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A nyari es az oszi unnepkor jeles napjai
JÚNIUS / Szent I(st)ván hava – Nyárelő –
Napisten hava – Gödölyetor (Eper) hava

JÚLIUS / Szent Jakab hava – Nyárhó –
Áldás hava – Tehéntor (Aratás) hava

A húsvét utáni 50. Nap
PÜNKÖSD – A SZENTLÉLEK ELJÖVETELE
Pünkösd ünnepét követő vasárnap –
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP
“KICSIPÜNKÖSD”
ÚRNAPJA –AZ OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPE
június 2.
Erazmus Napja
június 4.
Nemzeti gyásznap
június 8.
Medárd napja
június 10.
Margit napja
június 13.
Páduai Szent Antal napja
június 15.
Vid – Vitus napja
június 21.
Nyári napforduló
június 22.
Ákos napja
június 24.
Szent Iván –
Virágos Szent János
június 27.
Szent László napja
június 29.
Péter –Pál napja

július 2.

Sarlós Boldogasszony

július 4.

Emese

július 5.
július 6.
július 13.
július 15.
július 20.
július 21.
július 22.
július 26.

Sarolta
Csaba
Szt Margit
Henrik
Illés
Dániel
Mária-Magdolna
Szt Anna

AUGUSZTUS / Kisasszony hava–Nyárutó –
Új kenyér hava – Aranyasszony (Bőség hava)

SZEPTEMBER / Szent Mihály hava – szelő –
Földanya hava – Tigris hava

augusztus 1.
augusztus 10.
augusztus 15.
augusztus 16.
augusztus 10.
augusztus 10.

szeptember 1.
szeptember 3.
szeptember 5.
szeptember 8.
szeptember 12.
szeptember 15.
szeptember 20.
szeptember 21.
szeptember 25.
szeptember 29.

Szt Péter
Lőrinc napja
Nagyboldogasszony
Rókus
Szt István
Szt Bertalan

Egyed napja
Nagy Szt. Gergely napja
Lőrinc napja
Kisasszony napja
Mária napja
Fájdalmas Szűzanya
Kozma és Damján napja
Máté napja
Gellért napja
Szent Mihály napja

OKTÓBER / Mindszent hava – szhó –
Magvető hava - Borvető hava

NOVEMBER / Szent András hava – szutó –
Enyészet hava – Disznótor hava

október 1.
október 2.
október 6.
október 8.
október 9.
október 15.
október 16.
október 18.
október 20.
október 21.
október 23.

november 1.
november 2.
november 3.
november 5.
november 11.
november 19.
november 25.
november 30.

október 26.
október 28.
október 31.

Leodegar napja
Ferenc nap
Aradi vértanúkra emlékezünk
Magyarok Nagyasszonya
Dénes napja
Teréz nap
Gál napja
Lukács napja
Vendel napja
Orsolya napja
János nap,
az 56-os hősök napja
Dömötör nap
Simon – János nap
Farkas napja

Mindenszentek napja
Halottak napja
Szent Hubertus napja
Szent Imre
Szent Márton napja
Erzsébet napja
Katalin napja
András napja

KI MIT TUD – A NYÁRRÓL ÉS AZ

SZR L?

1. Kösd össze a megfelel neveket és fogalmakat, eseményeket.
Szent Iván nap
Szent Mihály nap

Lovagkirályunk
Tűzugrás

Szent Márton

Állatok kihajtása a nyári legelőkre

Szent László

Libát kell enni

Szent György

Állatok visszahajtása a gazdákhoz.

2. Húzd alá azokat az eszközöket, amelyeket ma is használnak Magyarországon.
Puska, pányva, varsa, tapogató, méhkas, merítőháló, karikás ostor, íj, hurok, hajítófa, szigony.
3. A sárga négyzetekben egy olyaneszköz nevét olvashatod, amit az állatok kikötésére
használnak.
1. Folyami hal
2. Ollós ízeltlábú
3. Varrásra és ideg sodrására használták
a vadaknak ezt a részét.
4. Vadászezköz
5. A vadfogás egyik módja.
6. Tengeri hal volt a Dunában.
4. Júniusban sok friss növényt ehetünk. Sorolj fel legalább hatot, aminek ilyenkor van
a „szezonja”.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. Híres betyárok éltek régebben Magyarországon. Kösd össze, hogy ki melyik részen élt!
Vigyázz, mert van egy kakukktojás is. Az nevét írd külön a vonalra.
Zöld Marci
Rózsa Sándor

Alföld, Borsod,
Gömör és Abaúj megyékben, Hajdúságban,
Hortobágyon ,

Fábián Pista
Nagykunságban
Kapca Berci
Savanyú Jóska
Angyal Bandi

Bakony,
Hajdúság,
Felvidék,
Somogy

Sisa Pista
Dél-Alföldön
Sobri Jóska
Vidrócki Márton

Dunántúlon
..........................................................................
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6. Egészítsd ki a népdalok szövegét.
a) Ettem ......................................... most érik, most érik, most érik.
b) Érik a ropogós ...................................... . Viszek a babámnak belőle.
c) Piros ................................ csüng a, csüng az ágon.
d) Sárga ................................... görög ............................... héjastól.
Haragszik rám az anyósom ﬁjastól.
Ha haragszik nem tehetek én róla.
Nem szorultam én a büszke ﬁjára,
e) Éva szívem, Éva, most érik a .........................................
7. Húzd alá kékkel a méhézet kifejezéseit, sárgával a vadászat, pirossal a halászat,
zölddel pedig a földművelés eszközeit.
méhészet

halfogó eszközök , háló , eke, dobó-, hajító szúrófegyverek, kapa,

vadászat

fegyverek, csapdák, parittya, szigony, füstölés, csónak, cséphadaró, kiöntés

halászat

nyílvessző, borona, lépezés, ütőfegyverek (fokos), ladik,

földművelés
8. Írd a betűk mellé a hozzá tartozó számot. Négy növény hiányzik.
Ezek neveit írd le a vonalakra.

a) .........

b) .........

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

c) .........

d) .........

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

e) .........

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

f) .........

g) .........

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

9. Írd a számok alá azokat a munkákat, vagy eszközök nevét, amiket el kell végezni, vagy
amivel dolgozni kell akkor. A földművelés fázisai:
1. el készítés
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2. vetés

3. aratás

4. nyomtatás

10. Töltsd ki a hiányzó fogalmakkal.
Ház körüli foglalkozások: A házimunka a szükségletek el teremtése saját használatra.
Mib l?

Mit készítettek?

Hogyan nevezzük a készít jét?

használati tárgyak (ásó, pipa, kanál, furulya, stb.)

bognár (kerékgyártó)

bútorok
hordó, (tejes)sajtár, puttony, dézsa, stb.

kádár vagy pintér

háztető, fa szerkezetek, lépcső, harangláb
agyagmunka

edények, tetőcserép, kályhák

v. gölöncsér

nyers bőr megmunkálása
(ruhaneműt készít belőle)
csizmát, lábbelit csinál

csizmadia, szattyánosok

lószerszámokat, nyerget
gyapjúmunka

a fonatlan gyapjúból nemezt,
a fonottból pedig posztót készít

fonás, szövés

szálas anyagokból dolgoznak:
gyékény, len, kender, káka, gyapjú

szarumunka

ivótülök, kaszakő tartó, kanásztülök,
viasz és faggyú készítés

fém megmunkálása

patkó, szegek, kardok, balták,
mezőgazdasági eszközök

takács és csapó

Természetesen a fentieken kívül még számtalan kismesterség, kézműves szakma létezett.
Családneveink közül sok a régi mesterségre utal. (Kerékgyártó,Takács, stb..)
Írj még legalább öt ilyen családnevet:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
11. Rakd a számokat a helyükre!
A pásztorember foglalkozásánál fogva távolmaradt a népünket ért idegen hatásoktól, így nyelvében,
szokásaiban, művészetében sok értékes, igen régi hagyatékot mentett át. A ma élő pasztoremberek
életmódja kissé ugyan kényelmesebb lett, de nem sokat változott.
1. Szilaj tartás

2. Félszilaj

3. Istállózó

Egész évben szabadban van a jószág. Főleg ló, disznó és szarvasmarha.
Tavasztól őszig a legelőn, télen pedig istállóban van az állat (hegyvidék)
Egész évben az istállóban tartják és élelemmel is ott látják el.
12. Írd be a nevüket!
A pásztorok elnevezése és a rangja is függött attól, hogy milyen állatra vigyázott. Legelőkelőbbnek a csikósokat tartották.
.................................................... – lópásztor, a ménes legeltetője, őrzője
.................................................... – azaz marhapásztor, a gulya őrzője
.................................................... – juhpásztor, a juhnyáj őrzője
.................................................... – disznópásztor, a konda vagy falka őrzője – előbbi
minden este hazahajtotta, utóbbi kint teleltette
a disznókat azaz ,,ridegen tartotta”
.................................................... és a csürhés – az istállóban tartott, csak napközben kihajtott négylábú állatok őrzője. A szárnyasokra (liba, kacsa)
többnyire a gyermekek vigyáztak.
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13. Rajzold le!
A pásztorok használati eszközei: pásztorbot/fokos, ostor, kolomp, béklyó.

