképpen egy nemzeti 
szín  szalagot meghajlítanak. Az eredeti szabály 
szerint a színek mindig belülr l  kifelé  olvasandók. 
A zászló föls  része kerül a kokárda belsejébe, az 
alsó része pedig a küls  szélére.

március 17.  Arimathiai József emléknapja. Arimathiai Józsefnek, aki Wagner híres 
operájában a  Grál-misztérium h se.  el kel   zsidó tanácsúr volt, Jézus titkos 
követ je, aki kés bb a keresztre feszítés után, Jézus méltó eltemetésér l gondos-
kodott. A grál szó eredetileg széles tálat jelentett. A legenda szerint ez a tál étellel, 
itallal és minden egyéb szükséges dologgal ellátja híveit. Az utolsó vacsorán Jézus 
err l a tálról vendégelte meg tanítványait, majd József ebben fogta fel a kereszten 
függ  megváltó vérét. Jézus feltámadása után az angyalok ég és föld között tartot-
ták az ereklyét, majd a templomos lovagok – más néven Grál-lovagok – rizték 
a Megváltás hegyén. A legenda szerint voltaképpen egyetlen  darab jáspisból ké-
szült, és csupa varázslatos tulajdonsággal  rendelkezik: látása örök ifjúságot ad, a 
f nix megfi atalodik, ha megfürdik benne.

március 18 – 19 – 21. Sándor, József, Benedek. 
A legismertebb id járási regula szerint: „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a  meleget”. 
Az Alföldön Sándor névünnepét március 18-át  tartották alkalmasnak a fehérbab vetésére. A Dél-Alföl-
dön  sokfelé Sándor napján hajtották ki el ször a nyájat a juhászok. A legtöbb népszokás  József naphoz 
köt dik: Szent József a famunkások véd szentje, sok  vidéken ezen a napon hajtották ki a jószágot el -
ször a legel re, de véglegesen majd csak György napon. A hagyomány  szerint a madarak ezen a napon 
szólalnak meg el ször, mert „Szent  József kiosztotta nekik a sípot”. A méhészek is ekkor engedik ki a 
méh rajokat. A méheket igen sz zies életet él  állatoknak tartották, ezért készítették a gyertyát – Jézus 
jelképét – viaszból és nem faggyúból. 
Ezen a napon várták a messzi útról visszatér  gólyákat is, és ha piszkos volt a tolluk, abból b  termés-
re, a fehér tisztaságukból  pedig sz k esztend re következtettek. Bár a népi tapasztalás azt sugallta, 
hogy József után már kalapáccsal sem lehet a füvet visszaverni a földbe, a nap der je, borúja, vagy a 
szele az elkövetkez  negyven nap id járását is megmutatta. Alföldi hiedelem szerint, ha szivárvány 
jelenik meg József-napon az égen, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros jó bortermést ígér.
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Sándor-napi köszönt vers 

A Tiszában van egy hal annak neve harcsa.  
A jó Isten Sándorunkat sokáig megtartsa. 
Tartsa, tartsa sokáig, százesztend s koráig.

Sándor napja ma vagyon, átbillegtem a fagyon.
Ha jegy garast annátok, tudom mennem bánnátok.
Ha mehhaltok jaó jártok, rám marad a vagyontok.
Szivemb l kivánom!                  (Istvánffy 1911: 299)

március 19.  József napja. A bukovinai magyarok körében ez a nap ünnep volt, a tavasz 
els  napjának ünnepe, munkatilalommal. Szlavóniá ban úgy tartották, hogy 
 József-napkor mindenkinek meg kell fürdenie és tiszta fehérnem t vennie. 
 Dunaszerdahelyen József napja az iparosok ünnepe volt. Céhes zászlóikkal 
 vonultak a templomba. A hagyomány szerint a madarak megszólalnak ezen a 
napon, mert „Szent József kiosztotta nekik a sípot” (Marczell 1985: 40). 

  Id járás- és termésjóslás is f z dik József napjához, s t haláljóslás. Az  Alföldön 
úgy vélik, ha szivárvány látható, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles  piros 
sáv b  bortermést ígér. A József-napi köszönt k közül egy rövid változatot 
 idézünk  Várdarócról:

 József a neved napján a boroskancsót érd el,
 Amíg a halál a torkodra nem térdel!  (Penavin 1988: 72)

  Ezen a napon érkeznek a fecskék, s ilyenkor mondogatták a  gyerekek:  „Fecskét 
látok, szepl t hányok!” Az Ipoly menti falvakban úgy emlékeznek, hogy 
 József-naptól már mezítláb jártak a gyerekek.

  Észak-Magyarországon a József-napi rossz id  sok halottat jövendöl arra az évre. 

  Szeged környékén uralkodott az a hiedelem, ha József napján megdördül az ég, 
Péter-Pálkor jég veri el a határt, viszont jó bortermés várható. 

  Ezen a  napon ültetik a fokhagymát, a krumplit és a kaprot.
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március 20.  Klaudia napja. Mindenesetre 20-án, Klaudia napján a Nap az égi egyenlít n 
delel, és ez jelenti az északi féltekén a tavasz hivatalos, csillagászati kezdetét, 
a tavaszi napéjegyenl séget, aminek következtében Benedek pontosan felezi a 
nappalt az éjszakával. Régebben a Göcsejiek Szent Benedek apát ünnepnapján 
hagymát és zsírt szenteltek. Hiedelmük szerint az ekkor vetett fokhagyma szép és 
nagy gerezd  lesz, amellyel azután számos betegséget  lehetett gyógyítani.

A Kos, a természetes újév kezdete. Az asztrológus kalendáriuma szerint március 21-t l április 22-ig
  a Nap a Kos jegyében jár és „mid n a Nap a Kosban van, a föld megnyílik, a 

gyökerek er t vesznek, a fák bimbóznak és zöldülnek, a források és folyóvizek ki-
áradnak, az emberek örvendeznek, az állatokban meg b vül a vér és a nedvesség, 
a madarak énekelnek, bízván a szántó  e mbernek szántásában, a jövend  id nek 
földi munkájában és az esztend  b   termésében” – olvashatjuk az s-öreg csíziók 
könyvében. 

  A régi könyvek, igazodva a valamikori római naptárakhoz, erre az id szakra 
 teszik a természetes újév kezdetét. Van is ebben valami, hiszen mintha min den 
új arcot öltene körülöttünk és a tavasz megújító ereje érz dik mindenünnen.

március 21.  Benedek napján a század eleji göcseji adatok szerint zsírt és fokhagymát 
 szenteltek, melynek azután gyógyító er t tulajdonítottak. Szeged környékén a 
Benedek-napon duggatott hagymát  Bertalan napján (aug. 24.) szedték fel, utána 
a háztet re rakták, ahol hét nap érte a napsugár és hat éjszaka a harmat. Ennek 
a benedeki hagymának a f zetével a tífuszos betegek fejét és hasát mosogatták 
(Bálint S. 1980b: 257).

 Sándor, József, Benedek, hozza már a meleget.

Mindhármukon hátizsák, jönnek hegyen-völgyön át.

Elöl Sándor billeg-ballag, 

a nyomában József baktat.

Hátul szuszog Benedek … 

Cipelik a meleget: 

Sándor viszi a mez re, 

József viszi az erd be. 

A megmaradt meleget tóba szórja Benedek.

/Osvát Erzsébet: Három cimbora/

Sándor, József, Benedek,
Vártunk rátok eleget,
Sok volt már a télb l,
Hóból, hideg szélb l -

Hozzatok meleget,
Zöldell  rügyeket,

Madár dala szálljon,
Lepke táncot járjon,

Süssél nap, fényes nap, 
Hozz meleget mindennap!

/Drégely László/

március 22.  Beáta napján, március 22-én pedig azok az asszonyok is felhagytak a fonással, 
szövéssel, akik Gertrúd ünnepén ezt a rossz id  miatt elmulasztották. 

  Teljesen új kelet , ám jellegénél fogva is említésre méltó dátum március 23-a, 
amely 1960 óta a meteorológusok nemzetközi világ napja. Annál is inkább jeles 
nap ez, mert tapasztalhatjuk, hogy a tudományos módszerekkel dolgozó szak-
emberek sem vetik el az évszázados megfi gyeléseket, s t igyekeznek hozzájárulni 
a „népi prognózisok” helyes értelmezéséhez. 

március 24.  Gábor napja. A tavasz negyedik napja. Ekkor a kertekben megélénkül az élet. 
A káposztaültetést e napon végezték. Vetni kell a káposztát és a káposzta-féléket, 
de  vigyázni kell, ha távolabbi földre esik a vet , úgy nézze, hogy ne találkoz-
zék útközben kakassal, mert majd repce n  a káposzta helyett Erre  emlékeztet 
24-én Gábriel, a három arkangyal egyike, vagyis Gábor napja, amely a káposzta-
ültetés hagyományos kezdete. Gábriel  héber  jelentése: „az Isten embere”, egyik 
f  szerepl je az angyali üdvözlet nek, mert hiszen  vittea hírt Máriának, hogy 
születend   gyermeke az emberiség megváltója lesz. Az e napon szedett harmatot 
bele dagasztották a kenyérbe, beletették a kovászba.
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Konkolylevél, tiszta búza, 
Majd kinyílik az ibolya,
Az ibolyát akkor szedik,
Mikor reggel harmat esik.

Én az uram nem szeretem,
Én a csókját nem kedvelem,
Ifi ú csók illet engem,
Barna legény kéret engem.

Ha kéretne, bár elvenne,
Papiros papucsot venne,
Aranylánccal tizenkett t,
Három tarajos féket t.

Három háznál hat kemence,
Összejártam, még sincs este,
Ha nincs este, van menyecske,
Egy szem kincsem teremtette.

Táncos körjátékok

Formái:

a) Párcserél : a kör halad és a szöveg egyes helyeinél megáll. A kör közepén egy gyermek áll vagy 
forog, majd valamelyik körtagot behívja, vagy „behúzza\” s vele táncol a játék végéig, amikor  megy 
vissza a körbe. Legtöbbnyire ebben a formában játszott játékszövegek: „Haj szénája, szénája\”, 
„Héla, héla, héluska\”, „Cickom\” „Zöld fű\”, „Viviási Panna\”, „Csillag Boris\”, „Fehér 
liliomszál\” változata.

b) Páros kör: a kör halad vagy áll és a szöveg meghatározott pontján párokra bomlik. Ekkor a középen 
álló is párt választ, majd mindnyájan páros táncot járnak a játékdal végéig. Így játszott dalok: „Hajlik 
a meggyfa\”, „Kiskacsa fürdik\” változata stb.

c) Páratlanul maradó: a körtagok és a középen álló összesen páratlan számban vannak, s a szöveg 
bizonyos részénél hirtelen mindenki párt keres, de nem mindig a szomszédját. Aki nem tud párt elkap-
ni, az marad középen.

A páros tánc itt csak forgásból áll. Dalszövegek: „Hatan vannak a mi ludaink\”, „Kácsa, kácsa, 
özvegy kácsa\”. Dallam nélküli formája is van. A táncos körjáték országosan elterjedt, de leghosz-
szabb formái a palóc vidékr l és Kalocsa környékér l ismertek.

Irodalom: Gyermekjátékok (A Magyar Népzene Tára, I., Bp., 1951); Igaz Mária-Borsai Ilona: Ki játszik körbe? Újjáéledt 
népi gyermekjátékaink (Bp., 1955).
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március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus Szentlélekt l való  fogantatásának 
napja. Egyike az év legjelent sebb Mária-ünnepeinek. Az évszázados megfi gye-
lésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán a mez k 
növényeinek  növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni. Régi 
 hagyomány szerint e  napon kell oltani, szemezni a fákat. A Skolasztika névünne-
pén (február 10-én) levágott és a pincében tartott oltóágak felhasználására ekkor 
került sor, és a gyümölcsfákat a reggeli mise után kezdték beoltani. A göcsejiek 
úgy tartották, hogy az e napon beoltott fát nem szabad kivágni, mert vér foly-
na bel le. A délvidéken ilyenkor a békákat is megfi gyelték hajdanán: ha meg-
szólaltak, abból még 40 napi hideg id re következtettek. Okkal nevezik e napot 
fecske hívogatónak, mert ekkor már a déli szél hazafelé tereli ereszeink lakóit. 
E nap alkalmas a fák oltására, szemzésére. Gyimesben úgy hitték, ha ezen a  napon 
rossz id   van, akkor rossz tavasz várható. A hiedelem szerint ezt az oltott fát nem 
 szabad letörni, Fecskehajtónak napnak is nevezik, mert a jó id  ekkorra haza-
hajtja a vándormadarakat.                                                     (forrás:kossuthsuli.lapunk.hu)

Boldogasszonyság – Babba – sanya

Boldogasszony. Az ezer nev  Istenn  egyik neve. Szépen rá lehet ket illeszteni az évkörre.
Boldog Asszony, aki a kereket forgatja, aki nem azonos Sz z Máriával. A Napba Öltözött. A Babba, Inana
Szép Asszony, a Banya, november eleje, Samhain
Szül  Boldog Asszony, a fényt világra segít  Égi Bába, Téli Napforduló
Gyertyaszentel  Boldog Asszony, a Leány, február eleje, Imbolc
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Víz Úrn je, Tavaszi Napéjegyenl ség
Babba, a Szeret , Május eleje, Beltane
Sarlós Boldogasszony, T z Úrn je, június 21. Nyári Napforduló
Nagy Boldog Asszony, az Anya, augusztus 15. Lammas
Kis Asszony, Föld Úrn je, szi Napéjegyenl ség.

Olvasós okt. 7.
Földtiltó dec. 8.
Gyümölcsoltó márc. 25.
Nagyboldogasszony  aug. 15.
Gyertyaszentel  febr. 2.
Sarlós Boldogasszony júl. 2.
Kisboldogasszony szept. 8.
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Husveti unnepkor.. ...

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe: Krisztus feltámadása. 

325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot a tavaszi napéjegyenl séget (március 21.)
követ  els  holdtölte utáni vasárnapra tette. Mivel ez az id pont évr l-évre  változó, a Húsvét ún. mozgó 
ünnep. Az ünnepet megel z  40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének emlékére,a felkészü-
lés, a lelki és testi megtisztulás ideje.

Ekkor ér véget a 40 napig tartó böjt. Az egyházi év mozgó ünnepeinek a központja. Ezt a napot el zi 
meg hét héttel a farsang vasárnapja, és követi 50 nap múlva a pünkösd.  Megünneplésének id pontja a 
8. sz. óta vált általánossá: a tavaszi napéjegyenl ség (márc.21.) után következ  holdtöltét követ  vasár-
nap, azaz március 22. és április 25. között.

A nagyhét a magyar népszokások tükrében

A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól, húsvét vasárnapig tartó id  a nagyhét.

Virágvasárnap

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét el tti vasárnapot virág vasárnapnak nevez-
zük. Jézus szamárháton érkezett a városba, a nép virágokat, pálma ágakat hintett lába elé, így dics í-
tette. Általánosan elterjedt szokás a nagymise el tti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a hívek 
között. (Virágvasárnap elnevezése a római egyházban Dominicca palmarum ‚pálma vasárnap’, ezért 
mediterrán vidékeken ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek. A pálmaszentelés szokása már a 
VII. században elterjedt volt Itáliában.) A megszentelt barkának gyógyító, rontás z  szerepet tulajdo-
nítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, azt tartva, hogy el zi a  férgeket.

Kisze, kisze vill , Gyűjjön rád a himl ,
Kivisszük a betegséget, Behozzuk az egészséget...

Virágvasárnaphoz két jellegzetes leányszokás kapcsolódott.

A kisze többnyire menyecskének öltöztetett szalmabáb. A kiszejárást a bábu elkészítése, ruhájának 
összeszedése el zte meg. A lányok énekszóval vitték végig a falun, majd a falu végén vízbe vetették 
vagy elégették. A bábu a különböz  magyarázatok szerint a tél, a böjt, a betegség megszemélyesít je 
lehetett.  A vill zés f  kelléke a különböz  nagyságú vill ág, melyet felszalagoztak, esetleg kifújt tojá-
sokkal díszítettek. Ahol a két szokás, a kisze kivitele és a vill  behozatala összeköt dött, önként adódik 
a feltételezés, hogy a tél kivitelét, illetve a tavasz behozatalát jelképezik. A húsvéti ünnepkörben, így 
virágvasárnap is szokás volt, hogy a lányok – esetleg a legényekkel együtt – a tavasz behozatalának 
jelképeként zöld ágakkal, énekszóval vonultak  végig a falu utcáin.

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske 
Nyitva van az aranykapu, hadd bújjak be rajta.
Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat. 
Hadd vegyem be váradat, váradat.
Szita, szita, péntek, szerelem csütörtök, Zab szerda.
Rajta, rajta, leszakadt a pajta, bent maradt a macska.
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Utolsó vacsora

A f papok, akik rossz szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek, hogy tanítványai körében  elfogják, 
s az áruláshoz megnyerték Júdást. Az utolsó vacsorát Jézus tanítványai körében költötte el. Kenyeret 
nyújtotttanítványainak, és ezt mondta: „Vegyétek, ez az én testem”, és bort, mondván:  „Igyátok, mert 
ez az én vérem.”

TEST + VÉR = TESTVÉR
A Gecsemáné-kert: A vacsora után Jézus tanítványaival a Gecsemáné kertbe ment, s arra kérte 

ket, hogy virrasszanak vele. A tanítványok azonban elaludtak, nem  virrasztottak mesterükkel. Itt a 
 Gecsemáné kertben árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét a katonáknak, akik elhurcolták.

Jézus kereszthalála: Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fi a, istenkáromlással vádolták, 
a nemrég még éljenz  tömeg gyalázkodott, Péter pedig, aki legh ségesebb tanítványa volt megtagad-
ta, hogy ismeri. A katonák a római helytartó  Poncius  Pilátus elé hurcolták, aki a népre bízta Jézus 
 b nösségének megítélését. A tömeg  Jézust b nösnek ítélte, Pilátus pedig megmosta kezeit, ezzel jelezve, 
hogy Jézus halála nem az  kezéhez tapad. A foglyot töviskoszorúval megkoronázták és így gúnyolták:  
„Íme a zsidók királya!” Ezután a kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota-hegyre, ahol megfeszí-
tették. Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszít  kárpit meg repedt, a föld megnyílt. A szikla-
sírhoz, ahová temették, röket állítottak a f papok, hogy el ne lopják a testet, hisz a jövendölés szerint, 
a halál utáni harmadik napon elhagyja Jézus a sírját. Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja is, 
fi nom kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy földindulás közepette föltárult, megjelent egy angyal, s 
 jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott. 

Nagycsütörtök: Elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a harangok  Rómába mentek, ott 
gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor kerepl vel zajt kelteni, így gondolták el zni a gonoszt és így 
helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú 
egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát. Szintén liturgikus eredet  szo-
kás a pilátusverés vagy égetés. A templomban a gyerekek éktelen zajt csaptak (verték a padokat), vagy 
a falu határában Pilátust jelképez  szalmabábut égettek. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasz-
tás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott. Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is 
nevezték, mivel ezen a napon zöld növényekb l készült ételeket f ztek (sóska, spenót…), a b  termés 
reményében.

Nagypéntek: E napon halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a b nbánat, a mély gyász és a 
szigorú böjt napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passió-
játékok, él képes felvonulások világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a Pápa közre-
m ködésével elevenítik fel a kereszt út (Via Crucis) stációit. Nagypéntekhez babonás félelmek  köt dnek 
a paraszti életben. Tiltották az állattartással, földm veléssel kapcsolatos munkákat, nem  sütöttek 
 kenyeret (mert k vé válik), nem mostak (mert a ruha visel jébe villám csapna), nem  fontak. A víz-
nek, mint si pogány tisztulás szimbólumnak mágikus er t tulajdonítottak. Nagypénteken nap felkelte 
el tt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a betegségek ellen. Ezt a  hajnali vizet 
aranyvíznek nevezték. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni, és le is fürösztötték ket, hogy ne 
legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfi ak a templom el tt gyüle-
keznek, csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel zték el az ártó er ket a földekr l.

Nagyszombat:  Véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelent sebb eseményei 
a nagyszombatnak a víz- illetve t zszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt t z 
lángjáról gyújtják meg. Az új t z gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a feltáma-
dási körmenet szombat estéjén.

                             t zszentelés                                                     zöldágjárás
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Húsvét vasárnapja

A kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a VIII. század körül vált 
általánossá, bár már a III. századból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap megünneplésére utalnak. 
Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet 
tulajdonítottak. N i munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, f zni és mosni sem. Az állatokat 
sem fogták be ezen a napon. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, 
bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, ezután mágikus er t tulajdonítottak neki. 
A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját 
a gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó termés reményében. A sonka csontját a gyümölcs-
fára akasztották, vagy a földekre vitték a jó termés reményében. Vasárnap hajnalán szokásban volt a 
Jézuskeresés. Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A zöldágjárás szép szokása tipikus 
tavaszi, a természet megújhodását ünnepl  énekes játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt kezük-
b l sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj, bújj zöld ág...). Bizonyos vidékeken szokás 
a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkel  nap is a feltámadás szimbóluma. 
Húsvétvasárnap és hétf n már ismét lehetett táncolni, bálokat rendezni.

Húsvéthétf  

A magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmarad-
tak. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott 
formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Vidéken egykor kútvízzel, vödör-
b l locsolták le a lányokat, s t egyes vidékeken a patakban megfürösztötték ket, sajnos, ha hideg volt 
húsvétkor bizony betegség is származhatott ebb l. A „vízbevet ” hétf ként is emlegetett húsvéthétf n 
a legények a lányokat a kúthoz cipelték és ott nyakon öntötték ket. A legények locsolkodását a lányok 
 díszített (hímes, írott, piros) tojásokkal köszönték meg. Egyes vidékeken a tojás mellé bort, pálinkát, 
süteményt is kínáltak a locsolkodóknak. A locsolás, az si termékenységvarázslás és megtisztulás 
 jelképe. 

A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. Jellegzetes szokása ennek a napnak a 
 komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok és fi úk) közötti barátság megpecsételé-
sér l szól. A lányok komatálat készítenek, és elküldik egymásnak. A kosárban lév  tálra húsvéti tojás, 
kalács, ital kerül. Ezzel a lányok örök barátságot kötnek, s ett l kezdve komának szólítják egymást. 
Erdély bizonyos vidékein a fi úk a kiszemelt lány (amelyik a legjobban tetszik nekik) kapujára nyírfa-
ágat t znek, másnap pedig csapatostul kérnek bebocsáttatást, és kíméletlenül megöntözik vödörb l a 
választottjukat.

A lányok a locsolóknak festett (piros vagy hímes) tojást adtak cserébe. A tojásfestésnek komoly hagyo-
mányai vannak Magyarországon. Természetesen az asszonyok, lányok dolga volt, vidéken a házaknál 
természetes anyagokkal festették a tojásokat, például hagyma héjával, zöld dió f zetével. A tojás írá-
sának, azaz a cirkalmas minták készítésének legegyszer bb módja az, ha a mintát viasszal készítik el, 
majd a tojást festékbe mártják. Így a mintát a viasz miatt nem fogja be a festék. Vannak olyan tájegysé-
gek, ahol kezdetben csak a köszönt  mondás volt divatban, a locsolkodás szokását csak a XX. század-
ban vették át (bukovinai székelyek). 

Dunántúlon a locsolkodással egyenérték  szokás volt a vessz zés. Sibának nevezték a vékony általá-
ban f zfavessz b l font korbácsot, mellyel a legények megcsapkodták a lányokat. A vessz re a lányok 
szalagot kötöttek és a fi úkat borral vendégelték meg. Fehérvasárnap vagy mátkálóvasárnap a húsvétot 
követ  vasárnap. A római katolikusoknál a húsvéti ünnepkör zárónapja. Jellegzetes szokása ennek a 
napnak a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok és fi úk) közötti barátság meg-
pecsételésér l szól. Komatálat küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel.
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Készítsetek egy kiskönyvet, amiben összegy jtitek, milyen természetes tojásfest  anyagokat 
 használtak régen! Rakjátok a tojásminta gy jtemény mellé! A növényeket vagy a bel lük nyert 
színmintát is  illesszétek bele!

Húsvétkedd A visszalocsolás napja volt. A 19. sz. végén még élt: „A keddi nap aztán a lányoké és 
asszonyoké, s ekkor nekik áll jogukban a kölcsönt visszaadni, úgy, a hogy tehetik és ahogy tetszik.”

Locsolóversek

Nézz fel az égre, 
Csodás szép a világ, 
Nézz ki az ablakon, 
Minden csupa virág, 
Megöntözlek téged az ég harmatával, 
Hogy teljen a tarisznyám sok piros tojással.
Húsvét hétf  reggelén 
meglocsollak, szép leány, 
Ugyanúgy az elején, mint ahogy a hátulján.

Friss tavaszi réten fordultam-kerültem, 
Csillogó harmattal csordultig töltöttem. 
El is jöttem véle nyíló rózsaszálhoz, 
Tavaszi napfényben tündökl  virághoz. 
Megöntözöm szépen, mindig friss maradjon, 
Akire rátekint, annak illatozzon.

E húsvét ünnepnek második reggelén 
tudják azt már maguk, mért jöttem ide én. 
Hamar hát el mbe, százszorszép leányok, 
piros rózsavizem hadd öntözzem rátok! 
Aztán nyugodt szívvel innen távozhatok, 
emlékül néhány szép piros tojást kapok.

Azt hitted, hogy húsvét napján 
szárazon maradsz? 
Megöntözlek, kis virágszál, 
akárhogy szaladsz, Rózsavíz van üvegemben, 
jaj, de illatos, 
Nem is hideg, nem is csíp s, ne félj, aranyos!
Ha akarod, hát fussuk e szobát körül, 
Tudom, hogy a kicsi szíved örül.
Örül, mint a friss harmatnak nyíló rózsaszál. 
Hát az a sok piros tojás vajon kire vár?
Látom, éppen kis kosárkád azzal van tele. 
Jaj, de szépek! 
Hányat kapok, enyém lesz fele?
Csilingelnek a báránykák, a kis nyuszi vár, 
Piros tojást osztogat egy kedves kisleány.

Húsvétnapi kertész vagyok, 
kislányokat locsolgatok. 
A kölnit l felfrissülnek, 
illatától megszépülnek 
Hímes tojást, tudom, kapok, 
boldog húsvétot kívánok!        /népköltés/ 

Itt a húsvét, eljött végre, 
a szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak, 
Hervadt virág lesz már holnap. 
Ne fuss el hát, szép virágom, 
Locsolásért csók jár, három!

Húsvét napján korán keltem, 
ünnepl be felöltöztem. 
Rózsavízzel elindultam, 
e kis házba bekopogtam. 
Üdvözlöm a ház lakóit, 
keresek egy kislányt itt, 
rózsavízzel locsolkodom, 
piros tojást elfogadom.

Kelj fel párnáidból szép ibolya virág! 
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 
Megöntözlek szépen az éj harmatával, 
teljék a tarisznya szép hímes tojással. 
/népköltés/

Kelj fel kislány, kelj fel aranyos ágyadból, 
adjál egy pár tojást aranyos ládádból. 
Itt van a szagos víz, meglocsollak véle, 
a húsvétnak emlékezetére.         /népköltés/

Korán reggel útra keltem, se nem ittam, 
se nem ettem. Tarisznya húzza a vállam, 
térdig kopott már a lábam. 
Bejártam a fél világot, 
láttam sok- sok szép virágot. 
A legszebbre most találtam, 
hogy öntözzem, alig vártam.

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha el jönne,
Akkor az a kicsi lány, jaj de nagyot n ne!

Ákom-bákom, berkenye; 
Szagos húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot, 
Visszük már a kalácsot.  
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Kinyílott az aranyes , 
én voltam ma a legels ,
aki kora reggel, locsolkodni kelt fel
Minden sz ke, barna lány, 
mint a piros tulipán
Virulva-viruljon, rózsapermet hulljon.
Íme, itt a kölni, szabad-e locsolni? 

Rózsafának a tövéb l rózsavizet hoztam, 
az lesz ma a legszebb kislány, 
akit meglocsoltam. 
Drága kislány, gyöngyvirágom 
ma van húsvét napja, meglocsollak, 
mosolyogjál, mint egy piros rózsa! /

Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavízt l, majd meglátod, 
szép es ügyes leszel,
Ugye, kislány, a zsebembe 
piros tojást teszel. 

Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntöz legényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntöz legénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztend ben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért piros tojást kapok.

Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál! 

Megérkeztem, itt vagyok, 
rózsavízzel locsolok. 
Aki ügyes kisgyerek, katonásan tiszteleg. 
És miel tt hazatér, locsolásért tojást kér. 

E háznak van egy rózsája, 
A rózsának egy bimbója, 
Én a rózsát megöntözöm, 
A tojáskát megköszönöm.       /népköltés/

Áldozócsütörtök A húsvét utáni 40. nap, Jézus mennybe menetelének napja. 
A megel z  három nap – a keresztjáró napok – alatt az egyház körmeneteket tartott a templom körül, 
a környékén lév  keresztekhez. Középkori eredet  szokás. Makón 1954-ig pap kíséretével az els  nap 
a Kálváriához mentek, a második nap a temet kápolnához, a harmadik napon a Szent János kápolná-
hoz. Ezeken a helyeken szentmisét mutattak be. Mások a körmenetek sorrendjére az alábbiak szerint 
emlékeztek: „Vótak azok a körösztjáró napok, áldozó el tt való három nap. Akkor az els  nap  möntek 
a Szent János kápolnához, akkor második nap a Kálváriáhun, harmadik nap a temet be. Ez így vót. 
Aztán mindig kérték a jó teremt t, hogy áldja meg a búzáját, áldja meg a többi veteményét, de tartsa 
mög hozzá a többi jószágokat is. És ezér […] az imába mindön bele vót foglalva úgy, hogy a nép, mint 
az általa tartott jószág.” 
A pap könyörgésén kívül a hív k külön, önállóan is imádkoztak. Hajdani dologtiltó nap jellegére utal az 
a hiedelem, amely szerint, aki áldozócsütörtökön varr, annak a kezén  kelések lesznek. Ezen a napon volt 
a harmadikos katolikusok fi úk-lányok els  áldozása, s a reformátusok konfi rmálása. Az ünnep jellege és 
jelent sége sokat változott, különösen a rendszerváltoztatás el tti évtizedekben. „Az áldozócsütörtök a 
reformátusoknál ünnep inkább, az úrnapja meg a katolikusoknál. Áldozócsütörtökön volt valamikor 
régebben a konfi rma vizsga. Akkor konfi rmáltunk, reformátusok. Addigra tanultuk be a konfi rmá-
láshon ami köllött, és áldozócsütörtökön volt a konfi rmavizsga. Akkor délután vót egy kis uzsonna a 
gyereköknek, és akkor pünkösd els  napján vettük föl az úrvacsorát el ször. Akkor még úgy vót, hogy 
a család is ott vót mind, apraja-nagyja. Nemcsak azér, mer ünnepély vót, mer akkor konfi rmáltunk, 
hanem az úrvacsorát akkor még az egész család fölvette. De most már ez teljesen kiment a divatbul. 
Mondjam azt, hogy ha konfi rmálnak is, mer az én lányom is konfi rmált még akkor, de mán az uno-
kák csak mög löttek körösztölve, de mán nem möntek el konfi rmálni. Ezt hozta a helyzet.”

A nagyböjt és a tradicionális húsvéti ételek

A böjt az érzéki élvezetek, különösen a táplálkozás korlátozását vagy az azokról egy id re való teljes 
lemondást jelenti, eredetileg vallási fogalom. Böjt idején „belülr l” táplálkozunk: az önkéntes meg-
vonáskor az energiát nem a felvett élelmiszerekb l,  hanem testünk táplálékraktárából nyerjük. A böjt 
valamennyi vallásban  megtalálható: régen a perzsák, az egyiptomiak, a görögök vagy akár az indiánok 
egyaránt ismerték a lelki elmélyüléshez vezet  utat, a keleti jógatanítás is a leghatásosabb szellemi 
tisztító kúraként tartja számon a böjtöt. Az élvezetekr l való lemondás nemcsak az evést, hanem az 
 alkoholfogyasztást, s t a szexuális életet és a tisztálkodást is érintheti (pl. iszlám).
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Keresztény böjt

A keresztények két f  böjti id szaka a karácsony el tti advent négy hete és a húsvét el tti negyven nap, 
ebb l a második a szigorúbb. A nagyböjt (az adventtel ellentétben) mozgó id szak, húsvét id pontját 
a IV. században határozták meg: a tavaszi napéj egyenl ség utáni els  holdtöltét követ  els  
vasárnap. 
A negyvennapos böjt (a Szentírásban a negyvenes szám szent) a középkorban rendkívül szigorú 
volt, szerdán,  pénteken és szombaton csak kenyeret és sót fogyasztottak, napjában egyszer, a jóllakás 
és a húsevés pedig a többi napokon sem volt megengedett. A katolikus egyházban a II. Vatikáni Zsinat 
(1962−65) óta már csak a hamvazószerdát, a nagypénteket és a nagyböjti id szak péntekjeit veszik 
szigorúan (napi háromszor étkezés, egyszer jóllakás, hústól való tartózkodás), a protestáns egyházak 
híveikre bízzák az önmegtartóztatást. Régen a nagypéntek el tti napon, népies nevén zöldcsütörtökön 
is böjtöltek (jellegzetes étel volt a spenót rántott zsemlével). A böjt vallásos gyakorlata a b nbánatot, az 
áldozathozatalt és a megtisztulást szolgálja. Magyarországon ebben az id szakban nem f ztek, sütöt-
tek állati eredet  zsírral; a nagyböjt kezdete el tt mindent a kamrába tettek, amit negyven 
 napig nem fognak használni (zsíros edényeket, szalonnát stb.).

Minden nap csak kétszer ettek: ebédre levest, böjtös pitét, vacsorára olajos káposztát, savanyú  paprikát, 
diót és mézet. A néphagyomány szerint ilyenkor húst vagy zsírt, zsíros ételt enni tilos. Csak kenyeret, 
zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezekb l készült meleg ételeket ehettek. A paraszti étkezésben az év egyéb 
szakában szokatlan módon vajjal, növényi olajjal f ztek. Volt ahol napjában csak egyszer ettek, más-
hol a tojás és a tejes ételek fogyasztását is tiltották. A szigor az évszázadok alatt fokozatosan enyhült, 
majd általánossá vált a keresztények körében, hogy a hív k a nagyböjt id szakában is csak a pénteki 
böjt napot tartják, ilyenkor növényi táplálékot vagy halat vesznek magukhoz. Gyakran került az asztal-
ra cibereleves. Ennek az ételnek az alapja a búza vagy rozskorpa, melyet cserépedényben forró vízzel 
felöntve néhány napig erjesztenek, majd liszttel, tejföllel behabarják, és f znek még bele kölest vagy 
hajdinát, hogy laktatóbb legyen. Aszalt gyümölcsökb l is f ztek tejfölös savanyított levest, néhol ezt is 
ciberének nevezték. Igen kedveltek voltak a böjti id szakban a hüvelyesek, a borsó, a bab és a lencse.  
A hagyományos böjti étrendben helyet kapott még sokféle f zelék, aszalt gyümölcs, tojás- és halétel. 
Böjti id szak alatt tilos volt lakodalmat, mulatságokat tartani. A nagyböjt a Húsvétot megel z  40 na-
pos id szak (szintén negyven napig tart a Ramadan, a muzulmánok böjtje) hamvazószerdától húsvét 
vasárnapjáig terjed. 

Hamvazószerda elnevezése egyházi szokásra utal, a múlt évi megszentelt barkát elégetik, hamuját a pap 
megszenteli, s keresztet rajzol vele a hívek homlokára, annak bizonyságára, hogy a halandók porból 
lettek, s porrá lesznek. A hamvazkodásnak egészségmeg rz  szerepet tulajdonítottak. Ezen a napon 
elsikálták a zsíros edényeket, mert zsírt a következ  40 napban nem ettek.  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, egyszer bb ruhákat hordtak. A nagyböjt végeztével a templomban megszentelt ételek 
kerültek terítékre. Magyarországon tradicionális húsvéti eledel a f tt, füstölt sonka, kemény tojással 
és tormával. Sok helyütt az ünnepi ételhez nem kenyeret, hanem kalácsot esznek. A kalács húsvétkor 
süteménynek is kedvelt, töltött mákos, diós változatban is készítik.

Medvehagymás-sajtos rúd

Hozzávalók: 1 csomag leveles tészta, 2-3 ev kanál tejföl (20-30%-os), 5-6 levél medve hagyma, só, 
rölt bors, sajt

Elkészítés: A leveles tésztát vékonyra kinyújtjuk. A tejfölt ízlés szerint sózzuk,  megszórjuk rölt 
borssal és jól összekeverjük. A medvehagymát alaposan megmossuk,  lecsepegtetjük, majd apró-
ra felvágjuk.(a leveleket papírtörl vel letörölni, hogy ne legyenek nedvesek) A vékonyra nyújtott 
 leveles tészta egyik felét megkenjük az ízesített tejföllel, majd ízlés  s zerint megszórjuk az  apróra 
felvágott medvehagymával. A tészta másik felét ráhajtjuk, hogy teljesen  befedje a tölteléket. 
 Ezután ízlés szerinti rudakra felvágjuk. Egy tepsit kibélelünk süt  papírral, és ráhelyezzük a töltött 
 rudakat, majd mindegyik tetejét megszórjuk reszelt sajttal. El melegített  forró süt be tesszük, 
majd pár perc alatt szép pirosra, ropogósra sütjük.    (receptek.laptopkonyha.hu)
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Cibereleves: 1 dl tejföl, 1 dl tej, 4-5 gerezd fokhagyma, fél citrom, 1 ev kanál liszt. Elkészítés: Tegyél 
fel kb. 1,5 liter vizet f ni, add hozzá a vágott vagy zúzott fokhagymát, forrald fel. Habard be az egy 
ev kanál liszttel elkevert tejjel és tejföllel, fél citrom levével ízesítsd savanykásra, majd kis lángon 
melegítsd át. Pirított kenyérkockákkal tálald!

A húsvét szimbólumai

A tojás si termékenység szimbólum, szinte minden népnél fellelhet . A születés, a teremtés, a meg-
újhodás jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. A tojás szimbolikáját még a ba-
romfi tartással nem foglalkozó északi népeknél is  felleljük, k a madarak tojásait gy jtötték az erd n. 
Magyarország területén már az avar kori sírokban is találtak díszített tojásokat. A bukovinai székelyek 
a nagyhéten felállított jelképes Krisztus-sírba is tesznek díszes tojást. A tojás nem más, mint Jézus fel-
támadása által hirdetett élet szimbóluma. A piros pedig a mártírok vérét, a Napot valamint a  szerelmet 
is jelképezi. Az archaikus id kben gyökerez  nézetek szerint a tojás a kozmoszt jelképezi, és a terem-
tésmítoszok jó része is világunk keletkezését is, mint tojásból történ  születést írja le. Számos nép és 
 történelmi id szak mitológiájában fellelhet  az a történet, mikor az anyaistenn  madáralakban meg-
tojja a világ tojást, majd abból kikelti a Napot, Holdat, csillagokat. Székelyeknél ismert az a  monda, 
hogy Tündér Ilona az els  húsvét alakalmával madár képében tojta a Napot és a Holdat.

Számos teremtésmítoszban a világtojásból ered. A világtojás mondája a legtöbb nép hitvilágában fel-
bukkan. Bár kicsi és törékeny, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenb l az él be való átmenet 
rejtélyét jelképezi.  Az inkák szerint az emberiséget három tojásból alkotta meg a teremt  isten.
Az egyiptomiaknál Rá, a Napisten született tojásból. De ez még nem minden! A Nap tiszteleteként a 
kínaiak már 5000 évvel ezel tt a tojást pirosra festették. Az egyiptomiaknál volt egy istenn , akinek a 
neve lefordítva stojást jelent. Akkoriban neki köszönték meg az emberek az életer t.
A bennu az egyiptomi mitológia legendás madara Kínában a teremt  sötét, tojás alakú káoszában élt. 
Tizennyolcezer év múltán a tojás két részre oszlott. A tiszta és világos rész lett az ég, a nehéz és tisztáta-
lan pedig a föld. Ennek a kett sségnek lenyomata a Jin-Yang szimbólum

A tojásfestés népszokásként els sorban Kelet-Európában maradt fenn a XXI. századig.  Eredetileg 
egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi fest anyagoktól kapták. Erre szolgált a vörös hagymahéj, 
a börzsöny, a bíbortetű. Kés bb kialakultak a feliratos  tojások. A díszítést viasszal „írták” a héjra, 
melyet festés után lekapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a keresztény jelképek valame-
lyike. A minták ismer i tojásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak, akikt l a lányok megvásárolták 
azokat. Magyarországon a festett, díszített tojás ajándékozása els sorban a húsvéti locsolkodás-
hoz kapcsolódik. A díszített tojások festésének formái, a minták elrendezése  tájegységenként válto-
zott. A nálunk leggyakrabban használt minták geometrikusak. A tojást hosszanti vonalakkal két, 
majd négy mez re osztották. A hosszanti vonalak számának növelésével 16 mez s osztás is van, 
de igen ritkán. Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem háromszögletű 
mez k alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés kereteit. Néha az osztóvonalakon is díszítenek. 
A díszítmények lehetnek: tulipános, feny ágas, rózsás, almás, stb. A díszített tojás neve hímes tojás, 
s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik.
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A barkaág a másik alapvet  húsvéti szimbólum Magyarországon, melyet a templomban is megszen-
teltetnek. Ennek eredete a virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. A mediterrán országokban ilyen-
kor pálmaágat vagy olajágat szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi bevonulásakor 
az emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben. Magyarországon  a barka vette át ennek 
szerepét. 

A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az utóbbi id ben  jelent sen csökkent, de ábrázolá-
sokon, képeslapokon még mindig s r n találkozni vele. A jelkép eredete bibliai.  Jézus kereszthalála is az 
áldozatot hordozza magában, hiszen halála által váltotta meg az emberiséget (Agnus Dei – Isten báránya). 
A fehér bárány az ártatlanság, a kiszolgáltatottság, a jámborság és a jóság  jelképe, míg a fekete bárány 
az eltévelyedett, rossz útra tért, kiközösítettet szimbolizálja. Az égi bárány a magyar népmesék, és nép-
balladák egyik gyakori jelképe. 

„Azon növelkedik Egy fejér bárányka. Jobb oldalán vala Cifra fényes napfén.
Bal oldalán vala Cifra fényes holdfény. A homlokán vala Cifra fényes csillag  
S a fejibe vala Nyolcvan mise gyertya”  (Márton Szép Ilona)

„Azon ereszkedék fodor fejér bárány. A napot, s a hódat szarva között hozván;  
A fényös csillagot a homlokán hozta. Két szép arany perec aj! a két szarvába, 
Aj, a két oldalán két szép ég  gyertya; Mennyi sz re-szála annyi csillag rajta.”  (Júlia szép leány)

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak a polgárosodással, a XIX. század folyamán 
honosodott meg. Eredete igen érdekes, a húsvéti Holdban egy nyúl képét vélték felfedezni, illetve a 
nyúl maga is termékenység szimbólummá lett, rendkívüli szaporasága okán. A Nyúl csillagkép a fölötte 
elhelyezked  Orionnal hozható kapcsolatba. Olyan nyulat ábrázol, amely épp a vadász lába alatt ugrik 
el a Nagy Kutya el l. A Jézussal együtt ábrázolt nyúl, a védtelen, az ördögnek kiszolgáltatott tévelyg  
keresztényt szimbolizálja, aki Krisztushoz menekül.
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A húsvéti gyertya: Az élet gy zelmének a szimbóluma a halál felett. A fénye az élet jelének számít. 
A húsvéti gyertyát a megszentelt húsvéti t zb l gyújtják meg és viszik be a sötét templomba. Azután 
egymásután gyújtja meg a közösség gyertyáikat a lángból. A halál sötétsége a feltámadás által az élet 
fényére változik. Ezt a szokást már az Ó-Jeruzsálemben is celebrálták. A gyertya az 50 napos húsvéti 
id ben egészen Pünkösdig, sírba tételnél és a feltámadásnál ég, világít. Az Alfa és az Omega bet k, a 
Kezdet és a Vég jelképe, a fehér viasz pedig a reményé.

A húsvéti tűz: Kezdetekt l fogva a t z valami istenies dolognak számított. A húsvéti t z gyökere a 
germánoktól ered, akik, Tavaszt znek nevezték. Így üdvözölték a Napot, a tél feletti gy zelme illetve 
a természet felébredéseként. Krisztus feltámadása általi fényességet szimbolizálja a keresztényeknek. 
Már a XV. századtól ünnepeljük ezt a hagyományt.

Húsvéti sonka és tojás: Húsvétvasárnap reggelén a hív k fehér kend be egy  tányért kötnek, melyre 
sonkát, f tt tojást, kalácsot és tormát helyeznek. A mise végeztével a pap megszenteli a csomagot, majd 
haza térve az ünnepi asztalnál minden család tag kap egy kis szeletet a templomot járt ételb l.  Népesebb 
 családoknál el fordul, hogy hártyavékony szeletekre kell a tojást vágni, és az igazán hagyomány tisztel k 
nem sajnálják a fáradságot, hogy a távollev  családtagnak is elküldjék a részét.

Búza: A húsvéti fészekben található, zöld búzahajtásokba helyezett piros tojás jelképezi a feltámadott 
Jézust. A búzaszem feláldozza addigi formáját ahhoz, hogy a hajtás kizöldülhessen. Mérete ugyan nem 
nagy, de a csírájában lév  er  igen, ez jelképezheti a bennünk lév  csírát is.

Csibe: a tojásból el bújó új élet szimbóluma, a megújulás jelképe. 

Kerepl : szinte mindenki hallotta már a mondatot: „A harangok Rómába mentek”.  Valóban, húsvét-
kor nem hallhatunk harangszót, ahogy csend volt akkor is, amikor  Jézus védelmében szólhatott volna 
valaki, de senki nem tette meg. A csend ezt jelképezi; a szenvedés idején  kerepl vel helyettesítették a 
harangok csengését, ezért látni olykor húsvéti képeslapokon csendéletek részeként kerepl t.

Virágok: a tavaszi kerti virágok és virágzó ágak egymagukban is  tavaszi-húsvéti  jelképként hatnak, 
és igen gyakran társulnak a már eddig említett ünnepi  jelképekhez, díszítve a húsvéti csendéleteket, 
er sítve és gazdagítva velük a tavasz ünnepi jelképvilágot.

Húsvéti szentelmények

Ételek: „Nagyszombaton este van a feltámadási mise. Ezen a misén  szentelnek  tüzet, vizet, és eledelt. 
Mindenki viszen szenteltetni kalácsot, báránhúst, disznyó sonkát, piros tojást, és bort.”  
(Antalné T Mária: A Gyimesek... 461) 

Számtalan hiedelem f z dik húsvét vasárnapján szentelt ételekhez is, amelyeket a nagyszombati kör-
menetre is magukkal vittek. Mint sok szentelményt, ezek maradékait is mágikus tárgyként használták.  
A szentelt sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat teremjen. A Székelyföldön a húsvéti 
étel morzsáját is meg rizték, s nyáron a verebek kártevése ellen kereszt alakjában meghintették vele a 
gabonaföldeket, miközben ezt mondták: „távozzatok innen kártékony madarak”. Az Ipoly mentén egy-
egy szentelt tojást – hasonlóan a karácsonyi almához – ketten ettek meg, hogy ha eltévednek, jusson 
eszükbe, kivel ették a húsvéti  tojást. Katolikus vidékeken a húsvéti ételszentelés a kés bbi évszázadok-
ban is kiemelt jelent ség  maradt, miként azt a szentelmények széleskör  mágikus felhasználására 
utaló adataink  bizonyítják. Ugyanakkor az egyházi áldás bizonyos élelmiszerek esetében a hozzájuk 
f z d  mágikus-misztikus elképzelések meger sítéséhez is hozzájárult.  (Bálint S. 1973. 291–309.) 

Különösen igaz ez a tojás esetében, amelynek szimbolikája kétségkívül számos archaikus  elemet magá-
ba foglal. A húsvéti tojás széleskör  elterjedése és változatos használata a középkorban eredeztethet .

Víz: Nagyszombathoz kapcsolódik a vízszentelés szokása is: a víz  Krisztus halála és feltámadása révén 
keletkez  új élet szimbóluma. A templomi vízszentelés mellett nagyszombat reggel a hív k számára 
is szenteltek vizet, melyet hazavittek, és egész évben szentelményként használtak emberek és állatok 
gyógyítására,gonosz el zésére, rituális mosakodásra, viharok távol tartására. 

Tűz: A mise után a megszentelt t z maradékából néhány széndarabkát vittek haza, melyet különböz  
módon használtak föl. Volt, aki kivitte a kertbe, s ott dugta el, hogy jó legyen a termés. Némely gazda a 
búzavetés közé szórta, az üszök ellen.  A megszentelt t zön gyújtott gyertyával haza vitték a szent tüzet, 
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és ezzel gyújtották újra a nagypénteken kioltott tüzeket. Egyes vidékeken a tüzek újragyújtását acéllal 
végezték, mint az seink.

Barka: A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. A nagymise alkalmá-
val megszentelt barkaágat hazaviszik, szentelménynek tekintik, és véd  szerepet 
tulajdonítanak neki, betegségek, égiháborúk ellen használják. A szentelt barka bolyhos  virágainak kü-
lönleges gyógyer t tulajdonítottak régen. Ha a családi t zhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, 
gyógyszerként lenyelve pedig elmulasztotta a torokfájást.

(Forrás: jelesnapok.oszk.hu, Balassa-Ortutay: Magyar néprajz, Jankovics: Jelkép kalendárium,Hoppál, 
 Jankovics, Nagy, Szemadám: Jelképtár, Benedek Elek: Székely népballadák, Antalné T. Mária: A Gyimesek 
völgyében él  csángó magyarok hitvilága,Magyar Katolikus Lexikon)

Feltámadás és mennybemenetel
Újszövetségi Szentírás

Az üres sír

Abban mind a négy evangélium megegyezik, hogy az ünnep elmúltával, a hét els  napján, kora hajnal-
ban asszonyok mentek Jézus sírjához. A cél megfogalmazásában azonban már  eltér en nyilatkoznak 
az evangéliumok: Máté és János szerint csupán kegyeletb l mennek oda, Márk és Lukács szerint pedig 
azért, hogy megkennék Jézus testét. (Mt 18,1; Mk 16,1; Lk 24,1; Jn 20,1)

Jánosnál Mária Magdolna egyedül ment a sírhoz, s amikor észrevette, hogy a követ elmozdították, el-
futott Péterhez és a szeretett tanítványhoz azzal a hírrel, hogy Jézust ellopták és nem tudni hová vitték. 
(Jn 20,1-3)

A Márk-evangélium – a legrégibb szöveg – a továbbiakat a következ képpen foglalja össze: mikor az 
asszonyok a sírhoz értek, meglep dve tapasztalták, hogy a k  el van hengerítve a sír bejáratától. Mikor 
beléptek a sírboltba, nem találták ott Jézus testét. Megpillantottak viszont egy fehérruhás ifjút, aki 
közölte velük, hogy Jézus, akit keresnek, feltámadott. Az ifjú felszólította ket, hogy a hírt vigyék meg 
a tanítványoknak. k azonban annyira megrémültek, hogy elmenekültek a sírtól és senkinek semmit 
nem mertek elmondani. (Mk 16,1-8) 

Máté úgy tudja, hogy mikor az asszonyok a sírhoz értek, nagy földindulás támadt, miközben egy angyal 
leszállt az égb l, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete fényes volt, ruhája pedig olyan volt, mint a 
hó. Az rök ennek láttán, félelmükben halálra rémültek. Az angyal itt is felszólította az asszonyokat, 
hogy vigyék meg a feltámadás hírét az apostoloknak. (Mt 28,1-10)

Lukácsnál két ifjút találnak asz asszonyok a sírnál, akik ugyanazt az utasítást adják, mint Máté angyala. 
(Lk 24,1-12) Míg azonban Márk szerint elhallgatták azt, amit láttak, Máté és Lukács szerint teljesítették 
a parancsot és megvitték a feltámadás hírét a tanítványoknak.

– Nem lehet fi gyelmen kívül hagyni, hogy ebben az id ben a n k  szavára nem sokat adtak.

Máté elbeszélésében a tanítványokhoz siet  asszonyok az úton találkoztak Jézussal. Leborultak el tte, 
átkarolták lábait. Jézus azt üzente a tanítványoknak, hogy térjenek vissza Galileába, ott viszontláthat-
ják t. 

Lukácsnál a tanítványok nem hittek az asszonyoknak, csak Péter futott a sírhoz, amelyben csak az ott-
maradt lepleket találta. 

Jánosnál Péter és egy másik tanítvány futva igyekezett a sírhoz. Meglátván az üres sírt, megértették az 
Írást, amely szerint Jézusnak fel kellett támadnia. 

Máté arról is beszámol, hogy a sír mellé kirendelt rök közül néhányan jelentették a f papoknak a 
 történteket. Ezek tanácsot tartottak, aztán sok pénzt adtak a katonáknak és meghagyták nekik, hogy 
mindenkinek azt mondják: éjnek idején, amíg k aludtak, eljöttek Jézus tanítványai és ellopták a holt-
testet. A katonák elfogadták a pénzt és úgy tettek, ahogy kioktatták ket. (Mt 28-11-15)

Az ellentmondásos híradásokból nyilvánvaló, hogy azoknak a lényegét kell tekinteni, a feltámadáshit 
szökségszer  következményét. Ha ui. Jézus a hit szerint feltámadt, akkor sírjának is üresnek kellett 
lennie.
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Jézus megjelenései és távozása. 

Az evangéliumok szerint Jézus megjelent a sírtól távozó asszonyoknak, Mária Magdolnának, aki el bb 
a kertésznek vélte, az Emmauszba tartó tanítványoknak, Péternek, az apostoloknak Tamás nélkül, az 
összes tanítványnak zárt ajtók mögött, az összes tanítványnak a mennybemenetelkor, öt apostolnak és 
két tanítványnak Tibériás tavánál (azaz a Genezáreti-tónál). Az Emmauszba tartó tanítványokhoz még 
a feltámadás napján csatlakozott Jézus, de azok nem ismerték föl, csak este, amikor asztalhoz ültek és 
megtörte nekik a kenyeret. (Lk 24,13-35) Tamás nem volt az apostolokkal, amikor el ször megjelent 
nekik és nem is hitte elbeszélésüket. „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem 
 teszem a kezem, nem hiszem” – mondta.

Mikor Jézus nyolc nap  múlva ismét megjelent tanítványainak, akik közt a hitetlen Tamás is ott volt, 
Tamás hoz fordult és felszólította, hogy nézze meg kezét és nyúljon az oldalába. Tamás erre fölkiáltott: 
„Én uram és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak és 
mégis hisznek.” (Jn 20-19-31)  Jézus feltámadása után negyven napig tartózkodott a földön. A negy-
venedik napon megjelent Jeruzsálemben, ahova az apostolok visszatértek. Kiadta a missziós paran-
csot, majd meghagyta tanítványainak, hogy maradjanak együtt Jeruzsálemben, mígnem elküldi nekik 
a Szentlelket maga helyett. Aztán kivezette ket az Olajfák hegyére és a szemük láttára fölemelkedett az 
égbe. A tanítványok mindaddig mer en nézték a távozó Jézust, míg egy felh  el nem fedte t tekintetük 
el l. (Mk 16,19-20; Lk 24,50-53; Csel. 1,4-11)

A husveti unnepkor nepi hagyomanyai. .. . .. .

Szent György  havában újra é led a természet. A természet ritmusával összhangban él  ember számá-
ra a hosszú téli id szak után az új élet kezdete jelentette a legnagyobb ünnepet.

Ezen id szak gazdag népi szokásvilágában felfedezhetjük az ember és környezetének teljes meg újítását 
célzó tudatos törekvést. A városi ember számára ez napjainkban már csupán a „húsvéti nagytakarítás” 
formájában maradt fenn, a népi szokásvilágban azonban ez magába foglalta a négy alapelem tavaszi 
„megújhodását”, meg szentelését is, amelyek harmo nikus jelenléte magában hordozza az új élet születé-
sének lehet ségét.

Föld elem: A földek megszente lése a határ ke  rülés hagyományában fe dezhet  fel, amikor is a nagy-
pénteki és nagy  szombati földeken való mun ka vég zés tilalma után, húsvétvasár nap ra virradóra b  ter-
mésért és bé kesség ért imádkozva és énekelve kivonult a falu lakossága a földekre. A határjárás egyrészt 
a föld és a jöv beni termés mágikus védelmét, másrészt a birtokba vevés kifejezését szolgálta a tavasz 
kezdetén.

Víz elem: A nagyszombat éjjeli ceremónia része az „új víz” szentelése. Ezzel a vízzel keresztel a pap a 
jöv  év nagy szombatjáig, de ebb l a vízb l az otthonokba is került. A megszentelt vízb l „ittak egészsé-
get” az emberek, ezzel mo sakodtak meg, de adtak bel le a jó szágoknak is. A víz tisztító, termékenység-
varázsló erejébe vetett hit az alapja a húsvéti locsolásnak is. Szokás szerint három helyen lo csol ták meg 
a lányt: életre keltették szellemében (fej), lelkében (mellkas) és testében (szoknyája alá).

Tűz elem: Húsvétkor a tüzet is  „megú jí tották” a régiek. Nagy csü tör tö kön eloltották a tüzet, nagy-
pénteken nem sütöttek kenyeret. A nagyszombati szertartás során szítottak „új tüzet” a t zszentelés 
szertartás alkalmával - hajdan ez volt az évben az egyedüli t zgyújtó alkalom, ezt rizték az év folyamán. 

Leveg  elem: Népi hagyomá nyainkban a leveg  elem megtisztu lását felfedezhetjük a harangok nagy -
csü törtöki elhallgatása után a nagyszombati els  harangozásban, amely a feltámadás örömhírét adja 
tudtul mindenki számára. Emellett nagy szombaton az éj féli harangszókor ki nyi tották az abla ko kat, 
hogy a tiszta, el  készített otthonokba a friss leveg vel e gyütt beszálljon a hús véti áldás.
A megújult ember képes szeretettel fordulni mások felé, és életre szóló barátságot kötni.  Húsvét 
 ünnepén föl keresték egymást a rokonok, a harago sok kibékültek egymással. A húsvé tot követ  
 vasárnap,  Fehérvasárnap volt szokásban a komaválasztás, komatál-küldés, mátkálás. A nem vérrokon 
 legények vagy lányok egész életükre testvérré fogadták egymást, a komaságot azonban min dig egyne-
m ek kötötték.
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HAMVAZÓSZERDA 
Húshagyókedd után. 

Hagyomány: 
Húsvét el tti hetedik vasárnap utáni 
szerda. Középkorban Dorottyát 
követ  nap.

Népszokás:
Farsangi id szak vége. Els  böjti és 
b nbánati nap. Húsvétig vígalmi 
és lakodalmi tilalom. Zárt, takarí-
tó-rendrakó nap.

Intelem: Aki vétkes, ezt tegye! 
Szórjon hamut fejére! 
Álljon színre, vallja b nét! 
Lássa be a tévelygését! 
Aki sértett – engeszteljen! 
Aki kárt tett – jóvátegye!

Regula: Készüljél böjtid re! Húst, 
zsírt és bort – tegyed félre! Házad, 
kerted takarítsad, ruhát, ágyat kitisz-
títsad! Farsang piszkát összegy jtsed, 
hulladékát elégessed! Edényt zsírtól 
jól kif zzed, majd szennyedet lefüröd-
jed! Napjában csak egyszer étkezz! 
Napnyugtával, hogy ne vétkezz! Italo-
zást meg ne engedd! Duhajkodást így 
kerüljed!

Böjtkezd : 
Cibere bán, kiszi ura! 
Böjti id  szurkálója! 
Húshagyótól uralkodik, 
Kiszehajtás idejéig. 
Konc vajdáját kiszorítja, 
húsos étkét mind megtiltja. 
Túrót, tikmonyt nem engedi, 
dorbézolást berekeszti. 
Aki éhes, egyen levest, 
növevényb l kiszelevest. 
Bab és borsó, húst pótolja; 
zsírt és vajat, olaj adja. 
Aki szomjas, igyon vizet, 
növevényb l kif tt levet, 
Vagy feles bort megvizezve, 
mint a papok, úgy vedelve.

BÖJT EL  VASÁRNAP 
Vajhagyó vasárnap, Csonkavasárnap

Hagyomány: 
Húsvét el tti 6. vasárnap. Hamvazó-
szerdát követ  vasárnap. Középkor-
ban Dorottya utáni vasárnap. 

Népszokás: 
Legényavatás, t zkarikázás (mint 
Húsvét, Szent-Iván, Kisfarsang és 
Karácsony el tt). Ünnepi készül d , 
otthoni zárt nap.

Sajbózás: 
Sajbó, sajba, t zkarika, 
lánggal ég  fakarika! 
Legény dobja, felajánlja, 
‘mit nyársán süt, felkínálja. 
Leány látván, elfogadja, 
kalácsával meghálálja. 

Beavatás: 
Aki legény akar lenni, dolgosnak kell annak lenni. 
Terelésben, lovaglásban, szántásban és aratásban. 
Aki legény akar lenni, embernek kell annak lenni. 
Okosságban, becsületben, bátorságban és er ben. 
Aki legény akar lenni, elmésnek kell annak tenni. 
Maskarában, csínytevésben, sérelmeknek t résében. 
Aki legény akar lenni, áldomást is kell fi zetni. 
Legénybíró, hogy fogadja,  legénybanda befogadja. 

Akit, imígy beavattak, annak legény címet adtak. 
Viseletre, kocsmázásra, mentésre és mulatságra. 
Akit, mihelyt befogadtak, azon módon okítottak. 
Bor erejét ‘hogy élvezze, szépasszonyt is megismerje. 
‘Kit legénynek jóváhagytak, házt znéz  jogot kaptak. 
Farsangolni, locsolkodni, pajzánkodni, udvarolni. 
‘Kit legénynek felemeltek, épkézlábnak tekintettek. 
Alkalmasnak katonának, hites férjnek, jó apának.



32

Márc. Hagyomány, népszokás Id jelz , emlékeztet

BÖJT MÁSOD VASÁRNAP
Guzsalyvasárnap

Hagyomány: Húsvét el tti 
5. vasárnap. Középkorban Dorottya 
utáni 2. vasárnap.

Népszokás: Hamvazószerdát követ  
2. vasárnap. Asszonyok vendégeske-
dése. N i pletyka és dolognap.

Regula: 
Szövés-fonást siettessed,
Kelmés munkát félretegyed.
Asszony – vessen, palántázzon,
Ha jó esik – dugványozzon.

BÖJT HARMAD VASÁRNAP
Neveletlen vasárnap, Böjtszerda

Hagyomány: 
Húsvét el tti 4. vasárnap. 

Népszokás: Hamvazószerdát  követ  
3. vasárnap. Böjtid szak közepe. 
Legények bátorság- és er -próbája. 
Mészárosok dolognapja. 
Húsbeszerz  dolognap.

Bikafuttatás: Böjtközépnek s szokása, készül dés 
húsfogásra. Némely bikát kiválasztják, virágozzák, 
aranyozzák. Kibocsátják, megugrasztják, megker-
getik, jól meghajtják. És, ha legény nem foghatta, 
gulyahelyét megváltotta. Ha megfogták, ünnepelik, 
jóval tartják, kényeztetik. Lészen húsvét húsadója, 
áldozatnak híradója.

BÖJTKÖZÉP VASÁRNAP
Guzsalyüt , Rózsavasárnap, 
Csíkvasárnap 

Hagyomány: 
Húsvét el tti 3. vasárnap. Középkor-
ban Dorottya utáni 4. vasárnap.

Népszokás: Hamvazószerdát követ  
4. vasárnap. Fonás és szövés id -
szakának vége. Száraztészta-készít  
dolognap.

Regula: 
Szövés-fonást bevégezni, 
varrást-hímzést befejezni! 
Asszony – hosszú tésztát nyújtson; 
csíkot, laskát daraboljon.

FEKETE VASÁRNAP
Süketvasárnap, Téltemet

Hagyomány:  
Húsvét el tti 2. vasárnap. Középkor-
ban Dorottya utáni 5. vasárnap.

Népszokás: Hamvazószerdát követ  
5. vasárnap. Felföldön a Kiszehajtás 
napja. Rontás z , családi nap.

Emlékez : 
Házi oltárt letakarjad, 

sök képét elfordítsad! 
Öltözzél be feketébe, 
gyújtsál mécsest emlékükre!

VIRÁGVASÁRNAP
Vajhagyó vasárnap, Kiszehajtó

Hagyomány: 
Húsvét el tti vasárnap. Középkorban 
Dorottya utáni 6. vasárnap.

Népszokás: Több helyen nagyvásár 
ideje. Kiszehajtás, vill zés, télbaba 
égetés vagy úsztatás. Közösségi nap, 
vendégjáró, áldomásivó nap.

Kiszehajtó:

Kisze-vice vill , gy ljön rád a himl ! 
Kisze vicét kivisszük, átkos telet el zzük. 
Száraz bogát kihordjuk, rongyaival eldobjuk!

Kisze-vice vill , gy ljön rád a himl !
Testét széjjelszakítjuk, 
Vízbe-t zbe hajítjuk.
Bolha, tet , lehulljon! 
Dög, kolera távozzon!
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NAGYCSÜTÖRTÖK
Zöldcsütörtök

Hagyomány: 
Húsvét el tti csütörtök. estéje. Kora 
középkorban 3 nappal Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja el tt.

Népszokás:  
Kenyérsütés. Étkek készítése növé-
nyekb l. Állatok mosdatása. Este 
zajkeltés, gonosz zés. Tisztító, zárt 
dolognap.

Ajánló:

Böjti töltött káposzta, 
öldcsütörtök falatja.
Benne kása és gomba
Étek ízét jól adja.

NAGYPÉNTEK
Féreg z  péntek

Hagyomány: 
Húsvét el tti péntek. Kora középkor-
ban 2 nappal  Gyümölcsoltó Boldog-
asszony  napja el tt.

Népszokás: Szigorú böjt. Takarítás, 
meszelés, nagymosás, tisztálkodás. 
Határjáró-, tisztító- és gonosz z  nap.

Féregűz : 
Tüzet viszek, nem látod! Eloltanák, ha látod! 
Lángom, rontást eloszlass, veszedelmet távoztass! 
Kígyót, békát a háztól, egereket kamrából, 
Férgeket az akolból, rontást, bajt az udvarból! 
Sz leinkr l a ragyát, mezeinkr l a sáskát, 
Legel r l áradást, erdeinkr l rothadást! 
Vizeinkb l a fert t, határunkból jéges t, 
Falunktól a tüzeket, környékr l az idegent

NAGYSZOMBAT
T zgyújtó szombat

Hagyomány: Húsvét el tti 
szombat. Kora középkorban 
1 nappal Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napja el tt.

Népszokás: Új t z gyújtása. 
Ház környékének felseprése. 
Friss vízben mosdás. Határjáró-, 
tisztító- és gonosz z  nap.

Igéz : 
Kígyó, béka zessék, 
házból, kertb l távozzék!

HÚSVÉTVASÁRNAP
Tavaszvasárnap

Hagyomány: 
március 21. utáni holdtöltét köve-
t  vasárnap. Régen Gyümölcsoltó 
 Boldogasszony napján. 

Népszokás: 
Közös étkezés: sonka, torma,  kemény 
tojás, kaláccsal és borral. Gazdák 
határjárása, áldomásivás. Legények 
kántálása, falujárása. 
Dologtiltó nap.

Kapujáró: 

Süss fel nap, fényes nap, nyissad szét subádat! 
Szér n aranybúza, hidegt l elfagyhat.
Bújj-bújj zöld, vessz cske, zsenge aranybúza!
Aranykapu nyílik, csak bújjál át rajta!

Gyere át, gyere át, te szép aranybúza!
Átmennék jó szívvel, hogyha nyitva volna. 
Nyitva vagyon, nyitva, csak bújjál át rajta!  
Bújjál át fedetlen, süveged kint hagyva!

Arany Nap, fényes Nap  – kapudon bocsásd be!
Ezüst Hold, teli Hold, – házadba fogadd be!
Zsenge aranybúza jobban keményedjék,
Tavaszi új tojás, szebben pirosodjék.
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HÚSVÉTHÉTF
Öntöz  hétf , Leányöntöz , 
Vízbevet

Hagyomány: Húsvét vasárnapját 
követ  hétf . sid kben márc. 26-án, 
Gyümölcsöz  napján. 

Népszokás: Hajnalág állítása lányos 
házhoz. Legényjárás, locsolkodás. 
Eladósorú lányok megöntözése. 
Cserébe hímes tojás adása, vagy 
hajnal ágra aggatása. Bálozó és 
 termékenységvarázsló nap.

Öntöz : 

Falunkat bejártuk, jel után kajtattunk.
E háznál tárt kaput, zöldágat megláttunk.

Mondják, kegyelmednek leány virágszála
Bimbaja kipattant, de már hervadozna.

Azért hát bejövénk, hogy ezt kiderítsük,
Erre kegyelmedt l szabadságot kérünk.

E szép virágszálat próba alá fogjuk. 
Aztán hogyan tovább, majd még kigondoljuk.

Eme szép virágszál, tudjon nyíllal l ni.
Vagy piros tikmonnyal, úgy, ezt kiváltani.

Ha tudja, tegye meg, s’ nem kell öntözése,
Talál majd locsolót, maga örömére.

De ha e virágszál, próbát nem viselné.
Választhat közülünk, ki t megöntözné.

Kúthoz e leánykát, többiek kivinnék.
Addig fogva tartva, amíg megöntöznék.

HÚSVÉT KEDD
Legényöntöz

Hagyomány: Húsvét vasárnapját 
követ  kedd. sid kben márc. 27-én, 
F növeszt  napján. 

Népszokás: Leánybandázás. 
Legények megöntözése. 
Dologtiltó nap.

Intelem:
Legény – ne lépj az utcára! 
Kerten át fuss a határba! 
Mert, leányok – ha megfognak, 
hideg vízzel lelocsolnak. 

KOMÁLÓ
Mátkáló, Kis Húsvét, Fehérvasárnap

Hagyomány: 
Húsvét utáni vasárnap. 
Néhol Húsvétkor, Pünkösdkor. 