14. Milyen hangszereket használtak a pásztorok, valamint a régi falusi emberek?
Nevezz meg egy párat!
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
15. Rajzolj le ötöt a magyar állatokból!
Jelent sebb kisegít magyar állataink: komondor, puli, pumi, kuvasz, magyar agár, hucul ló.
Magyar állatfajták: magyar szürkemarha, magyar tarka (tehén), bivaly, racka juh, lipicai (ló), nóniusz (ló),
magyar tyúk, erdélyi kopasznyakú, mangalica, fodros lúd, magyar kacsa, kutyafajták…

Konyhánkra jellemző a sok gabonaféleség használata. Régebben sok halat, zöldséget is fogyasztottak.
A tájjellegű főzési szokások a mai napig megmaradtak. Az ünnepi ételeknek a szokások tartásában is fontos
szerepük van. A táplálék megszerzése és fogyasztása:
nyersen (tej, gyümölcs, méz), sütve, f zve, párolva (húsételek, gabonák, zöldségek, stb)
tartósítva ( füstölés, szárítás, savanyítás, aszalás, befőzés, stb)
16. Írj olyan ételeket, amiben vagy gabona, vagy zöldség van és nagyon szereted.
Írd mellé, hogy f zve, sütve, vagy nyersen esszük?
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
17. Milyen halakat lehet a folyókban és a tavakban fogni Magyarországon?
Ismered egy pár halnak a nevét?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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18. Mire használták a következ bútorokat? Jelöld a megfelel színekkel.
ülőalkalmaság

tárolás

fekvés

egyéb bútorok

pad (sárból)

tulipános láda,

állóka (dikó) szalmával töltött zsákkal,

lóca (fából)

szuszék (láda),

sifonér

padszék

sublót

szék

téka

bölcső

szekrény

asztal

19. A következ csoportokba sorolhatjuk a magyar nép fontosabb szokásait, a teljesség igénye
nélkül. Írd be a megfelel helyekre!
népi vallásosság / családi szokások / népi gyógyászat / vallási ünnepek / özösségi szokások / hitélet
Fonók, toll-, és kukoricafosztás, disznótor, arató ünnep, szüreti mulatság.
Keresztelő, leánykérés, esküvő/mennyegző, névnap, temetés.
Betlehemezés, Balázsolás, húsvéti locsolás, kiszehajtás, farsang.
Mária-imádat, kegyhelyek, zarándoklatok, ima, ráolvasás, kántálás
A népi gyógyítás, a paraszti gyógyító gyakorlat összefoglaló elnevezése.
Nagyon fontos a gyógyító személye és minkettejük hite a gyógyulásban.
Gyógymódok: (pl.csontkovácsolás, gyógynövények, kenések, a holdállás
szerinti kezelés, ráolvasás, imával gyógyítás,izzasztás, levegő és vízkúrák,
köpölyözés…)
20. Virágcsokor következik. Pótold a virágok neveivel!
a) Hej ......................................................, ...................................................., leszakadt rólam az ing.
b) Ej, haj, ..................................... teljes ..............................., .................................., bimbós ..........................
Ha kertedbe mehetnék, piros ..................................... szedhetnék, szívem megújulna, szívem megújulna.
c) Kék .................................................. búra hajtja a fejét
21. Húzd alá annak az állatnak a nevét, amelyik nem segítette a pásztorok munkáját!
vizsla

komondor

puli

mudi

pumi

Milyen színűek ezek az állatok? Miért?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
22. A pásztrok sok ﬁnom, de egyszerűen elkészíthet ételt fogyasztottak. Ilyen a slambuc
vagy öhöm. Ismersz még ilyeneket?
Írd le ide a nevüket: .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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23. Ezen a napon kapták meg a pásztorok a ﬁzetségüket.

D . . Ö . . R

vagy

V . . D E .

napján.

Ekkor „vették számba „ az állatokat. Mit jelent ez a kifejezés?
........................................................................................................................................................................
24. Mir l nevezetes Péter-Pál napja (június 29.)?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
25. Gyűjtsd össze az aratás és a vetés eszközeit. Egyet rajzolj is le.
Aratás

Vetés

26. Milyen gabonákból készülhet kenyér?
......................................................................................................................................................................
27. Mi a Vollkorn, azaz a teljes ki rlésű kenyér/gabona?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
28. Írd le a legfontosabb munkákat a vetést l a kenyérig.
Magvetés,

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

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

cséplés, ..........................................,

dagasztás, ..........................................

29. Rajzolj le 10 olyan növényt, amit sszel szednek, de nem sz l .
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30. Textilgyártáshoz és táplálkozásra növényi és állati dolgokat is használunk.
Zölddel húzd alá a növényb l készülteket, az állati eredetűeket pedig pirossal. Van ami is-is!
kenderkóc,
len

olaj,

bőrcsizma
gyapot,

lenvászon,

napraforgó olaj,

gyapjú kabát,

túrós palacsinta,

kasmír pulóver,
tojásos nokedli,

vaj

selyem sál

31. Mit ünneplünk az alábbi napokon? Milyen szokások vannak ekkor?
június 24.

október 20.

július 2.

augusztus 15.

november 11.

szeptember 29.

32. Szüretre (sz l ) készülünk. Mire lesz szükségünk hozzá?
Biztosan ismersz te is egy pár dolgot. Írj egy listát!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
33. Ennek a szentnek a névnapján szokás libát enni. Mikor van a napja, és miért pont libát?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
34. Mikor kezdték az aratást? Melyik napon nem lehetett elkezdeni?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
35. Lovagkirályunk egyik legendájában egy csodálatos gyógynövényr l van szó. Ki ez a király
és mi a gyógynövény neve?
....................................................................................................................................................................
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6. Melyik hónapban szedjük? Kösd össze!
Vigyázz, mert több olyan is van, amit nem csak egy hónapban gyűjtünk!

június
július
augusztus
szeptember
október
november

38. Híres betyárok nevét keressük. Írd le!
.............................................................. MÁRTON
.............................................................. BANDI
.............................................................. SÁNDOR
VIDRÓCKI ..............................................................
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JUNIUS
Szent I(st)ván hava – Nyárel – Napisten hava – Gödölyetor (Eper) hava
Ebben a hónapban a szárba szökkenő élet már virágot, gyümölcsöt hoz. Virágzik a kukorica, a mák, a krumpli.
A korai érésű gyümölcsfák (cseresznye, meggy), az eper, a málna terített asztalt kínálnak számunkra.
Ess, eső, ess!
Hónap délig ess!
Búza bokrosodjon,
Zab szaporodjon!
Az én hajam olyan legyen,
Mint a csikó farka,
Még annál is hosszabb,
Mint a Tisza hossza!
Még annál is hosszabb,
Mint a Duna hossza!
Még annál is hosszabb,
Mint a tenger hossza!
„Új tüzet ugornak, testük
gúzsba fonják. Holdharmatos füvön felgyűrik a szoknyát. Holdvilág suhogtat,
ring sudaras hárfa.
Földi vágy fuvalma indul aratásra.”
(Lázáry René Sándor)

Nézz csak körül, most
dél van és csodát
látsz, az ég derüs,
nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő s a
fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő gyémántos testü nagy szitakötő.
(Radnóti Miklós)

Lassú tűzzel guruló Nap,
gabonával vemhes hónap,
templomában áldozópap!
Mit tudsz a tűnő örömről,
ami a rügyön dörömböl,
hőt-hűst váltó légbe bömböl?
Szorgos Nyárelő Hava,
mintha az ég szállana Hoz-e Medárd hosszú esőt?
Fellegei mikor tűnnek?
Májusfákkal itt a pünkösd:
dalos, zengő tavaszünnep

.

Vasárnap van: ládd, a
réten lányok kergülnek
középen, mint a hatytyúk, habfehéren.
Melleikben lángok laknak. Hogy
mit kapnak, hogy mit adnak,meg
se kérdik.
Így mulatnak. Áldd meg őket,
bizsergető aranykorbács,
nedvkergető legmagasabb égi tető!
Csókold hajról-hajra őket s a lócán
a vén ülőket és a tarka temetőket.
(Weöres Sándor)

Népi mondóka:
Ha száraz a nyár eleje Szent Víd
Bő esőt hoz, szavamra, ezt elhidd!
Margit-napi esőcseppek
tizennégy napig peregnek.
János-napi zivatar
negyven napig elvakar.

.