Népszokás: 
Er s barátságok kötése, „testvérré” 
fogadások. Kóstolók küldése 
egymásnak. Dologtiltó nap.

Fogadalom: 
Koma, koma, komálunk, esztendeig komálunk! 
Életben komák leszünk, Hó’ttan testvéré leszünk. 
Becsben tartom, ha jó lesz, eltaszítom, ha rossz lesz. 
Tojást, vissza, ha veszi, komaságot elveszti. 
H tlen fejre baj hulljon! Vessz , virág száradjon!
Barátsága szakadjék! Szerelmében csalassék!

Tálhordozó: 
Komatálat elhoztam, szépen felkoszorúztam. 
Koma küldte komának, koma váltsa magának! 
Ha kiváltja, komáznak; mindég komák maradnak. 
Ha nem váltja magának, küldje vissza komának!

FEHÉRHÉTF
Komázó hétf , Üres nap.

Hagyomány: 
Húsvét vasárnap utáni 8. nap. 

Népszokás: El z  évi „testvéri” 
fogadalmak meger sítése. 
Rokonok sírjának felkeresése. 

Fogadalom: 
Mátka, mátka, mátkázzunk, 
még egy évre komázzunk. 
Ha megéljük, ha halunk, 
testvérségben maradunk.
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ZÖLDJÁRÁS
Játszóvasárnap

Hagyomány: Húsvét és Pünkösd 
közötti vasár-napokon. Középkorig 

Népszokás: Gyermekek hidas- és 
bújós játéka. Legények és lányok 
kivonulása, udvarlása, incselkedése. 
Közösségi vígalmi, nem vendéglátó 
nap.

Fésülköd :

Fehér liliomszál, ugorj a Dunába!
Támaszd meg magadat, zöld leveles ággal!

Szemekt l rejtezve meg is fürödözzél! 
Rézhímzett kend vel, meg is törülközzél! 

Ezüsttükörben, meg is nézel djék!
Aranyos fés vel, meg is fésülködjél! 
Vedd ki violádat, forgasd ki rózsádat. 
Jobbról is, balról is… a leveles ágat.

  1. Népszokás: 
Gyógyításra kedvez . Hajnali ron-
tás- és betegség-elhárítás. Takarítás, 
rovarirtás. Újt z-gyújtás. Asszonyi 
dologtiltó, zárt nap.

Id kitaláló: 
Senki azt nem tudhatja, e napot mi 
uralja. Eudoxia sara? Netán, Albinnak 
hava?

Bujkáló:
Nyisd ki virág a kapudat! 
Hadd kerüljem a váradat! 
Egyet lépek, kett t hágok; 
harmadikra betalálok. 
Bújj, bújj zöldág! Bújjál rajta! 
Aranykapu tárva-nyitva. 
Ha bejöttél légy csendesen, 
hogy a szomszéd meg ne lessen.

  2. Népszokás: 
Pince, padlás takarítása. 
Tüzel  számbavétele, mert holdtölte-
kor hidegre fordulhat. 
Id - és termésjósló nap.

Csízió:
Hogyha játszik Holdnak fénye, 
felh t bújva vált a színe… 
Jó termésnek hírét adja, 
es je dús búzát hozza.

  3. Népszokás: 
Trágyahordás és komposzt terítés 
ideje. Hulladék elégetése. 
Salétromszér  hamuzása. 
Asszonyi dologtiltó, zárt nap.

Ajánló: 
Ha még fagyos, ne nyiss sz l t!
Takarítsál inkább erd t!
Vágd szárazát, szedjed gallyát!
Gy jts tüzel t, tisztítsd útját!

  4. Népszokás: 
Maradék termények válogatása. 
Romlott, penészes élelem és 
 takarmány elégetése. Rontás- és 
féreg z  zárt nap.

Patkányűz : 
Kázmér napja patkányt hajtja, 
Foghagyma még lódít rajta.

  5. Népszokás: 
Nagymosás, szárítás és kenyérsütés 
kedvez  id szaka. Korai veteménye-
zés. Vet - és dolognap.

Vetésid : 
Hagymát most jó duggatni; borsót, kaprot elvetni. 
Spenóthoz jó a napja, saláta is meghálálja.

  6. Népszokás: 
Tavaszi mezei munkálatok. 
Láz és fejfájás gyógyítása. 
Korai veteményezés. 
Id - és termésjósló dolognap.

Id jóslás:
Ha északon zeng az ég – hideg tavasz j  felénk. 
Ha keleten zeng az ég – száraz lesz a tavaszvég.
Ha dél fel l zeng az ég – forró nyárban f  kiég.
Ha nyugatról zeng az ég – es  okoz gondot még…

  7. Népszokás: 
Írástudók, tanítók fél-ünnepe. 
Vendéglátás. Jó id  esetén kerti és 
mezei vetésid . Id jósló és termés-
jelz , dolognap.

Id jósló: 
Tamás hava, mint a kása – telik abból egy rakásra. 
De ha fényl , száraz napja – vetésed azt meghálálja.
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  8. Népszokás: 
Kelengyék, hozományok, jussok 
számbavétele. Menyasszonyi láda 
összekészítése. Id jelz , zárt nap.

Id jósló: 
Ha madár a fészkét, napos helyre rakja, 
Úgy nyarunk lesz h vös – ezzel ezt jósolja.

  9. Népszokás: 
Özvegyek látogatása. 
Legény- és  leányjárás, batyus erd ke-
rülés, közös bandázás. 
Leányoknál dologtiltó. 
Vet - és id jelz nap.

Id jósló: 
Ha Hold szarvaéles-fényes, 
fagyos id  esedékes.

Párkeres : 
Úgy köszönt a tavaszel  – hogy ég dörög, hull az es .  
Kinek cseppje testét veri – ha nem mulya, párját leli. 
Lány és legény egybe gy ljön – táncot járva összejöjjön. 
Kik párt leltek, erd t járják – hogy szívüket jól kitárják. 
Aki fázik, t zhöz menjen – párjával, hogy melegedjen. 
Aki így sem lel kedvére – költözködjön más vidékre.

10. Népszokás: 
Sz l hegy bejárása. Sz l hely négy 
sarkán álló t kék rituális  metszése. 
Asszonyi dologtiltó. 
Gonosz- és rontás z  nap.

Jó tanács: 
Aki korán lefekszik, gonosz arra telepszik. 
Rémálmokkal, lázzal gyötri, görccsel lábát tekergeti. 
Álmatlan lesz éjszakája, forgolódhat az ágyában. 
Úgy védekezz ellene, ne hagyj munkát reggelre!

11. Népszokás:  
Sz l munkák kezdete, 
rügyek vizsgálata. 
Napnyugtától rontás-, 
betegség-elhárítás.  
Gyógyító, id jósló dolognap.

Id jelz : 
Ha hidege hozott jeget, 
negyven napig újra jöhet. 
De ha itt van már a gólya, 
eltérülhet jég hozója.

12. Hagyomány: 
XV. században a tavaszi 
 napéj egyenl ség ideje.

Népszokás: 
Nagyvásár. Gyermekjáró,  maskarázó. 
Fél-ünnep. Borsóvetés, palántázás. 
Id jósló vet nap.

Csízió: 
Mátyás, Gergely két rossz beteg. 
Egyik fázik, másik remeg. 
Ha fagyos még ideje, 
sz l t ne nyisd Józsefre! 
Okos – ganét kiszórta; 
elmés – már beszántotta. 
Bolond – késik csak szántással; 
nem lesz gondja – aratással.

13. Népszokás: 
Kenyérsütésre és borfejtésre 
kedvez . Készül dés fogat-szemlére. 
Id jósló, zárt nap.

Id jelz :
Fecske röptét meglátni 
– tavasz jöttét jelenti. 
Ha az es  csepereg 
– szép nyár híre közeleg.

14. Népszokás: 
Lovasfogat-szemle és határjárás. 
Viseltes n k hajnali áldozása. 
Asszonyi dologtiltó és komajáró nap. 

Áldozó: 
Visel s n  dombra menjen, 
kel  napba ott tekintsen! 
Szálljon reá Nap ereje, 
áldassék meg így gyermeke! 
Legyen er s, egészséges, 
munkájához tehetséges!

Készül d : 
Szekeredet javíttassad, 
gyenge fáját kipótoljad! 
Hámot, gyepl t igazítsad, 
szíjat, nyerget takarítsad! 
Lószerszámot viaszkoljad, 
lovad lábát jól ellássad! 
Fogatodat csinosítsad, 
büszkeséggel mutogassad!
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15. Népszokás: 
Tavaszi munkák legf bb ideje. Új-
hold-idején az id járás ellenkez jére 
változhat. Id - és termésjósló vet -
nap.

Vetésjelz : 
Márciusnak közepe, ismét vetés ideje. 
Zabot jó lesz befejezni, árpát és lent – elkezdeni! 
Lóbab, borsó meghálálja; hagyma, répa megszolgálja.
És, ha esik az es , vetett kender nagyra n .

16. Népszokás:
Tavaszi munkák legf bb ideje. 
Es  esetén istállómunkák. 
Trágyázás befejezése. 
Vetésjósló nap.

Vetésjósló: 
Nincsen mindig tél! 
Vetés is kikél! 
Kora vetés megcsalhat, 
késedelmes elhalhat

17. Népszokás: 
Tavaszi munkák legf bb ideje. 
Készül dés a tavaszköszönt  hetére.  
Borkezelés és kóstolás. Vet nap.

Id jelz : 
Hogyha deres Gertrúd napja, 
egy hónapig fagyhat újra. 
Lencsét most má elvetheted, 
Száraz borsó vele mehet.

18. Népszokás: 
Tavaszünnep el -napja. 
Mezei munka tiltása Gyümölcsoltó 
napjáig. Takarítás, sütés-f zés. 
Id jósló, dolognap.

Csízió: 
Sándor napja ma vagyon, átbillegtet a fagyon. 
De ha jege nem olvad, egy hónapig itt ragad.
Répát, borsót vessed el, József napra készülj fel!

19. Népszokás: 
Tavaszköszönt  kezd napja. 
Nagyvásár, Id jósló dolognap. 
Zárt, kölcsöntiltó nap.

Emlékeztet : 
József napját köszöntsd borral! 
Ne találkozz ekeszarvval! 
Járjad be a sz leidet, nyissad ki a t kéiket! 
Telepítsél csonka helyre, készül djél a metszésre!

Csízió: 
Józsefnek, ha fénylik arca, meleg lesz a tavasz napja. 
Szép ideje hoz b séget – de ha esik, csak ínséget. 
Amilyen lesz mai nappal, olyan lesz majd Péter-Pállal.

20. Hagyomány: 
Napéjegyenl ség. 

si (ó-római, iráni) 
naptár évkezd  napja.

Népszokás: 
Tavaszköszönt  másodnap. 
Napköszöntés. Vadászok, vadfogók 
fél-ünnepe. Id jósló dolognap.

Csízió: 
Hubert napján, ha fagy vége, 
jó gazdánál kert már vetve. 
Metszést ill  befejezni, 
ünnepekre készül dni. 
Halfogásnak jó kezdete, 
dúvadfogás – épp ideje.

Napjelz : 
Nappalnak ideje – éjjellel egyezik,
Öntöz  tavasznap immár közeledik.
Gyújtsunk este gyertyát, 
Napnak segíteni,
Tavasz jövetelét, ekképp siettetni.

Világtájoló:
Balra – Napunk felkél, 
szemünk el tt délszak. 
Jobbra – Napunk nyugszik,
hátunk mögött észak. 
Alattunk – sárga föld, 
mélységet takarva; 
Felettünk – kék égbolt, 
égi fényben úszva.
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21. Népszokás: 
Tavaszköszönt  harmadnap. 
Földm vesek fél-ünnepe. 
Tejel k gyógyítása. 
Id jósló, gyógyító, rontás z  nap.

Id jósló: Sándor, József és Benedek, 
zsákban hozzák a meleget. 
Böjti szelet, ha engedik, 
háztet t is megtépdesik. 
Ha gyorsan száll égi felh , 
beköszönt a napos id .

Rontásűz : 
Benedek szól: vess fokhagymát! 
Elüldöz az rontást, banyát!
Sebre só, zsír és fokhagyma!
Lobot, üszköt jól lohasztja.
Takaríts ki most portádat, 
Meszeljed ki a házadat!

22. Népszokás: 
Tavaszköszönt  negyednap. 
Gyógyításhoz kedvez , 
Benedek-napi szerekkel. 
Nem vendégjáró dolognap.

Termésjósló: 
Márciusnak pora 
– vetésnek aranya.
Márciusnak nagy vize 
– gabonának veszt je.

23. Népszokás: 
Tavaszköszönt  ötödnap. 
Kenyér-sütéshez kedvez . Tejes étel 
készítése. Gyógyfüvek és tojások gy j-
tése. Ünnepi készül dés napja.

Bejáró:
Járd körül a legel det, 
erezd ki a méheidet!
Tereld ki a jószágokat, 
füstöld ki az akolokat!

24. Népszokás: 
Tavaszköszönt  hatodnap. 
Korai káposzta vetése. 
Gyógyítók, tudók estéje.  
Határbejáró és mezsgye-kimér , kö-
zösségi nap.

Határjáró: 
Keljetek fel jó szomszédok! 
Tarisznyázva induljatok! 
Határokat bejárjátok, jelkarókat vizsgáljátok! 
D l k helyét kimérjétek, vetéseket szemléljétek! 
Sz l t két megnézzétek – mindezt borral köszöntsétek!

25. Népszokás: 
Tavaszköszönt  hetednap. 
Gyümölcsoltó (testfogadó) boldog-
asszony ünnepe. Termékenység-
varázsló „negyvenes” nap.

Csízió:  
Gyümölcsoltó békéje 
– földnek, fáknak szerencse! 
Vége van a fonásnak, 
ideje az oltásnak. 
Gyümölcsoltó hidege 
– téli hónak öl je!
Csillag, hold, ha látható, 
gazdag termés várható.

Fohász:
Segíts Boldogasszony, hogy virágozzanak!
Segíts Boldogasszony, hogy megfoganjanak!
Segíts Boldogasszony, hogy termést adjanak!
Segíts Boldogasszony, hogy szaporodjanak!

Ima: 
Dicsértessél, ó áldott Fa! 
Engedd ölelni törzsedet, 
pihentesd meg testemet!  
Csendesítsd le lelkemet, 
er sítsd meg hitemet!

26. Népszokás: 
Sz l k és gyümölcsösök m velésének 
id szaka. Nyitás, metszés. Boldogasz-
szony másnapja. Id jelz , üres nap.

Csízió: 
Ha fecskék már itt vannak, állj neki az oltásnak! 
De ha varjak repkednek, hagy békét a t kéknek!
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27. Népszokás: 
Sz l k és gyümölcsösök m velésének 
id szaka. T kék, csemeték pótlása. 
Id jósló nap.

Id jelz : 
Ha Auguszta nem lesz bús, 
fényes lesz az Augusztus

28. Népszokás: 
Sz l k és gyümölcsösök m velése. 
Nyitás, metszés. Beteg venyigék ége-
tése. Vetés- és dolognap.

Vetésjelz : 
Borsóvetést befejezzük, 
répákat se er ltetjük…

29. Népszokás: 
Munkálatok veteményesben. 
Sz l k és gyümölcsösök m velésének 
befejezése. Zárt dolognap.

Vetésjelz : 
Spenót, sóska kaporral, 
nem várhat a sorával.

30. Népszokás: Jószággondozók fél-
ünnepe, mulatsága. Állatok gyógyítá-
sa, rontás elhárítása. Gyógyf gy jtés. 
Id jósló nap.

Id jelz : 
Ha március ködös párás, 
Júniusban zöldáradás.

31. Népszokás: 
Fagybúcsúztató. Szerencsehozó patkó 
szegelése az istálló ajtófélfára. Istálló 
takarítása. Rontás z  és jósló nap.

Id jelz : 
Márciusnak vastag hava, 
gabonának jó dunyhája.

Gonoszűz : 
Füst szemibe, por szájába! 
K  fülibe, só markába! 
Tüsketövis derekába! 
Csíp s csihán a likába! 
Távozz gonosz a házból!
Takarodj az álmomból!

Tevékenységi formák márciusban 

Az évszakváltás jeleinek megfi gyelése és összehasonlítása a téllel:
–  Az erdészek felújítják a vadállatok sózóit.

–  Folytatódik a mez n a vetés. A bujtásokat, dugványokat most foganatosítják. Faültetés

–  A méhek szép id ben már megkezdik a kijárást. Figyeljük meg a méhkas környékét.

–  Tojásfestés, tarsolykészítés, Sárkányeregetés

–  Érkeznek a vadludak, a seregélyek. Figyeljük meg a madarakat repülés közben.
Ismerjük meg ket.

–  Hunyor, kankalin, hóvirág, ibolya, gólyahír és még sok tavaszi virág nyílik. Rajzoljuk le ket. 
 Sétáljunk kint.

–  Húsvétra küldjünk képeslapot! Beszélgetés az örömszerzésr l.  Mikor írunk valakinek?  Meg-
hívjuk a postást, meséljen munkájáról. Tervezzünk képeslapot. 

Fest könyv

Készítsetek egy kiskönyvet, amiben összegy jtitek, milyen természetes tojásfest  anyagokat hasz-
náltak régen!  Rakjátok a tojásminta gy jtemény mellé! A növényeket vagy a bel lük nyert szín-
mintát is illesszétek bele!

Mondóka:

Kinyílott az id , mint egy virág, 
Barkázik, rügyezik a f zfaág. 

Atya, Fiú, Szentlélek, Isten nevibe 
Induljatok, rakodjatok, 
minden mézet behordjatok.
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A hónap meséi, mondái

A kis kuruc, Rákóczi harangja, A két Czötkény, A halál anyja, A szegény ember kakasa, A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja, A szegény ember kakasa, A szárnyas királyfi , Bod, Árpád fejedelem sírja, A 
papucsszaggató királykisasszonyok, Mese az ifjító madárról, A kis bice-bóca, Három Matyi, A kis 
szürke tábornok, Kuckó király,  Beckó vára,  Feszület a fában, Az erd zöldít  és mez virágoztató 
királykisasszony, Atilla, isten  ostora, A szél és a Nap, Mondák Mátyás királyról,

A hónap népdalai, énekei

Mária, Mária mennyei szép hajnal, Virágszombat estéjén, Bújj, bújj zöld ág, Haj ki kisze, haj, Keser-
vesen siratja, Föltámadt Krisztus, Komatálat hoztam, Csillagom,  révészem, Egy gyenge kismadár, 
Szent Gergely doktornak, Himnusz, Szózat, Sándor napján, Hej, koszorú, koszorú,  Katonadalok.

1.  Fehér Hold, ezüst Hold.
Fényedben fürdik a táj
Újhold, új király.

Vártunk, hívtunk.
T nik már a homály
Újhold, új király
– új király.

Újhold, új király
Hozz ránk jó heteket, hónapot.
Új fény, t n  homály 
Úgy vártunk!

2.  Új a csizmám, most vették, most fényes a talpa. Azért vették azt nekem, hogy ugráljak rajta.
Új hold, új király, maradj utoljára. 

Ráolvasó: 
„Új hold, új király, engem vacsorára vár, 
de én nem mehetek el, szemölcsömet küldöm el.”

A hónap játékai

Tavaszi játékainkban nagy szerepet kap a kend . Nemcsak a hajviseletet szolgálta, hanem a 
minden napok játékeszköze is volt. Kés bb helyét felváltotta a zsebkend , ami az ünnepi viselet-
hez tartozott. A kend  legismertebb emléke a Veronika-kend . huszári/ lovagi 7 próbával, kar-
dozás, bajvívás, megvívnak a sárkánnyal, hordó lovaglás, patkódobó, Toldi er próba, elfoglalják 
a  várat az ágyúval, gólyalábazás, nyíldobás, kötélhúzás, egyensúlyozó, zsákba ugrás, koronázó, 
 vadászat, sólyomreptetés, ütlegel , csirkepofozó, horgászat, bohóc kalapács, tandem sík, karika-
dobó,  karikázó, mérleg, elefánt talp, kirakó, vak épít , vak f z cske, rovásírásos memória, puli 
terel , mesefa + a nagyobbaknak és a feln tteknek óriás ördöglakatok.

Húsvéti köszöntők

„Mély gyászba borult az egész természet.
Mid n Krisztus Urunk a keresztfán szenvedett.
Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok, 
sírtak mindenféle teremtett állatok.
De harmadnap múlva megnyílt az sír szája, 
kilépett bel le az Egek Királya.
Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás, 
hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás.
Szívemb l kívánom!” 

                                                             (Húsvéti köszönt , Nagyszelmenc, Ung vidék)

Feltámadt a Jézus, mondják az írások,
Vízönt  hétf re buzognak források.
Eljöttem hozzátok ifjú létemre,
Hogy harmatot öntsek e szép növendékre.
Mert ha meg nem öntöm ezen esztend ben,
Nem virágzik szépet nekünk jövend ben.
Virágozzék szépet, ékes virágokat,
Nyerjen az egekben fényes koronákat.

                                                                                                        (Háromszék)
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Kiszehajtás, kiszebáb 

A kisze eredetileg savanyú gyümölcs, vagy kása neve, de mindent jelképez, amit a  télben már na-
gyon meguntak az emberek. Régebben a falu lányai közösen készítettek egy bábot szalmából, és 
rissz-rossz ruhákba öltöztették, ez esetben ruhástul vetették vízbe vagy t zbe, vagy az abban az 
évben férjhez ment asszonyok  menyecskeruháit adták rá, ekkor természetesen a folyóparton le-
vetk ztették. Ezzel jelképesen meg szabadultak a rossz dolgoktól. Készítsetek egy kiszebabát, és 
t zzétek rá azokat a rossz dolgokat, negatív tulajdonságokat, amit l a tél elmúltával szeretnétek 
 megszabadulni! Égessétek el, vagy dobjátok a vízbe! 

Mi is készíthetünk egy ilyen bábot, itt megmutatom nektek is, hogy hogyan. Kell hozzá némi  maradék 
anyag, egy kereszt alakú fa (a mi vázunk kb. 30 centis), és töm anyag, ez esetben  galacsinná gy rt 
papírtörölköz . Én a fehér részeket rossz  trikóból csináltam, könnyebb volt alakítani, mert nyúlik.

El ször 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. Alsó szoknyát is adtunk rá, de ez el-
hagyható. 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.

Kiszehajtó

Kisze-vice vill , gy ljön rád a himl !
Kisze vicét kivisszük, átkos telet el zzük.
Száraz bogát kihordjuk, rongyaival eldobjuk!

Kisze-vice vill , gy ljön rád a himl !
Testét széjjelszakítjuk, Vízbe-t zbe hajítjuk.
Bolha, tet , lehulljon! Dög, kolera távozzon!

Kisze-vice vill , gy ljön rád a himl !
Határt jég már ne verje! Házat fert  ne érje!
Jöjj be sódar gömböce, lánykákra hullj szerencse!

Kisze-vice vill , gy ljön rád a himl ! 
Kisze úszik, víz viszi, tél hidegét elviszi.
Ha szalmája szétfoszlik, hideg köd is eloszlik.

Kisze-vice vill , gy ljön rád a himl !
Ha ég kisze ‘s füst felszáll, meleg már a napsugár.
Mire nyoma eloszlik, hideg köd is szétfoszlik.

Kisze-vice vill , gy ljön rád a himl !
Tél már elment, tavasz jön, meleg id  beköszön.
Várnak ránk a vetések, menjünk haza, emberek.
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Vill z : Vill , vill ! Ez ki háza? Bíz’a jámbor ember háza.
 Egy vetett ágy van már benne, ringó bölcs  van mellette.
 Vill , vill ! Kinek háza? Bíz’a lányos ember háza.
 Vill  – legényt hozz a leánynak; tyúkmonyt, sódart gazdájának.

 Vill , vill , itt ki lakik? Híres asszony, ilyen lakik.
 Fehér ruhát kértünk t le. Adott is  a kiszére.
 Vill , vill , itt ki lakik? Híres asszony, olyan lakik.
 Csak egy kend t kértünk t le. De nem adott a kiszére.

 Vill , vill , selyemsátor! Falu végin zöldág bokor!
 Vill , várj meg ott engemet, had vegyem fel gyolcsingemet.
 Vill , vill  zöldnek ága! Nyitva van már a kapuja.
 Mez  – piros a rózsától; parlag – rózsás a szirmától.

Tavasszal gyűjthet  gyógynövények

A gyógynövények fogyasztása egyid s az emberek megjelenésével. A WHO adatai alapján a világon 
kb. 20.000 faj szerepel a listán, melyet gyógyítási céllal hasznosítanak. A Kárpát-medencében kb. 
150-re tehet  ezen gyógynövények száma. A gyógynövények legfontosabb hasznosítási területei: 
népi gyógyászat, gyógyteák, fi toterápia, aromaterápia, táplálkozás kiegészít k, f szerek, gyógyszer 
alapanyagok, vegyipar (kozmetika, illatszer), növényvéd  szerként (riasztó illatcsapdák). 

Miel tt gyűjtenénk:

a) Fontos a növények ismerete.

b)  A növény melyik részét kell gy jteni? 
Gyökér: Radix - Rizóma ( sz, tavasz), levél: Folium, virág: Flos – Flores

c)  Mikor szedhet k?

 Virágzás el tt: orvosi zsálya, csalán, citromf .

  Virágzáskor: kamilla, kakukkf , méhf , kasvirág, szurokf , orbáncf , tisztesf , kis ezerjóf , 
orvosi veronika.

 Bimbós állapotban: erdei aranyvessz , füzike, erdei deréce.

 Termések, különböz  érési állapotokban: csipkebogyó, galagonya, som, kökény.

d) Szennyez dést l mentes területeken gy jtsünk, egészséges, nem rágott növényrészeket.

Tartósítás: Szárítás

1. Természetes úton: zárt, szell s helyen (szoba, padlás, kamra).

2. Mesterséges úton: szárító berendezések (60 C°).

3. Közvetlen napfényen: gyökerek, fehér és sárga virágúak.

4. Árnyékos helyen: zöld és egyéb szín  virágok és föld feletti részek.

5. Mérgez  hatású növényeket külön kell szárítani és tárolni.

Kora tavasszal gyűjthet  gyógynövények: 
csalán, nadályt  gyökér, fehér fagyöngy, macska gyökér, medvehagyma, martilapu, kakukkf .

Egy-egy mezei, erdei séta során begyűjthetjük azokat a vad- és fűszernövényeket, gyógynövé-
nyeket, amelyekb l otthon különlegesen ízletes ételeket készíthetünk. Tavaszi fáradtsággal  küzd  
szervezetünk hálás lesz érte!

A legkorábban gy jthet  tavaszi növények sora igen sokszín : salátaboglárka, gyermekláncf , 
martilapu, zamatos turbolya, vadsóska, pásztortáska, vadhagyma-félék, medvehagyma, tyúkhúr, 
zsázsa, csalán, nagy és réti útif , cickafark. Valamennyi felhasználható a konyhában, készíthetünk 
bel lük leveseket, mártásokat, f zeléket, szendvicskrémeket, salátákat, ízesíthetünk lepényeket, 
házi kenyereket. Jól kombinálhatók vörös- és fokhagymával, f szerekkel.
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Érdekességek a „legfrissebb” tavaszi növényekr l

Martilapu: kora tavasszal, még levéltelen állapotában virágzik. Teája légúti hurutok, köhögés, 
rekedtség ellen ajánlott. Friss virágai tavaszi salátákban, friss levelei csíkokra vágva, vajas kenyér-
re szórva fogyaszthatók. Sokan használják tavaszi tisztítókúrák részeként.

Csalán: reumatikus, köszvényes panaszok kiegészít  kezelésére, tisztítókúra során teaként hasz-
nálják. Friss tavaszi leveleib l ízletes f zelék, leves, saláta készíthet .

Zamatos turbolya: magas illóolaj-tartalmú növény. Tartalmaz még keser anyagokat, vasat, 
magnéziumot, A- és C-vitamint. Hatásos az érelmeszesedés megel zésében, enyhe vízhajtó és lég-
út tisztító hatással bír. Általában frissen, f szernövényként használjuk.

Salátaboglárka: enyhe összehúzó és vérzéscsillapító hatású. A tavaszi tisztítókúrák kedvelt 
 növénye. Friss leveleit tea vagy saláta formájában fogyasztjuk. Bizonyos hatóanyagai gomba- és 
baktériumellenesek, így enyhébb fert zések, b rpanaszok kezelésénél is hatásos.

Pongyola pitypang (gyermekláncf ): leveleit tisztító, vízhajtó hatása miatt vesehomok, vesek  
megel zésére, hajtására alkalmazzák, de cukorbetegség kiegészít  kezelésénél is hasznos. Szárított 
gyökerével együtt része epe-májvéd  teakeverékeknek. Tavaszi saláták, f zelékek kedvelt növénye, 
de bátran díszítsünk, ízesítsünk vele szendvicseket is.

Tyúkhúr: f zete és alkoholos kivonata vízhajtó és hurutoldó. Serkenti az epe- és vesem ködést. 
Semleges íze miatt kedvelt salátanövény. A népi gyógyászat húslevesben f zve, tüd betegségek 
kezelésére használta.

Zsázsa: manapság gyógynövényként nem használjuk. A népi gyógyászat sebek, sérülések kezelé-
sére, elfert z dés megakadályozására, bels leg infl uenzaszer , megfázásos betegségek, hasmenés 
kezelésére alkalmazta. A zsázsa f  hatóanyaga a csíp s mustárolaj-glikozid, ennél fogva friss salá-
ták, szendvicskrémek remek f szere. Nagyon könnyen termeszthet  cserépben, néhány nap alatt 
kibújnak a kis zöld növénykék.

Nagy és réti útifű: a modern fi toterápia az útifüveket fels  légúti hurutos megbetegedé-
sek,  toroktáji gyulladások kezelésére használja. Küls leg a friss levelek nagyszer  sebgyógyítók 
baktérium ellenes hatásuk miatt. A nagy és réti útif  zsenge levelei tavasszal saláták, f zelékek 
alapanyagaiként is szolgálnak.

Cickafark: az egyik legsokoldalúbban használható gyógynövény: n gyógyászati panaszok, emész-
t szervi problémák (epetermelést és epeelfolyást szabályoz, görcsoldó, étvágytalanságot megszün-
tet), sebgyógyítás el segítésére használjuk. Tavasszal a növény zsenge, friss leveleit saláták ba 
 t ehetjük.

Pásztortáska: a népi gyógyászat közismert vérzéscsillapítója. Friss sebek, horzsolások, fogíny-
vérzés megszüntetésére alkalmas. A modern fi toterápia sok vérzéssel és görcsökkel járó menstruá-
ciós problémák kezelésére használja. Tavaszi friss leveleit salátákba, f zelékekbe tesszük.

Nyírfa: talán kevéssé ismert, hogy a nyírfa kora tavaszi nedve igazi vitaminbomba. A fa megseb-
zett törzséb l gy jtjük. A törzset 4-5 cm mélyen megfúrjuk, kb. 1 cm-es átmér j  fúró használata 
esetén egy egészséges fából napi 1-1,5 l nedv nyerhet , 8-10 napon át. A mennyiség függ a h mér-
séklett l és a vízviszonyoktól. A nedvet a fejb rbe dörzsölve megakadályozhatjuk a hajhullást és a 
korpásodást. A fa zsenge leveleit salátákba tehetjük.

TAVASZI RECEPTEK

A következ  receptek nincsenek k be vésve. Mindenki saját ízlése szerint variálhatja a növényeket, 
f szereket, egy a fontos: próbálják ki és rájönnek, milyen értékes, tápanyagokban gazdag, ízletes 
ételek készíthet k mezei és vadnövényekb l.

Tavaszi fűszernövény saláta: vizitorma, százszorszép virága és levele, pongyolapitypang zsenge 
levelei, mezei sóska (vadsóska), galambbegy saláta – az öntet zúzott fokhagyma, kevés méz, bor-
ecet és olívaolaj
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F zelék vadnövényekb l: csalán, medvehagyma, libatop, tyúkhúr, paraj-libatop, tetszés szerinti 
arányban és mennyiségben. Megmossuk, és apróra vágjuk. Felkockázott angolszalonnát, vörös-
hagymát és zúzott fokhagymát vajban megpárolunk és hozzáadjuk a zöldségeket. Kevés er leves-
sel f zzük, végül tejföllel és tönkölybúzával behabarjuk, összeforraljuk és frissen reszelt szerecsen-
dióval ízesítjük.

Fűszernövényes leves ugyanezekb l a hozzávalókból: az összesen 150 g apróra vágott és vajon 
megpárolt f szernövényeket felöntjük kb. 1 liter zöldséglevessel. Tíz perc f zést követ en össze-
turmixoljuk, majd 1 tojás sárgájával dúsított 1 pohár tejszínnel gazdagítjuk. Pirított kenyérkockák-
kal tálaljuk.

Fűszernövényes krém: két pohár tejfölt, 1 kefi rt vagy joghurtot, 3 ev kanál olívaolajat, 1 apróra 
vágott mogyoróhagymát, kevés sót és frissen rölt borsot simára keverünk. Kb. 150 g növényt 
(medvehagyma, zsázsa, vadsóska, százszorszép levele és virága) vágjunk apróra és keverjük a krém 
alapba. Friss kenyérrel, pirítóssal, friss retekkel tálaljuk.

Fűszernövényes krém túróval: fél kilogramm túrót (vagy 1/4 kg juhtúrót és 1/4 kg tehéntúrót) 
kikeverünk annyi kefi rrel vagy tejföllel, hogy jól keverhet  legyen. Zúzott fokhagymát, ízlés  szerint 
vadnövényeket, kevés pirospaprikát keverünk hozzá. A sokak által nem kedvelt vadsóskát is 
 nyugodtan használják, íze kicsit kesernyés, mégis nagyon fi nom.

Kora tavaszi vitaminbomba: a megmosott fejes- vagy galambbegy salátát leveleire szedjük, 
 apróra vágott hagymával, pirított mandulával megszórjuk. Felkarikázott narancsszeletekkel 
 gazdagíthatjuk, megszórhatjuk petrezselyemmel, zsázsával, frissen szedett gyermekláncf levéllel. 
Öntet: 1 pohár kefi r vagy joghurt, 3 ev kanál ketchup, 2 ev kanál balzsamecet. Ízlés szerint 2 ev -
kanál olívaolajjal is gazdagíthatjuk.

Zöldmártás: három tojást keményre f zünk. Egy fej mogyoróhagymát megtisztítunk, és apróra 
vágunk. A zamatos turbolyát, bazsalikomot, kaprot, borágót, petrezselymet és tárkonyt 2 dl tejföl-
lel és 1 dl tejszínnel, 2 f tt tojással és hagymával összeturmixoljuk, majd 4-5 ev kanál majonézzel, 
fehér borssal és pici mustárral ízesítjük. A mártást a megmaradt f tt tojással díszítjük.

Jeles napok aprilisban..