Jeles napok juniusban
június –
Pünkösd utáni
tizedik nap

Úrnapja, az Oltári Szentség ünnepe
A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) a katolikus naptárban
úrnapja esik. Az úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus
Domini) katolikus főünnep az eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr
Testének és Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban (például Angliában
és Walesben) a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak 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” tartózkodik. Úrnapja ebbe az időszakba esik.)
Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. A virágszőnyeg (másutt széna- és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre szolgáló zöldágak varázserejű szentelményeknek számítottak;
hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek „megszentelődött” növényeinek
(főleg betegség és villámcsapás ellen varázsoltak velük). A virágokat a lábfájás elleni fürdőbe 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 tette szükségessé. (Jankovics Marcel)
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június 2.
„Néhány
tollvonás
és pecsét,
Bár milliók
mondták
ellene elég,
Megszületett
egy szerz dés,
Ami utánna jött
csak verg dés.
Az országot
darabokra
szaggatták,
Idegenek akik
jól tudták,
Hogy nyomort
szűl ez a
szerz dés,
Szóljon
a requiem
egy országért.”
(Magozott
Cseresznye:
Trianon)

Nemzeti gyásznap – A trianoni békediktátum aláírásának napja.
Az első világháború 1914-1918 tartott. A háborút Magyarország szövetségeseivel együtt
elveszítette. A győztes hatalmak és a vesztes országok között a franciaországi Versailles kastélyban folytak a béketárgyalások. Sajnos a veszteseknek el kellett fogadniuk a győztesek feltételeit. A tárgyalások lezárásaképpen 1920. június 04-én a kastélyhoz tartozó Trianon palotában írták alá a Magyarországra vonatkozó szerződést.
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 gyászruhába öltözve vonultak az utcákra. Magyarországot temették akkor. Az ország területi megcsonkítása mellett a békeszerződés csupán
35 000 főben állapította meg a magyar haderő létszámát, ezenkívül jóvátétel ﬁzetésére
kötelezte Magyarországot. Balassagyarmatra bevonultak a csehek, hogy elfoglalják a várost, de egy maroknyi csapat kiverte őket onnan. Ezért Balassagyarmat a „legbátrabb
város” nevet viseli. Nem mindenki nyugodott bele a határozatba, ezért Sopronban népszavazást tartottak, hova akar tartozni a város: Magyarországhoz vagy Ausztriához. Sopron hűséges lakói Magyarországra szavaztak. Ezért nevezzük Sopront a „hűség városa”.
Ekkora igazságtalanság nem sok nemzetet ért a történelem folyamán. Nehéz
elképzelnünk azoknak az embereknek a fájdalmát, akiknek tudomásul kellett venniük, hogy
évezredes (!) hagyományokkal rendelkező 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 rájuk, hogy hazátlanok. Talán kevésbé szomorkodnának kint élő testvéreink, ha nem azt látnák, hogy mi, Csonkamagyarország lakói
egyre kevésbé törődünk hagyományainkkal, egyre inkább átvesszük az idegen szokásokat
(pl. Valentin-nap), s szégyenszemre nekik, a határokon túl rekedt magyaroknak kell példát
mutatni hazaszeretetből, hagyománytiszteletből.
Bobula Ida: A mi határunk
Mid n az Úr ez országot teremté, gránit-hegyekb l vont köré határt.
Határt, amit el nem mozdíthat senki, falat, minek az emberkéz nem árt. Egy ezredévig éltünk itt e földön, az istenkézt l vont határ alatt, míg jött a béke és azok,
kik gy ztek, nagy- bölcsen új határt alkottanak. Piros irónnal húzták Trianonban.
Az Isten nézi, mosolyog és vár – El bb-utóbb majd megmutatja nékik: – hogy az Övé az
igazi határ.

június 8.
Ess es ess,
zab szaporodjék
búza bokrosodjék,
az én hajam
olyan legyen,
mint a csikó farka,
még annál is
hosszabb,
mint a Duna
hossza.
Ha viszont túl
sok volt már a
jóból, akkor így
módosult a
mondóka:
Süss fel nap,
Isten tányérkája,
Kertek alatt
kislibáim
megfagynak
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Medárd napja – „Medárdus napja ha tiszta, nem j a rossz id vissza!”
Medárd napja a hónap legismertebb időjárásjósló napja. A szent különben az időjárás, a
gabona aratásának és a szüreti munkának is a védőszentje. Hozzá fordulnak még fogfájás
esetén, gyermekáldásért, mentális betegségben szenvedők, parasztok(?),rabok, fogságba
vetettek, sörfőzők, a szőlősgazdák. Ha Medárdkor esik az es , akkor a következ negyven napon hasonló lesz az id járás. Fordítva is igaz: ha nem esik, akkor negyven napos
szárazság következik. A legutolsó fagyos napként tartották számon június nyolcadikát,
Medárdot pedig az utolsó fagyosszentként félték. Minderről a következő kis rigmussal
emlékeztek meg: „Medárd el tt ne várj nyárt, utána dér nem tesz kárt.” Jelnek tekintették,
ha sok béka jött elő, ha a tyúkok a porban fürödtek, vagy ha a vakond magasan túrt. Ezen a
napon egy nagy kakast kellett megfőzni, hogy eleredjen az eső. A lányok a mezőn sebesen
forogtak körbe-körbe, közben pedig egy mondókát ismételgettek: „Ess, es , ess, zab szaporodjék, búza bokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, még annál is hoszszabb, mint a Duna hossza.” Ha megjött az eső, de túl sok, a mondóka ekképpen módosult:
„Süss fel nap, Isten tányérkája, Kertek alatt kislibáim megfagynak.” Másutt a termésre is
következtettek. Ha esik, akkor a fű szépen kihajt, a szőlő bőven terem, de a bor gyönge lesz.
A bukovinai magyarok szerint e napon kezdődött az özönvíz, és akkor is negyven napig esett.
Szent Medárd püspök az V. században élt. alapította az első keresztény rózsaünnepet.
Az ünnepi ceremónián a falu legszófogadóbb és legfedhetetlenebb erkölcsű leánygyermekét 12 ﬁú és 12 leány kísérte a templomba, ahol rózsakoszorúval koronázták meg, és pénzjutalomban részesült. Medárd nevéhez kapcsolódó rózsaünnep nálunk sem ismeretlen,
több balatoni településen a legpedánsabb viselkedésű hajadont választják meg a rózsa királynőjévé, aki megkapja a rózsakoszorút. A hagyomány szerint Medárd napján nem szabad fürdeni sem tóban, sem folyóban, mert különböző vízi lények, a vízi király és szellemek
elveszik a fürdőző életét.

Szent Medárd már életében számos legenda hősévé vált. Az egyik szerint még gyermek
volt, amikor a szakadó esőtől egy kiterjesztett szárnyú sas óvta meg. Egy másik történet
arról szól, hogy ifjúkorában apja legkedvesebb lovát egy parasztnak ajándékozta, aki elvesztette a sajátját. Ezt követően hirtelen zuhogó eső kezdődött, és miközben mindenki
borig ázott, egyedül ő maradt száraz, ugyanis a feje fölött egy sas jelent meg, és kiterjesztett
szárnyaival megóvta az esőtől. Medárdot 33 éves korában szentelték pappá, a papság és a
nép egyhangú kívánságára lett püspök
A püspök szent életű, jámbor ember volt, halála előtt meghagyta társainak, hogy
ne a katedrálisban temessék el, hanem annak az udvarán, hogy az arra járók lába,
és a mennyből aláhulló édes eső szabadon érhesse a sírját. Ez így is történt, de a
szerzetesek úgy döntöttek, hogy a püspök nem nyugodhat kint az udvaron. Ezért kiásták a sírt, a
hamvakat pedig bevitték a templomba. A temetés napján hatalmas eső kerekedett, és negyven
napig tartott. Úgy tartják azért, mert a szerzetesek nem vették ﬁgyelembe a püspök kérését.
Tehát a 40 nap egy legenda csupán. A negyven egyébként bibliai szent szám.
június 10.

Margit napja – Skóciai Szent Margit napja. Magyarországon született 1047-ben és
Skóciában halt meg 1093-ban. A Skóciában uralkodó Malcolmhoz adták férjhez, akit alattvalói Véresnek hívtak, mert félelmetes kegyetlenségéről volt híres. Margit hatására elhagyta vad szokásait, és egész környezete megváltozott. Margit királynő templomokat és kolostorokat épített, minden nyomorúságos szenvedőn segített és megtérített. Sokáig ezen a
napon ünnepelte az Egyház, mert ez a nap születésnapja. 1969-ben került egyházi ünnepe
halála napjára nov.16-ra.
Árpád-házi Szent Margit a magyar Árpád-kor kivételesen tisztelt szentje, aki a
„Királyság Patrónája” címet viselte. Kultusza akkor lendült fel igazán, amikor II. Endre
szentföldi keresztes hadjáratáról hazahozta koponyaereklyéjét. Hazai kultuszának része
lehetett abban, hogy IV. Béla Margitnak nevezte el a tatárjárás borzalmaitól való szabadulásáért cserébe Istennek ajánlott leányát. Az Árpád-házi királyleány domonkos apáca,
majd maga is az egyház szentje lett. Egyesek szerint az Árpádok vére buzgott Skóciai Szent
Margitban is. is példaképül szolgálhatott Árpád-házi Szent Margitnak.
Margit napja – mint Medárd – időjósló nap is, negyvenes nap ( a 40 igen nagy jelentőségű a Bibliában), azaz ha esik az eső, negyven napig fog esni.
„Margit felh t l fél, égi háborút vél.” – Tartja a rigmus.
Antiókhiai Szent Margit tizenöt éves volt, amikor mártírhalált halt. Mint sok más
vértanú halálát, az ifjú Margitét is a vakbuzgó apja idézte elő: miután képtelen volt gyermekét kereszténnyé lett leányát pogány hitére visszatéríteni, ugyanis maga jelentette fel a
hatóságoknál. A börtönbe vetett Margit legyőzte a sárkányalakban megjelenő kísértőt, de
hóhéraival szemben védtelen volt.
Retkes Margit: A naptári helye miatt van kapcsolata a a retek növénnyel. Ezen a néven
azért emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon, de ekkor van
a káposzta-, a lenvetés ideje is.
Miért legyes Margit?
A néphagyományban még legyes Margitnak is hívják – ez sem valami hízelgő. Ezen a napon
nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy. A hiedelem
szerint „Margit asszonya legyek királynője” és ezen a napon minden konyhába beereszt egy
kötővel. Tyúkültetésre is alkalmas ez a nap.
Vallott nekem a Nyulak-szigete
Regék halk éjén. Ime, a titok:
Királyi atyja klastromba veté
Legendák szűzét, fehér Margitot.
Álom-leány volt: egy fojtott sikoly.
Ájulva hullt egy durva szó miatt.
S robogtak a királyi udvaron
Hajrázó, vad, bozontos férﬁak.
Nyugatról várt sokáig valakit.
Nem vadbajszu lármás mokány nagy úr,

Dalos, törékeny, halk ﬁú legyen,
Asszonyos, kósza, könnyes trubadur.
Már régen várt s megbénult szíve.
Zúgott a vár, prüszköl kún lovak
Hátán érkeztek hetyke magyarok.
nem jött: egy csöndes álom-lovag.
nem járt a Duna táján soha,
Egy halk dalú és halk csókú legény.
És Jézusnak áldozák Margitot,
Ki ott halt meg a Nyulak-szigetén.
Ady Endre: Szent Margit legendája
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június 11.

június 13.

június 15.
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Barnabás napja – Barnabás apostol, bár nem a 12 apostol közül való. fogadta el először Sault, mint keresztényt (a későbbi Pál apostolt) és vitte magával prédikálni. Segítőkészséggel közeledett Pálhoz, az egykori keresztényüldözőhöz, akitől a jeruzsálemi tanítványok féltek. Sok helyen szénakaszáló nap, de ekkor érdemes bizonyos gyógyfüveket is
gyűjteni.
Szent Antal napja – Padovai Antal 1195-ben előkelő és vallásos szülők gyermekeként
született Lisszabonban. Különösen a szegények és a tévelygők pártfogója, de védőszentjüknek tekintik az agyagmunkások, gyümölcskereskedők, porcelán gyárosok, szobrászok, utazók is. Elveszett dolgok, jó kívánságok, szerencsés szülés, tengeri betegség, tengeri vihar,
láz, marhavész ellen kérik oltalmát.
Szent Antal a világ szentje. Mindenhol ismerik, nemcsak katolikusok, hanem sok vidéken
a reformátusok és az evangélikusok is tisztelik őt. Sok jót tett a szegényekkel. Hozzá könyöröghetünk, hogy betegség, járvány, éhínség maradjon távol és adjon jó halált a Jóisten.
Szegeden a liliom neve „szentantalvirág”. Szent Antal napján az asszonyok és leányok
liliomszállal a kezükben vesznek részt a misén, s liliomos körmenetet tartanak, amely után
a pap megáldja a gyermekeket. Az eladó lányok Szent Antaltól kérnek kérőt.
Buda ostroma e napon indult, ezért Szent Antal a katonák, lovagok és cserkészek véd szentje is. Régen e nap dologtiltó nap volt, piros betűs ünnepként tartották számon.
Szent Antal napja férjjósló, szerelemvarázsló nap is. Állítólag eredményes,
ha e napon szigorúan böjtölnek a lányok, azaz csak kenyér és víz az egész
napi eledelük és italuk. Ezt titokban egyedül és teljes titokban kell megtartani.
Éjfélkor aztán a böjtölő lányok felállítják a tükröt az ágy mellé. Pontban éjfélkor a lány keresztben átlépi az ágyat, közben gyertyát gyújt, és e szavakat mondja:
„Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem a jövend belimet.” Akkor, ha belenéz a tükörbe,
meglátja a jövendőbelijét. Mások szerint ha a lány férjhez akar menni, mást kell tennie.
Éjjel ki kell mennie a kertbe, meg kell fognia az egyik fát, és ezt kell mondania: „Én rázom
a fát. Fa rázza a f det, F d rázza a vizet, víz hozza az én jövend belimet.”
Vid (Vitus) napja – A démoni eredetűnek tartott betegségek (vitustánc, epilepszia,
megszállottság, veszettség, hisztéria, kígyómarás, kutyaharapás) elleni, vagy azokban
szenvedők segítő szentjének ünnepe.
Vid avagy Vitus szicíliai ifjú volt, kinek legendája mesébe illő: Még csak 12 éves gyerek, mikor meggyőződése miatt nem volt hajlandó bálványokat imádni. Emiatt ütni-verni
kezdik a ﬁút, ezt aztán alaposan megbánták, mert a poroszlók, de az uralkodó keze is megbénult, és csak Vid imádságára gyógyult meg.A császár ﬁát ördög megszállta, s állítása
szerint csak Vid bír vele. Ezért fölkeresték Videt, s valóban kiűzte az ördögöt. De a császár
csak nem tanult, már megint bálványimádásra akarta kényszeríteni, persze eredménytelenül. Ekkor Videt börtönbe vetették, de a láncok maguktól estek le róla. Ezután égő
kemencébe vetették ( jelképe is lett a kazán), szurokban és ólomban főzték – a kor szokásainak megfelelőn. Vid még a sárkánnyal is megküzdött. Közben sértetlen maradt – korabeli
Superman – de a bálványok elpusztultak, a császár eszét vesztve menekült.
A nyarat is jelenti: a szántóföldi növények befejezték növekedésüket és az érés
időszaka következik. Egyedülálló látványban lehet részünk, ha alkonyatkor megnézzük
a szentjánosbogár rajzást. Szemet gyönyörködtető látvány, mikor ezernyi fénylő zöld
lámpásként repkednek a bogarak. Szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a kis esti kikapcsolódást.
A hajnalban szedett harmat szembajokra jó – állítólag.
Vid neve összecseng a fény, világosság szláv istenének nevével, ami Swantovit. a kakas
pedig a szimbóluma. Ezért kezében a kazánnal (amelyben a császár meg akarta sütni), vagy
kakassal is ábrázolják, de könyvet is tarthat rajta kakassal. Vitust a Vitis, vagyis szőlőtő hasonló hangzása miatt a szőlőművesek patrónusa, napja a szőlő fejlődésének fontos idején
van. A szegediek szerint jó bortermés várható, ha Vid napjára a szőlő már el tud virágzani.
Fontos, hogy e napon ne essék az eső, derült nap jó szüretet hoz.
Vidre a nyári napfordulat szentjét illető szokások is „ráragadtak” naptári helye s neve
jelentése miatt. A vitustáncnak is eredetileg Szent János (aki azonos szent Ivánnal)
tánca volt a neve. Ezt Szent Iván estéjén a tűz körül járták, hogy egészségesek legyenek,
a szerelmesek vágyai pedig teljesüljenek. Később már inkább Viddel hoztak kapcsolatba:
a vitustánc orvosi kifejezés lett – az egészség hiánya…
Nagyon sokaknak a véd szentje: a gyógyszerészeknek, vendégl söknek, sörf z knek,
vincelléreknek, rézműveseknek, táncosoknak és színészeknek, ﬁataloknak, háziállatoknak, a cseheknek, Prágának, Szászországnak, Szicíliának. Külhonban névünnepén kakast
ajánlottak föl főleg idegbajok ellen – aztán a pap kapta meg a tarajost! A kakas ősidők óta
a hajnal hírnöke.

június 22.

június 24.

Ákos – deákosan Achatius, ókeresztény vértanú. A keresztes háborúk idején – a lovagoknak
bátorsággal és hittel való fölvértezésére – költött legenda szerint Hadrianus császár idejében tízezer katonatársával együtt az Ararát hegyén keresztre feszítették, mert nem áldoztak a pogány isteneknek. Ezért a napot a Tízezer Vértanú ünnepe gyanánt is számon
tartották.
A legenda szerint keresztre feszítésük idején a nap hatodik órájában nagy földrengés
támadt, ők azonban félelem helyett azoknak testi-lelki egészségéért, boldogulásáért imádkoztak, akik majdan böjttel és hallgatással hozzájuk könyörögnek.
A kilencedik órában kiadták lelküket. Testüket újabb földrengés tépte le a keresztről.
Angyalok földelték el őket. Ákost lovagként, kezében száraz ággal szokták megörökíteni. A „Tizennégy Segítő Szent” egyike. (A szárbaszökés havában „megszaporodnak” a
segítő-szentek; itt vannak a legtöbben; jelenlétük gonoszűző táltoserő.)
Szent Iván napja azaz Keresztel Szent János napja
Keresztelő Szent János ezen a napon, hat hónappal előbb született Jézusnál.
volt a „pusztába kiáltó szó”, aki előkészítette Jézus útját. A pusztában
böjtölt, vadméz és sáska volt az eledele, teveszőr ruhát viselt. Mikor visszatért az
emberek közé bűnbánatra szólította fel őket, s vízzel megkeresztelte. Az utolsó
próféta és Jézus előfutára, ő keresztelte meg Jézust, ezért az ő személye kapcsolja össze az Újszövetséget az Ószövetséggel.
az alázat példaképe lehet számunkra.
Az esztendő kerekével is összhangban van a két ünnep: Jézus és Keresztelő Szent János
születése. Jézus születése hozza el a fényt, ekkortól hosszabbodnak a nappalok, és Keresztelő Szent János születése után kezdenek el rövidülni. Szent János mondta ezt Jézusról:
„Neki növekednie, nekem kisebbednem kell.”/János evangéliuma 3,30/

június 27

Szent László napja – A 11.század utolsó harmadának volt az uralkodója. Árpád-házi
szent királyunk, a Turul nemzetség tagja. Kimagaslott Magyarország királyainak
fényes nemzetségéből. Édesapja I. Béla, ki a megvakított Vazul egyik ﬁa. László
már hercegként is feltűnt vitézségével. Hatalmas testében, hatalmas lélek lakozott.
A tömegből vállal kimagaslott.
A magyar lovagkor példaképe, táltos királyunk, mondáink hőse. Szent László király szerette,
szolgálta a népét. Jóistennek tetsző életet élt. Megvédte nemzetét a támadó kunoktól.
Szigorú törvényeket hozott, így védelmezte a becsületesen élő embereket. Nagyváradon
püspökséget alapított. Népünk „újra keresztelőjének” is mondjuk, mert keresztény életre
mutatott példát. Sokat imádkozott, minden bajban a Jóisten erejében bízott. Táltosnak
említik mondáink, s a hagyomány a mai napig: a Jóisten csodálatos képességekkel áldotta
meg őt. Csodás cselekedeteit az erejével vitte végbe, angyalok és Szűz Mária segítették őt.
Erdély véd szentje.
Neki is, mint minden földi halandónak eljött földi halála.
Leszállt hozzá a halál angyala, Jézushoz vitte a mennyországba. 1095-ben gyász borult az
országra. Az országban három éves gyász következett. A sírjához mentek, özönlöttek az
emberek. Sírjához járultak, segítségért könyörögtek, fohászkodtak és meggyógyultak.
1192-ben III. Béla parancsára romlatlan testét ezüst koporsóba tették.
A testet ékes síremlékbe helyezték. Az egyház 1192-ben avatta szentté. Az egyik legnépszerűbb magyar szent a világon. Emléke csillagként ragyogja be országát.