április 1.  Hugó napja. NE VESS, INKÁBB NEVESS MA! Különben magadra vess!  Április 
1-én, akit megtréfálnak „április bolondja” lehet. Biztosan nem tudjuk, hogy hon-
nan ered ez a vicces szokás, de szerte a világon ismert. Több kultúrában is a ta-
vasz kezdetét jelentette ez a nap, amit játékos ünnepléssel fogadtak. Hogy miért 
éppen április elseje az ugratások és a bolondozások napja, arra nincs biztos ma-
gyarázatunk. Hajdan ugyanis több népnél a tavaszi napforduló után, az április 
hónappal kezdték az évet, s amikor január elseje lett az esztend  kezd napja, 
az április elseje jelent sége elenyészett, komolytalan újévvé vált. Valószín leg az 
áprilisi szeszélyes, „bolondos” id járás is oka lehet, hogy ezt a napot a „bolondok 
napjának” tartják. Ezen a napon a feln ttek meg szokták tréfálni a gyanútlan 
kisgyerekeket. A feln ttek egymást is igyekeztek „beugratni”: Néhol „fordított 
napot” csinálnak.  Néhány évtizede ezt a napot tréfásan a n nap ellenpárjának, 
a férfi ak napjának is emlegetik, bizonyos hölgyek ilyenkor viszonozzák a n napi 
jókívánságokat. Egykor még az újságok is vállalkoztak április elseji tréfák megje-
lentetésére. A Kapolyon gy jtött kalendáriumi rigmus szerint az „áprilisi menny-
dörgés, ígér b  szénatermést”. A régi  faluban f zfa-vessz vel fenekeltek minden 
hét és tíz év közötti gyermeket, hogy növekedésének rakoncátlansága múljék, s 
vele határ zöld-arany vegetációjáé is. A népi hagyomány szerint ez a nap nem 
alkalmas vetésre, mert nem lesz b séges a termés.

  „Április bolondja, május szamara,  
 fölnézett a toronyba, megnézte, hogy hány óra? 
 Fél tizenkett , bolond mind a kett !”
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április 6.  Irén, Vilmos napja. Sokfelé szemmel tartották a népi meg fi gyel k, s ha ezen a na-
pon es  esett, abból bizony a babonát sem nélkülözve, sz k esztend t jósoltak. Ápri-
lis a „hét tél, hét nyár” id szaka, amikor az id járásban szinte minden el fordulhat: 
a tikkasztó forróság éppúgy, mint a virágszirmokat  megdermeszt , hirtelen hara-
gú hózápor, vagy a zsenge növényeket  fenyeget , er sebb hajnali leh lés. „Április 
es je elkergeti a fagyot” –  mondogatták a gazdaemberek, és sokfelé a mennydör-
gésb l is jó gabonatermésre következtettek. 

április 10.  Századik nap. Az esztend  századik napját különösen az apró magvak (hagy-
ma, lóhere, mák, sárgarépa vetésére tartják alkalmasnak, így – a hiedelem sze-
rint – biztosan jó termés lesz. Az év 100. napja. A tisztaság, a takarítás napja. 
Ilyenkor kitakarítják a lakást, az ólakat és az állatokat is lemossák.

április 12.  Gyula napja. A gabonaanyát, Cerest magasztalták a Ceralia ünnepén. Amilyen 
az id  ezen a napon annak ellenkez je várható a következ  negyven napon. 

Fehérvasárnap  Húsvéthétf  vagy a húsvétot követ  nap nevét (Quasi modo geniti infantes, 
 dominica in albis) eredetileg onnan vette, hogy a nagyszombaton keresztelt 
 katekumenek ekkor vetették le fehér  ruhájukat. Keresztszüleik ilyenkor föltétlenül 
megvendégelték ket. A magyarság körében, több hagyomány rz  tájunkon leg-
újabb id kig él  komálás, komatálküldés, mátkálás ennek az ókeresztény liturgi-
kus képzetkörnek laikussá vált  maradványa, amely egyébként lényegében  srégi 
primitív szokásokban is  gyökerezik. Innen a hahóti mátkavasárnap elnevezés. 
A  komatál- vagy mátkatál küldést f ként fi atal lányok gyakorolták, de el  fordult 
az is, hogy lány fi únak vagy fi ú fi únak küldte. A koma tálat küld k egymást test-
vérré fogadták, sírig tartó barátságot  kötöttek.  Ezután magázták és a fi úk komá-
nak, a lányok mátkának nevezték egymást. 

 Komatál éneket, mondott köszönt je pl.:
 „Komatálat hoztam, fel is koszorúztam,
 Koma küldte komának, hogy váltsa ki magának.
 Ha nem váltja magának,küldje vissza komának.”

április 14.   Tibor napja. Ha Tibor napjára még nem zöldek a rétek, a  gazdák túlzott jó ter-
mést nem remélnek. Ha zöld, üde a vetés, jó id re van kilátás. A hagyomány sze-
rint e napon szólal meg a kakukk meg a pacsirta. S ha ekkor már szép zöld a ve-
tés, akkor jó lesz a széna. Somogyban a pásztorok a nagy ünnepeken (karácsony, 
húsvét, pünkösd) és a kihajtás napján kaptak pásztorajándékot.  Kihajtáskor a 
pásztor és a bojtár vitt magával kosarat, véka ruhát, s abba gy jtötték a tojást 
(húsvétkor hímeset), a kelt tésztát,  kalácsot stb. 

április 22.  Föld napja – Magyarországon 1990 óta rendezik meg, de ma már szinte az 
egész világon a Föld megóvására fi gyelmeztetnek különféle programokkal.

A megsebzett bolygó

A kék bolygó már talán nem is kék? Pedig milyen szép volt nem is oly rég.
Most szürkés, büdös, füstös. Ezért egyedül az ember a bűnös!
Az ember mindent elpusztít, pedig a természet kér, üvölt, sikít;
– Kérlek, kérlek ne tedd ezt velem, hisz a te életed az én létem!˝
De hiába, a jelszó még mindig áll, s a kér  sóhaj a bolygótól hiába száll.
Legy zi az ember a természetet, s ennek öröme természetes?
Hol a szépség, a harmónia? Az ép értelemnek err l kell szólnia?
Csak annyit végy, amennyire szükség van, a telhetetlenség hasztalan.

seink, a természett l kértek, csak annyit, mit elégnek véltek.
Ma az ember azt mondja: – Nem elég.˝ s még többet akar még, még még!
Mindegy milyen áron? Nem baj, ha már madár sem ül az ágon?
Es erdeink fogyatkoznak, vizeink már nem adakoznak.
Minden, amihez ember ér, fogyatkozik, elszennyesül és gyér!
Miért jó ez, s kinek? A harácsolás minek? Hol van a józan ész?
EMBER NEM FÉLSZ? Egyszer csak rájössz, NEM LESZ, AHOL ÉLSZ!
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Márai Sándor: Füveskönyv

Arról, hogy az ember része a világnak

Az ember, mérhetetlen g gjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is él-
het, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenök. Mintha a vízcsepp ezt mondaná: „Én 
más vagyok, mint a tenger.” Vagy a szikra: „Rajtam nem fog a t z.” De az ember semmi más, mint 
egyszer  alkatrésze a világnak, éppen olyan romlandó anyag, mint a tej vagy a medve húsa, mint 
minden, ami egy pillanatra megjelenik a világ nagy piacán, s aztán, a következ  pillanatban, a szemét- 
vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember, testi mivoltában, nem is magas rangú eleme a világnak; inkább 
csak szánalmasan pusztulásra ítélt anyagok összessége. A k , a fém is tovább él, mint az ember.

A világról

És ne feledd soha, hogy a világ fi a is voltál. Rokona a négereknek és a csillagoknak, a hüll knek és 
 Leonardo da Vincinek, a Golfáramnak és a maláj n knek, a földrengésnek és Laocénak. Mindehhez 
közöd volt, egy anyagból vagytok, egy lélek teremtett, ugyanaz a lélek fogad vissza. Ez egészen biztos.

április 24.  Szent György napja. Római kori katona és keresztény mártír. Szentté avatá-
sát a legtöbb keresztény egyház elismeri; egyike a leghíresebb katonai szentek-
nek. Leginkább a sárkányt legy z  lovag képében ismert, emellett több ország 
és város véd szentjeként is tisztelik. A György-legenda azt a keresztény meggy -
z dést fejezi ki, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden 
alakjában legy zi. A szent egyik els  magyar vonatkozása, hogy a korona bizánci 
részén az  képe látható. Az els  székesegyházat Gellért püspök Szent György 
tiszteletére szentelte.

  Tavaszkezd  nap. Az sszel vetett gabonákból, ha a varjú nem látszik ki, akkor 
a termés b séges lesz. Ez a nap egy si pásztorünnep (a Palilia) napja. Magyar-
országon az állatok tavaszi legel re hajtásának napja, ekkor álltak újra munkába 
a juhászok, kanászok. Számos hiedelem élt, melyekkel ezen a napon az állatok 
termékenységére, egészségére igyekeztek jótékonyan hatni. Szent György napja, 
a sárkányöl é, aki a lovagok, katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények, vala-
mint manapság a cserkészek véd szentje volt. A dönt en állattartásból él  népek 
életében kiemelt jelent séget tulajdonítottak ennek a napnak, hiszen az állatok 
megóvása a betegségekt l, a járványoktól, a rontó szellemekt l rendkívül fontos 
volt az egyén és a közösség boldogulása szempontjából. Sok helyütt varázserej  
füvek (gyógynövények) t zre vetésével, füstöléssel igyekeztek megóvni az álla-
tokat a rontástól. Az ország számos településén Szent Györgykor is gyújtottak 
 tüzeket, amelyeket a legények körbetáncoltak, átugrottak. Az igazi tavasz kezde-
tét a néphagyomány e naptól számítja.  Gonoszelhárító, termékenységvarázsló 
célzattal a marhákat láncon, fejszén, ekevason, tojáson, a gazdasszony kötényén 
stb. hajtották át. Nagy jelent séget tulajdonítottak annak a vessz nek, zöld  ágnak 
is, amellyel az állatokat el ször hajtották ki a legel re.

   Szent György napon volt a pásztorok, béresek szeg dtetésének ideje, amely 
 általában Szent Mihályig volt érvényben. Hagyományosan Szent György napjá-
hoz kapcsolódó jellegzetes pásztorszokás Kalotaszegen az ún. tejbemérés. Ilyen-
kor állapítják meg, hogy a gazdák a nyár folyamán lemért tejmennyiségnek meg-
felel en milyen sorrendben, mennyi tejet kapnak.
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Evés-ivás, táncmulatság zárta a napot. E napot a magyar néphit rontásra,  varázslásra alkalmas id -
pontnak tartotta. Jellegzetes megnyilvánulása ennek a hitnek a harmatszedés. Régen az ég áldásának, 
a termékenység jelképének és eszközének tekintette a harmatot. Hajnali harmatot szedtek a tejhaszon 
érdekében vászonabrosszal vagy a köténnyel, miközben mondogatták: „Mind szedem..., vagy Vaját 
viszem, tejét nem, vaját viszem, tejét nem. A harmatos ruhadarabot a tejes fazékba facsartak ki, hogy 
sok vajuk legyen.” Közismert hiedelem, hogy a boszorkányok különböz  tárgyakból (pl. kútágas, lepe-
d , kötény) tejet tudnak fejni. A boszorkányok rontása ellen zöld ágakkal, füstöléssel, fokhagymával 
védekeztek. 

Szent György napját a néphit alkalmasnak tartotta a földbe rejtett kincs  keresésére, melyr l úgy 
hitték, hogy minden hetedik évben ezen a napon lángot vet. Az egész magyar nyelv terü leten hit-
tek abban, hogy az e nap el tt fogott gyíkkal megel zhet  a torokgyík, ha megkenegetik a torku-
kat vele. Általában ilyenkor vetették a kukoricát, babot, uborkát. Ha a varjú nem látszott ki a búzá-
ból, jó termésre számítottak.  Id járásjósló hiedelmek is kapcsolódnak a Szent György napja  körüli 
id szakhoz, úgy vélték, hogy ha e nap el tt megszólalnak a békák, az korai tavaszt és nyarat jósol.
Általánosan elterjedt hiedelem szerint a Szent György nap el tti mennydörgés a b  termés el jele.

Süss fel nap, Szent György nap, kertem alatt a kisbárány majd megfagy.
Terítsd le a köpönyeged, adjon Isten jó meleget!

Szent György napi varázslások:

Szent György nap hajnalának harmatához Somogy-szerte az a hiedelem f z dik, hogy ha abban a 
 lányok megmosakodnak, nem lesznek szepl sök, hanem szépek és egészségesek lesznek (Kapoly, 
 Balatonszentgyörgy, Somogyszentpál, Mesztegny , Kaposvár stb.). Kutason a György-nap el tti este 
a fej két kitették a mezsgyére. Ameddig reggelre a harmat belepi, addig adja tele majd a tehéntejjel.

A Szent György-nap varázserejét tükrözi, hogy a néphit szerint az ekkor szedett füvek (pl. a kakukkf ) 
gyógyító erej ek. Aki az április 24. el tt el bújó gyíkot megtapogatja, annak a keze varázserej  lesz a 
torokbetegségek gyógyítására.  Somogyban még elég sok si pásztorbabonát lehet gy jteni, 

Közismert hiedelem az is, hogy ha valaki Szent György el tt piros pillét fog, szerencsés lesz; van, aki 
ezt a pénztárcájába is beleteszi. A niklaiak szerint a piros lepke egészséget, a sárga betegséget jelent. 
Ha ezen a napon a kapolyi eladó lány páros vadludat lát az égen repülni, még a zöldfarsangban férj-
hez megy. Ez a nap jó az uborkavetésre, mert így nem lesz kesernyés (Mesztegny , Somogyszentpál). 
Berzencén hajnalban vetnek uborkát, mert ett l jobban n nek, szaporodnak. Tilos viszont varrni, mert 
aki ezt megteszi, másnapra megvakul (Tapsony).  Berzencén ezt rigmusban fejezik ki: „Szent György 
napján inget varrtam | Márok napján megvakultam.” Az eredetileg horvát lakosságú Berzencén egy 
másutt nem ismert hiedelmet is feljegyeztek: „Sz. Györgykor nem szabad víz mellett elmenni, mert bo-
szorkány ül a parton, és babát mutat a gyermekeknek, mire behúzza a vízbe.”  A somogyi uradalmak 
cselédei régen ezen a napon költöztek új szeg dési helyükre, ilyenkor a puszták népe mozgásban volt. 
A népi emlékezet szerint mindig esni szokott az es , megáztak az úton lév  cselédek. Egyes helyeken 
Szent György napján közmunkákat is végeznek, pl. Szennában régen ilyenkor volt a högyláttatás, azaz 
a hegyközség tagjai ekkor végezték el közösen a tavaszi mezsgyetisztítást, útrendezést.

A Szent György-napi harmattal kapcsolatos egy régi történeti mondánk, melyet a századel n megje-
lentetett Somogy megye monográfi ája is megemlít. Ezt 1992-ben Némethné Boncz Hajnalka f iskolai 
hallgatónak Mesztegny n még sikerült az él  emlékezetb l rögzíteni: „Szent György harmatját, pün-
kösd záporát mindig várhatjuk. Mer abba az üd be elfogta a török vezér a magyar katonát. Aztá 
mondta neki, hogy átkozza mög Magyarországot, akkor mögmenekűhet. Letérdēt a magyar katona, 
f nézött az égre, összetötte a kezit, és aszongya: – Verd mög Isten a szép magyar hazát Szentgyörgy 
harmatáva, pünközsd záporáva.”

április 25.  Márk napja. Szent Márk evangélista ünnepe. Ha Márk napján szól a béka, 
 kisebb lesz idén a véka. Ha Szent Márk napján a  fülemüle hallgat, akkor  változó 
tavasz várható. Ha énekel, dalával csodás tavaszt hirdet. A kukoricavetés és 
a búzaszentelés napja. A pap a mise után a hív kkel kivonult a határba, majd 
megszentelte a vetést, ezekb l a megszentelt búzaszálakból vitt mindenki haza 
 magával. Ennek a megszentelt búzának mágikus er t tulajdonítottak, többek 
 között gonosz zésre használták.
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Aprilisi nepszokasok. . .

Szent György-napi kilövés 

Lányokat–legényeket összepárosító, ill. hibáikat  kiénekl  népszokás. Több elemében rokon a Szent 
Iván-i tűzgyújtás szokásával, ill. a nagyböjti sajbózással. Néhány Garam-menti községb l ismert. 
A legények kikiabálták, „kil tték” a lányok és asszonyok hibáit. Boriban Szent György napjának el -
estéjén, amikor a falu már elcsendesedett, a legények kimentek a Szarkás  dombra, szalmát, öreg 
 sepr ket vittek magukkal, s ezekb l tüzet gyújtottak. Amikor a t z fellángolt, az egyik legény elkiál-
totta magát: Pú Szent György, megl lek! (Ilyenkor puskaport is robbantottak.) Erre a másik legény 
válaszolt: Ne l jj, jó vitéz! Majd a harmadik: Mit ígérsz? Aki el ször kiáltott, felelt: Szépet, jót. Ezután 
az el re felírt lányok és asszonyok hibáit, rossz tulajdonságait kikiabálták. Senkit sem neveztek meg; 
a kilövést így kezdték: az egyszeri kislány…, az egyszeri asszony…, az egyszeri papné… Amikor min-
denkit „kil ttek”, hazamentek. A Szent György-napi kilövést a faluban a lányok és asszonyok elbújva 
hallgatták. Vámosladányban a tüzet egy nagy fa alatt rakták a legények, majd amikor már lánggal égett, 
körültáncolták, átugrálták, a meggyújtott rossz sepr ket feldobálták, miközben nemcsak a lányok és 
asszonyok hibáit kiabálták ki, hanem a lányokat és legényeket is összepárosították. 
– Irod. Kodály Zoltán: Pótlék a zoborvidéki népszokásokhoz (Ethn., 1913). Manga János: Ünnepi szokások a Nyitra megyei 

Menyhén (Bp., 1942)

A pásztorfogadás 

A hagyományos pásztorvilág idejében április 24-én volt a pásztor fogadás. Takáts Gyula somogyjádi 
kanász adatközl je erre így emlékezik: „Pásztor fogadásra dobolás szerint hívták össze a pásztorokat a 
kocsmába. Ott a bíró fölkérdezte, kit akarnak pásztornak. A többség döntött a pásztorról. A bíró csi-
nálta meg a pásztorszerz dést. Ezt aláírta a pásztor, a bíró és az esküdtek... A pásztorfogadások április 
24-én, Szent György napján voltak mindig. Ekkor fogadták a csikóst, csordást, a kanászt és a kovácsot, 
mert a községé volt a m hely.” 

A harmatszedés 

 A György-nap a magyar néphitben a boszorkányos  napok közé tartozik,  ilyenkor – a 
 boszorkánypörök tanú sága szerint is –  különösen nagy a hatalmuk. Aki e nap  hajnalán 
kimegy a keresztútra, megláthatja ket. A boszorkányok harmatot szednek a mez r l: 
egy leped t végig húznak a  búzavetésen, otthon kicsavarják bel le a nedvet, így állító-
lag  ellopják a fele  termést.

A régi lábodiak is vállalkoztak ilyen varázsló cselekményekre: 
A lányok a Szent György-nap el tti éjszakán leped ket húztak a legel n, közben ezt 
mondták: „Szedem a hasznát.” Fejéskor ezt a nedves leped t ráterítették a tehén

  farára, és hitük szerint, ett l a varázslattól több tejet adott. A boszorkányok azonban – ha nem aka-
dályozzák meg ket – Szent Györgykor megbetegítik az embereket, megrontják az állatokat, a tehenet 
(véres tejet ad), elveszik a hasznot, a szerencsét. Ezért a nap legfontosabb szokása a boszorkányrontás 
elleni védekezés.

A boszorkányrontás elleni védekezés

Szent György-nap hajnalára mindenütt nyírfaágakat t znek a kerítésre, kapura, ajtóra, ablakokra, 
mert ez távol tartja a boszorkányokat. Ez volt a tavaszi gonoszjáró nap is, amikor a boszorkányok szaba-
don garázdálkodhattak. Ilyenkor tüskés ágakat t ztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. 
A régi boszorkányperek szerint a boszorkányoknak ilyenkor különösen nagy volt a hatalmuk. Aki ilyen-
kor a keresztútra ment, láthatta a boszorkányokat harmatot szedni. Közismert hiedelem volt, hogy 
a boszorkányok különböz  tárgyakból (pl. leped , kötény) tejet tudnak fejni. Mesztegny n, Bizén, 
 Kutason nyírágat tettek a disznóólhoz, tyúkólajtóra, a kulcslyukba is, még a marhák szarvára is kötnek. 
Balatonszentgyörgyön is elmondták, hogy a lovaknak a kantárgyukba, a köt féktyükbe, a teheneknek 
a szarvára is kötöttünk.” Buzsákon piros rongyot kötöttek kihajtáskor a kisborjú kötelére, hogy meg-
védjék a rontástól. Kaposváron – Hoss szerint – még az 1940-es években is szokás volt zöld gallyakkal 
díszíteni a kaput. A mesztegny i cigányok ezen a napon úgy mentek gyógynövényt gy jteni, hogy a sze-
kér kerekét és a lovak szerszámát befonták f zfaággal, a lovakat pedig f zfakorbáccsal hajtották. Hitük 
szerint így a gonosz nem tud felmenni a szekérre. Gonoszjáró napnak is tartották Szent György napját. 
Ezért, hogy a boszorkányokat el zzék, a kerítésre és az ajtóra tüskés ágakat t ztek ki vagy bekenték 
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ket fokhagymával. Az állatokat pedig a Szent György napi t zön hajtották keresztül, hogy az ártó szel-
lemekt l és a rontástól megtisztuljanak.

Juhbemérés

Szent György napjához köthet  pásztorszokás a kalotaszegi „juhbemérés”. Ilyenkor állapították meg, 
hogy a gazdák a nyár folyamán milyen sorrendben, mennyi tejet kapnak. Ez még a lakodalomnál is 
nagyobb ünnep volt, ezért evés-ivással és táncmulatsággal zárták a napot.

Ápr. Hagyomány, népszokás Id jelz , emlékeztet

  1. XVI. századig itáliai és 
frank-földi évkezd  nap.

Népszokás:
Szerencsétlenség elhárítása. Gonosz 
er  félrevezetése bolondozással. Vetés-
tiltó, id jelz , vigadozó nap.

Csízió: 
Hugó nap – bolond nap! Tök, uborka vet nap. 
Nem jó kotlót ültetni, építésbe kezdeni.
Ha es  is elered, májusban is csepereg.

Id jelz : 
Ha száraz volt március, kenyeret hoz július.

Bolondozó: 
Áprilisnak bolondja, fölnézett a toronyba, 
megkérdezték milyen nap: azt mondta, hogy – újév! 
Csiribiri kanveréb, a bolondot zd odébb!

  2. Népszokás: 
N i vendégjárás, kibeszélések. Nagy-
mosás, vasalás, varrás tiltása. Kenyér-
sütés. Id jelz , üres nap.

Mondás: 
Jószerencse gyorsan száll, 
‘ki megfogja, az jól jár.

Id jelz : 
Ha április szeszélyes, 
május lesz majd b séges. 

  3. Népszokás: 
N i vendégjárás, kibeszélések. Nagy-
mosás, vasalás, varrás tiltása. Kenyér-
sütés. Id jelz , üres nap.

Mondás: 
Jószerencse gyorsan száll, ‘
ki megfogja, az jól jár.

Id jelz :
Ha április szeszélyes, 
május lesz majd b séges. 

  4. Népszokás:
Méhészek és gyertyaönt k  fél-ünnepe. 
Kaptárok takarítása. Mézpróba.
Termés jelz  vet nap.

Vetésjelz :
Tökvetésnek ideje, 
Süt t knek jó hete. 

  5. Népszokás: 
Szántóvet k fél-ünnepe. Kalákák 
szervezése. Közös vacsora és áldomás. 
Id - és termésjelz  nap. 

Id jósló: 
Ha er sen süt a napja, sz l t nyara felhizlalja. 
Ki óborát kínálgatja, b  termés majd kárpótolja.

Vetésünnep:
Szántás-vetés ünneplése, Ég urának tisztelete! 
Ukko-pohár t köszönti, fogadalmat szentesíti. 
Aki cseppjét földre önti, Ük- s hitét tovább rzi!

  6. Népszokás: 
Ágyások kapálásának kezdete. 
Ritkítás-pótlás, szétültetés. Palánta-
gy jtés. Termésjósló dolognap.

Termésjósló:
Ha megdördül fenn az ég,
Jó termés lesz, úgymint rég. 
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  7. Népszokás: 
Korai vetemények gondozása. 
Új ágyások készítése, vet mag 
válogatás. Asszonyi dologtiltó, 
termésjósló nap.

Termésjósló:
Ha az es  cseperegne,
Apró lesz a meggy, cseresznye.

  8. Népszokás: 
Kerti és szántóföldi vetési munkálatok. 
Palánták vetése védett, meleg helyre. 
Tyúkültet  és vet nap.

Vetésjelz : Dinnyevetés ideje, 
tökvetésnek szép hete. 
Kett jüket jó távolra, 
mert az ízük fanyalodna.

  9. Népszokás:
Kerti és mezei vetési munkálatok. Sor-
közök takarítása, vizek 
elvezetése. Vet - és dolognap.

Vetésjelz : 
Uborkát is most jó vetni, de dinnyét l távol tenni. 
Tökkel, hogyha összejönne, 
az uborkád nagyra n ne.

10. Népszokás: Gyógyítás, tavalyi gyógy-
füvek használatával. Füves fürd zés, 
kenés. Rontás z , otthoni zárt 
 dolognap. 

Ajánló: 
Köss gyógyf b l koszorút – had vigye el az a bút. 
Ezen forrald beteg vizét – borral, mézzel javítsd ízét.

11. Népszokás:
Kerti és mezei vetési munkálatok. 
Gyomtalanítás, új ágyások  kialakítása.
Id - és termésjósló vet nap.

Vetésjelz : 
Ha meleg már az id , amerikás vethet . 
Kolompér és pityóka, paradicsom, paprika, 
Veres bab és törökbúza, földed hasznát sokszorozza.

12. Népszokás:
Kerti és mezei vetési munkálatok. 
Társnövények kiválasztása, vetése.
Id jelz  és vet nap.

Háromhetes:
Ha Gyulára kiderül, Tiborra már kizsendül, 
György napjára kizöldül, Katalinra színesül. 
Május éjszakájára…   Májfa ekképp ékes l.

13. Népszokás: 
Korai tavasz esetén az els  kaszálás 
ideje. Zsengék és gyógyfüvek 
gy jtése. Gyógyító és védekez  nap. 

Figyelmez : 
Dús füvet már lehet vágni 
– de ha ritkás, kell még várni.

Rontásűz : 
Vetést rontás, hogy ne érjen –
 küld jéhez visszamenjen! 
Ahonnan jött oda menjen 
– mindörökre ott rekedjen! 
Földanyánkhoz ima zengjen 
– gonosz er  elrettegjen.

14. Népszokás:
Mezsgyehatárok, jelz karók, 
d l k ellen rzése. 
Sz l hegy és pince bejárása.
Határkerülés. Rontás z  nap.

Átkozó: 
Aki gyep t átformálta, sújtsa azt a falu átka!  
Apadjon ki a kútja! Száradjon ki a fája! 
Gyulladjon ki a háza! Égjen le a portája! 
Gabonája elhamvadjon! Jószága mind szétszaladjon!

15. Népszokás: 
Halvásárok. Halászok és varsázók 
fél-ünnepe. Tavaszi halászidény utolsó 
hete. Gátak, rekesztékek 
javítása. Dolognap.

Id jósló: 
Tavasz szele vizet száraszt 
– ha nem száraszt, vizet áraszt. 
Mez n, ha víz nem apad 
– földnek haszna elmarad.

16. Népszokás:
Pásztorok fél-ünnepe, pásztorlányok 
vására. Alamizsnaosztás gyerekeknek.
Szerelemvarázsló, id jósló nap.

Id jósló:
Bernadettnek ereje, 
havat már mind elvitte. 
De ‘hol jege megmaradt, 
gazda ott még búsulhat.
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17. Népszokás:
Sz l  pótlásának, oltásának 
befejezése. Beteg venyigék 
elégetése. Vetéstiltó, id jósló nap.

Ajánló:
Él víz, ahol jeges – varsa, háló ott üres.  
Fodros vízen hálót húzni – így lehet csak halat fogni.

18. Népszokás: 
Lábasjószágok kihajtás 
el tti nagyvására. 
Palánták kiültetése, locsolás.
Id - és termésvarázsló nap.

Fohász: 
Süss föl Nap! Fényes Nap! 
Legel t kivirítsd! Jószágot melegítsd! 
Párát, ködöt zzed el – hullott es t szívjad el. 
Szántó vizét apaszd el – mez  vizét szárítsd fel.

19. Népszokás: 
Határjáró nap. Tiborc-naptól 
kezd d  munkálatok közös 
megszemlélése. Áldomás. 
Asszonyoknak zárt nap.

Fohász:
Isten áldd meg határunkat! 
Ne tetézzed bánatunkat… 
Ha megáldod, lesz mit ennünk. 
Ha nem áldod, el kell mennünk.

20. Népszokás: 
Tavaszi veteményezés f -idénye. 
Kemencék és t zrakó helyek 
takarítása. Tisztító és vetésnap.

Vetésjelz : 
Babvetésnek jó ideje – káposztának üdvös hete. 
Répa, cékla jól csírázik – borsf , kapor is burjánzik. 
Szomszédságot jól kedvelik 
– mondják, egymást megsegítik.

21. Népszokás:  
Kenyérsütéshez kedvez  id . 
Nagytakarítás és mosás. 
Napnyugtával fürdés. 
Zárt, tisztító nap.

Jótanács: 
Konrád napján megpihenjél, 
tiszta fejjel elmélkedjél. 
Fontold meg a teend ket, 
keress tisztes segít ket.

22. Népszokás: 
Készül dés az állatok kihajtására. 
Gyógyfüvek gy jtése. Állatok 
gyógyítása. Dolognap. 

Ráolvasó:
Dicsértessél, áldott Víz!  
Megnyitom eredet! Tisztítsd le testemet! 
Nyugtasd meg lelkemet! Élénkítsd az elmémet!

Pásztornap:
Jó pásztorok, készüljetek, közeleg az ünnepetek! 
Állatokat gyógyítsátok – áldozatit válasszátok! 
Friss füvekkel etessétek – virágokkal díszítsétek! 
Ünnepi bort kóstoljátok – jókedvet ne titkoljátok!

23. Népszokás: 
Lomtalanítás, esti t zgyújtás. 
Lányok-asszonyok kikiabálása. 
Látók estéje. Gyógyító, rontás z , 
tisztító nap.

N kilövés: 
– Pukk! Szent György, megl lek!
– Jó vitéz, ne l j meg!
– Mit ígérsz? Mit kapok?
– Szép leányt, jóasszonyt! 
– Kit kínálsz, soroljad!
– Ezekb l válasszad! 

Az egyszeri kislány, egymaga ment kútra,
De az még nagy titok, hányan tértek vissza.

Az egyszeri mátka, dolgát már jól tudja,
Jövend  sógorát, mindenben ellátja. 

Az egyszeri asszony, kolbászt füstre rakta,
De azt csak sejdítjük, hogy azt kit l kapta.
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Az egyszeri anyós, lányát védte, óvta,
Ezért a vejének,  magát feláldozta. 

Az egyszeri papné,  kazlat megrakatta, 
Hol a legényeket,  maga beavatta.

Az egyszeri özvegy, kertjét rendben tartja,
Ágyását minden nap, más legény kapálja. 

Aki tetszik, azt vigyed… Legyen mindegyik… tied!

24. Népszokás:
Nagyvásár. Gulyások, lovászok 
ünnepe. Állatok kihajtása. 
Fiatalok határjárása.
Rontás-elhárítás, termékenység-
varázslás. Asszonyi dologtiltó, 
gonoszjáró nap. 

Rontásűz :
Só a ház köré, zöldág az ereszre,
Sepr  az ajtóba, patkó a küszöbre! 
Madzag a kilincse, fokhagyma ablakba, 
Koszorú a falra, sós víz az asztalra! 
Most próbálkozz, Szépasszony!

Harmatszed :
Hasznot szedek, b vet szedek – viszek is, hagyok is. 
Szedem felit, hagyom felit – viszek is, hagyok is. 
Hogy tej jöjjön, vaja gy jjön – viszem az egészet!

Igéz : Süss föl nap! Szép György nap!
Kertek alatt jószágaim – megfagynak.
Terítsél le köpönyeget 
– adjál rétnek jó meleget – sarjadjon! 
Adjál nekünk jó füveket 
– védjed rontástól a tejet – gyógyítson! 
Úgy zsendüljön a jószágom 
– ahogy levél a zöld ágon – kihajtson!

Id jelz : Áprilisi hó és fagy, nyárra kevés füvet hagy.

25. Népszokás: 
Csordások ünnepe. Csordakihajtás. 
Közös határjárás. Búzaáldás-kérés.
Vetés és termésjelz  dolognap.

Vetésjelz :
Bazsalikom és tárkony, menta, zsálya és csombor; 
Jó id ben, ha veted, szre ízét élvezed.

Termésjelz :
Ha megszólal a pacsirta, és – kuruttyol már a béka, 
jó termést ígér az ég 
– de ha csend van, fagy lesz még!

26. Népszokás: 
Kiürült istállók takarítása, javítása. 
Zöldág-felt zés. Meszelés, füstölés. 
Vetésjelz  dolognap.

Vetésjelz : Karalábé, virágkel, 
káposzta és bimbóskel, 
marharépa, nyárretek 
– vet helyért kesereg.

27. Népszokás:
Kihajtott állatok számbavétele, kezelé-
se, jelölése. Gyógyfüvek szedése.
Gyógyító, üres nap.

Fohász: Dicsértessél, ó áldott Szél!
Szárítsd fel a vizeket! 
Járd át beteg testemet.
Vidítsad fel lelkemet, 
lelkesítsed elmémet!

28. Népszokás:
Kerti munkák végzése. 
Veteményezés. Kora tavaszi 
termények szedése.
Termésjelz , zárt nap.

El rejelzés:
Pereszke és kucsmagomba, 
április két ajándéka. 
Ha elaszott, májes  lesz 
– de ha kövér, aszályt jelez.

29. Népszokás: 
Takarítás, ünnepi 
készül dés. Rontáselhárítás, 
szerelmi varázslás.
Zárt nap.

Figyelmez :
Takarítsd ki a házadat, 
seperd fel az udvarodat! 
Hagyjál helyet a májfának, 
adjál módot állításnak!
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30. Népszokás: Ünnepi készül dés. 
Gyógyítók ünnepe. 
B bájos és boszorkányos éjjel. 
N i dologtiltó, zárt nap.

Id jósló:
Széna-Kata, ha es s – f  lesz dús és jó növ s. 
De ha es  elmarad – széna télen elfogyhat.

Májfa-állító:  
Menjél legény az erd be, éjszakai sötétjébe! 
Keress ott egy helyre fácskát, abból faragd ki a májfát! 
Vidd le vállon a faluba, kedvesednek udvarába! 
Szalagokkal díszítsed fel, így ékesen állítsad fel!

Tevékenységi formák áprilisban

Városi gyermekekkel minél gyakrabban látogassuk meg a közeli parkokat, folyópartokat, fi gyeljük 
meg a természet újraébredését. 

– Áprilisban észlelhet  a tavaszi megújulás igazi látványa, ezek közül fi gyeljünk meg minél töb-
bet. 

–  Pirkadat, napkelte; felh mentes, felh tlen égbolt; illatok a leveg ben; villámlás és dörgés; 
szivárvány. 

–  A halak egyre élénkebbek; régi hímzett párnák begy jtése; nyílnak a kerti virágok, megjelennek 
az els  lepkék, a katicabogarak; a nappalok hosszabbak, mint az éjszakák. 