Június 29.

Péter-Pál napja
Szent Péter, az első pápa eredeti neve Simon volt. Jézus tanítványa volt. Péter a ,,Szikla’’,
amelyre Jézus Krisztus egyházát építette. Péternek ugyanolyan emberi gyengeségei
voltak, mint mindnyájunknak: sok legendában találkozhatunk vele, hogy Jézussal vitatkozik, okoskodik, mindig kíváncsiskodik, sokszor elégedetlen azzal, ami van. Isten neki
adta a legenda szerint a Mennyország kulcsát, ezért a lakatosok véd szentje. Péter a
halászok véd szentje is, hiszen maga is halász volt, mielőtt Jézus tanítványai közé állt.
A halászok régen ezen a napon tartották a céhgyűlést, a legény- és a mesteravatást.
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Szent Péter és Pál
a Szent Koronán

Zománcképét megtaláljuk a Szent Koronán. Szent Péter volt a keresztény egyház els
pápája. Az ő életéről január 25-én, „Pál fordulása” napján emlékezünk meg.
Szent Pál farizeusból (tanult zsidó ember) lett kereszténnyé, majd a pogányokat térítette
keresztény hitre. Ez az egyik legjelentősebb megtérés az egyház kétezer éves történetében.
Pál tiszteletére számos templom, bazilika épült világszerte. Azért ünnepeljük őket együtt is,
mert a hagyomány szerint egy napon haltak vértanú halált Rómában. Ezen a napon, ezen
a helyen tartották az aratók miséjét. Megáldották az aratók szerszámait, hogy áldás legyen
a búzán: az életen is. A hagyomány szerint Péter-Pálkor kezd dik az aratás. Péter,
az apostolfejedelem és Pál, a népek térítő apostola kiemelt helyen szerepelnek a naptárban
és békében megférnek egymással. Június 29-e kettejük igazi névünnepe, már csak azért
is, mert a legendai hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki 67-ben
Rómában.
„Péter és Pál, tudjuk, nyárban…”
A magyarok úgy tartják, hogy e napon a „búza töve megszakad”, és ilyenkor kezdődik az
aratás. A teljes mondás úgy tartja, hogy a búza Szent György napján szökik szárba, májusban kihányja a fejét, Szent Vid napján abbahagyja a növekedést és Péter-Pál napján
megszakad a töve. Ez mai nyelvre lefordítva annyit tesz, hogy április végén hosszú szárat
ereszt, májusban megindul a kalászfejlődés, június közepén már nem fejlődik tovább, így
utána lehet aratni. Péter és Pál emléknapja, mint az aratás kezdete vált ismertté a néphagyományban. Sokfelé ekkor kezdték vágni a rozsot, a búzát. Ha ez utóbbi még nem érett
meg a betakarításra, akkor egy-két kaszasuhintást végeztek, csak hogy képletesen megkezdjék az aratást. Péter-Pál, valamikor dologtiltó nap volt, tehát az aratási munkálatokat
JELKÉPESEN kezdték meg!!!! Sokfelé ekkor fogadták fel a gazdák az aratókat és a napszámosokat
„Péter-Pál aratáskor elöl jár.”
„Péter-Pálra búza érik, Eljutunk az újkenyérig.”
A hiedelem szerint a hajadonok közül, aki e napon elsőként hallja meg a harangszót, év
végéig biztosan férjhez megy. Hosszú száron aranytál, benne jó falat. Szereti ezt Péter,
Pál és a madarak.
Felhasznált irodalom: Czárán Eszter: Világnak VirágaBálint Sándor: Ünnepi Kalendárium

AZ ARATÁSRÓL:
A kenyérgabona betakarításának sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani. A munkát
fohászkodással, imádsággal, kalapemeléssel kezdték. A föld szélén letérdeltek, keresztet vetettek. Az eszközöket a
templom falához tették, a pap megszentelte. Igen nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének. Egészség- és
termékenységvarázsló céllal a baromﬁnak adtak belőle a baromﬁnak. Betegségelhárító szerepe is volt. Az aratókat
elsőként meglátogató gazdát vagy családtagját a learatott gabona szalmájával jelképesen megkötözték, s csak
akkor engedték szabadon, kiváltotta magát. Ezt borral vagy pénzzel tehette meg. Ahol sokan dolgoztak együtt,
az aratás szüneteiben maszkos játékokkal szórakoztatták egymást. Ilyen volt az álesküv , halottas jelenet,
a marokszed k búcsúja, medvetáncoltatás
Hagyományosan a fenti két keresztény szent ünnepén (Péter-Pál) kezdődött meg az aratás első határnapja, de a
valóságban a falusiak gondosan kiválasztották, hogy mikor kezdjenek a legfontosabb nyári munkához. A hold változását ﬁgyelembe véve jelölték ki a kezdő napot. Újholdkor nem volt szabad aratni, de Illés napját sem tartották
szerencsésnek, attól tartottak, hogy akkor beléjük csap a villám. Ha az aratás kijelölt napja péntekre esett volna,
akkor már előző napon, csütörtökön levágtak egy kévére valót, ezzel jelezték, hogy már megkezdték a munkát,
pénteken pedig csak folytatták a mezei munkát. Így nem érte szerencsétlenség a falu népét.# Az aratás eszközei
Női munkaeszköz: Régen, egészen a középkor végéig az aratás legfőbb eszköze a sarló volt, amellyel a nők és aszszonyok végezték a betakarítást, ők vágták le a gabona szárát. Az arató asszony az egyik kezével a gabona szárából
egy maroknyit fogott össze, majd azt alulról felfele irányuló mozdulattal levágta. A levágott kévéket aztán férﬁak
kötötték össze, ők rakták csomóba a levágott gabonaszárakat. A sarlós aratás az újkortól kezdve kezdett háttérbe
szorulni a kaszás aratás elterjedése miatt, majd a 19. század végétől bizonyos peremterületekre szorult vissza,
akkortájt a nagybirtokon már nem volt gazdaságos az ősi aratási mód.
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Az aratás eszközei
N i munkaeszköz: Régen, egészen a középkor végéig az aratás legfőbb eszköze a sarló volt, amellyel a nők és
asszonyok végezték a betakarítást, ők vágták le a gabona szárát. Az arató asszony az egyik kezével a gabona szárából egy maroknyit fogott össze, majd azt alulról felfele irányuló mozdulattal levágta. A levágott kévéket aztán
férﬁak kötötték össze, ők rakták csomóba a levágott gabonaszárakat. A sarlós aratás az újkortól kezdve kezdett
háttérbe szorulni a kaszás aratás elterjedése miatt, majd a 19. század végétől bizonyos peremterületekre szorult
vissza, akkortájt a nagybirtokon már nem volt gazdaságos az ősi aratási mód.

Sarló
Férﬁak eszköze: A kasza az aratás másik fontos szerszáma, alkalmazására csak a 16-17. századtól van adatunk.
Ezt a szerszámot elsősorban a fű begyűjtésére használták, de a férﬁak ezzel végezték az aratást. Az északi palócok
különleges módon használták, aratáskor a kasza élét vászonnal vonták be, hogy ezzel csökkentsék a gabona kipergését. A Dunántúl egyes részein, a Felföldön gereblyét vagy villát kötöttek rá, hasonló célból. A marokszedés az
asszonyok feladata volt, de a kévék bekötése, összehordása ismét férﬁmunkának számított.

Kasza csapóval

Kasza gereblyével

Az aratás befejezése örömünnepnek számított, melyet a szokások és hiedelmek gazdagon átitattak. A magának
arató család nem rendezett a munka befejezésekor különösebb ünnepséget, erre a szegényebbeknél csak akkor
került sor, ha a munkát kölcsönös segítséggel végezték. Ilyenkor a megvendégelés kötelessége a házigazdáé a
munka közben éppen úgy, mint annak befejezésekor. A módosabb gazda már részes aratókkal dolgoztatott. Amikor először kiment megnézni a munkát, az asszonyok és lányok szalmakötéllel fonták körül a lábát, és csak akkor
engedték szabadon, ha pénzt adott, bort vagy ennivalót ígért. Azt tartották, hogy ennek elmulasztása esetén nem
eresztene jól a búza. Az aratás befejezésekor néhány szálat a földön hagytak, hogy a zivatar, vihar a következő
évben ne tegyen kárt a vetésben.
Aratóbál, arató koszorú: aratókoszorú: rendszerint az aratás utolsó vagy utolsó előtti
napján fonják az aratók búzakalászból. Formája különböző: csigaszerű, korona vagy koszorú alakú. A nagyobb koszorút általában vesszővázra fonják. Virágokkal, különböző színű
szalagokkal díszítik. Elnevezése is változó: es zsák, szakramentom, áldozókoszorú,
kalászkoszorú, búzakoszorú stb. Legáltalánosabb az aratókoszorú név. Az aratókoszorú elkészítése rendszerint a marokszedő feladata, a kaszás csak a kalászok válogatásában és
a vagdalásban segít.
Aratás után a kész aratókoszorúval az aratók ünneplő ruhában vonultak be
a gazda vagy a földesúr portájára. Az aratókoszorút kézben, rúdon vagy fejre
helyezve vitték; a koszorút vagy vivőjét a gazda, gazdasszony, a földesúr, az
ispán vagy a bandagazda vízzel öntözte meg. Erdélyben, ha az aratómenet
a falun haladt át, a lakosok a koszorút és vivőjét csuromvizessé öntözték,
közben az aratógazda versben köszöntötte a ház gazdáját. A vízzel való leöntésnek bőségvarázsló, esővarázsló célja is van. A gazda megköszöni az aratókoszorút és áldomást isznak. Gyakran étellel is megvendégelik az aratókat.
Az aratókoszorút általában az első házban (a tisztaszobában) a mestergerendára akasztják, az asztal fölé. Vetéskor a szemeket kimorzsolják belőle és összekeverik a vetőmaggal, hogy
biztosítsák a jövő évi termést. (Madarassy László: Magyar aratószokások (Ethn., 1928); mestergerendára, az asztal fölé
akasztották, és alatta megkezdődött az ebéd vagy vacsora, melyről a bor sem maradhatott el.
Ezután következett az arató- vagy kepebál, mely éjfélig, de sokszor hajnalig is eltartott. Az aratókoszorút sok
helyen karácsonyig őrizték, és akkor a madaraknak adták, míg máshol a legszebbeket a templomban, kápolnában
tartották, vagy útszéli keresztre akasztották. (Balassa–Ortutay: Magyar néprajz)
Népdalok, népénekek
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Kis kaszám, kaszáljál!

Elvégeztük, elvégeztük

A

rass rózsám, arass,
Megadom a garast,
Ha én meg nem adom,
Megadja galambom.
Arattam, arattam,
Kévét is kötöttem,
A babám tarlóján,
Meg is betegedtem.

Mondd meg nékem, kicsi madár,
mikor lészen nyár?
Mondd meg nékem, kicsi madár,
mikor lészen nyár?

S megmondom én néked,
lányom,mikor lészen nyár,
húsvét után tavasz világ,
s még aztán jő nyár.

Piros-barna kislány.
Arra megy egy piros-barna legény,
leveszi kalapját.
– Mit csinálsz, te kislány,
Piros-barna kislány?
– Látod, hogy a víg tari nagy réten
a szénát gyűjtögetem.
– Nem való az néked,
Piros-barna kislány,
Néked csak egy híves szoba
kellene, kibe varrogatnál.

F

Szép a tavasz, szép a nyár;

Tavasz, tavasz, gyenge tavasz,
mindent megújítasz erdőt, mezőt
béborítasz engem szomorítasz.

S e hóttak es arról hallják,
nékünk tavaszunk jő,
kicsi bárány bőgéséről,
tilinkó szólásról.

Emlékeztet ítélet napjára.
Mink vagyunk az Isten gabonája,
Eljön Jézus maga aratásra.
Amikor az ércharang megkondul,
Király, szegény, gazdaghoz,
dúshoz szól.
Szólít bennünket szent áldozatra,
Az Úristen fényes országába.
Jó búza közt terem sok konkoly is,
Megtérők között kárhozott lélek is.
A megtérő lélek a búzaszem,
A kárhozott lélek a konkolyszem.
Az ítélet utolsó napjára,
Eljön Jézus maga aratásra.
Levágatja mind a gabonáját,
Elválasztja konkolyt és a búzát.
Lélek gabonájának gazdája,
Az Úristen igazság bírája,
Jó és gonoszoknak ítélője,
Megtérő lelkek üdvözítője. (egyházi)

Sej, a tari réten,

Szép a búzakalász,
Sárgul már a szeme,
Gyere kisangyalom,
Kötözzük kévébe. (népdal)

S e madárkák esszegyűlnek
szépen zengedeznek,
csak az árvák keseregnek,
ők nem énekelnek.

Eljött az aratásnak nagy napja

Az aratást, az aratást.
Készíts gazda, készíts gazda
Jó áldomást, jó áldomást.
Te gazdasszony, te gazdasszony,
Jó vacsorát, jó vacsorát,
Egész falu, egész falu
Mind aluszik, mind aluszik.
A mi urunk, a mi urunk
Nem aluszik, nem aluszik,
Csak mirólunk, csak mirólunk
Gondolkodik, gondolkodik.
Alleluia, alleluia, alleluia. (népdal)

Öröm a könyered.
Ha kicsit föltöri
Kaccsod a tenyerem,
Télire te adod
Néköm a könyerem.

Szép, aki párjával jár.
Én is járnék s nem engedik,
Így az idő rosszul telik.
Azt akarják, ne éljek;
Veled ne is beszéljek!
De én attól megélek,
S ahol lehet, beszélek.

Érik a ropogós cseresznye

Viszek a babámnak belőle,
Viszek a babámnak sej haj, belőle
Ha beteg, gyógyuljon meg tőle.

.

ölszántottam a mohácsi nagy utcát;
Vetök bele piros pünkösdi rózsát.
Vetök bele leány-magot rózsámnak,
hadd szakajtson mindön legény
magának.
Fölszántatom a szegedi nagy utcát,
Vetek bele piros pünkösdi rózsát.
Magamat is belevetem virágnak;
Aki szeret, majd leszakajt magának

Búza, búza, de szép tábla búza,
Kihajlik az a váncsodi útra.
Kerek arcú, barna lány aratja,
Babájával keresztbe rakatja.
Búza, búza, de szép tábla búza.
Közepibe van hat liter pálinka.
Azé lesz a hat liter pálinka,
Aki azt a búzát learatja.

.

Juniusi nepszokasok
Június Hagyomány, népszokás
1

Időjelző, emlékeztető

Gazolás. Állatokkal feletetés.
Gyógynövények tisztítása, szárítása.
Termés- és időjelző nap.

Begyűjt : odzavirág és hársfa – kakukkfű és eperfa.
Belek baját enyhíti, tüdő gondját csökkenti.

2

Görcsös, belső betegségek gyógyítására
kedvező nap. Házi gyógyítás.
Tisztálkodó, termés- és időjósló nap.

Termésjelz :
Ha holdszíne élénksárga – eső jöhet, vethetsz sárba.
Ha szélirány északi – gabonát jól érleli

3

Gazolás. Állatokkal feletetés. Alom,
permetlé és komposzt készítése. Időjósló
nap.

Id jelz :
Ha messziség, közel tűnik, Esős idő közeledik
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Termésjelz :
Júniusnak száraz napja – újbor tüzét jól fokozza. De nem
száraz Június, ha nedves volt a Május.

Június Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

4

Állatvásárok.
Első öregfű nagykaszálásának ideje.
Szénaterítés, szárítás. Üres nap.

Id jelz :
Ha kelő nap fátyolos, idő lészen változós.
Fátyol mögött nyugvó nap – nemsokára borús nap

5

Juhok fejésének és a birkanyírás
időszakának kezdete. Juhok újra jelölése.
Időjósló nap.

Id jelz :
Napnyugta után – ha kapirgál csirke,
Másnapra az idő – esős lesz és szürke

6

Gyomlálás, kapálás.
Káposzta és paprikapalánták,
másodnövények kiültetése.

Időjósló nap.
Id jelz :
Ha alacsony fecskék repte – eső 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 tűzfüstje, esős lesz az estje.

8

Nagyvásár. Szőlősgazdák fél-ünnepe.
Szőlőhegyek bejárása, kacsolás, kötözés
Időjósló, „negyvenes” nap.

Intelem: Határodat bejárjad, áldozattal megáldjad!
Folyó, forrás – mind közös;
erdő, hal, vad – sem önös.
Ki nem adja népének, ellensége vérének
Id jósló: Medárd napján, ha esik
– nedves lesz még negyvenig.
Eső szőlőd elrontja, de meződet 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.
Teremtő, adj erőt! Vetésre jó esőt!

9

Készülődés őszi árpa betakarítására.
Aratószerszámok előkészítése.
Időjelző és molnár-nap.

Id jelz :
Napköze, ha gomolyfelhős – idő jön majd, csendes, esős.
Ajánló: Molnároknak ünnepe, kenyérsütés ideje.
Régi magból jó lisztet, óborhoz friss kenyeret.
Es mese:
Nap ezt mondja: legfényesebb én vagyok,
Hegynek, völgynek, áldott helynek fényt adok.
Hold válaszol: legfontosabb én vagyok,
Sötét éjjel biztos utat mutatok.
Szél ezt súgja: legerősebb én vagyok,
Hajót vonok, malmot hajtok, rombolok.
Eső szólal: legkedvesebb én vagyok,
Gabonának életvizet én adok.