–  Gyermekláncf b l f zhet  nyaklánc és karköt ; 
Ismerkedés a mezei virágokkal: gólyahír, gyermekláncf , százszorszép; 
ilyenkor palántálnak; létesítsünk magunknak virágoskertet, veteményeskertet vagy ültessünk 
cserépbe babot. Ültessünk burgonyát; ássuk fel a virágos  kertet. 
Ismerkedjünk meg a barázda és a róna fogalmával; 
Figyeljük meg a háziállatok  kicsinyeit; hívjuk fel a gyermekek fi gyelmét a népm vészeti 
tárgyakban megjelen  virág motívumokra: tulipán, fa, stb.; 

–  Április elseje: huncutkodjunk mi is a gyermekekkel. Ne feledkezzünk meg a mérték- és 
tisztelet tartásról a vidámságban! A tavasz a tilinkózás ideje. Tilinkó, tilinka – sok helyütt így 
nevezték a f zfa sípot; 

–  Húsvéti nagytakarítás (kimossuk a babaruhákat, megfürdetjük a babákat stb.); 
a hónap eseménye: locsolkodás.  
A hónap tevékenysége: agyagozás, fazekasság, 
Saraskodás, homokvár, sárpuska, alagutak, folyómedrek megformálása. 
Nagyon kedvelt a sógyurma is. 
Szent György napi sárkányeregetés.

A hónap meséi, mondái

A radnóti fecskék;  A gólyafészek;  A gulyás leánya;  A pulyka beszéde; A szárnyasok király választása;  
Az állatok nyelvén tudó juhász; A kerekes fi a;  A talléros kalap;  Póky Péter;  A  sündisznó;   Kondás 
Jankó;  Feketeország; A nagyhatalmú sündisznócska;  Mészáros Gyuri;  Szóló sz l ,  mosolygó 
alma, cseng  barack;  Vas Laci; Üssed, üssed botocskám.

A hónap népdalai, énekei

Tavaszi szél vizet áraszt; Eresz alatt fészket rak a fecske;  Megjött már a fecskemadár; Gólya, gólya 
gilice, Szánt a babám, csireg-csörög a járom, Béres vagyok, béres;  Lóra, csikós, lóra; Megismerni a 
kanászt; Nincs szebb élet a mienknél; Nincs széna;  Ócsó mán a pásztor;  Szeretnék szántani; Zöld 
erd ben juhászlegény; Gyöngyvirággal virágzik a hegy alja¸ Kék ibolya búra hajtja a fejét; Egy kis 
kertet kerítek; Ej, haj, gyöngyvirág; Repülj madár, repülj ; Sárga lábú fecske;  Sej a tari réten.
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tojásfestés, tojás labirintus, nyuszi etet , tojásfújás, bárányka legeltetés, pillangó, mesefa, csiga-
futtatás, csirkepofozó, horgászat, patkódobó, egéretet , mérleg, puli csalogató, halacska  szemez , 
képkirakó, virágporzás méhecskével, tél z , karikadobó, hordó lovaglás, peca, sólyomreptetés, 
boszorkány les, szarvas z , vadászat, katica verseny, rovásírásos memória, tandem sík, mini 
gólyalábak, pillangó, mocsárjáró

Hol jártál báránykám; Beültettem kiskertemet a tavasszal;  Hogy a csibe, hogy? Méta és minden 
kinti mozgós játék. Tüzet viszek, nem látjátok, Gyertek haza libuskáim, Benn a bárány, kinn a 
 farkas, kakasviadal, Bújj, bújj zöld ág...

Énekes, mondókás gyermekjátékaink legtöbb je  az év négy sarkalatos pont jához, a téli és nyári 
napfordulóhoz, a tavaszi és szi napéjegyenl séghez kap  csolódó népszokások nyomán keletkeztek.  
A labirintus játékok (pl. Tekeredik a kígyó, K ketánc, de a Bújj, bújj zöld ág is) kifejezik az anya-
méhbe bejutó magot, majd a születés útját a kapus játékokkal (Bújj, bújj zöld ág). A játékok alap 
térformája a kör. A kör mozgásával is ki lehet fejezni a természet változásait: A kifelé-befelé (sz -
kül -b vül ) lüktet  kör dobbantásokkal (szívdobbanás), a két egymással ellentétesen mozgó kör, 
a spirális mozgások (a fejl d  csíra, növények mozgása, fejl désének útja), a hullámmozgás (szél), 
a forgások mind-mind a természetben meginduló életet fejezik ki. Ilyenek a kapuzós,  várkörjáró 
(határjáró), leánykér , párválasztó játékaink is (Járom az új váramat, Most viszik  Danikáné  lányát, 
Elvesztettem zsebkend met stb.), amelyek gazdagon kifejezik a tavaszi megújulást. A balról jobbra 
haladó kör a Nap útját fejezi ki.

Jeles napok majusban.

május 1.  Fülöp és Jakab napja: Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok voltak, Jézus 
 tanítványai. Mindkét apostol képét megtaláljuk  a Szent Koronán. A májusfát ezért 
  nevezzük Jakab-fának is Ezen a napon keresztény szokás zöld ágakat rakni az ajtókra. 
Ezt annak emlékére tesszük, hogy a legenda szerint Fülöp  apostol, amikor 
 Hierapolis városába érkezett, a hitetlenek azt a házat, ahol megszállt, faággal 
 jelölték meg, hogy majd másnap  hajnalban  rátámadjanak és megöljék. Reggelre 
azonban Isten angyala a  város minden házára hasonló zöld ágakat t zött, és így 
nem  tudták véghezvinni gonosz szándékukat. 

május els  vasárnapja: Anyák napja. Ezen a napon köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat.

Bodor Aladár: Édesanyám

Kinek szeme ragyogott fönn
Bölcs m felett égi fényben?
Kinek hangja védett, kísért
Át a fél s sötétségen?
Csókjával ki ébresztette
Szívemet, mint tavaszi fán
A rügyet a nap melegje, -
Édesanyám, édesanyám.

Ki vezette els  léptem?
Ki csókolta els  könnyem?
Kinek szeme kísért messze
Iskolába télid ben?
Kezemet ki melengette?
Ingecskémet ki varrta rám?
Ki csent cukrot kis zsebembe?
Édesanyám, édesanyám!

Betegágyam riz je
Ki volt lázas éjszakákon?
Ki hajolt rám mosolyogva,
Hogy szíve csak titkon fájjon?

Két kezemet összefogva
S puha karját fonva alám,
Ki tanított „Isten” szóra?
Édesanyám, édesanyám!

S most, hogy járok idegenben,
Kinek szíve jár itt velem,
Rám könnyez az es cseppben,
Rám sóhajt a falevelen,
Megcsókol a fáradt éjben,
Melegít a hideg tanyán,
Megbocsát, ha rosszul éltem...
Édesanyám, édesanyám!

Kinek neve legyen egykor
Legutolsó szó a számon?
Kinek képe boruljon rám
Lecsukódó szempillámon?
Isten elé majd ki visz el
Síron túl is vigyázva rám
Hétfájdalmú Mária-szívvel?
Édesanyám, édesanyám
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Álmomban az éjszaka 
aranykertben jártam, 
Aranykertben aranyfán 
aranyrigót láttam, 
Aranyrigó énekét 
a szívembe zártam. 

Ahány levél lengedez 
szélringatta ágon, 
Ahány harmatcsepp ragyog 
f szálon, virágon, 
Édesanyám fejére 
annyi áldás szálljon.

„...Istenb l szakadt lelkemvel, tejben ferdém édesanyámnak testiben, fejl désben a képemben...” 
(Csángáló halhatatlanság)

„A hold ezüstös csónaka. Az ég vizén evez. Oly tiszta, szép az éjszaka! 
A föld oly fűszeres! Az álmodó nagy orgonák. Az ifjú kerten át. 

Mintha dalolva ontanák. A május illatát.”  /Sík Sándor/

Május 1. és a májusfa eredeti jelentése 
Május elseje – A tavasz, a szeretet és szerelem születésének ünnepe.

Május els  napjának megünneplése valójában a kereszténység el tti id kb l ered   szokás. A  legrégebbi 
május elsejei ünnepek a kelták Beltane ünnepe és a germán országok Walpurgis éjszakája, de 
az ókori görögök és rómaiak is  vigasságokat tartottak e napon. E tavaszköszönt  ünnep azonban 
 különösen az északi országokban örvendett nagy népszer ségnek. A május elsejei ünnepség egyik leg-
jellegzetesebb eseménye a  májusfa-állítás volt. A fán lév  virágok és a zöld lombok az Istenn t jel-
képezték, maga a májusfa pedig az Istenséget. Beltane az életer , a szenvedély vissza térését és a vágy 
beteljesülését jelentette. A májusfa párja – az Istenn t, a n iség  lényegét, minden vágy végs  célját 
jelképez  – üst volt.

Bár a keresztény befolyás nem múlt el nyomtalanul, az si május elsejei szokások közül viszont – a 
katolikus egyház törekvése ellenére is – megmaradtak a virágfüzérekkel, zöld ágakkal díszített ünnepi 
felvonulások, a vidám, zenés, önfeledt majális ünnepségek, a májuskirály és májuskirályn  választá-
sok, valamint a májusfa-állítások.  Igen rossz ómennek vélték, ha május els  napján kialudt a t z, 
melyet csak a pap házából hozott parázsló t zeggel lehetett ismét meggyújtani. Ezt követ en viszont 
a szentelt t zeg hamuját szét kellett szórni a padlón és a küszöbön. Tilos volt a tüzet, a vizet, a tejet és 
a sót pénzért vagy szerelemért árulni, s ha egy vándor kapott egy csésze tejet, azt sóval összekeverve, 
a házban kellett meginnia. A sós vizet, mint italt mindenkor hatásosnak tartották. Valóságos talizmán 
volt a gonosz ellen, ha megfelel  varázsdoktor készítette, és mágikus szavakat mondott fölötte. A nép-
gyógyászok lábizzadásra a május elsejei napkelte el tti mezítlábas sétát javasolták, ugyanis a hajnali 
harmat szappanszer  hatással bírt, ami összehúzta a b rt. Ehhez a naphoz köt dik az a babona is, mely 
szerint, aki május elsején a reggeli harmatban megmossa az arcát, fi atal marad és megszépül a b re.
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Európa nyugati részén május elsejére virradóan elterjedt volt a harmatszedés szokása. Ennek során az 
asszonyok éjfélkor vagy napkelte el tt – gyakran meztelenül – egy leped t vagy valamilyen ruhadara-
bot (kötényt, szoknyát) húztak végig a legel n. Hazatérve az összegy jtött harmatot az abrakba vagy a 
kenyérlisztbe csavarták ki. A hiedelem szerint ett l több tejet adott a tehenük, vagy fi nomabb kenyeret 
sütöttek.

A megújhodást megjelenít  májusfa Európa-szerte ma is els sorban tavaszköszönt  zöld ágas szimbólum.
A májusfa állítás szokását Magyarországon Temesvári Pelbárt említi el ször, a 15. században.  Bár alap-
vet en nálunk is a tavaszköszöntés kelléke volt, a hazai folklórban számos, a nyugat-európaitól eltér  
szokás alakult ki. A termékenység jelképének tekintett májusfákat, olykor szerelmi ajándékként, vagy 
szexualitásra utalva, f leg legények állították a kiszemelt leányoknak. A csinosabb leányzók több fát is 
kaphattak. Akinek viszont egyetlenegy sem jutott, elhagyatottnak, árvának érezhette magát. Sok he-
lyütt csak a komoly udvarlók állítottak májusfát, Mez kövesden pedig a tiszteletben tartott lányok kap-
ták ajándékba. Eleinte a templomokban is állítottak májusfákat, e szokás – Tessedik Sámuel tudósítása 
szerint – csak 1770-t l sz nt meg.

Heves megyében a múlt század harmincas éveit l – májusfa állítása helyett - a virágkosárküldés ter-
jedt el. Szintén májusfának nevezik az újonnan felépült házak udvarára felállított felcicomázott póznát, 
vagy a május elsejei felvonulásokon vitt szalagos zöld ágakat. De kaphattak májusfát a megbecsült em-
berek, például tanítók, lelkészek is. Manapság a városok vagy városrészek f terein egy közös májusfát 
állítanak fel, mellyel a közösséghez való tartozást, az összefogást kívánják kifejezni.

A néphit szerint a Szent Jakab és Szent Fülöp mellé szeg dött Valburga vándorbotja kizöldült, fehér 
virágai jelezték sz zi tisztaságát. A májusfák fehér virágának színe ma is a lányok szüzességét repre-
zentálja. A májusfák alatt a jelenlév k táncra perdülnek, a táncmulatságon kívül ügyességi versenyek-
re kerül sor. A leggyakoribb er fi togtatás, amikor virtuskodó legények felmásznak a lehántolt kérg  
májusfákra, melyek tetejér l próbálják lehozni a papírszalagokat, díszeket, a rákötözött édességeket, 
palackos italokat vagy egy-egy selyemkend t. Elterjedt pünkösdi szokás volt a fát ajándékozó legények 
megvendégelése a lányos házaknál, majd – az ünnepség befejezéseként – a lakomát a májusfa körbe-
táncolása, és végül a kidöntése követte.

Májusfa: Világfa, égig ér  fa, a természet újjászületésének szimbóluma, 
az  udvarlás eszköze. A zöld ágnak a helyi szokásoktól függ en tavaszváró, 
rontás elhárító és termékenységvarázsló szerepe van. A májusfa-szertar-
tás és a májusfa tánc ugyanis a megújuló élet szimbóluma. A folklórban 
általános gyakorlatként – a növények szelleme évenkénti inkarnációjának 
megjelenítésére – minden évben új májusfát állítottak, abban a remény-
ben, hogy b séges termés várható. Sok helyen attól kezdve tartozott a lány 
a nagylányok közé, hogy el ször kapott májusfát. A hagyomány szerint ál-
lítottak májusfát a falu központi helyén is, amit pünkösdkor döntöttek ki.

forrás: Magyar Néprajzi Lexikon Irod. Rés  Ensel Sándor: Magyarországi népszokások (Pest, 1866); 
Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások (Bp., 1925); Bálint Sándor: Az esztend  néprajza 
(Bp., 1943); Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás (Bp., 1964). 

Fel-felveti a vállára, 
Viszi Kati udvarába.
Kelj fel Kati, itt a májfa. 
Jóéccakát, vigyázz rája.

Felkel Kati az ágyából,
Kend t keres a ládából. 
Itt van anyám, kösse rája, 
Száz forint ennek az ára.
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A népi hagyományaink szerint május els  napján zöld ágakkal, virágokkal  díszítették 
a házakat, illetve már az 1400-as évekt l jegyzik magát a májusfa állítás szokását is. 
A májusfa más népi nevei: hajnalfa, jakabfa vagy májfa.

Ma van május els  vasárnapja 
Kifeküdt a legény az utcára. 
Kelj fel legény ott maradt a kalap, 
Az erd be a májusfa alatt.

Ma van pünkösd els  vasárnapja
Kifeküdt a leány az udvarra
Kelj fel leány, ott maradt a párta, 
Az erd be, a májusfa árnyába.
                                             (népdal)

Ugyanakkor említésre méltó a kelta hagyományokban Beltane (ír-kelta: Bealtaine) ünnepe, mert ha-
gyományainkkal közös szálakon indult. Bel a kelta fényisten tüzét jelenti a szó maga. Eredetét a kö-
zel-keleti Baal istenre vezetik vissza.  A Beltane ünnep szimbólum a májusfa, ami Bel Istenséget jel-
képezi, míg a virágok és a zöld lombok az Istenn t jelképezik. A hagyományok szerint Beltane jelenti 
az életer  és a szenvedély megújulását, újjá születését. Beltane eredetileg kelta (egyes források szerint 
druida) t zünnep volt, amikor az Istenn  és a Szarvas istenség egyesülését ünnepelték, voltaképpen 
tehát a termékenységet - a föld és a n i termékenységének - ünnepe is!  Beltane az ifjú Isten férfi vá 
serdülésének ünnepe, mert ekkor szeret bele az Istenn be, és szerelmük beteljesül a mez kön, virágos 
réteken. Az Istenn ben megfogan az Istenség, így sz kebb értelemben az Istenn , (és ezáltal a N ), 
termékenységének, megtermékenyülésének ünnepe!

Érdekességek: 

–  az ünnep hagyományos színei: a piros és a fehér, valamint a zöld lombok. a ház védelmére virágszir-
mokat hintettek szét, majd összesöpörték egy sarokba, és a ház köré hordták. 

–  Az ünnep jelképe még az üst, mely a n iség lényegét jelképezi, mely befogadja a májusfa által jelké-
pezett férfi as aspektust. 

–  Az ünnep hagyományos mesterségei: a szövés, fonás - és minden olyan tevékenység, melynek 
lényege abban áll, hogy két különböz  szubsztanciából létrejön egy új, harmadik min ség, Beltane 
szellemében.                                                             James Frazer: Az aranyág, Századvég Kiadó, Budapest, 1994. 

                                                                                   Dömötör Tekla: Magyar népszokások, Corvina Kiadó, Budapest, 1972.

május 4.   Flórián napja: Flórián a t zoltók és t zzel dolgozók véd szentje volt. Flórián-
nal kapcsolatos néphagyományról csak elszórt adatok vannak. A Mura-vidéken 
Flórián napján nem asszony, hanem férfi  rak tüzet. Miel tt tüzet gyújt, a kezét 
megmossa és szétpermetezi a vizet, hogy ne okozzon a t z veszedelmet. Lendva 
környékén azonban ezen a napon egyáltalán nem raknak tüzet. A század elején 
még a göcseji falvakban a kovácsok sem dolgoztak, és kenyeret sem sütöttek. 
 Szegeden a sörf z k, fazekasok, t zoltók, kéménysepr k patrónusa volt. Szege-
den a sör tréfás neve fl óriánvíz volt. Század eleji göcseji leírás szerint néhol si 
módon tüzet gyújtottak ezen a napon: napfelkelte el tt él fa vastagabb, száraz 
ágán át kötelet dobtak és addig húzogatták, míg lángot vetett. A falu ezután err l 
gyújtott tüzet. 

Húsvét utáni   Áldozócsütörtök/Mennybemenetel:
40. nap:  Jézus húsvét után negyven nappal visszament az Atyához az égbe.
2016-ban El tte megígérte, hogy elküldi a vigasztaló Szentlelket nekünk. 
május 5.  (A Szentlélek eljövetelét tíz nappal kés bb, pünkösdkor ünnepeljük.) A régi ember 

hitében Jézus húsvétot követ en  negyven napig itt jár közöttünk, itt él bennünk. 
A mennybe menetel napján Jézus után egy villanásra nyitva marad az ég  kapuja, 
s mindenkinek a lelke nyújtózkodik, hogy benézzen oda. Az er s hit  ember újjá-
születik, s meggyógyul. Ebben az id szakban van a gyermekek els áldozása, utal-
va arra, hogy 1918-ig ez az ünnep volt a húsvéti szentáldozás határnapja. Ebb l 
ered az egyedülálló, magyar név: áldozócsütörtök.

május 6.   Olajba f tt János napja: Szent János a négy evangélista egyike,  írta a ne-
gyedik evangéliumot. Keresztény hitéért megkínozták: forró olajjal telt kádba 
vetették, de a Jóisten csodát tett vele, sértetlenül került ki bel le. E legenda az 
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olivaolaj, a mediterrán vidék egyik legfontosabb tápláléka körül kialakult hagyo-
mányokat, és szokásokat kapcsolja be a keresztény hiedelmek körébe. Az olivát 
már az ókori Egyiptom a holttestek rituális keneteként használta. Szent olajjal 
kenték fel a zsidók királyait, mely szokás fellelhet  az európai uralkodók koroná-
zási szertartásaiban is. Az olajfa a tavaszpont körüli fesztiválok kelléke, Athéné 
szent fája, termékenység, és tavasz jelkép. Tavasz jelkép a keresztény szimboliká-
ban is, felbukkan az evangéliumokban,az angyali üdvözlet ábrázolásokon, és Noé 
galambja is olajággal tér vissza. Az olajütés tavaszi munka, így a tavaszi pogány 
ünnepeken már megjelenik az új olaj.

  Népünk „babev  Jánosnak” nevezi, mert névünnepén vetik a babot. 
A babot nagy tiszteletben tartotta a nép, mert értékes tápanyagokat tartalmaz 
(mint a hagyma is), s ha nem volt más ennivaló, a bab mentette meg az embere-
ket az éhhaláltól. „Olajban f tt Szent János” névünnepe május hatodika a csilla-
gászati tavasz középpontja, 45-45 nap választja el a tavaszi napéjegyenl ségt l, 
és a nyári napfordulótól.

Reményik Sándor: Szent János-szobor

Úgy áll az elhagyott kert közepén,
Palástosan, aggon és egyedül,
Mint aki látott minden „jelenést”,
És mindent tud, és mindennek örül.

Az Istenbe s az szbe elmerült.
És átnéz, messze néz át a kert fáin,
K -ajka zeng a déli ver fényben:
„Csak szeressétek egymást, fi acskáim”.

május 10.  Madarak és fák napja 
  „…évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.” – (Hermann 

Ottó)  Munkássága során többek között  megalapozta a tudományos madárkuta-
tást Magyarországon. 1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az euró-
pai államok a mez  gazdaságban hasznos madarak védelme érdekében.  Apponyi 
 Albert vallás- és közoktatás ügyi miniszter körrendeletben írta el : évente egy 
 napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulók kal a hasznos ma-
daraknak és azok védelmének  jelent ségét meg ismertesse. Egyébként sokfelé 
Retkes  Margit napjának is nevezték, merthogy a gazdaasszonyok szerint az  ekkor 
elültetett retekmag ígérte a legjobb termést. Másutt e napot Legyes Margitnak 
titulálták.

május 12 – 14.    A három fagyosszent: Pongrác, Szervác, Bonifác.
  Az ekkor jöv  fagy a sarjadó vetést, a gyümölcsfák virágait, s az id  el tt szárba  

szökken  zsenge hajtásokat tönkreteheti. A legtöbb növény, mintha érezné, csak 
a fagyosszentek  elmúltával, május közepe után hajt ki. 

 Sok bort hoz a három -ác, Szervác, Pongrác, Bonifác, Ha felh t egyiken se látsz!

május 16.   Nepomuki (Neszepuszi Jánoska) Szent János napja:
  Hidakon, vizek mellett gyakran látható az a barokk szobor, amely egy ujját aj-

kára tév  vagy kezében keresztet tartó papot ábrázol. Nepomuki Szent János, a 
népnyelvben csak Jánoska  csendre int. F ként  vízparti településeken állítottak 
szobrot Jánoskának. Napján körmenetet tartottak: Szent Jánost jártak. A kör-
menetben résztvev k énekeltek, imádkoztak, majd a szobor lábához koszorút 
helyeztek el. Imádkoznak hozzá a szárazság ellen, de árvíz ellen is és hozzá imád-
koznak a szül  asszonyok is.

Húsvét utáni  Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.
50. nap:   Ez az esztend  során egyik legnagyobb ünnepünk a karácsony és húsvét
2016-ban mellett. Ilyenkor meg kell állni egy pillanatra, a nyári munkák el tt
május 15 – 16.   ünnepelni kell!  Erre szolgál a pünkösdi szentlélek  kiáradása, a húsvét utáni öt-

venedik nap. Pünkösd napjára minden felébred.

május 25.   Orbán napja: Szent Orbán a sz l m vel k, kocsmárosok, kádárok véd szent-
je. Névünnepén a régi ember jó id ért könyörg  körmenetet tartott a sz l hegye-
ken. A kádárok, kocsmárosok, sz l termeszt k véd szentje.
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A néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja. Az Orbán-napi hideg a sz l nek árt leginkább, 
ezért sokfelé szobrot emeltek számára, és ezen a napon körmenetben keresték fel. A sz l  termel  
falvak a sz l hegy védelmét és a b  termés biztosítását várták t le. „Söpri a termést a fagy-
gyal” – mondják Topolyán. Baranyában úgy vélik, vigyázni kell, mert Orbán lecsípi a  kukoricát. 
A Muravidéken hallani: „Míg Orbán a kemence hátán ül, addig nem hagyjuk el a nadrágot” – mert 
még rossz id t hozhat.

Ki a Szentlélek?  Isten ereje, egy szent természetű lélek  Istent l.  Mi is  történt 
az apostolokkal e napon? Fejük fölött lángnyelvek  csaptak fel – a Szentlélek 
lángjai – mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, meger sítette szívüket (hitet és 
akaratot adott nekik a feladatukhoz), és különböz  nyelveken kezdtek beszél-
ni, úgy, ahogy a  Lélek szólásra indította ket. Nagy tömeg ver dött össze, nagy 
volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszélnek. 
Mit jelent ez? Ett l a naptól kezdve a Teremt  Atya szavai, üzenetei és Jézus tanítá-

sai minden emberhez szólnak, mindenki számára meghallhatóak, elérhet ek. Jézus tanításait ezentúl 
az apostolok is el tudtak mondani a föld minden népének.

Néhány szó a csíksomlyói pünkösdi búcsúról:

Csíksomlyó a Székelyföld szívében fekszik, gyönyör  hegyes-domdos táj. A csíksomlyói bú-
csú a magyar katolikus hív k által minden év pünkösdkor, több százezer résztvev  jelenlété-
ben megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyó melletti Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közöt-
ti nyeregben. A hagyomány szerint itt megnyílott az ég, és onnan létrát bocsájtott le a Jóisten. 
Ezen juthat el lelkünk Istenhez évr l évre. Ünnep alkalmával e helyen az ég a földdel összeér.
Mit jelent a búcsújárás? Szent helyen, szent id ben (ünnep alkalmával) lelkünk megtisztul, és a Jóis-
tenhez emelkedik, ha szintén imádkozunk Hozzá, kérjük Boldogasszonyunk segítségét. Ehhez azon-
ban oda kell zarándokolnunk a szent helyre, szent id ben.
A nagytemplomba a csíksomlyói Sz z Anya: Babba Mária szobrához zarándokolnak a hívek ezrei évr l 
évre, a Sz zanya áldását kérve további életükre. A ferences rend obszerváns ága által alapított Má-
ria kegyhely templomában van elhelyezve a híres kegyszobor, a sugárkoszorúval övezett Mária, aki a 
földgömbön és a holdsarlón áll, feje körül tizenkét csillagból álló glória. A holdsarlón egy emberarc van. 
Jobb kezében királyn i jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkét szoboralak fejét korona díszí-
ti. A 227 cm-es, aranyozott, festett hársfa szobor eredetileg egy szárnyasoltár központi alakja lehetett. 
Az 1990-es évekre a kegytemplom és a körülötte lév  térség nem tudta már befogadni a több százezerre 
duzzadt búcsúsok tömegét. Ezért 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegy nyergében és azóta oda irá-
nyítják ki a keresztaljákat és a zarándokcsoportokat. Az ünnepi szentmise a szabadtéren zajlik. 

Piros pünkösd volt. Fent a Hegy felett ott lobogtak a szent pünkösdi lángok. Azóta mindig 
így látom népemet: apraja-nagyja vállán súlyos kereszt, járja a Jézushágót. P. Papp Asztrik:  
A Jézushágón (részlet) 1951.
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A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jen  pápa körlevélben buzdítja a hí-
veket, hogy a ferences rend segítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe 
búcsút engedélyezett. A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott összejönni 
ájtatosságnak okából és gyakorta nem sz nik meg Máriát tisztelni. A székely nép Mária-kultusza való-
szín leg régibb id kig megy vissza, a „napba öltözött asszony” már a kereszténység felvétele óta a nép f  
pártfogója és imáinak tárgya lehetett. 1345-ben “a székelyek által legy zött tatárok akként nyilatkoztak, 
hogy ket nem a székelyek gy zték le, hanem a székelyek élén egy nagy lovon ül  és a kezében bárdot 
tartó lovag (Szent László király), aki felett egy gyönyör  koronás szép királyn  (Sz z Mária) lebegett” 

A búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatával függ össze 
amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem (aki római katolikus hitben nevelkedett, majd 
el bb lutheránus, kés bb református hitre tért, halála el tt pedig unitáriussá vált) Csík, Gyergyó és 
 Kászon katolikus lakosságát er szakkal akarta volna unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 
Pünkösd szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratá-
nak. A katolikusok István gyergyóalfalvi plébános  vezetésével pünkösd szombatján gyülekeztek Csík-
somlyón. 

A Tolvajos-tet i (Pasul Vlăhica) ütközet alatt az asszonyok, a gyermekek és az öregek a csíksomlyói 
templomban imádkoztak, kérték Babba Mária (a Sz zanyát ma is így nevezik a csángók) közbenjárását, 
segítségét. A hagyomány szerint legy zik a fejedelem seregét, azóta e gy zelem emlékére rendezik meg 
minden évben a Pünkösdi búcsút.

Felhasznált irodalom: Czárán Eszter: Világnak Virága, Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium

Harangozó Imre: JÉZUSHÁGÓN

„A gyimesbükki csángók pünkösd el tti pénteken gyalog, kereszt, s zászlók alatt  indulnak útnak – 
Gyimesfels lokon a templomban éjszakáznak, s onnan a közép- és fels lokiakkal indulnak szom-
bat reggel együtt Csíksomlyóra. Az egyik esztend n zápor verte ket végig a hosszú úton, s esett 
a  „kerülésnél” is. Az éjszakát a templomban töltötték, s Babba Máriához fohászkodtak – reggelre 
valamennyiük gúnyája megszáradt; pedig, mint mondták, ha otthon áznak eképpen b rig, egy hét is 
kell, amíg bakancs, csizma, s b rgúnya szárazzá lesz. A moldvai csángók a Salvator kápolnában, s a 
kápolna körül virrasztanak. Bent a kápolnában megcsókolják sorba a feszületet és térden, napirány-
ban háromszor körbe járják az oltárt (sokan a meredek Jézus hágón is térden csúszva jönnek fel!). A 
kápolnában és kint is gyertyák száza ég, s eleven hitük... Hajnalban valamennyien a keleti eget nézik, 
várják, hogy fölkeljen az áldott”. Sokan csak nézik a Napot, de még többen látják tüzes aranyában 
a Madarat, s látják, hogy piros rózsaszirmok hullanak alá, a mennyégbe távozott, az Atya jobbján 
trónoló világbíró Krisztus „hét ajándéka” a pünkösdi biztatás. Isten tenyerére emeli ilyenkor a meg-
tisztult szívű embert, a látót, hogy ereje adódjék embernek, magyarnak maradni az ordas id k kímé-
letlen fergetegében is. Babba Mária minden esztend ben körbeszól a világban. Csöndes anyai szavát, 
hogy „gyertek látásomra!” meghallja mind ki magyar; s jönnek a tengerentúltól, Európa országai-
ból, s jönnek a kárpátaljaiak, a felvidéki keresztaljak és Csíksomlyón találkozik a bánáti testvérünk 
a burgenlandival, de ott vannak a csonka hazából is egyre többen, nemcsak a katolikusok, e szenthe-
lyen együtt az erdélyi magyarokkal, s a székely és a csángó hűséges népével. Mária, aki Szent István 
fölajánlása okán örökös királynéja a Kárpát-hazának a tér e magasztos helyén összegyűjti a népét 
minden pünkösdön - Isten akaratából Trianon gyalázata fölé emeli nemzetét.”               Molnár V. József
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A punkosdi unnepkor. . . . .. . . .

Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvétot követ  negyvenedik nap. Nevét 
onnan kaphatta, hogy az Egyház a húsvét környéki, évi egyszeri kötelez  áldozás határidejéül valami-
kor ezt a napot adta meg. Sok templom búcsúnapja.

Pünkösd: Id pontja változó, mert a húsvét utáni 50. napon tartják. Mozgóünnep, mely május 10-e és 
június 13-a között kell legyen.  Az egyház születésnapja, a Szent lélek eljövetelének ünnepe az egyház 
tanítása szerint, liturgikus színe a piros, természetes jelképei zöld ág és a rózsa.

–  pünkösdi királyválasztás: Valamilyen ügyességi próbával választották. 
Európa  jelent s részén a középkor óta megrendezik a pünkösdi királyválasztást.

– pünkösdikirályné-járás
– pünkösdölés

Szentháromság napja: Pünkösd utáni vasárnap. Kultusza a barokk korban teljesedett ki. Számos 
szobrot állítottak tiszteletére, sok helyen pedig a templom búcsú napja. 

Úrnapja: mozgó ünnep, a Szentháromság vasárnapját követ  csütörtök. Ezen a napon az egyház újra 
megünnepli az Utolsó vacsora misztériumát, minthogy erre a nagyheti gyász miatt nem volt igazi alka-
lom. Az Úrnapját (Corpus Domini) a 13. század óta ülik meg. Az egyház szándéka szerint ez az ünnep azt 
hangsúlyozza, hogy Jézus mennybemenetele után is a hívek között maradt az Oltáriszentség képében. 
Mindenütt körmeneteket tartanak. Körbehordozzák az Oltáriszentséget, a négy égtáj szerinti, zöld ágak-
kal, virágokkal díszített alkalmi oltároknál megállnak, imát mondanak. A vallásos körmeneteket - különö-
sen a középkorban - nagy vigasságok követték. Krónikások jegyezték fel, hogy 1501-ben, a budavári úrnapi 
ünnepségen a f tér díszes szök kútjából bor folyt, s mindenki ihatott bel le kedve szerint. A népi hitvilág a 
Szentség körülhordozásának a gonoszt, a betegséget, a természeti csapásokat el z  varázser t tulajdonít.
A magyar nyelvterület katolikus vidékein e napon koszorút fonnak virágokból, elviszik a templomba, 
megszenteltetik. A tornácra, az ajtó fölé akasztják az úrnapi koszorút. Ha jön „a nagy id ”, három szál 
virágot kihúznak a koszorúból, és egyesek t zben, mások szentelt gyertya lángjában égetik el, a hamu-
ját a védend  termény földjébe, a sz l  négy sarkába elássák. A Balaton-felvidéken az úrnapi körmenet 
sátrának növényeit hazavitték és kis kereszt alakba összekötve a sz l terület négy sarkára szúrta a 
sz l s gazda, ezzel is bekertelve, védve a szentelmény erejével a sz l területét és a sz l termését.

A kislányok, legények falufeljáró köszöntése a pünkösdölés, mely eredetileg a  lányok, kés bb a gyer-
mekek szokása. Sokszor a pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol 
lakodalmi menetet menyasszonnyal és  v legénnyel.

A kislányok, legények falufeljáró köszöntése a pünkösdölés, mely eredetileg a  lányok,  kés bb a gyerme-
kek szokása.  Sokszor a pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol 
lakodalmi menetet menyasszonnyal és v legénnyel. 

Ez a szokás hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz (néhol azt nevezik pünkösdölésnek), de ez els sorban 
adománygy jtésre szolgált. A gyerekek, vagy fi atalok csapata énekelve, táncolva végigjárta a falut, s 
adományt gy jtött.  A házról házra járó csoportok bekéredzkedés után szavalnak, énekelnek, táncol-
nak, átveszik az adományokat, majd ismét táncra perdülnek. Ez a szokás hasonló a pünkösdi király-
néjáráshoz, de ez els sorban adománygy jtésre szolgált. Énekes-táncos adománygy jtés jelleg  nép-
szokás a pünkösdölés, mely f ként az Alföldön ismert. Eredeti formájában lányok és legények, újabban 
gyermekek vettek részt benne. Házról házra jártak a faluban. 3 típusa volt.
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1.  Királyn  a f szerepl , a falubéli kislányok közül választották. Ünnepi ruhába volt felöltözve,  
mellette király is szerepelt. A „királyn ” feje fölé kend b l sátrat formáltak a többiek, így járták 
sorba a falu házait, ahol rózsát, virágot hintettek az udvarra. Köszönt t mondtak, mely tulaj-
donképpen a termékenységvarázslások sorába tartozik. Énekeltek, táncoltak, adományként 
pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány fi llért kaptak. Az ismert dal alapján néhol „ma vagyon-
járásnak” is nevezték a pünkösdölést.

   „Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja, holnap lesz, holnap lesz a második napja. 
Jól meg kössed,jól meg kössed a lovadnak száját, ne tapossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát.”

2.  Gyakran a pünkösdöléskor a lakodalmas menetek mintájára menyasszony és v legény vonult a 
kíséretével házról-házra. El fordult, hogy a v legény szerepét is lányok játszották el, természe-
tesen  fi únak való ruhadarabokba öltözve. Az egyik kislány kosarat vitt magával, abba gy jtöt-
ték az adományokat.

3. A harmadik változatban nincs is f szerepl .
     A pünkösdölés szövegelemei rendkívül változatosak: népszokás-, népdal-, gyermekjátékszöve-

gek és dallamok kapcsolódnak egymáshoz. Területi egységként találunk hasonló szövegössze-
tételeket. A változatosság valószín leg a szokás táncos jellegéb l adódott.

„Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja 
Holnap lesz, holnap lesz a második napja. 
Andreás, bokrétás feleséges, jó táncos, 
Jól megfogd, jól megfogd a lovad kantárját, 
ne tipesse, ne tapossa a pünkösdi rózsát.”

András nevét a kutatók II. András (Endre) királlyal azonosítják. Sebestyén Gyula szerint a gyermek-
játék-szövegekben el forduló Szent Erzsébet és András között összefüggés lehetett. Ezt azonban cáfolja 
az a tény, hogy Szent Erzsébettel kapcsolatos szövegelemek csak a Dunántúlon és gyermekjátékszöve-
gekben fordulnak el , míg András neve kizárólag az alföldi pünkösdöl kben. Ezekben a pünkösdöl k-
ben kevés az egyházi rítus vagy szövegelem, szemben a dunántúli pünkösdi királynéjárással.

Pünkösdi királyné-járás

A lányok termékenységvarázsló ünnepi köszönt je. Csoportosan házról-házra járnak. A legkisebb, 
legszebb köztük a pünkösdi királyné. Énekelnek, jókívánságokkal köszöntik a ház lakóit, adomá-
nyokat gy jtenek. Az udvarba lépve a kísér  lányok kend t  feszítenek a kiskirályné feje felé, és 
énekelnek.

„Elhozta az Isten piros pünkösd napját. Mi is meghordozzuk királyné asszonykát” stb.

Ezen kívül leggyakrabban a következ  négy szövegelem kapcsolódik hozzá:

„Jácintus, jácintus, tarka tulipánus. Hintsetek virágot az isten fi ának. 
Nem anyámtól lettem, rózsafán termettem, piros pünkösd napján, hajnalban születtem. 
Öreg embereknek csutora borockot, öreg asszonyoknak kemence kalácsot, 
Ifjú legényeknek szegfübokrétájuk, ifjú leányoknak rózsakoszorújuk…” 

Az éneklés befejeztével felemelik a királynét és ezt kiáltják; „Ekkora legyen a kendtek kendere”.
Pünkösdölés egyik formájában király és királyné is szerepel. Résztvev i lányok és fi úk vegyesen. 
A fi atalok lakodalmas menet mintájára vonultak. Egyes helyeken nem voltak megkülönböztetett 
szerepl k. A szokásnak jellegzetes dallamai voltak.

„A pünkösdnek jeles napján”, „Mi van ma, mi van ma piros pünkösd napja”;  „Andreas,  bokrétás”; 
„Jól megfogd, jól megfogd” Palóc vidéken elterjedt dallam a „Mimi-mama mi van ma, piros 
 pünkösd napja, holnap leszen, holnap leszen a második napja.” Emiatt a szokást „mimimamázás-
nak”hívják 
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Pünkösdi királynéjárás

A lányok termékenységvarázsló ünnepi köszönt je. Csoportosan házról-házra járnak. A legkisebb, 
legszebb köztük a pünkösdi királyné. Énekelnek, jókívánságokkal köszöntik a ház lakóit, adomá-
nyokat gy jtenek. Az udvarba lépve a kísér  lányok kend t  feszítenek a kiskirályné feje felé, és 
énekelnek.

„Elhozta az Isten piros pünkösd napját. Mi is meghordozzuk királyné asszonykát” stb.
Ezen kívül leggyakrabban a következ  négy szövegelem kapcsolódik hozzá:
„Jácintus, jácintus, tarka tulipánus. Hintsetek virágot az isten fi ának. 
Nem anyámtól lettem, rózsafán termettem, piros pünkösd napján, hajnalban születtem. 
Öreg embereknek csutora borockot, öreg asszonyoknak kemence kalácsot, 
Ifjú legényeknek szegfübokrétájuk, ifjú leányoknak rózsakoszorújuk…” 

Az éneklés befejeztével felemelik a királynét és ezt kiáltják; „Ekkora legyen a kendtek kendere”.
Pünkösdölés egyik formájában király és királyné is szerepel. Résztvev i lányok és fi úk vegyesen. 
A fi atalok lakodalmas menet mintájára vonultak. Egyes helyeken nem voltak megkülönböztetett 
szerepl k. A szokásnak jellegzetes dallamai voltak.

„A pünkösdnek jeles napján”, „Mi van ma, mi van ma piros pünkösd napja”;  „Andreas,  bokrétás”; 
„Jól megfogd, jól megfogd” Palóc vidéken elterjedt dallam a „Mimi-mama mi van ma, piros 
 pünkösd napja, holnap leszen, holnap leszen a második napja.” Emiatt a szokást „mimimamázás-
nak”hívják 

Az ének végén „Ekkora legyen a kendtek kendere” szöveg  szerencsekívánó mondóka kíséreté-
ben emelik magasra a kiskirálynét. Kapcsolódhatnak még hozzá adománykér  formulák és f ként 
gyermekjátékdalok. A pünkösdi királynéjárás dalainak másik nagy csoportját egyházi énekek al-
kotják. 

Legfontosabb: „A pünkösdnek jeles napján, szentlélek isten küldötte…” Ez már az 1675-ös Canthus 
Catholiciben is „régi ének” jelzéssel szerepel. A pünkösdi királynéjárás egyes változataiban csak 
az egyházi ének szerepel, míg másokban kiegészül az adománykér  formulával, búcsúzó verssel, 
de ez a játék menetén mit sem változtat. Általában szerepelnek bennük az „A pünkösdi rózsa, 
Én kicsike vagyok, Királyné pálcája” kezdet  énekek.

A királyné éneke ez: 

Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok, mégis az Istennek dicséretet mondok. 
Gyönge vessz  vagyok, Mindenfelé hajlok Szüleim kertjébe Most nyílni akarok.
Nem anyától lettem, Rózsafán termettem, Piros pünkösd napján Hajnalba’ születtem.

A zöldághordás egyik jeles id pontja pünkösd

A pünkösdi id szakban jellemz  szokás a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az ajtók fölé, a 
szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat t ztek. Az si termékenységva-
rázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe t zött 
zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégverést l, a kártev kt l. 

Lányok kapuzós, körtáncos játékai jellemz ek erre az id szakra. Énekelve, kapun átbújva és kaput 
tartva járják végig a falut. Ekkor a falu tágasabb helyén gy ltek össze a fehérbe öltözött lányok. 
A szokás lényege, hogy a leányok zöld ágakkal vagy virágokkal vonulnak végig a falun. Két nagyobb 
lány kaput formál, a többiek átbújnak alatta, s közben énekelnek. Dalolva járják végig a falu utcáit, 
átbújva a „kapun”.
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Törökbasázás, borzakirály, rabjárás:

Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak ezek a játékok jellemz ek pünkösdkor. Egy kisfi út 
szalmával kitömött nadrágba öltöztettek társai, török basát utánozva. Házról házra kísérték, az 
udvarokon pedig pálcával ütötték, hogy ugráljon. Pénzt és tojást kaptak cserébe. 

A pünkösdi rabjárók szintén fi úk, akik a lábuknál összeláncolva mentek a lányokhoz körbe a 
faluban, azzal a kéréssel, hogy „Segéljék ezeket a szegény katonarabokat.” Persze, k is ajándékok-
kal tértek haza.

A borzajárás során körbekísértek a falun egy fi út, akin bodzából készített köpeny volt. Házról 
házra jártak.

Egyéb szokások: A lányok búzavirágból és pipacsból fontak koszorút, a legények  meg hajnal-
ban pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, aki tetszett nekik, és el kellett hozniuk 
a lányok fonta koszorút. Az udvarolni akaró legény egy ünnepi ruhába öltöztetett kislánnyal egy 
letakart tálat – közepén koszorúra font kaláccsal és borral – küldött a kiválasztottjának, és ha a 
lány fogadta az udvarlást, akkor egy hasonló tállal küldte vissza a kislányt. A Sárközben ladikáztak, 
kalinkáztak: az udvarló díszes evez t adott a választottjának ajándékul és zöldágakkal díszített 
csónakban eveztek együtt. Egykor házasságok köttettek egy-egy felejthetetlen zenés-dalos ladiká-
zás után. F leg, ha az udvarló az eladósorban lév  leányt arra is megkérte, hogy hozza magával az 
alkalomra díszesen kifaragott evez jét

Táncmulatságok:

A pünkösdi táncmulatságok összefüggésben voltak a pünkösdi királyválasztással. Pl.: a  Nyitra 
 megyei falvakban: a szomorú pünkösdi király vezetésével jártak a legények adományt  gy jteni, 
amit azután elmulattak. A magyar nyelvterületen mindenütt kedvelték a pünkösdi bálokat. 
Pl.: Kalotaszegen háromnapos táncot rendeztek.

Párválasztó, udvarló szokások:

Udvarlással, párválasztással kapcsolatos szokások is kapcsolódnak pünkösdhöz. Pl.:a sárközi  Szeremlén 
a legény díszes evez t adott a választott lánynak, és a zöld ágakkal feldíszített csónakon pünkösd más-
napján ladikázott a szerelmespár. Topolyán a lányok búzavirágból, pipacsból koszorút fontak. Verse-
nyeztek, ki készül el hamarabb.A legények pünkösd hajnalán pünkösdi rózsát csempésztek annak a 
lánynak az ablakába,  akinek udvarolni szerettek volna. 

A fehérvasárnaphoz kapcsolódó mátkázás, komálás az egynem ek  barátságkötésér l szólt. A pünkös-
di mátkatál küldés: a legény küldött egy kislányt ünnepi ruhában, ki a fején koszorúval vitte a tálat, 
melynek  közepén koszorúra font kalács és egy üveg bor volt kend vel letakarva. Ha tetszett a lánynak 
a legény, hasonló tállal viszonozta. A küldönc fi zetsége néhány krajcár volt.

Pünkösdi királyválasztás:

A pünkösdi király- vagy királynéválasztás Európa-szerte elterjedt szokás volt. A pünkösdi király-
választásról a középkor óta vannak adataink. Versengés útján választották (lóverseny, bikafékezés, bot-
húzás, kakasütés), hogy a falu legényi közül ki az, aki egy évig ingyen (vagyis a falu költségére) ihat a 
kocsmában. Hatalma néhol egy napig, de gyakrabban egy évig tartott. A közmondás is ismert: „Rövid, 
mint a pünkösdi királyság.”A cím különös el jogokkal járt. Büszke visel je ingyen ihatott a falu kocs-
májában, külön meghívás nélkül részt vehetett a lakodalmakon, mulatságokban, kortársai kötelessége 
volt minden ellenszolgáltatás nélkül rizni a jószágait. A szokásnak Jókai Mór Egy magyar nábob cím  
regényében is emléket állít.
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 Pünkösdkor a legények, fi atal férfi ak er t, ügyességet, gyorsaságot követel  
versengés keretében döntötték el, ki közöttük a legrátermettebb. A többnyi-
re  lóversennyel vagy más ügyességi próbával választott pünkösdi király 
hatalma maximum egy évig tartott. 
Egy XIX. századi szokásgy jtemény részletesen közöl egy lovasversennyel tör-
tén  pünkösdi királyválasztást a Dunántúlról. A gy ztest és lovát virágokkal 
és szomorúf zágakkal borították be. „Egy évig azután t nevezik  pünkösdi 

királynak. Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami üres czím. Járnak emellé hatalmas kiváltságok. 
A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocs-
mában ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fi zeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai rizni, 
s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkös-
di király egy álló évig.”

A múlt századihoz hasonló módon választottak pünkösdi királyt Pusztaszemesen még az 1940-es 
években is. A gy ztest és lovát virággal borították. Végigvágtatott az utcán, tíz-húsz f  lovas kísérte. 
A lovak nyakán cseng  csörg  volt, kanászostorral durrogtattak, rikongattak, kurjongattak. A pünkösdi 
 királyjelölteknek 5–6 kilométeres távon kellett lovagolniuk, fejükön félig telt borosüveggel táncolni 
úgy, hogy a teremben méterenként borosüvegek voltak letéve. Akinek sikerült, az lett a pünkösdi király. 
Néhol a lovasversenyt tekézés és birkózás egészítette ki. A versenyek gy ztese lett a pünkösdi király. 
Pünkösd volt a legényavatás ideje: A bálteremben aztán letettek egy csokor pünkösdirózsát a padlóra, 
azon kellett áthajolnia, és a legények sorra rácsaptak a fenekére. Azután annyit ihatott, amennyit bírt. 
Majd a legényavatás következett, mely szintén veréssel járt. A legényavatás lényege az volt, hogy 
ett l kezdve udvarolhatott, járhatott kocsmába meg bálba.

A pünkösdi királyválasztásnak is – mint a legtöbb népszokásnak – van gyermekjáték-változata: 
a fi úgyerekek gallyakat dugdostak le a porba, két fi út befogtak lónak és hajtották a gallyak között és 
körül, miközben énekelték a „Mi van ma, mi van ma…” kezdet  jellegzetes pünkösdöl  éneket. A múlt 
századi adatok még szólnak pünkösdi király- és királynéválasztásról nagylányok és legények köréb l. 
A palócoknál a legények külön egy királyt, s a leányok is egy királyn t választottak  A 20. században a 
pünkösdi király- és királynéválasztás már csak a gyerekek, kisebb lányok körében volt ismert.

Tánczos Erzsébet írása

2.  Jobb lett volna nekem soha nem születni.
Jobb lett volna nekem soha nem születni.
Mint sem az életben, ezerszázhuszonötben,
Katonának lenni.

3.  Katonává lettem, de nem kevélységb l.
Katonává lettem, de nem büszkeségb l.
Szolgálom a császárt, els  republikát,
Nagy kénytelenségb l.

A pünkösdi harmatról azt tartották, hogy az – ha azzal mosakodnak – el zi a szepl t és szebbé 
varázsolja a lányt. Szemfájás és kelés ellen rózsaharmatot ajánlottak, néhol meztelenül szedték 
a harmatot. Néhol azonban a lányok a Tiszában fürödtek meg, hogy a betegség elkerülje ket, 
 közben, nehogy rontást kapjanak, nem beszéltek és miután kijöttek a folyóból, a füzek lombjai 
alatt fésülködtek meg. A pünkösdi rózsát a mosdóvízbe szórták, mert ha abban fürdenek, akkor 
egészségesek lesznek. 
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A pünkösdölés minden formájára jellemz  az adománygyűjtés. Pünkösdi népszokások még a 
„hesspávázás”, „törökbasázás”, „rabjárás”. Ezen a napon volt szokásban leginkább az Alföldön a 
pásztorok megajándékozása. A gazdák kaláccsal, borral kínálták a pásztorokat. Az ünnephez kap-
csolódnak id járás-, és termésjósló hiedelmek is. Csíkban úgy tartották, ha ilyenkor esik, jó termés 
várható. Bodrogban viszont az a mondás járta: pünkösdi es  ritkán hoz jót. Szokás volt zöld ágakat 
tenni az istállókra, a házakra, kerítésre a gonosz szellemek ellen. A pünkösdi népszokásokban ke-
verednek a keresztény illetve az si pogány, ókori (római) elemek. 

A komatál küldése általában egynem , ritkábban különnem  fi atalok barátságának megpecsé-
telése. A komatálat küld k egymást testvérré fogadták, sírig tartó barátságot kötöttek, s ezután 
magázták és komának, a lányok pedig mátkának nevezték egymást. 
Az ország egyes vidékein a komázás fehérvasárnaptól Szent Iván-napig terjed  id ben bár-
milyen tavaszi ünnepre eshetett. Gyöngyösön a századfordulón pünkösdkor a legények kedvesük-
nek küldtek mátkatálat. Néhány Baranya megyei községben nem komatálat, hanem szépen feldí-
szített  „komafát” cserélgettek a leánykák. 
A mátkatálat személyesen illett vinni a megajándékozottnak, aki ha elfogadta a barátságot, 
ugyanezt a tálat kaláccsal, süteménnyel, gyümölccsel megrakva, hímzett kend vel letakarva  küldte 
vissza. A komatál tartalma tájanként változott, de nem hiányzott bel le a kalács és kis üveg ital. 
A komatál átadása énekelt, mondott köszönt  kíséretében történt.

Komatálat hoztam,
Fel is koszorúztam,
Koma küldte komának,
Hogy váltsa ki magának.
Ha nem váltja magának,
Küldje vissza komának.

Szentmihályhegyen:
Mátka, mátka, mátkálunk,
Éltül, holtig, kiskarácsony 
napig.
Ha megcsalsz, ha megversz,
Mégis mátkák leszünk.

Göcsejben:
Mátka, mátka, mátkálunk,
Száz esztendig szánkálunk.

Baranya megyében a komatálat 
viv  ezt mondta:
Komatálat hoztam,
Meg is aranyoztam.
Szűz hozta szűznek,
Koma hozta komának,
Ha nem tetszik komának,
Hazaviszem azon az úton, 
amelyiken hoztam.

Pünkösd ünneplésében fontos szerepet játszanak a virágok, els sorban a pünkösdi rózsa, a rózsa, 
a jázmin és a bodza. A pünkösdi királyné fejét általában rózsakoszorú díszíti, egyes változatokban 
rózsaszirmot hint maga körül. Lehetséges, hogy a pünkösdi rózsa és a pünkösdi énekekben szerepl  
Szent Erzsébet kapcsolatban állott Szent Erzsébet tiszteletével és a rózsacsodával.

„Nem anyától lettem, rózsafán termettem, szép piros pünkösdnek napján harmatból születtem…“ 
(népdal) szól a nóta arról, hogy: a lányok hajnalban kimentek és harmatban esetleg a patak vizében 
megmosdottak, hogy egész évben szépek legyenek. Pünkösdi rózsát szoktak a mosdóvízbe szórni, hogy 
egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarol-
ni akartak. A lányok ezen a napon piros ruhába öltöztek és a hajukba piros pántlikát fontak - lobogósra 
hagyva - hogy a szél jobban fújja. A templomban sok helyen a Szentlélek jelképeként fehér galam-
bokat engedtek szabadon. Nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek pünkösdkor a házakra, az 
istállókra, hogy távol tartsák t lük az ártó, gonosz szellemeket. A népszokásokban els sorban a termé-
kenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál.

Pünkösdi jelképek

 bodzabokor pünkösdi rózsa jázmin fehér galamb,
    a Szentlélek jelképe
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A Szentlélek jelképe a középkorban a Szentlélek eljövetelét megel z  szélzúgást kürtökkel, harso-
nákkal utánozták, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették vagy pedig ég  kócokkal 
szimbolizálták, amiket leeresztettek a templom padlásteréb l a hívek közé.

Pünkösd ételei: 

A Pünkösd hagyományos étele a rántott csirke és az idei liba uborkasalátával. Juhtartó gazdák nál szo-
kásos a pünkösdi bárányból való ételek készítése, pl. báránysült, bárány paprikás. Egyes helyeken édes 
tésztákat ettek, hogy sárga legyen a kender, s a tésztákat friss gyümölccsel – eperrel, cseresznyével – 
töltötték meg. A tojásrántottának mágikus hatást tulajdonítottak (a tojás termékenységszimbólum). A 
bodza leveléb l és virágából f zött szörpnek, teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítot-
tak. Pünkösdkor a paraszt családoknál is  ünnepi ételek kerültek az asztalra. Egyébként húst ritkábban 
ettek, de a juhtartó vidékeken nem csak húsvétkor, hanem pünkösd napján is fogyasztottak bárányt, 
birkapörköltet. Máshol inkább marhahús, baromfi  került az asztalra. Nem juhtartó vidékeken az ünnep 
hagyományos étele a rántott csirke és az idei liba uborkasalátával volt.

Idei libasült: 3 kg tisztított, bontott liba, 1,5 dkg só, 3 g majoránna, 1 csokor petrezselyemzöld,
80 dkg f tt burgonya. A liba zsírzóját és gégéjét szedd ki, majd dörzsöld be sóval és majoránnával, 
tedd bele a májat és a petrezselyemzöldet. A zsírréteget vagdosd be, majd tedd tepsibe és rakd 
körbe a feldarabolt burgonyával. Miközben sütöd, locsold s r n. Amikor kész, a májjal együtt 
 szeleteld fel, és tálald a burgonyával együtt.

Meggyes lepény: 60 dkg liszt, 20 dkg vaj, 2 tojássárgája, 3 dl tejföl, 1 citrom, 5 g só, 10 dkg 
porcukor, 1 vaníliás cukor, 2 dkg éleszt , 1 tojás Töltelék: 1,5 kg magozott meggy, 15 dkg cukor, 
1 citrom, 1 vaníliás cukor, 12 dkg dió

Dolgozd össze a lisztet a vajjal, a tojássárgájával, a tejföllel, a citrom reszelt héjával, a sóval, a 
porcukorral, a vaníliás cukorral és az éleszt vel. Oszd két részre, majd tedd h t be. A meggyet 
szórd meg cukorral és vaníliás cukorral, valamint a dióval és a citrom reszelt héjával, majd keverd 
jól el. A tésztából két lapot kell nyújtanod, és az egyiket félig megsütnöd. Ezt borítsd be a lesz rt 
meggyel és tedd rá a másik lapot. A tetejét kend meg tojással, majd süsd közepes h mérsékleten. 
Porcukorral szórva tálald.

Ballada:

Nem anyától lettem,
Rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján
Hajnalba születtem.

Ki akkor születik,
Szerencséje nincsen,
Én akkor születtem,
Szerencsétlen lettem.

Kerülj, szívem, kerülj,
Kertem alján kerülj,
Ott es csak úgy kerülj:
Búval meg ne merülj.

Fekete ja holló,
Gyászt visel magáér’,
Én is gyászt viselek
A régi rózsámér’.

Szállj le, holló, szállj le,
Gyászos ablakomra,
Hogy írjak levelet
Mind a két szárnyadra.

Egyiket apámnak,
Másikat anyámnak,
Harmadikat írom
A régi rózsámnak.

Rózsám, édes rózsám,
De sok ennyi id ,
Hogy telik el búval,
Annyi gyászesztend ?

Nyárba nyíl a szegf ,
S a sok piros rózsa,
Nem tudnálak, rózsám,
Felejteni soha.

Hogyha tudnád, rózsám,
Mennyit sírok érted,

Mindig magam el tt
Látom a te képed.

Nem tudnálak, rózsám,
Soha megátkozni.
Nagy átok van rajtam:
Mér tudlak szeretni?

Hosszú az éccaka,
Nincs ki elaludja,
Bánatos a szívem,
Nincs ki vigasztalja.

Sokan elalusznak,
Víg álmokat látnak,
Csak az én szemeim
Párnákat áztatnak.

Fúvom az éneket,
De nem jó kedvemb l,
Mert a bú fúvassa
Szomorú szívemb l.
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Majusi nepszokasok. .

Május Hagyomány, népszokás Id jelz , emlékeztet

  1. Hagyomány: 
Májfa-állítás (néhol Szent-György nap-
ján, Húsvétkor vagy Pünkösdkor).

Népszokás: Nagyvásár. Leányok-legé-
nyek határjárása, batyuzása, vígassága. 
Dologtiltó és vendégjáró nap.

Ébreszt : 
Ébredj leány itt a májfa! Már a tiéd, vigyázz rája! 
Tojásokkal díszítgessed, kend ddel is megjelöljed! 
Vigyázz legény, ne aludjál! Napkeltéig fenn maradjál! 
Mert májfádat, ha letörik, kedvesedet elszeretik. 

  2. Népszokás:
Halvásár. Tavaszi halászidény vége. 
Halászok, pákászok fél-ünnepe. Fogási 
tilalom Vid napjáig. Üres nap.

Id jelz : 
Ha es s volt április, olyan lesz majd május is.

Es váró: 
Máji es  sokat ér, nem adnám én, aranyér’. 
Meleg es  – nagy termés, Hideg es  – zöldülés.

  3. Népszokás:
Nemez és posztókészít k, díszít k 
fél-ünnepe. Betegek, id sek meglátoga-
tása. Vet - és term nap.

Vetésjelz :
‘Mit vetettél Áprilisban, elvetheted még Májusban. 
Februári már felmagzik, márciusi rágósodik.

  4. Népszokás:
Kovácsoknak, fazekasoknak dologtil-
tó. Árkok takarítása, vizek elvezetése. 
Szerelmi varázslónap.

Fohász: 
Dicsértessél, ó áldott T z! 
Melegítsd fel testemet! Élénkítsd meg elmémet! 
Lobbants bennem szerelmet! 
Töltsd örömmel lelkemet!

  5. Népszokás:
Nagyvásár. Szerszámok,  felszerelések 
beszerzése. 
Áldomás, vígasság. 
Term - és vásárnap.

Fohász: 
Égi Isten! Adj b séget! Öntözd meg a földeinket! 
Töltsed meg a vizeinket! Telítsd meg a kútjainkat! 
Hallal telítsd tavainkat! 

Szállásoló:
Nyári szállást megtekintsed, nyárid re felkészítsed! 
Nyéket, tet t, igazítsad, szakadt falat betapasszad! 
Hajlékodat takarítsad, falat mésszel lemázoljad! 
Kemencét, ‘ki rendben tartja, tüze annak meghálálja. 

  6. Népszokás:
Májfát állító legény meghívása. Májusfa 
kimuzsikálása, kiéneklése (bontása). 
Családi, term nap.

Fohász: 
Új Nap, fényes Nap! Adjál nekünk szép id t, 
száraz földnek jó es t! Gyümölcsökre meleget, 
gabonából eleget! 
Úgy legyen!

  7. Népszokás:
Májfa elégetése. Ha a legény nem tet-
szett, akkor szemétre dobása. Tisztító, 
vet - és term nap.

Vetésjelz : 
Május hónak eleje, 
palántázás ideje.
Babot most jó helyre vetni, 
virágokat átültetni.

  8. Népszokás:
Kondások felvétele, 
megvendégelése. Állatok számba-
vétele, kihajtása. Gyógyító- és 
 termékenységvarázsló nap.

Begyűjt : 
Kökényvirág, ibolya, tüd f  és kamilla!
Árnyékban jól szárítva, gyógyítóknak aranya!
Beteg bels t kúrálja, gyenge tüd t gyógyítja. 
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Május Hagyomány, népszokás Id jelz , emlékeztet

  9. Népszokás: Kerti munka.  Gazolás, 
 kapálás, vetés, palántázás. 
 Komposztálás. Id jósló, zárt nap.

Id jelz : 
Szivárványnak kapuja, id járást jósolja. 
Jó id  lesz, ha magos – de elromlik, ha lapos.

10. Népszokás:
Baromfi , tojás, nyúl nagyvására. 
 Családi vacsora, emlékezés sökr l. 
Vetés- és term nap. 

Vetésjelz : 
Pohán, köles – vetést várja, elkel télen a konyhára. 
Cirok is most vethet , jól jön még az új sepr . 

Emlékez : 
Vetés után, estebédnél, eleidre emlékezzél!
Asztalf re nékik rakjál, húst és lepényt nékik hagyjál!

Segítségül t lük kérjed, hogy eredjen a vetésed!
Estebédnek végeztével, küld el ket békességgel!

Tányérjukat éjszakára, tedd ki házad udvarára!
Asztalf jén gyújtsál gyertyát, 
hogy elvigye lelkek nyomát!

11. Népszokás: 
Talaj menti fagyra felkészülés. 
Füstöl k, t zrakások telepítése. 

rzés. Zárt, felkészül  dolognap.

Fohász: 
Teremt , adj es t!  
Lovamnak legel t, nyájamnak ehet t! 
Családnak betev t, magamnak szeret t!

12. Népszokás:
Fagy esetén füstölés. Másnapi  éjszakai 
fagyra felkészülés. rzés. Zárt, veszé-
lyelhárító, id jósló nap.

Id jósló: 
Pongrác, Szervác, Bonifác – ha eljönnek, hideg ráz. 
Zsófi a még lehet gyász – Orbán fagya se vigyáz. 
De ha három „ác” fagyos – nyári gyümölcs lesz bajos.

13. Népszokás:
Fagy esetén füstölés. Éjszakai  fagyra 
felkészülés, füstöl k telepítése.  rzés. 
Borjósló nap.

Termésjósló: 
Szerváctól, ha nem hoz fagyot 
– nem kell félteni a borod.

14. Népszokás:
Bocsánatkér k és vezekl k segítése. 
Éjszakai fagyra felkészülés. rzés. 
Békül  és id jelz  nap.

Hármasjósló: 
Pongrác, Szervác, Bonifác 
– sok bort hozhat három „ác”! 
Ha nincs felh  az égen – füstöljetek az éjjel! 
De ha es  csepereg – közeleg már a meleg

15. Népszokás:
Készül dés nyári munkára. 
Gyógyfüvek szedése. Lelki bajok 
kezelése. Tisztálkodás. Zárt dolognap.

Fohász:
Adj Teremt  meleget, f nek-fának levelet!
Ég kapuját nyissad ki, melegedet ereszd ki!
Zárjad be a hideget! Fáztunk mi már eleget…

16. Népszokás:
Halászok, pákászok,  vízi-molnárok, 
 révészek ünnepe. Közös javítás, 
 áldomás. Gyógyító nap.

Javallat: 
Friss csalánból f tt leves – vízkórt, lobot helyre tesz. 
János csalán csípése – köszvény jó enyhít je. 

17. Népszokás: Kerti munka. 
Gazolás, kapálás, vetés, palántázás. 
 Komposztálás. Termésjelz  nap.

Fohász: 
Adj Ég – es t eleget! Termésünknek életet!
Hogy mez ink n jenek, Hogy barmaink éljenek!



70

Május Hagyomány, népszokás Id jelz , emlékeztet

18. Népszokás:
Kerti munka. Gazolás, kapálás, vetés, 
palántázás. Virágok ültetése. Másod-
vet  nap.

Ráolvasó: 
Ne nyúlánk légy – hanem kövér! 
Ne puha légy – hanem kemény!
Ne szép legyél – de zamatos! 
Ne légy rágós – hanem omlós!
Ne légy kicsi – hanem nagy! 
Növekedjél, míg nem fagy!

19. Népszokás: Kovácsok, lakatosok, 
 fémm vesek kirakodó vására és 
 fél-ünnepe.  Id jósló nap.

Id jelz : 
Hogyha szomjas Ivó hete 
– száraz, fényes sz szürete

20. Népszokás: Sz l  kapálása, karózása, 
kötözése. Hiányzó t kék pótlása, bujta-
tás. Id jelz  nap.

Id jelz : 
Gomba, hogyha férges, 
Telünk lesz ínséges.

21. Népszokás:  Száraz id ben széna 
 kaszálása. Es ben bor kezelése (máso-
dik fejtés). Zárt, üres dolognap.

Csízió: 
Málna, piszke, szamóca, új gyümölcs a hasunkba! 
Pálinkája torkunkba, betegség a pokolba!

22. Népszokás: 
Kerti munka. Gazolás, kapálás,  vetés, 
palántázás. Termések  szedése.Vetés- és 
termésjelz  nap.

Vetésjelz : 
Édeskömény, lestyán, zsálya – rozmaring és majo-
ránna. 
Jó id ben, ‘ki most veti – szre étkét ízesíti.

Id jelz : 
Ha estéje h vös-ködös, zöldségeknek igen üdvös. 

23. Népszokás:Lovas-szemle és 
versengés. Legénybandázás, próbák, 
beavatás, áldomások.
Id jósló nap. 

Id jelz : 
Es , ha port elveri, Orbán fagyát gyengíti. 
De ha száraz az id , kell a kerti füstöl .

Szemle: 
si mustra emlékére, tülök szólít versengésre. 

Aki legény oda gy ljék, er t ‘s fortélyt összemérjék. 
Fokosával párbajt vívni, karikással célra ütni. 
Pányvát dobva szilajt fogni, majd sz rijén lovagolni. 
Aki próbákat kiállta, bocsájtatik a kocsmában. 
Hol kártyáznak, ujjat húznak, legénybírót választanak. 

24. Népszokás: 
Éjszakai fagyra felkészülés. 
Füstöl k, t zrakások telepítése. rzés. 
Id jelz , veszélyre készül , dolognap.

Id jelz : 
Ha huny fénye nyugtalan – Orbán fagya útban van

Fohász: 
Dicsértessél, ó áldott Föld! 
Kövérítsed legel nket! 
Édesítsed gyümölcsünket!
Kényeztessed palántánkat! 
Megérleljed gabonánkat!

25. Népszokás: 
Nagyvásár. Sz l járás. Kalendárium 
esti felolvasása. Éjszakai fagyra felké-
szülés. Terményvarázsló nap.

Id jósló: 
Orbán, hogyha fagyot hoz, 
sz l ben nagy kárt okoz. 
Gyümölcsfákat kopasztja, 
méhek mézét meglopja.
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Május Hagyomány, népszokás Id jelz , emlékeztet

26. Népszokás:
Gyümölcsösök, sz l k bejárása. 
Rügyek, virágok szemléje. 
Fagykár felmérése.
Gazdák áldomása. Term nap.

Fohász: 
Új hód, új király! 
Adjál nekünk sok ünnepet – sok ünnep közt jó heteket! 
Jó hetekben jó napokat – jó napokban jó órákat! 
Jó órákban jó szerencsét –  ehhez jöjjön jó egészség!

Termésjelz : 
Szamóca, ha máris ér, gabona is többet ér.

27. Népszokás: Sz l k kacsolása, karózása, 
kötözése. Elfagyott t kék újra metszése. 
Id jósló nap.

Id jelz : 
Ha reggelnek nincs harmatja, napi es  azt pótolja. 
De ha mégsem öntözi, veteményed megsínyli!

28. Népszokás: Gyümölcsfák kezelése. 
Elfagyás esetén újrametszés. Kérgek 
kezelése. Id jósló nap.

Id jelz : 
Portölcsér, ha karikázik – id  gyorsan megváltozik.

29. Népszokás:
Kert gyomlálása, takarítása. 
Túlérett vetemények feletetése 
állatokkal.
Üres nap.

Id jelz : 
Fecske röpte, ha magos, szép id  lesz és napos.