10.

Pinceszemle. Üres hordók, edények,
szűrők tisztítása, kénezése.
Idő- és termésjelző nap.

Csízió: Margit napján, ha csepereg
– szőlő szeme könnyen pereg.
Tikot monyra mostan ültess
– háztól legyet elhessegess.

11.

Cserépfazekak, szilkék, bögrék tisztítása,
előkészítésük befőzéshez. Időjelző nap.

Id jelz :
Távol zaja, ha hallható, csendes eső várható.

12.

Faeper szüretének kezdete. Befőtt, lekvár,
bor készítése. Cefrézés. Időjelző és üres
nap.

Id jelz :
Madárének az esőben, jó fordulat jó időben.

13.

Aratási alamizsnaosztás. Vonóállatok
megáldása. Meddő asszonyok áldozása.
Szerelemvarázslás. Tisztító, nap.

Bűbájoló:
Kenyér-vízen böjtöltem, hideg vízben fürödtem.
Kérlek Antal, nyíljál meg, új szeretőt mutass meg.
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Időjelző, emlékeztető

14.

Meggy, cseresznye szedésének kezdete.
Befőtt, lekvár, bor készítése. Cefrézés.
Időjelző nap

Id jelz :
Szivárvány eljötte – esővégnek hírnöke.
Szivárványnak kettőse – szép időnek eljötte.

15.

Búza beérésének ideje. Aratási
készülődés, szerszámok előkészítése.
Idő- és termésjelző nap.

Csízió:
Vidkor szakad búza töve, aratásnak jó kezdete.
Napos idő – gyors beérés; hideg idő – késlekedés

16.

Ribizli és málna szedése. Befőtt, lekvár és
bor készítése. Cefrézés. Időjelző nap.

Csízió:
Sárkány feje égmagasban – Nap mostan kél legkorábban.
Forrósága érlel, száraszt – esőjével magnak árthat.

17.

Aratási készülődés.
Kaszálók, marokszedők, kötőzők
toborzása. Dolognap.

Leánydal:
Ha kimegyek a mezőre, gabonát gyűjteni.
Ez a legény eljön velem, sor rendjét levágni.
Vizet hordok, abból főzök, ami itten terem,
Mire a Nap kétszer felkél, szeretőmmé teszem

18.

Aratópárok alakítása. Főzés, kenyérsütés,
víz- és borhordás megosztása. Dolognap.

Legénydal:
Ha kimegyek a mezőre, gabonát aratni.
Ez a leány eljön velem, kalászt gyűjtögetni.
Kunyhót fedek, ágyat vetek, abból, ami terem,
Mire a Hold kétszer felkél, kedvesemmé teszem.

19.

Szembetegségek gyógyítására kedvező
nap. Gyógyfűgyűjtés, borogatás.
Időjelző nap.

Id jelz :
Szelek, hogyha forgolódnak, délutánra időt rontnak.

20.

Napünnepi készülődés. Boza, cibere,
méhser, gyümölcsbor készítése.
Időjelző nap.

Id jelz :
Reggel szivárványa, napi záport vonzza.
Este szivárványa, jó holnapot hozza.

21.

Napünnepi készülődés.
Kiütések, szembetegségek kezelése.
Tudók köszöntése. Időjelző nap.

Napjelz :
Hosszú nappal, rövid éjjel, égen Göncöl tekint széjjel.
Napnak heve legmelegebb, fa árnyéka legrövidebb.

22.

Nap gyengülését segítő tűz gyújtása.
Beteg családtagok látogatása.
Megbékélés.Időjelző nap.

Hálaadás:
Hála néked Teremtő!
Köszönöm arany Nap, ami ételt adtál.
Köszönöm ezüst Hold, ami italt adtál.
Köszönöm csillagok, sorsunk jobbulását.
Fohász:
Nap legfennen immáron, égi fénnyel, határon.
Köszöntelek Teremtő! Házunk népét segítő!

23.

Ünnepi készülődés.
Kenyérsütés, gyümölcsszedés.
Virág- és gyógyfű-szedés.
Gonoszűző, jósló nap.

Felkészül :
Vandának estéje, rontásnak ideje!
Gyógyfüveket szedni, kedvező éjjele.
Hajnalban szokásos harmatját gyűjteni,
Napfelkelte után kozsinát hordani.
Fohász:
Új Nap, fényes Nap!
Adjál nekünk meleget – gabonából eleget.
Gyümölcsökre szép időt – száraz rétnek kis esőt.
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Időjelző, emlékeztető

24.

si nyárünnep. János-nap. Szentiván.
Virágos János. Fürdető, Tündérjáró.
Népszokás:
Közösségi vigasság. Tűzugrás, fürdőzés.
Gyógyítók, tudók, látók ünnepi éjjele.
Rontás-elhárító, termékenységvarázsló,
gyógyító és vígalmi nap.

Naprítus:
Nyárünnepen rakjunk tüzet – Fürösztőnek estéjén!
Kéz a kézben örvendezzünk – tüzes körnek mezején!

25.

Takarítás, rendrakás, aratási készülődés.
Aratószerszámok előkészítése. Zárt nap.

Fohász: Szép Nap! Új Nap! Új király!
Vidd el az én nyavalyám!
Ami fakó kipiruljon!
Ami nedves felszáradjon!
Ami sebes varasodjon!
Ami beteg meggyógyuljon!

26.

Aratási készülődés.
Gyertyák, tűzszerszámok beszerzése.
Gyertyák megáldása.Üres nap.

Id jelz :
Ha tücsök szól éjszaka,
Forróság jön másnapra.

27.

Barack és alma szüretének kezdete.
Befőtt, lekvár, almabor készítése.
Cefrézés. Áldáskérő, vendégjáró nap.

Áldáskér : Ha elapad tiszta kutunk
– László napján fohászkodjunk,
Hogy királyunk áldást hozzon
– és kutunkban víz fakadjon.

28.

Készülődés az aratáshoz. Aratásban
résztvevők összejövetele, közös áldomás.
Időjelző nap.

Id jelz :
Holdnak ködös udvara, esőt jelez holnapra

29.

Fokhagyma-vásár.
Aratás kezdete, aratók és szerszámok
megáldása. Időjelző dolognap.

Kéve rz :
Itt van Péter, itt van Pál,
Vágd a búzát, érett már!

30.

Halászok, pákászok fél-ünnepe.
Nyári halászidény, halszárítás kezdete.
Időjelző nap.

Id jelz :
Ha esőből zápor lesz,
Rossz időt az jobbá tesz.

Tűzgyújtó:
Mikor lemegy a Nap, este tüzet gyújtunk.
Fényével, hevével, Napnak erőt nyújtunk
Éjszakában fénye, sötétet taszítja,
Illatozó füstje, gonoszt elriasztja,
Parazsát taposva, termést szaporítja,
Általa sült étek, beteget gyógyítja.
Mikor lemegy a Nap, este tüzet gyújtunk.
Fényével, hevével, mi is erőt kapunk.
Melegét fogadva, bajunkat kúrálja,
Körtáncba befogva, lelkünket gyógyítja,
Lángját átugorva, jövendőt mutatja,
Hűs vízbe mártózva, testüket szárítja.
Tűzhöz kérünk rőzsét, adjanak hát rőzsét!
Ha nem adnak rőzsét, elvisszük a tőkét!
Mikor lemegy a Nap, este tüzet gyújtunk.
Fényével, hevével, mi is erőt kapunk.
Kinek van családja, maradjon házával.
Velük vigadozzék, meg a szomszédjával.
Aki próbált legény, jöjjön tüzet rakni.
Aki hajadon lány, szép koszorút fonni.

Napforduló éjszakáján – bimbó és ág összenő! ‘
Ki párját is megtalálta – megáldja a Teremtő.

Tüzet jól megrakjuk, négyszögűre rakjuk.
Ki nem oda való, az onnan elhajtjuk.
Egyik szögén ülnek szép öregasszonyok,
A másikon ülnek szép hajadon lányok.
Harmadikon ülnek szép ifjú legények.
Negyediken ülnek szép öregemberek.
Mikor lemegy a Nap, este tüzet gyújtunk.
Fényével, hevével, mi is erőt kapunk.
Szikrája villogjon, melegen, izzasztón.
Láb el ne botoljon, csont el ne roppanjon,
Mindenki táncoljon, lelkében vigadjon.
Aki éhes, egyen – szomjasa meg igyon,
„Tűz mellé bort, almát, túrót, lepényt kérünk
Ha nem adnak semmit, majd egymásét esszük.”
Mikor lemegy a Nap, este tüzet gyújtunk.
Fényével, hevével, Napnak erőt adunk.
Addig világíts tűz, amíg veled vagyunk.
Aztán aludjál el, ha téged elhagyunk.
A vízhez lemegyünk, magunkat bemártjuk.
Hajnalkelő Napot, tisztulva fogadjuk.
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Naprítus:

Nyárünnepen rakjunk tüzet – Fürösztőnek estéjén!
Kéz a kézben örvendezzünk – tüzes körnek mezején!
Gyertek lányok ki a rétre – koszorúkat megfonni!
Lombos ágból sátrat rakni – szagos füvet gyűjteni.
Gyertek lányok le a vízhez – koszorúkat úsztatni!
Megismerni a jövendőt – kívánatost találni.
Gyertek lányok vacsorázni – ünnepi tűz fényében!
Bélest eszünk, almát sütünk – bor és parázs hevében.
Gyertek lányok a tűz köré – körtáncunkat eljárunk!
Tiszta lángot átugorjuk – parazsát széttapossuk.
Gyertek lányok fel a dombra – tűzkereket forgatunk!
Tüzes üszköt megreptetünk – hűvös fűben bucskázunk.
Gyertek lányok az erdőbe – kincses növényt kutatni!
Nektek, termő zöld ágacskát – nekünk, bimbót találni.
Gyertek lányok be a vízbe – port magunkról lemosni!
Bimbó szirmát olvasgatni – kicsi ágat növelni.
Gyertek lányok lombsátorba – ‘kiket fogtok, tiétek!
Fejükön a koszorútok – legyen a ti jeletek.
Gyűljünk lányok a mezőre – köszönteni új napot!
Tüzes nyílnak röpte után – vessük el az új magot.
Menjünk lányok hazafelé – kezdjük meg egy új napot!
Aki pedig okát látja – keresse fel a papot…
Napforduló éjszakáján – bimbó és ág összenő!
‘Ki párját is megtalálta – megáldja a Teremtő.