Intelem: 
Szállásodat bejárjad, áldozattal megáldjad!
Lakni, enni, élni kell, mindenkinek jár egy hely! ‘
Ki elveszi népét l, átok sújtsa vérét l!

30. Népszokás: Istállók, ólak takarítása, 
trágyázása. Kerti hulladékkal komposz-
tálás. Id jósló nap.

Id jelz : 
Porban fürd  verebek, 
közel es t jeleznek.

31. Népszokás: 
Kitermelt, eltávolított vetemények he-
lyére másodvetés. Utópalántázás.
Bizonytalan, zárt nap.

Intelem: 
Legye helye eszednek, együgy ket rászednek! 
Vizsgálj minden lakatot, zárat, kulcsot és kapcsot!
‘Ki nem vigyáz házára, bajt úgy vonja magára!

Májusi jellegzetességek 

–  A kertekben és az erd szélen virágzik a gyöngyvirág. Gyorsan szaporodik, ezért vadon is 
gyakran megtalálható; 

–  a leveg ben az akácfa virágának és a méznek az illatát érezzük; virágba borultak a gyümölcsfák, 
a bokrok; 

– változó madárhangokra fi gyelhetünk fel; zümmögnek a méhek; 

– költenek a fecskék (füstifecske, molnárfecske, partifecske); 

– fagyosszentek napja – megfi gyeléseket végzünk: valóban fagyos-e a fagyosszentek napja? 

–  május végére kinyílik az orgona (fürtös virágú), a jácint (szintén fürtös virágú), a tubarózsa, 
a hólabda és a pünkösdi rózsa; 

– úton-útfélén mezei virágok nyílnak; 

– májusban kirajzanak a cserebogarak.  

Cserebogár, mikor lesz nyár?

Pünkösd táján, vasárnapján,

Mikor a fák virágoznak,

Vénasszonyok tollászkodnak.
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Tevékenységi formák és lehet ségek májusban

–  Állítsunk májusfát, álljuk körbe, meséljük el, hogy régen a lányoknak a kapujukba állítottak 
májusfát, táncoljuk körbe a fát. Kiránduljunk az erd be; Készítsünk virágbábukat, és azok 
kifejez  mozgásával mutassuk be, hogyan lehet érzelmeket megjeleníteni. Próbáljuk ki a tanult 
dalokat, verseket el adni virágbábuk segítségével.  A gyermek maga válassza meg, hogy melyik 
virág szeretne lenni, mi annak a virágnak a jellemz je, például: szerény, büszke stb. a gyermek 
találja ki, hogy milyen hangon szólaltatja meg a virágot.

–  Gy jtsetek bodzavirágot! Többféle módja is van a bodzaszörp készítésének, érdekl djetek a re-
ceptje iránt édesanyátoktól, nagymamátoktól vagy keressetek az interneten! Ha ez megtörtént, 
készítsetek közösen bodzaszörpöt, amit a tanév végi forró napokon együtt tudtok kortyolgatni!

–  Kamilla gy jtése közben elmondhatjuk, hogy ez az egyik legfontosabb gyógynövényünk.  
Beszéljünk arról, hogy miért használtak régen több természetes alapanyagú gyógyszert, mint 
ma. Természetgyógyászati szakkönyvekb l ismerjük fel gyógynövényeinket. Gy jtsük be ket, 
és tanítsuk meg, hogyan kell télire tárolni a teának valót. 

–  Tavaszi nagytakarítás. Figyeljük meg, mit tesznek ilyen alkalmakkor az emberek.  Lefestik az 
ablakokat, megjavítják, átfestik a kapukat, kimeszelik a szobákat stb. Ha van a közelünkben 
régi, vert falú ház, nézzük meg. Beszéljünk a régi életmódról. A gazda meséljen a tapasztalatai-
ról és a tavasszal a házon végzett munkákról: tapasztás, meszelés. 

–  Beszéljünk arról, hogy melyik virágzó gyümölcsfa a legszebb. Pattogatott kukorica segítségével 
a teremben mi is megeleveníthetjük a virágzó fát. 

– Pünkösd napján kitáncoljuk a fát. Kidöntése után mulatunk. 

–  Május els  vasárnapján szoktuk ünnepelni az anyák napját.  Ez a szokás nem régi, és nem része 
a néphagyománynak, mégis említést kell tennünk róla.  Mell zzük a forgatókönyv szerinti 
bemutatókat, ahol a gyermeket el re, heteken át dresszírozzuk egy-egy vers, monológ betanítá-
sával. Igen hatékony lehet a szül k bevonása közös szereplések, sportprogramok, színházláto-
gatás, kiállítások szerevezésébe.  

–  Májusban már jó az id , lehet séget ad arra, hogy minél több id t töltsünk a szabadban. 
Keressük fel a mesterembereket, kisiparosokat. Ajánlatos felkeresni a kosárköt t, a szöv -
mestert, a paprikadarálóst, a cipészt, a képkeretez t, a fafaragót, a szabót, a varrón t, 
az asztalost és a sz csöt. 

-  A pünkösdi királyválasztást versenyjátékok jellemzik. Ha lehetséges, kint a szabadban ünnepel-
jük. A versenyjátékban csak a fi úk vesznek részt.

A hónap tevékenysége: nemezelés
Nemezelésre a meleg hónapok a legalkalmasabbak, hiszen sok pancsolással járó munka, vízigé-
nyes folyamat. A nemezelésr l kérjük ki szakember véleményét, illetve kérjük a segítségét. 

A hónap meséi 
A deszkavári királyfi , Az égig ér  fa, Nap, Hold, Szél, A rózsát nevet  királykisasszony, Az öreg 
halász és a nagyravágyó felesége, A szegény ember és a kicsi ördög, A kis gömböc, A mindent 
járó malmocska, A bika,  A mánfai templom meg a bika, Az aranypálca, Szeredy Gáspár, Három 
nemeslegény, Gyöngyike, A parázs, A vízimolnár lánya, Er s Pali, Csonka és Sánta pajtás, Szent 
László fehér rózsái, Drégely, Az aranyhajú királyfi ak, Világvándora herceg, A kétszív  királyfi , 
Az aranyhajú ikrek, Kökény Matyi, Szent lászló és a beseny k.  

A hónap népdalai, énekei 
Bújj, bújj zöldág; Meghozta az Isten piros pünkösd napját, Gyere, be rózsám, gyere be; Kék a 
kökény, zöld a petrezselyem; Gólya, gólya gilice; Akkor szép az erd ; Két szál pünkösdrózsa; 
Ej, haj gyöngyvirág; A pünkösdnek jeles napján; Elhozta az Isten; Ó én édes jó Istenem; Szép 
virágot, violát; Id , id , tavaszid ; Az árgyélus kis madár nem száll minden ágra; Egy gyenge kis 
madár hozzám kezde járni; Teli van a rózsabokor virággal; Kék ibolya búnak hajtja a fejét; 
Rozmaringot ültettem cserépbe; Édesanyám rózsafája; Tisza partján mandulafa virágzik; 
Teli kertem zsályával; Szeretem a kék ibolyát; Szárnya, szárnya, szárnya a fecskének; Sárgát 
virágzik a repce; A Vargáék ablakja; Látod, babám, ezt a piros rózsát? Rózsa, rózsa, bazsarózsa 
levele; Piros rózsa, ha leszakítanálak! Erre gyere, ne menj arra; Hosszú farkú fecske; 
Gyöngyvirággal virágzik a hegy alja
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A hónap játékai

Szerepjáték és mese (A szerepjáték és a mese, és az évkör szimbólumrendszeréhez kapcsolódó népme-
sék szerepjátékban megjelentethet  lehet ségei.) Népmeséink szerepl i utakat járnak be. Megtaláljuk 
bennük azokat a szimbólumokat, amelyek az évkör (Zodiákus) id szakai hoz kapcsolódnak. Szerepl i 
pedig meghatározott id szakhoz kapcsolódó tulajdonságokat  képviselnek.

A mesében kozmikus rend van. Szimbolikája a világ teljességét tükrözi. A meséket összefüggésbe 
lehet hozni a nap pályáján található csillagképek rendszerével, valamint a keleti és mediterrán zodiá-
kus rendszer állataival is. A mesékben ott vannak ezek az állatok, és gyakran van szó Napról, Holdról, 
csillagokról, szélr l. A mese szimbolikus formában mutatja be az emberi élet fontos állomásait: a szü-
letést, feln tté válást, öregkort, halált – „újjászületést”. Általában ezzel kapcsolatosan megjelennek a 
beavatási szertartások is: ahhoz, hogy a meseh s célba érjen, próbákat kell kiállnia.

Nézzük a tavaszi hónapokat! 

A Kos (keleti zodiákusban Kutya) id szak meséi pl. A szállást kér  róka, A vén kutya, Az aranygyapjas 
kosok. A Bika (keleti zodiákusban Disznó) id szak meséi pl. A kismalac és a farkasok, A bika, Kondás 
Jankó. Az Ikrek (keleti zodiákusban Patkány vagy Egér) id szak meséi pl.: Rózsa és Ibolya, Világvándo-
ra herceg, A falusi és a mezei egér. A mese gazdag szimbolikájával az emberi természet világát ismerteti 
meg.

Dekanátusok Ny-i Zodiákus Bolygók K-i Zodiákus Hold-házak

Kos
Oroszlán
Nyilas

Kos Mars otthon
Nap er ben

Kutya Kutya
Farkas
Griffmadár

Bika Sz z
Bak

Bika Vénusz o.
Hold e.

Disznó Disznó
Galamb

Ikrek
Mérleg
Vízönt

Ikrek Merkúr o.
Sárkányfej e.

Patkány (Egér) Patkány (Egér)
Bagoly

Rák
Skorpió
Halak

Rák Hold o.
Jupiter e.

Bivaly (Ökör) Bivaly (Ökör)
Gólya
Párduc

Oroszlán
Nyilas
Kos

Oroszlán Nap o.
— e.

Tigris 
(Oroszlán)

Tigris 
(Oroszlán)
Róka

Sz z
Bak
Bika

Sz z Merkúr o.
Merkúr e.

Macska (Nyúl) Macska (Nyúl)
Medve

Mérleg
Vízönt
Ikrek

Mérleg Vénusz o.
Szaturnusz e.

Sárkány Sárkány
Szarvaskígyó
Giliszta 
(Kolbász)

Skorpió
Halak
Rák

Skorpió Mars o.
— e.

Kígyó Kígyó
Szarvas

Nyilas
Kos
Oroszlán

Nyilas Jupiter o.
Sárkányfarok e.

Ló Ló
Dámvad ( z)
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Dekanátusok Ny-i Zodiákus Bolygók K-i Zodiákus Hold-házak

Bak
Bika
Sz z

Bak Szaturnusz o.
Mars e.

Kecske (Juh) Kecske (Juh)
Sakál (Szakáll)
Csecsem

Vízönt
Ikrek
Mérleg

Vízönt Szaturnusz o.
— e.

Majom (Ifjú) Majom (Ifjú)
Holló

Halak
Rák
Skorpió

Halak Jupiter o.
Vénusz e.

Kakas 
(Madár)

Kakas 
(Madár)
Páva

Az emberi test részei megfeleltethet k állatövi jegyeknek is:  Az alábbi lista tartalmazza a nyugati álla-
tövi jegyek keleti megfelel it, … Olvass tovább: http://embers-eg.webnode.hu/news/iranyitok-wikia-asztrologia/

Az emberi test felosztása: Az ember életszakaszai szintén jellemezhet k asztrológiai alapon  alapon 
(körülbelüli értékek)

Kos : Fej

Bika : Nyak

Ikrek : Kar, váll

Rák : Mell, hát

Oroszlán : Szív

Sz z : Bél, gyomor

Mérleg : Csíp

Skorpió : Nemi szervek

Nyilas : Comb

Bak : Térd

Vízönt  : Lábszár, boka

Halak : Lábfej

Kos : 0 – 7 év 

Bika : 8 - 14 év

Ikrek : 15 - 21 év

Rák : 22 - 28 év

Oroszlán 29 - 35 év

Sz z : 36 -42 év

Mérleg : 43 - 49 év

Skorpió : 50- 56 év

Nyilas : 57 - 63 év

Bak : 64 - 70 év

Vízönt  : 71 - 77 év

Halak : 78 - 84 év
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Székely asztali imádság

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt szegénynek, árvának.

Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
adj a koldusnak is tápláló kenyeret!

Ételben, italban legyen mindig részünk,
gondvisel  Atyánk, könyörögve kérünk! 

Ámen

Ima a Szűzanyához

Velem voltál, jó Sz zanyám, 
fájdalmamban vigasztaltál. 

Átöleltél, rám hajoltál, 
éjjel- nappal er t adtál. 
Te voltál a menedékem, 

fájdalmamban segítségem. 
Ó, Sz zanyám, állj mellettem, 

a kezemet ne engedd el.
Kétségbe esni ne hagyj, 

szívembe békességet adj.
És ha eljön az óra, 

ha indulok a nagy útra,
térden állva, leborulva, 

szent nevedet magasztalva
sóhajtom ki lelkemet. 

Sz z Mária, égi Anyám, 
ó hallgasd meg az én imám. 

Hozzád szólok, benned bízva, 
szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi éltem, 

segítsd nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyb l szent kezedet, 

segítsd vinni keresztemet. 
Kérd érettem szent Fiadat, 

tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az  szent nevében, 

köszönthetlek fönn az égben. 
Ó, hallgasd meg kérésemet, 

hogy dicsérjem szent nevedet. 
És fogadd el az én imám, 

Sz z Mária, édesanyám. Ámen. 
(Remény: Nagy Anna, Nána)

ImádkozOM egy szebb világért, 
amit a gondolat teremt. 

A fényl  NapOM sugaráért, 
fénye járja be lelkemet. 

ImádkozOM te érted, s értem, 
egyen itt végre szebb világ! 

Váljak jobbá, mint eddig éltem! 
Ezért mondok egy szép imát.

Tengernyi ember él e földön, 
s élhetnénk mind, mind boldogan. 

Ne legyen létünk puszta börtön, 
szabaddá váljunk oly sokan. 
Mit is jelent szabaddá lenni? 

Ne tartson féken félelem! 
Akarjunk újra naggyá lenni, 
lépj be a fénybe én velem!

ImádkozOM. Nem harcba hívlak! 
Jöv nk másképp is élhet . 

A virágok könnyedén nyílnak, 
fi gyeld meg, s lám megérthet . 
Nincs helye itt er lködésnek, 

felejtsd hát minden gondodat!

Örülj tavasznak, ébredésnek, 
s váltsd most valóra álmodat. 

Tiéd a gondolat hatalma, 
ha uralod, csak jót teremt. 

Lehúz a gyengék aggodalma, e
meld hát fel tekinteted!  

Nem elég csak a jóra vágyni, 
tudnod kell azt, hogy létezik.
Lélekben kell világot látni, l

elked a szépre éhezik.

Szeretet magját szórd a szélbe, 
szívek földjébe” vesd csak el! 
Mosolyt önts éltet  vízébe, 
s öröm legyen, mikor kikel! 

Arcon mosoly, a szívben béke, 
– legyen zászlónk és címerünk!

Testünk és lelkünk egészsége, 
váljon teljessé így velünk! 

Imádkozom az Istenemhez, 
és hozzád is, mert benned él!

Imádkozz, ezzel jót teremthetsz, 
hogy mától boldogabb legyél.

Mosolyt vigyél a csügged knek, 
gyógyíts meg fájó lelkeket!
S ha téged is imába sz nek, 
együtt örülök majd veled.

Aranyosi Ervin
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PÜNKÖSDÖLÉS – JÁTÉKÖTLETEK

”Szálljon erre a házra az Isten áldása,
mint pünkösdi harmat a piros rózsára.”

A közös pünkösdi játék menete: közös éneklés, tapsolás, üt hangszeres, üt fás zenélés, megjelení-
tés, mutogatás, lovaglástanulás, népi játék, néptánc –körtánc, páros csárdás, kígyózó tánc.

Néphagyományaink szerint e két napon a falusi közösségek népi versenyjátékokat, /gerenda-
hordás, hordóemelés, lovaglás/ tréfás viadalokat rendeztek saját örömükre és így versengtek a 
pünkösdi király címért a legények. Megválasztották párját, a pünkösdi királynét is, és tréfásan 
”összeházasították” ket egy  esztend re.

Az Alföldön általában lányok voltak a f szerepl k, az  pünkösdöl jüket mivanma- vagy 
 mavagyon-járásnak nevezték el. Lakodalmas menet mintájára felvonultak a lányok zöldágakkal és 
a v legény is lány volt. Megálltak egy-egy háznál és tréfásan ”adományt” kértek jókívánságaikért. 
Más vidékeken pl. Székelyföldön ”hesspávázók”, 10-12 éves gyerekek jártak körbe lakhelyükön Pün-
kösd els  napján, az élen egy nagyobb fi úval és lánnyal – k voltak a király és királyné. Utánuk kö-
vetkeztek a ”nyoszolyólányok” és a ludak Az utat végig énekelték, köztük a hesspávázó énekükkel.

Hess páva, hess páva, királyné pávája.
Ha én páva volnék, jó reggel felkelnék.

Boldog ünnepeket kívántak és édességet, aprópénzt fogadtak el az emberekt l.

Kezdésként igazán ünnepi, emelkedett hangulatú, áldásos dalokat énekelünk, zenélünk – megala-
kítjuk az zenekart, néhány dalt hangszerekkel is el adunk – mindenki kap hangszert.

Áldás-áldás, Isten-áldás! (ezt az egyszerű köszönt t egyb l éneklik a gyerekek)

Áldás-áldás, Isten-áldás! Áldás-áldás, Isten-áldás!
Áldás-áldás, Isten-áldás! Áldás-áldás, Isten-áldás!

Nyisd ki Isten kis kapudat, Hadd láthassam szép napodat,
Süss fel Nap, fényes Nap,Kertek alatt az állatkák
Meg ne fagyjanak!

Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja. Holnap lesz, holnap lesz, a második napja. 
Jó legény! Jól megfogd lovadnak kantárját! Hogy el ne tapossa a pünkösdi rózsát!

Én kis kertet kerteltem, (két kéz mutatóujjával kert rajzolása)
Bazsarózsát ültettem, (tenyér közepének megbökdösése mutatóujjal)
Szél, szél fújdogálja, (mutatóujj mozgatása jobbra-balra)
Es , es  veregeti. (felülr l lefelé az es  utánzása)

Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok,
Szüleim kertjében most nyílni akarok.
Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa,
Ha ki nem nyílhatok, csakúgy hervadozok.

Lányok ülnek a toronyba, aranykoszorúba.
Arra mennek a legények sárga sarkantyúba.
Lányok, lányok, szépek vagytok, piros az orcátok.
Kertbe mentek rózsát szedni, fáj a szívem rátok

A pünkösdi rózsa
Kihajlott az útra,
Én édesem, én kedvesem
Szakíts egyet róla.

Egyet szakasztottam,
El is hervasztottam.
Tejbe-vajba fürösztöttem,
Hóba szalasztottam.

Elhozta az Isten piros Pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk király kisasszonykát.

Ma vagyon, ma vagyon piros Pünkösd napja.
Holnap leszen, holnap leszen a második napja.

Öregembereknek csutora-borocskát,
Öregasszonyoknak porhanyós pogácsát,
Kisebb gyerekeknek porba való játszást,
Nagyobb gyerekeknek iskolába járást.

Jácintos, pácintos, sárga tulipán.
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Játékfűzés (egy ajánlat a sok-sok pünkösdi játékra a néphagyományunkból)

1.  A fi úk-lányok oszlopba felsorakoznak, a két oszlop egymással szemben áll fel. A lányok sorában 
az utolsó a királyn . A lányok indulnak a fi úk felé a „Mi van ma…” kezdet  dalra, tömött sorok-
ban, lassú léptekkel, az el ttük álló szoknyáját fogva.

2.  A második versszakra indulnak a fi úk a lányokkal szemben, lassan, egymás vállát fogva.

3.  A dal végén a két csoport találkozik, s szembefordulva köszöntik egymást:„Szép jó reggelt, 
leányok!”„Jó reggelt legények!”Egy fi ú: ”Eljöttünk királynét választani.”Lányok: ”Csak tessék, 
csak tessék!”

4. Fiúk: ”Gyere el , te szép lány!” Hátulról el re jön a királyn nek öltözött lány, és eljátsszák a 
galgamácsai nevettet  hidasjátékot.

– Mit ettél ma?
– Sós kenyeret.
– Mit ittál rá?
– Hideg vizet.
– Min állsz?
– Cserépen.

– Min lebegsz?
– Levélen.
– Nézz az égre!
– Nem nézek.
– Köpj a földre!
– Nem köpök

5.  Egy fi ú: ”Kiálltad a próbát, nem nevettél, királyn  vagy!” –a királyn  fejére egy virágkoszorút tesz.

6.  A pünkösdi királyn  feje fölé a lánytársai baldachinszer en kend t tartanak, és elindulnak 
a másik csoportszoba felé, miközben a „Mi van ma…” dallamára énekelnek.
„Nem anyától lettél, Rózsafán termettél, Piros Pünkösd napján Hajnalban születtél.”

7.  A csoportba érve köszönnek:„Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szabad-e pünkösdölni?”
Csoport: „Szabad, szabad!”

8.  A kend t a királyn re borítják, és körbetáncolják. – „Két szál pünkösdrózsa” kezdet  dalra 
kaputartással körbesétálják a királyn t, majd 8-as ívben kerüléssel ismét körformát alakítanak.
-„Elhozta az Isten” (ÉNÓ.156.) c. dallal folytatják a táncot.

    A királyn  a kör közepén guggol, fejét leborították kend vel.
1. versszakra – páros kézfogással jobbra kezdve oldalzáró lépéssel tovahaladás.
2. versszakra – irányváltás balra, oldalzáró lépéssel tovahaladás.
3. versszak els  sora – lányok leguggolnak, fi úk hátul kézfogással körbesétálva megkerülik a lányokat.
3. versszak második sora – a fi úk guggolnak le, a lányok csíp re tartással kerülik meg a fi úkat.
4. versszak – ellentétes karral kaputartás és forgás.„A pünkösdi rózsa”. Kett s kör: a lányok belül, 
fi úk kívül kézfogással. Ellentétes irányban sétalépéssel járnak körbe. ”Egyet szakítottam…”éneklésével 
párválasztás, páros forgás. Utolsó forgás után a lányok kiperdülnek, s kialakul az egy kör.

9.  A dal végén kiáltva: ”Ekkora legyen a kendtek kendere!” Két lány háromszor magasra emeli a 
királyn t.

10.  Megkérdezik a csoportot: ”Megmutassuk a királyn t?” 

11.  A csoport mind: „Hadd lássuk!” Két lány leemeli a királyn  fejér l a kend t, s a többiek a ko-
sarakból rózsaszirmot szórnak rá, és a csoportszobában lév kre is, közben a „Mi van ma?”…c. 
dalt éneklik

12.  Végül a kosaras lányok a csoport felé: 
„Adjatok, adjatok egy, két, három krajcárt, Hogy a királyn nek vehessünk pántlikát!”
A csoport tagjai mézeskalácsot tesznek a kosarakba

13.  Lányok:”Most már van pünkösdi királyn , válasszunk pünkösdi királyt is!”Az eddig énekelt 
dalokkal kivonulnak az udvarra.

14.  A fi úk raffi asörény  hullámpapír lovakkal sorba állnak, és versenyfutással eldöntik, hogy ki 
lesz a király. A király koronát kap, és helyet foglal a királyn  mellett.

15.  Tovább folytatódnak a tréfás sor és-váltóversenyek; a királyi pár feladata: a gy ztesek jutal-
mazása mézeskaláccsal.
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Versenyfeladatok  – fi úknak: er -, ügyesség-, bátorságpróba. Pl. helyb l távolugró, pecázós, célba-
dobós, csúzlis, babszemgy jt …A király- és királynéválasztás történhet úgy is, hogy a fi úk katonás, 
huszáros módon versenyt ugrálnak (el re tartott, kantárt fogó kézzel, páros lábbal, egy vonalból 
indulva a célvonalig), a lányok pedig a leányok kedvenc táncával, a sergéssel versenyezhetnek pél-
dául: széttárt karokkal mondjuk négyet kell balra, aztán négyet jobbra seregniük – a leggyorsab-
ban s legszebben serg  lány lehet a királylány.

Pünkösdi áldáskérés

Bor, búza és gyümölcs b vetekben legyen,
Házatok békesség, reménység, egészség,
Szerencse kísérje, szívemb l kívánom!”

Ezután játékból kilovagolhatunk a mez re és gy jthetünk vadvirágokat (a virágokat fölsoroljuk, a 
lányok koszorút fonhatnak), komatálat küldhetünk.

Paripám csodaszép pejkó, ide lép, oda lép, hej hó! 
Hegyen át, vízen át vágtat, nem adom, ha ígérsz százat. 
Amikor paripám ballag, odanéz valahány csillag. 
Amikor paripám táncol, odanéz a nap is százszor.

Koszorú, koszorú,
Mért vagy olyan szomorú?
Azért vagyok szomorú,
Mert a nevem koszorú!

Komatálat hoztam
Komatálat hoztam,
Föl is aranyoztam.
Koma küldi komának,
Koma váltsa magának.

Komatálat hoztam,
Meg is aranyoztam.
Ha nem tetszik komának,
Küldje vissza komának.

Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat – párválasztó játék

E játékban a Bújj, bújj, zöld ág cím  dalunkat eredeti alakjában tanuljuk meg, amelyet el is 
játszunk, és amelyben mindig csak egy fi ú bújik egyszerre, aki megkerüli az els  pár fi útagját, 
visszamegy a párjához, s megtáncoltatja, majd fölemeli a lányt, a végén pedig megpuszilják egy-
mást. Igen közkedvelt, bevált e játék. Általában 8-10 pár áll egymás mögé, a többi nézi és énekli a 
dalt tapsolva. A szövege:

Bújj-bújj zöld ág,
Zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta.

Nyisd ki rózsám, kapudat, kapudat,
Hadd kerüljem váradat, váradat.
Szita-szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Dob-szerda.

Ennek a kacagtató játéknak a végén persze el lehet játszani a szokásos macskafogós bújós játékot, 
a közismert szöveggel, így mindenki játszik a kígyózó játékban (Bújj, bújj, zöld ág!). Lehet két-há-
rom kaput is csinálni. 

Néptáncvigasság, táncház – páros csárdás és kígyózó táncok

A játék utolsó része a néptáncvigasság, táncház, amelyben csárdásoznak a legények a leányok-
kal. Mindenki párban táncol, a legkisebbek is ügyesen táncolnak és élvezik.  A leginkább bevált 
énekelhet  táncdalaink – minden dalra mást táncolunk: Hopp, Juliska; Télen nagyon hideg van; 
Komáromi kisleány; Hej, Dunáról fúj a szél; Hull a szilva a fáról; Zöld erd ben a tücsök; Szélr l 
legeljetek; Még azt mondják, nem illik (ez a legényes tánc); Kis kece lányom (ez a lányforgatós 
tánc); Szervusz, kedves barátom; Elvesztettem zsebkend met; Úgy tetszik, hogy jó helyen va-
gyunk itt; Badacsonyi sz l hegyen; Érik a sz l .

Pünkösdi játék

Két fi ú zöldágból font ”kaput” tart a többiek kézfogással párosan átbújnak alatta és közösen ének-
lik a Bújj, bújj zöldág, zöld levelecske c. gyermekdalt. Köralakítás után:

–  1. gyerek kiáll középre:
”Szép jó napot kívánok Pünkösd jeles napján! Szabad- e bejönni? Szabad- e pünkösdölni?”
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–  Lányok ”egy csokorba” futnak és kérdezik: ”Mi van ma, mi van ma?”

–  Fiúk szintén egy helyre szaladnak szemben a lányokkal és felelnek:
”Piros pünkösd napja, holnap lesz, holnap lesz a második napja.”

–  Lányok szólnak:
”Legények, a pünkösdi rózsát jól meggondozzátok, kalapotok mellett el ne hervasszátok!”

–  Mindenki keres magának párt mondókázva:
„1, 2, 3, nincsen nekem párom,fogadjunk egy icce borba hogy ez tizenhárom”

–  Párválasztás után: 
”A pünkösdi rózsa kihajlott az útra. Én édesem, én kedvesem szakíts egyet róla.
Egyet szakasztottam, el is hervasztottam, tejbe- vajba fürösztöttem, hóba szalasztottam.”
(népdalra táncos mozgás)

–  Lányok kifordulnak a körtáncból és ujjukkal fi gyelmeztetik a fi úkat.
”András pajtás, bokrétás! Jól megfogd lovadnak száját, zabláját, 
ne tipossa-tapossa a pünkösdi rózsát!”

–  Fiúk beállnak a lányok mellé.
”Zöld a kökény, majd megkékül, most vagyok szeret  nélkül!”

–  2. gyerek: ”Legények, válasszunk magunk közül királyt!”

–  3. gyerek: ”Az legyen a király, aki a legügyesebb, leger sebb!”

–  Lányok kérdezik a fi úkat:

”Mit ettél ma? – sós kenyeret!”
”Mit ittál ma – hideg vizet.”
”Min állsz? – cserépen.”
”Min lebegsz? – levélen.”

”Nézz az égre! – Nem nézek!”
”Lépj a földre! – Nem lépek!”
”Akkor húzzad magadat!”

–  A kisfi úk megfogják egymás kezét párosával és húzzák egymást:
”Húzd, húzd magadat, én is húzom magamat. Amelyikünk elesik, Az lesz a legkisebbik!”

–  3. gyerek: XY volt a legügyesebb,  legyen a király!”

–  Mindenki kiált: ”Éljen a király!”

–  Koronázó lányok fejére teszik a koronát:
”Szedjük szép rózsáját, kössük bokrétáját, a fejére tesszük király koronáját.”

–  Közös tánc a Széles a Tisza, magas a partja c. népdalra.

–  Fiúk együtt mondják:
”Kisasszony rózsája kihajlott az útra, szedje fel a királyné, kösse koszorúba!”

–  Lányok együtt szólnak: ”Válasszunk pünkösdi királynét is!”

–  Király a kör közepén áll: ”Válasszunk piros pünkösdi rózsát, a legszebbik király-
kisasszonykát! Az a leány legyen, aki kiállja a próbát, és nem neveti el magát!”

–  Magához hívja egyenként a lányokat és megbizseréli a tenyerüket 
”nevettél… nem vagy királyné!”

–  Választ egy lányt: ”Nem nevettél, te vagy a királyné!”

–  3 fi ú bemegy a körbe és megemelik a királynét kiáltva: ”Ekkorára n jjön a kendtek kendere!!”

–  Koronázó lányok megkoronázzák t is énekelve a Kis kece lányom  kezdet  gyermekdalt.
”Kis kece lányom fehérbe vagyon,fehér a rózsa kezébe vagyon.
Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony, mondom, 
mondom fordulj ide mátkám asszony.”

–  A király megsimítja a királyné arcát:
”Szép  maga, szép ruhája, szép a két orcája.”

–  A királyné szól:
”Én gyönge morzsácska vagyok, ím látjátok, szavaim halljátok. Friss éjszaka járok. 
Nemes szüleimnek érdemes kertjében hajnalban születtem, nem anyától lettem, rózsafán 
termettem.”
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–  A királyné énekel:
”Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, Szüleim kertjében most nyílni akarok.
Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa, ha ki nem nyílhatok, csakúgy hervadozok.

–  Király: ”El ne hervadj szépséges királyném, inkább mulassunk egyet!” – kézen fogja t.

–  Fiúk párt választanak a lányok közül:
”Széles az én kedvem ma, nem fér ebbe a házba!   Kicsi nekem ez a ház, kirúgom az oldalát.”

–  Lányok: ”Rúgd ki, ne hagyd magadat, forgasd meg a párodat!”

–  Együtt mondja mindenki: 
”Meghozta az isten piros pünkösd napját, mi is meghordozzuk királykisasszonykát. 
A szép leányoknak rózsakoszorúját, a szép legényeknek szegfű bokrétáját.
Öregembereknek csutora borocskát, öregasszonyoknak töltött galambocskát, 
kisebb gyerekeknek tepert s pogácsát. nagyobb gyerekeknek iskolába járást.”

–  Közös tánc – 
”Két szál pünkösdrózsa, kihajlott az útra, el akart hervadni, nincs ki leszakítsa…”

Pünkösdi királynéjárás

Szerepl k: pünkösdi királyné, négy kísér je, két sziromszóró kislány, két nagyobb kislány, akik 
majd a királynét emelik, öt versmondó s a többiek.
Mindenki szépen fölöltözik: b  szoknya, fehér inggel. Hajuk befonva, virággal, piros pántlikával 
ékesítve.
A pünkösdi királyné a legkisebb leányka, lehet óvodás korú. Fehér ruhába öltöztetik, szalagokkal 
ékesítik, fejére virágokból font koszorút tesznek. Négy nagyobb leányka fehér fátylat tart föléje. 
A játék elején a fátylat leengedik a fejére s egy leányka cseng  hangon megkérdezi a háziakat: 
Szabad-e megmutatni a pünkösdi királynét? Ha szabad, fölemelik a fátylat, s bevonulva, egymás 
kezét fogva követi a lányok csoportja a királynét és négytagú kíséretét, miközben éneklik: Két kis-
lány elöl megy, s virágszirmokat szór. Az ének végére az óramutató járásával megegyez  irányban 
haladva (napjárás iránya) kört formálnak, a királyné a kör közepén áll. A királyné a következ  
verset mondja:  „Én kicsike vagyok, szólni alig tudok, Mégis szólok néktek lebeg s nyelvemmel, 

Bor, búza és gyümölcs b vetekben legyen, Házatok békesség, reménység, egészség, 
Szerencse kísérje, szívemb l kívánom!”

Ezután beáll a körbe, s jobb láb elöl, ringó mozgással, a dal ütemére (hangsúlyra lépnek jobb láb-
bal el re), kézfogással lassan haladnak körbe, a következ  dalt énekelve: A dalt többször el lehet 
énekelni, minden versszak után más kislány mondhat egy-egy verset, kifordulva a körb l:

1. vers:
„Én gyönge morzsácska vagyok, ím, lássátok,
Szavaim halljátok, friss éjszaka járok.
Kisasszony rózsája kihajlott az útra,
Szedje fel a menyasszony, tegye koszorúba!”

2. vers:
„Én kicsike vagyok, a lábaim nagyok,
Nincsen az az árok, amit át nem ugrok.
Haj, cinkus, cinkus, fehér tulipántos,
Hintsetek virágot e mái szent napon!”

3. vers:
„Piros pünkösd hajnalán koszorúkat fonjunk!

Az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka,
Még annál is hosszabb, mint a Duna hossza!”

4. vers:
„Zab szaporodjon, búza bokrosodjon!
Zab szaporodjon, búza bokrosodjon!
Felmegyünk a sz l dombra sz l vessz t szedni,
Szél fújja, fújdogálja, szell  ropogtatja!”

5. vers:
„Gyönge vessz  vagyok, mindenfelé hajlok,
Nem anyától lettem, rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján hajnalban születtem.

Ezután párokra szakadnak, párokban forognak, közben ezt éneklik: 
A királyné újra a kör közepén áll, ketten két oldalról hóna alá nyúlva kétszer egymás után föl-
emelik, miközben a többiek kiabálják: 
„Ekkora legyen a kendtek kendere! Ekkora legyen a kendtek búzája!”

A dal végére már vissza kell állni a körbe, egymás kezét fogva. Az utolsó énekkel lehet kivonulni, 
a menet végén megy a királyné, a négy kislány fátylat tart föléje. (Falvay Károly nyomán)
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Versenyjátékok az udvaron: Adj király katonát, bothúzó verseny, versenyfutás, más er - és 
ügyességi játékok, ...

vonulós játékok: Búzavirág koszorú, Ess es  ess, Bújj, bújj zöld ág, Elhozta az Isten, 
A pünkösdi rózsa, Komatálat hoztam, …

kapus játékok: Hej tulipán, tulipán, Itthon vagy-e hidas mester, …

kismesterségek: gyöngyf zés, koronák és párták készítése, virágokkal díszítés, koszorúfonás 
mezei virágokból, májusfa állítás, ...

népmesék: A sovány ember kövér malaca, Kicsi kanász meg a tizenkét vadkan, A kis gömböc, ...

Boszorkányos-varázslós játék

El készületek: A gyerekek szétszórtan helyezkednek el egy el re körülhatárolt térben. Kijelö-
lünk egy gyereket,  lesz a boszorkány (varázsló), akit kend vel jelölünk.

Játékszabály: A varázslónak hatalma van arra, hogy szoborrá változtassa azokat, akiket meg-
érint ( k ülve vagy guggolva maradnak), de igyekeznek elkerülni az érintést. A játéknak akkor van 
vége, ha minden gyerek szoborrá merevedett, de legkés bb a kijelölt játékid  végén (max. 1-2 perc, 
 illetve amíg 20-ig számolunk). Kezdetben egy varázslóval, kés bb 4-5 varázslóval lehet játszani.

A halász hálója – játék

El készületek: A gyerekeket két csoportra osztjuk. Az egyik a „halász hálóját” jelképezi, kézen 
fogva kört alkotva, a másik a „halakat” jelenti. A „hálót” alkotó gyerekek meghatároznak egy szó-
jelet, amelyet ismert mondókákból (kiszámolókból) vagy dalból választanak ki. 

Játékszabály: A „hálót” alkotó gyerekek felemelik karjukat, és énekelni kezdik a választott 
 éneket, miközben a „halak” oda-vissza úsznak a háló „szemein” át. A meghatározott szóhoz érve 
minden kar leereszt dik, foglyul ejtve azokat a halakat, melyek a „hálót” gyarapítják. A játék a 
 szerepek cseréjével, és új jelszó választásával indul újra

Népi játékaink, mondókáink az évkör négy sarkalatos pontjához illeszked  népszokások nyomán keletkeztek, népme-
séink pedig szervesen il leszt het k a zodiákus rendszerbe. A természett l elszakadó, városban él  gyermekek számára 
ezek az egész év folyamán kapaszkodót jelenthetnek abban, hogy felfedezze a világban rejl  harmóniát.

Mágikus jókívánságok

A Pünkösd körüli id szak a virágba - boru lás gyönyör  természeti id szaka, amely ben a hirtelen 
növekedés, és a termés áldás kilátásainak veszélyérzete adják szépségeinek ellentéteit. A tavaszi és 
nyári terméshozó id szakhoz f z d  félelmeket, a természeti és emberi kör nyezet változásához, 
védelméhez szükséges jókívánságokat, szerencsekívánságokat gyermekjáték szövegeink rzik. 
A régi embernél az id ben kimondott jókívánságnak mágikus er t – varázser t – tulajdonítottak 
Ehhez köthet ek az alábbi énekek, mondókák: Sardó jöjj el, Ess es  ess, Süss föl nap.

„Játékos” veszélyhelyzetek

A gyermekek az alkalomszer , az id szakhoz kötött játékok játszásával köt dnek el ször a feln t-
tek világához szerepvállalással, tiszta érzelmeikkel, élményeikkel.  Ezek a gyermekjátékok örömet 
és feszültségeket is jelente nek, amelyek lehet séget adnak az ér zelmek sokszín  átélésére. A fel-
merül  veszélyhelyzet a természet megbomlott egyensúlyának megoldására fi gyelmeztet, amelyet 
helyre kell állítani. A játékok többsége a környezet veszé lyeinek elhárítására, személyes bizton-
sága védelmére készíti fel a gyermeket. Ilyen játékok pl. a legegyszer bb fogócskák, bújócskák, 
 melyek éppen ezért hosszú éveken keresztül megunhatatlanok. Különösen kedveltek a gyerekek 
el tt az  állatos játékok. A macska-egér, farkas-bárány viszony, hasonlóan a héjához és a csirkéit 
véd  kotlóshoz ismer s vi szonylatokat mutatnak. A támadó szerepkör eljátszása is fontos, hiszen 
az nem más, mint a védelem leküz désének megtapasztalása. A gyermek tehát ösztönösen, szemé-
lyes érzéseivel vesz részt a játékban úgy, hogy nem az állatok utánzása a lényeg, hanem az állatok 
viselkedésének nyomán felidézheti az élet megvédéséhez szükséges emberi érzéseket, és cselekvési 
formákat.
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Bogarak, lepkék, méhek...

A bogarak, lepkék, méhek, csigák, giliszták élete szimbolikusan megjelenik a já tékokban, énekek-
ben, ugyanúgy, mint a nyáron nyíló virágok, vagy az állatok, amelyek ebben az id szakban nevelik 
fel kicsinyeiket, fi ókáikat, teszik ket alkalmassá a feln tt életükre. Játékaink, dalaink segítenek 
abban, hogy a gye rekek minél sokoldalúbban ismerjék meg a természetet, az él világot. (Katalinka 
szállj el, Mit mos, mit mos levél katicája, Kiskacsa fürdik, Csiga-biga gyere ki, Madarak voltunk, 
Egyél libám, Két kiskakas, Törökbúza fuszujka, Sánta róka, Mit ásol héja, Érik a meggyfa, Fehér 
liliomszál, Hogy a csibe, hogy, Beültettem kiskertemet a tavasszal...stb.

Húsvéti műsor – kcs keretjáték

Nyisd ki Isten kis kapudat,
Hadd láthassam szép napodat,
Süss fel Nap, fényes Nap,
Kertek alatt az állatkák
Meg ne fagyjanak! 

– Hol jártál báránykám? 
– Zöld mez ben, asszonykám! 
– Mit ettél, báránykám? 
– Édes füvet, asszonykám. 
– Mit ittál, báránykám? 
– Forrásvizet, asszonykám. 
– Ki vert meg, báránykám? 
– Szomszédlegény, asszonykám! 
– Sírtál- e báránykám? 
– Sírtam biz én, asszonykám! 
– Hogy sírtál, báránykám? 
– Ehem-behem, asszonykám!

– Hová mész te kisnyulacska?
–  Ingyom-bingyom táliber, tutáliber, máliber: 

az erd be. 

– Minek mégy te az erd be?
–  Ingyom-bingyom táliber,tutáliber, máliber: 

vessz cskéért. 

– Minek néked az a vessz ?
–  Ingyom-bingyom táliber,tutáliber, máliber: 

kertecskének. 

– Minek néked az a kiskert?
–  Ingyom-bingyom táliber, tutáliber, máliber: 

virágoknak. 

– Minek néked az a virág?
–  Ingyom-bingyom táliber, tutáliber, máliber: 

jó Anyámnak.

Erd  szélén házikó – ezt a dalt el is mutogathatjuk, de legjobb hogy ha eljátsszák a gyerekek: 
választunk egy nyuszit (kislányt), egy vadászt és egy nagyapót (egy-egy legényt), valamint néhány 
gyermek házat formál egymás magasba emelt kezét fogva és még egy kéményt is választhatunk. 

A nyuszi messzebb megy a háztól és leguggol, és elkezd ugrálva a ház felé menekülni az t puská-
val kerget  vadász el l. 
A házhoz érve bekopog: „Kérlek segíts én rajtam! A vadász a nyomomban!” 
A nagyapó behúzza a házba, mondván neki: 
„Gyere nyuszi, sose félj! Megleszünk itt kettecskén!” – és megölelik egymást. A nyuszi és a 
nagyapó persze megtanulja el re a mondókáját. 

Erd  szélén házikó (házikót rajzolunk a kezünkkel)
Ablakában nagyapó (mutatjuk, mintha kinézne az ablakon az öreg)
Lám egy nyuszi ott robog (kezünkkel a nyuszi futását imitáljuk)
Az ajtaján bekopog (kopogunk)
Kérlek segíts én rajtam 
(két tenyerünket összetesszük, és az arcunk egyik, illetve másik oldalához tesszük felváltva)
A vadász a nyomomban (puskát formálunk a kezünkb l)
Gyere nyuszi sose félj (hívogató mozdulatot teszünk a kezünkkel)
Megleszünk itt kettecskén! (A nyuszit magunkhoz öleljük)

Benn a bárány, kinn a farkas – kerget s körjáték 
Benn a bárány, kinn a farkas 
Benn a bárány, kinn a farkas,
Hízik a bárány, szárad a farkas,
Szabad vásár mindennek: gazdagnak és szegénynek.
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(A gyerekek körbeállnak, egymás kezét fogva. Valaki a kör közepén áll,  a bárány, valaki a körön kí-
vül,  a farkas. „Szabad vásár”-nál a kör kezeket felemelve kaput nyit. Ekkor a farkas kergetni kezdi a 
bárányt. A bárány ki-be menekülhet a farkas el l. „Hízik a bárány”-nál a kört alkotók leengedik a ke-
züket. A farkas nem mehet át a bezárt kapukon. Ha a farkas és a bárány külön rekedtek, akkor várniuk 
kell a következ  kapunyitásra. Ezeket a sorokat mindaddig ismétlik, amíg meg nem fogja a farkas a 
bárányt.) Úgyis lehet, hogy a körben állók a bárányt átengedik, a farkas el tt mindig lecsapják kar-
jukat. Közben a dal ütemére is emelgethetik karjukat. Játék közben mondogathatják ezt a verset is:
Bent a bárány, kint a farkas. Fuss el innen, lompos farkas. Fuss!

Komatálküldés (mátkatálküldés) 

A húsvét utáni fehérvasárnaphoz köt d  szokás, célja a barátságkötés, megkötött barátság meg-
pecsételése ajándékcserével. A megkötött barátság a kés bbi kapcsolatok, például a keresztkoma-
ság alapjául szolgál. A barátságot (leány leánnyal, legény legénnyel) kötni kívánó fi atalok szüleik, 
hozzátartozóik segítségével ajándékot gy jtenek, például húsvéti ételeket, koszorú alakú kalácsot, 
tojást, sonkát, süteményeket és szeszes italokat tálra helyeznek, azt kend vel letakarják, és szemé-
lyesen vagy küldönccel eljuttatják a kiszemelt lánynak, legénynek. Az ajándékot verses mondóká-
val adják át:

Komatálat hoztam 
Komatálat hoztam,
Föl is aranyoztam.
Koma küldi komának,
Koma váltsa magának.

Komatál – másik változat
Komatálat hoztam,
Meg is aranyoztam.
Ha nem tetszik komának,
Küldje vissza komának.

Ha a tálat elfogadják, a viv t leültetik, megkínálják, majd a tálban saját ajándékokat küldenek 
vissza a kezdeményez nek, akkor a komaság (mátkaság) megpecsétel dött.

Vill zés

Vill zni húsvétkor is szokás, nemcsak farsangkor. A kisze (kice) a tél jelképe, mint banya-bábu, a 
vill  pedig a tavasz jelképe, hírnöke, mint zöldág, rendszerint f zfaág – fehér szalagokkal, esetleg 
kifúrt, üres tojásokkal földíszítve. Megmutatjuk a gyerekeknek, hogy a vill  az egy zöldell  ág, egy 
zöld leveles f zfaág például vagy barkaszár. És ezzel a vill vel köszöntjük a tavaszt, integetve vele 
neki.

Kice, vice – vill  
Gyüjjön rád a himl .
Behoztuk a zöldágat,
Kivisszük a kice-vicét,
Kice, vice – vill ,
Gyüjjön rád a himl .
Határainkat a jéges  el ne verje!
Kice, vice – vill ,
Gyüjjön rád a himl ! 

Haj, vill !

Kijé, kijé ez a ház? A jámbor emberé. 
Benne van egy vetett ágy, 
az mellett ringó bölcs , 
Haj, vill !  Falu vígín selyemsátor, 
Haj vill ! Jaj, de piros a mez , 
de nem az ibolyától, hanem a rózsától. 
Haj, vill ! Falu vígin selyemsátor, 
Haj, vill !

Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat – párválasztó játék

E játékban a Bújj, bújj, zöld ág cím  dalunkat eredeti alakjában tanuljuk meg, amelyet el is ját-
szunk, és amelyben mindig csak egy fi ú bújik egyszerre, aki megkerüli az els  pár fi útagját, visz-
szamegy a párjához, s megtáncoltatja, majd fölemeli a lányt, a végén pedig megpuszilják egymást. 
Igen közkedvelt, bevált e játék. Általában 8-10 pár áll egymás mögé, a többi nézi és énekli a dalt 
tapsolva. A szövege: 

Bújj-bújj zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. 
Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat, hadd kerüljem váradat, váradat. 
Szita-szita péntek, szerelem csütörtök, dob-szerda.
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Ennek a kacagtató játéknak a végén persze el lehet játszani a szokásos macskafogós bújós játékot, 
a közismert szöveggel, így mindenki játszik a kígyózó játékban (Bújj, bújj, zöld ág!). Az Anyater-
mészet újjáéledésével éled az egymás iránti vonzalom is a nemek között, így a szerelem évszakát a 
gyerekeknek már fontos megjeleníteni, hogy szokják meg a Természet rendjét, az Élet törvényei-
hez igazodva fejl djenek, érjenek ifjúvá. 

Kedvelt körjáték a gyönyör  dal éneklése közben a Beültettem kis kertemet a tavasszal cím  is.

Beültettem kiskertemet a tavasszal,
Rózsa szegfű, liliom és rezedával,
Ki is nyíltak egyenkint, el szeretném adni mind, De most mindjár!

Én megveszem virágodat, ha eladod,
Ha az árát te magad is nem sokallod, Versenyfutás az ára,
Uccu, fussunk utána, De most mindjár!

Néptáncvigasság, táncház – páros csárdás és kígyózó táncok 

A játék utolsó része a néptáncvigasság, táncház, amelyben csárdásoznak a legények a leányokkal. 
Mindenki párban táncol, a legkisebbek is ügyesen táncolnak és élvezik. A végén egymásba kapasz-
kodva tekerednek egy vagy több kígyót alkotva a gyerekek, egy-egy úttör vel az élen. Választunk 
ilyenkor egy vonatot húzó úttör  mozdonyvezet t. 

A leginkább bevált énekelhet  táncdalaink – minden dalra mást táncolunk: Hopp, Juliska; Té-
len nagyon hideg van; Komáromi kisleány; Hej, Dunáról fúj a szél; Hull a szilva a fáról; Zöld 
erd ben a tücsök; Szélr l legeljetek; Még azt mondják, nem illik (ez a legényes tánc); Kis kece 
lányom (ez a lányforgatós tánc); Szervusz, kedves barátom; Elvesztettem zsebkend met; Úgy 
tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt; Badacsonyi sz l hegyen; Érik a sz l . 

Csujogatások – megtanulunk pár csujogatást is, egy-egy sort megismételnek a gyerekek – 
ti ti ti ti ti ti tá – egyik lábukkal dobbantva az ütemre, új sornál másik lábukkal. A versszakok végén 
hangosan csujogatunk, hujjogatunk: „Hujj-jujj-jujj-jujj-jú-jú!” – ti ti ti ti tá tá.

Aki nem tud táncolni,
Menjen haza aludni!
Lám én tudok táncolni,
Itt maradok mulatni!

Ez a lábam, ez, ez, ez,
Jobban járja, mint emez,
Édes lábam jól vigyázz,
Mert a másik meggyaláz!

Ez a kicsi mulatság
Tartana, míg a világ!
Három éjjel, három nap,
Kimulatom magamat!

Én se kicsi, te se nagy,
Éppen hozzám való vagy!
Túrót ettem, puliszkát,
Attól n ttem ekkorát!

Körjátékot, körtáncot is szoktunk táncolni, de a vonatozó, kígyózó táncok a ked-
veltebbek, ez szokott sokszor lenni a befejez  móka. (Tekeredik a kígyó; Kis, kis 
 kígyó; Tekeredik a kígyó, tekereg a fára; K ketánc; Sétálunk, egy kis dombra…; Aki 
nem lép egyszerre; Megy a vonat Kanizsára; Bújj-bújj zöld ág; Haj, ki kisze, haj!). 
A tekerg s, kígyós játék szövege (ezután jön a sétálós, lecsücsül s, majd a menetel s, lábdobban-
tós dal; aztán a csihuhús, vonatos; aztán a bújós, macskaelfogós játék; legvégül a kisze z , tavasz-
hívó varázsmondóka):

Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni,
Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni! 

Tekeredik a kígyó, tekereg a fára,
Addig-addig tekereg, míg leesik a sárba.

Haj, ki kisze, haj! Süss be hozzánk fényes Nap!
Haj, ki kisze, haj! Süss be hozzánk fényes Nap!
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!
Haj, ki kisze, haj! Süss be hozzánk fényes Nap! 

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
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Húsvéti jelenet 

Szavalólegény: Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára, új életet öltött ismét fel magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek, mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokás minden kereszténynek örvendeznie e napon ifjúnak, vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen szép napunkat. Források tisztulnak, term fák virulnak,
virágoznak. Szép lánykák vidulnak, vigadoznak.

A legények mind: Szépen kérem az apját, de még jobban az anyját,
adja ki a lányát, hadd locsoljam a haját, mint a pünkösdi rózsát.

Anya: Lányok, el bújni! Itt vannak a locsolók.
Ének: Cifra palota, Zöld az ablaka, Gyere ki, te tubarózsa, Vár a viola!

1. legény:
Jó reggelt, jó reggelt, (öntöz) kedves liliomszál, megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál.
Kerek erd n jártam, piros tojást láttam, bárány húzta reng  kocsin mindjárt ide szálltam.
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom, hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom.

Anya: A tojást párosával adjátok ám, nehogy sánta legyen a feleségük!

1. leány: Tessék, itt a piros tojás. Rózsát is írtam rá!

Legény: Köszönöm szívességed!

Anya: No fi am, te ide bármikor betérhetsz, mert piros tojást kaptál. Szívesen látott vendég 
vagy itt nálunk.

2. legény:
Ma jöttem egy tojásért, holnap jövök leányáért. Ha nem adnak tojáskát, ülü vigye tyúkocskát!

2. leány: Tessék, festett tojást adok!

Anya: Hadd lám, milyen szín  tojást kaptál? Na, biztatnak, zöld tojást kaptál!

3. legény:
Ákom-bákom berkenye, szagos húsvét reggele. Leöntjük a virágot, visszük már a kalácsot.

Anya: No, keresztfi am, neked én adok kék tojást, hiszen rokonunk vagy. Igyekezz te is a rokon-
ságot összetartani, bajban, gondban segíteni.

3. legény: Köszönöm szépen keresztanyám! Jó tanácsát megfogadom, rokonaimat soha meg 
nem bántom. Az id sebbjit tisztelem, a fi atalabbjait jó tanácsokkal én is ellátom.

4. legény:
Rózsafának tövéb l rózsavizet hoztam, az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam.
Drága kislány, gyöngyvirágom, ma van húsvét napja, meglocsollak, mosolyogjál, mint egy 
piros rózsa.

3. leány: Tessék, itt a festett tojás.

4. legény: Köszönöm!

3. legény: No, te sárga tojást kaptál, tudod-e mit jelent?

4. legény: Tudom, kiadták az utamat.

Anya: Ne szomorkodj, majd a szomszédban piros tojást kapsz.

Mind a legények:
Úgy virágozzatok, mint a szép almafák, úgy virítsatok, mint a szép ciprusfák.

3. legény: Áldja meg magukat Jézus az  jobbján, szívemb l kívánom!
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Jeles napok juniusban Urnapjaig. . . .

A nyári Napéjegyenl ség június 21.-én van
Ebben a hónapban a szárba szökken  élet már virágot, gyümölcsöt hoz. Virágzik a kukorica, a mák, a krumpli. A 
korai érés  gyümölcsfák (cseresznye, meggy), az eper, a málna terített asztalt kínálnak számunkra.

június 4.  A Nemzeti Összetartozás Napja (nemzeti emléknap) 
  A trianoni békediktátum aláírásának napja. A háborút Magyarország szövetsé-

geseivel együtt elveszítette. A  gy ztes  hatalmak és a vesztes országok között a 
franciaországi Versailles kastélyban folytak a béketárgyalások. Sajnos a veszte-
seknek el kellett fogadniuk a gy ztesek feltételeit. A tárgyalások lezárásaképpen 
1920. június  04-én a kastélyhoz tartozó Trianon palotában írták alá a Magyar-
országra vonatkozó szerz dést. Magyarország elveszítette területének 2/3-át, 
lakosságának felét. Három és fél millió magyar ember rekedt a határainkon túl.
Amikor híre haza jutott, azonnal megszólaltak a harangok, az emberek gyász-
ruhába öltözve vonultak az utcákra. Magyarországot temették akkor. 

  Az ország területi megcsonkítása mellett a békeszerz dés  csupán  35 000 f  ben
állapította meg a magyar hader  létszámát, ezenkívül  jóvátétel  fi zetésére 
 kötelezte Magyarországot. Balassagyarmatra bevonultak a csehek, hogy 
 elfoglalják a várost, de egy maroknyi csapat kiverte ket onnan. Ezért 
Balassa gyarmat a „legbátrabb város” nevet viseli. Nem mindenki  nyugodott 
bele a határozatba, ezért Sopronban népszavazást tartottak, hova akar tar-
tozni a város: Magyarországhoz vagy Ausztriához. Sopron h séges  lakói 
Magyar országra szavaztak. Ezért nevezzük Sopront a „h ség városa”.
Ekkora igazságtalanság nem sok nemzetet ért a történelem folyamán. Nehéz el-
képzelnünk azoknak az embereknek a fájdalmát, akiknek tudomásul kellett ven-
niük, hogy évezredes (!) hagyományokkal rendelkez  magyar nemzet részeként 
idegen ország polgárai lettek. seik a hazáért harcoltak évszázadokon át, védték 
az idegen betolakodóktól, sokszor vérüket áldozták érte, s most azt mondják rá-
juk, hogy hazátlanok. Talán kevésbé szomorkodnának kint él  testvéreink, ha 
nem azt látnák, hogy mi, Csonka-Magyarország lakói egyre kevésbé tör dünk 
hagyományainkkal, egyre inkább átvesszük az idegen szokásokat (pl. Valen-
tin-nap), s szégyenszemre nekik, a határokon túl rekedt magyaroknak kell példát 
mutatni hazaszeretetb l, hagyománytiszteletb l.

Pünkösd utáni  Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe A pünkösd kett s ünnepe utáni tízedik
tízedik nap   napra (csütörtökre) a katolikus naptárban úrnapja esik. Az úrnapja (latinul 
2016-ban:   Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) katolikus f ünnep az
május 26.  eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Testének és Vérének ünnepe. 

 Magyarországon és több más országban (például Angliában és Walesben) a  húsvéti 
id t lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Jellemz en  kör menet kapcso-
lódik hozzá. („Vándorló” ünnep, az oltáriszentség napja; Szentháromságot követ  
vasárnap, eredetileg csütörtök volt.) Az ünnep f  eseménye a körmenet, amelyen 
körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy oltárt ál-
lítanak fel az ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára.  
  (E sajátságok arra vallanak, hogy a „szentostya” útvonala a Nap éves pályáját 
jelképezi, amelynek csúcspontján a Nap épp anyja, a Tejút „karjai közt” tartózko-
dik. Úrnapja ebbe az id szakba esik.) Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a föld-
re, a tovahaladó oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. A virágsz nyeg (másutt 
széna- és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló 
zöldágak varázserej  szentelményeknek számítottak; hasonló hatást tulajdoní-
tottak nekik, mint más ünnepek „megszentel dött” növényeinek (f leg betegség 
és villámcsapás ellen varázsoltak velük). A virágokat a lábfájás elleni fürd be 
tették és fájós fogat füstöltek vele. Az oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, 
más néven úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák körül, s abban teszik 
ki ünnepélyes szentségimádásra is. Ez a vallásgyakorlat is a XIII. században 
 keletkezett. Az úrmutató készítését az úrnapi körmenet és a szentségimádás tet-
te szükségessé. (Jankovics Marcel) 
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Juniusi nepszokasok. .

Jún. Hagyomány, népszokás Id jelz , emlékeztet

  1. Gazolás. Állatokkal feletetés. 
Gyógynövények tisztítása, szárítása.  
Termés- és id jelz  nap.

Begyűjt : 
Bodzavirág és hársfa – kakukkf  és eperfa. 
Belek baját enyhíti, tüd  gondját csökkenti.

Termésjelz : 
Júniusnak száraz napja – újbor tüzét jól fokozza. 
De nem száraz Június, ha nedves volt a Május. 

  2. Görcsös, bels  betegségek 
gyógyítására kedvez  nap. 
Házi gyógyítás. Tisztálkodó, 
termés- és id jósló nap.

Termésjelz :
Ha holdszíne élénksárga – es  jöhet, vethetsz sárba. 
Ha szélirány északi – gabonát jól érleli

  3. Gazolás. Állatokkal feletetés. 
Alom, permetlé és komposzt 
készítése. Id jósló nap.

Id jelz : 
Ha messziség, közel t nik, Es s id  közeledik.

  4. Állatvásárok. Els  öregf  
nagykaszálásának ideje. Szénaterítés, 
szárítás. Üres nap.

Id jelz :
Ha kel  nap fátyolos, id  lészen változós. 
Fátyol mögött nyugvó nap – nemsokára borús nap

  5. Juhok fejésének és a birkanyírás id -
szakának kezdete. Juhok újra jelölése. 
Id jósló nap.

Id jelz : 
Napnyugta után – ha kapirgál csirke, 
Másnapra az id  – es s lesz és szürke.

  6. Gyomlálás, kapálás. Káposzta és papri-
kapalánták, másodnövények kiültetése. 
Id jósló nap.

Id jelz :
Ha alacsony fecskék repte – es  jöhet, de még este.

  7. Gyomlálás, kapálás. 
Tök, borsó, bab, kelkáposzta 
vetésének befejezése. Üres nap.
Ajánlás:
Napkeltével gyújts tüzet, 
égesd el a szemetet! 
Ha levág a t zfüstje, es s lesz az estje.

Intelem:
Határodat bejárjad, áldozattal megáldjad! 
Folyó, forrás – mind közös; 
erd , hal, vad – sem önös. 
Ki nem adja népének, ellensége vérének. 

  8. Nagyvásár. Sz l sgazdák 
fél-ünnepe. Sz l hegyek bejárása, ka-
csolás, kötözés. Id jósló, 
„negyvenes” nap.

Id jósló: Medárd napján, ha esik 
– nedves lesz még negyvenig. 
Es  sz l d elrontja, de mez det virítja.

Fohász:
Ég szülte vizünket, Víz szülte földünket.
Föld szülte ékes fát, Fa szülte ágasát. 
Ág szülte dús lombját, levele bimbaját.
Bimbaja virágját, virágja almáját.
Almája jó magját – népünknek írmagját. 
Teremt , adj er t! Vetésre jó es t!

  9. Készül dés szi árpa 
betakarítására. Aratószerszámok el ké-
szítése. Id jelz  és molnár-nap.

Id jelz : 
Napköze, ha gomolyfelh s 
– id  jön majd, csendes, es s.

Ajánló: Molnároknak ünnepe, kenyérsütés ideje.
Régi magból jó lisztet, óborhoz friss kenyeret.
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Jún. Hagyomány, népszokás Id jelz , emlékeztet

10. Pinceszemle. Üres hordók, edények, 
sz r k tisztítása, kénezése. Id - és 
termésjelz  nap.

Csízió: Margit napján, ha csepereg 
– sz l  szeme könnyen pereg. 
Tikot monyra mostan ültess 
– háztól legyet elhessegess.

A mértékletesség a böjt egyik kulcsszava, ekkor a dalolás, a fütyülés, a tánc, a muzsikaszó mind 
tilos volt. A nagyböjti vasárnapok  a tánctilalmak ellenére az ifjúság különböz  szórakozására al-
kalmat adtak.

Kedveltek voltak a sportjelleg , és az eszközös, ügyességi játékok. 
Ilyen volt például a csülközés vagy kecskebak,  pötyézés (táj-
egységenként más neve volt)  melyet fi úk játszottak. Egy sima té-
ren jókora fadarabot állítottak fel. Ezt nevezték csülöknek, s köré 
kört húztak. A játék célja, hogy a legények a csülköt botjukkal le-
döntsék Ha senkinek sem sikerült eltalálnia a fadarabot az els  
menetben, akkor a vigyázó ad jelt a játékosoknak, hogy mikor me-
hetnek a botjaikért.  A játék újra indul és a vigyázó ugyanaz marad. 

Egyik változata szerint  a játékosok egy sikeres dobás után újból 
dobhattak, addig amíg sikerült eltalálniuk a fadarabot (pötyeka-
rót). Minden sikeres dobásért egy pont járt.  Olyan változat is volt, 
hogy mikor valaki eltalálja a csülköt; azt az állítónak fel kell állí-
tania. Közben azonban igyekeznie kellett egy botot is  magához 
ragadni, mert ekkor mindenki a botok felé rohant, hogy  megka-
parintson egyet. Akinek nem jutott bot, az lett az új állító.

Kedvelt játék volt a mancsozás is . Ebben a játékban az úgyne-
vezett mancsozóbottal kellett a leveg be feldobott golyót elütni. 
A legények díszesen faragott bottal kedveskedtek annak a lány-
nak, aki tetszett nekik.

Böjti vasárnapok estéin hatalmas tüzet raktak, e nélkül ugyanis nincs sajbózás! Az elnevezés a 
német Scheibe ’korong’ szóból származik, ami nem meglep , mert a szokás német eredet . A saj-
bózáshoz a legények fakarikákat készítettek , ezeket hosszú botra t zték, megtüzesítettek ezután  a 
fejük felett lóbálva deszkához csapták és elrepítették. A m velet közben kiáltották ki, hogy kinek 
a számára küldik a tüzes karikát. Udvarolni is lehetett vele: legények az általuk kiszemelt, kedvelt 
leány nevét kiabálták az ég  karika elhajításakor. Örülhetett, aki hallotta a nevét!

A lányok rongyból, vagy tehénsz rb l készített labdákkal labdáztak, vagy köcsögöt dobáltak. 

Sárközi karikázó bevezet nek:

Nagyböjtben a testi böjt régen igen szigorú volt, naponta csak egyszer ettek, s akkor is böjti ételt. 
Ez azonban a negyvennapos id szaknak csak egyik fele volt. A másik a lélek böjtje, mely a szórako-
zást korlátozta önmegtartóztatást jelentett a testi, érzéki örömökt l. A lányok, a menyecskék egy-
szer bb, sötétebb szín  ruhákat viseltek A mértékletesség a böjt egyik kulcsszava, ekkor a dalolás, 
a fütyülés, a tánc, a muzsikaszó mind tilos volt, nyilván esküv t sem tartottak.

A böjti játékok: Az ifjúság böjtben jellegzetes játékokkal szórakozott. Legismertebb, legelterjed-
tebb a karikázás (leánykörtánc) volt, mely egyöntet , szabályozott szerkezet  tánc. 

Karikázók hajdanában:

Mivel zárt köralakban táncolták, nem volt lehet ség az egyéni rögtönzésre. Egyszer  sétáló, forgó 
lépések meghatározott sorrendben követték egymást. A lassú és gyors részek terjedelme, az ismét-
lések száma változhatott. Hangszer nélküli egyszólamú énekkel kísérték.

Itt láthatóak a mancsozó 
lányok:
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A böjti leányjátékoknak két jellegzetes változata volt: a kanyargós vonulás kisebb 
lányok körül és a karikázók. A tánctilalom a karikázóra nem vonatkozott, a legismertebb 
böjti leányjáték a karikázás volt, melyet neveztek cickomozásnak is, s mindig zárt köralakban 
 táncolták.

A böjti vasárnapokon a lányok és legények énekléssel vonultak végig a falun, s közben kapus játé-
kokat játszottak. Kedvelt játéka volt a szederindázás. Lányok és legények egymás kezét fogva járták 
az utcákat, és az els  pár feltartott keze alatt vonult át az egész sor.

Cickom-cickom: A cickomozás, szinalázás egy jellegzetes böjti táncos játék. A fi atalok éne-
kelve körbeálltak, a kör közepén álló leány pedig behívott egy legényt, és táncolt vele. Az alábbi 
éneket énekelték a játékosok:

Cickom-cickom, vagyon-e szép lányod? 
Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon! 
Add nekem azt! Elkapom azt! 
Szita, szita péntek, Szerelem csütörtök, 
dobszerda.

A legények regimentje igen cifra,
Benne forog Sándor Panka, igen nyalka,
Ice-ruca Rebeka, de ékes a dereka,Galambocska.
Ha ékes is, illeti, barna legény szereti, 
Galambocska.

Az ulicskázásnak, hajujvárazásnak is nevezett játékot nagylányok játszottak kisebb  lányokkal.

A nagylány megkérdezte a keresztgyereket: „van-e szeret je?” 
Azután magasra dobott egy követ és hangosan kiabálva mondta: 
„Ilyen magas ágya legyen, ilyen magas létrán járjon bele!” 
(Remélhet leg senkit sem vágott homlokon a k !) Az ének ez volt:

– Hajujvár mit keres hajujvári biró bálták!
– Innét onnét amonnét az új várnak mell le lányodat kéretjük
– Melyiket?

– Szebbiket keskeny magasabbikat, keskeny magasabbikat!

Kedvelt játék volt a pilikézés. Így kell pilikézni: három kisebb guggoló lány körül énekelve, 
 kanyargósan vonultak a többiek. A böjti vasárnapokon a magyar nyelvterületen általában szokás volt a 
lányok, esetleg lányok és legények közös végigvonulása a falun énekléssel, játékkal megszakítva. Böjti 
vasárnapokon esetleg kapus játékkal vonultak végig a falun. A feltartott kezek alatt a sor átbújt énekelve: 
„Új vár, új vár fényes vár, borsos kapitánya, megyek bátor jó vitéz, megyek hídon által”.

Böjti vasárnapokon a lányok, néha a legényekkel együtt énekelve egymás kezét fogva vonultak 
végig a falun. Menet közben kapus játékokat játszottak. Az els  pár feltartott keze alatt vonult át 
az egész sor.

A fi atalok kedvelt játéka volt a szederindázás. Lányok és legények egymás kezét fogva járták az 
utcákat, és az els  pár feltartott keze alatt vonult át az egész sor. Énekük a következ  volt:

Szederinda, levelinda

Bújj, bújj szitakéreg, rostakéreg,

Mindjárt hazaérek.
Forrás: Néprajzi lexikon



90

Tartalomjegyzék

A tavaszi ünnepkör jeles napjai 1

Feladatok 3

Jeles napok márciusban  11

A húsvéti ünnepkör 17

A húsvéti ünnepkör népi hagyományai 26

Kiszehajtás, kiszebáb 33

Jeles napok áprilisban 34

Áprilisi népszokások 38

Jeles napok májusban 42

A pünkösdi ünnepkör 47

Májusi népszokások 50

Jeles napok júniusban Úrnapjáig 53

Júniusi népszokások 54