Fohász:

Szép Nap! Új Nap! Új király!
Vidd el az én nyavalyám!
Ami fakó kipiruljon! Ami nedves felszáradjon!
Ami sebes varasodjon!Ami beteg meggyógyuljon!

Tüzit megrakatja virágos Szent János

világolj, világolj, csak addig világolj
míg én nálad vagyok, és ha én elmegyek,
te is elaludjál

Virágok vetélkedése

Vetekedik vélem, háromféle virág

virágom véled elmegyek
virágom tőled el se maradok

Ne vetekedj vélem, te búza szép virág
mert bizony tevéled színes ez világ is
virágom véled elmegyek
virágom tőled el se maradok

Tüzit megrakatjuk, négyszögre rakatjuk
egyik szögén ülnek szép öregasszonyok
a másikon ülnek szép öregemberek harmadikon
ülnek szép ifjú legények
negyediken ülnek szép hajadon lányok
Virágos Szent János, éjszakád világos.
Míg előtted leszek, tiszteletet teszek
Csak addig világos, légy aztán homályos!

Ne vetekedj vélem, te szőlő szép virág
mert bizony tevéled szentmisét szolgálnám
virágom véled elmegyek
virágom tőled el se maradok
Ne vetekedj vélem, te rózsa szép virág
mert bizony tevéled lányok dicsekednek
virágom véled elmegyek
virágom tőled el se maradok

Hajtsuk, hajtsuk a cseresznye ágát,
Mert most éli Ivánkor világát.
Hadd szakasszak szépiből,
Szeretőmnek szinéből.
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Magos a rutafa, ága elágazik,

Selyem sár haja, Magyar Ilona,
Haján felül gyöngy, koszorúja gyöngy.
Még a tengeren is, által hajladozik,
Selyem sár haja, Magyar Ilona,
Haján felül gyöngy, koszorúja gyöngy.

JULIUS
Szent Jakab hava – Nyárhó – Áldás hava – Tehéntor (Aratás) hava
A római naptárban a hónap eredetileg a fantáziátlan Quintilis, „Ötödik” nevet viselte, mivel az egykori márciusi
évkezdéstől számítva az ötödik hónap volt. I.e. 44-ben nevezték el júliusnak Julius Caesarról, aki e hónap 12.
napján született. Júliust régen Oroszlán havának is nevezték,m mert a Nap az Oroszlán jegyébe lép (a valóságban
a Rák csillagképben jár ekkor). A meteorológusok Nyárhó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár
szerint Áldás havának nevezik, eleink (az Arvisura szerint) a Tehéntor (Aratás) hava elnevezést használták júliusra, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Szent Jakab hava. E hónapban már a nappalok fogynak; a Nap
e hónap 23-a tájában az Oroszlán jegyébe lép.A hónapot félmeztelen, nagy kalapú paraszt testesítette meg, amint
épp sarlóját köszörüli, arat vele vagy kévét hord, netán a csűrben búzáját csépeli. Az oroszlánbőrös, buzogányos
napisten, Héraklész/Hercules szintén a július megtestesítője volt.

Ég a napmelegtől

a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak
legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál
a torzs közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely
nagy határ mezőben.

(Arany János – Toldi)

Esős Illés rossz,

mert áldást nem hoz.
Jakab napja vihart szül,
Magdolna sárban csücsül.
Anna asszony reggele
már hűvös, ne játssz vele.
Mihelyt a pók széttépi hálóját,
Jön a felhő,
s rögtön tartós esőt ád.

Gazd’uramnak

tisztelettel jelencsük,
Az aratást ma délbe
befejeztük.
Adja isten kövér legyen
minden búzaszem,
Fehér lisztből omlós kalács,
puha kenyér sülhessen.
(népdal)

. .

Jeles napok juliusban
július 2.

Sarlós Boldogasszony napja Sok helyen ekkor végzik a búza és a gyógynövények megszenteltetését. Ilyenkor tartják az aratási vásárokat. A 14. századtól a római katolikus egyház e napon emlékezik meg Szűz Máriáról, aki a Keresztelő Szent János édesanyjánál tett
látogatást. Ez a nap igazi magyar ünnep, csak nálunk emlékeznek meg július 2-án sarlós
Boldogasszonyról, más keresztény országban május 31-én emlékeznek meg arról a bibliai
történetről, amikor az áldott állapotban lévő Mária meglátogatta Szent Erzsébetet. Igazi
hungarikum az, hogy a magyarság az aratás védelmezőjét látta benne és nem az újszövetségi jelenetre emlékezik. Talán ezt az ünnepet már több ezer éve ismerjük, és a kereszténység
felvétele előtt is megemlékeztünk Boldogasszonyról, legfőbb oltalmazónkról.
A Kárpát-medence sok pontján az aratás egyik jeles napja Péter-Pálra, vagyis június 29-re
esik, de az aratáshoz kapcsolódó ősi, talán táltoshitig visszanyúló hagyományok jórészt
sarlós Boldogasszony napjához kötődnek. Régen ezzel az ősi eszközzel végezték az aszszonyok a szent munkát, az „életnek” nevezett búza betakarítását. Ezen a napon tilos volt
a kenyérsütés. Az Ipoly mentén élők szerint ha Sarlós Boldogasszony napján esik az eső,
akkor utána még negyven napig fog esni.
Az aratás kiemelt nap volt a falusiak számára, tiszteletére ünneplő ruhát öltöttek és átszellemülten végezték a napi feladatot, közben istenes dalokat énekeltek. A munka megkezdése
előtt a munkások a templomba mentek, ott közösen imádkoztak, közben szerszámaikat a
templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat, csak ezután
kezdődött a betakarítás. Göcsejben mielőtt az aratók munkába fogtak, imádkoztak, majd
két gabonaszálat a derekukra kötöttek és ez mindaddig ottmaradt, amíg magától le nem
esett. Az északi vidékeken ezen a napon egy széket is felvirágoztak és a ház elé tették, hogy
ha arra járna a „nehézkes Mária”, legyen hol megpihennie. A szegedi térségben az idős
parasztemberek még a 20. század első felében a déli harangszóra levett kalappal, kévére
ülve elimádkozták az Úrangyalát. A munkát a föld szent, napkeleti sarkában kezdték, az
első két kévét keresztbe rakták, az „életet” jelentő új kenyér tiszteletére, benne tudván
tudatlan a sarló, kasza alatt elhulló gabonaistennek, akinek kultusza Jézus Krisztus testének, a szent ostyának tiszteletében napjainkig töretlenül tovább él. Régi gyakorlat szerint
sarlóval az asszonynép aratott, és nyomukban járva a férﬁak kötözték a kévét. Közvetlenül
ebből ered, hogy a nép szimbolikus szemléletében a Szűzanya arat; Fiára hagyja, hogy
gyűjtsön, és a búzát a konkolytól elválassza (Mt 13,26–30)
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Aratás közben, ha a gazda vagy akárki idegen meglátogatta az aratókat, a marokverő lányok szalmakötéllel körülvezették és csak némi jutalom ellenében eresztették szabadon.
Felgyőn a lány az idegent hirtelen átölelte és a kötéllel leszorította a karjait, miközben ezt
mondta: Isten éltesse sokáig! A szokás nyilván szorongás maradványa: az idegent megkötik, hátha rontó szándékkal közeledik a szertartásnak érzett aratás munkásaihoz. A munka
befejeztével nemcsak magukra, hanem az egész búzaföldre keresztet vetettek és úgy mentek haza.
Szentelt növények: Elterjedt szokás volt, hogy ezen a napon a templomban megszenteltetik a gyógynövényeket, hogy gyógyhatását fokozzák. A legtöbb helyen illatos fodormentát
gyűjtöttek. Az asszonyok még napfelkelte előtt kimentek a mezőre vagy a kertbe, és ott sarlóval levágtak egy nagy adagot, azt elvitték a templomba, hogy a pappal megszenteltessék.
A növénynek általános bajelhárító hatást tulajdonítottak. Volt, ahol kakukkfüvet is vittek
a templomba, sőt előfordult, hogy aznap búzát és tüzet szenteltettek. Gyógynövényeket az
állatok, különösen az ellő tehenek szájába raktak, hogy megkönnyítsék a kis borjú világra
hozatalát. Koporsóba, a halott mellé is helyeztek ebből az illatos növényből, hogy a halottat
kísérje el hosszú, másvilági útjára.
Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a szükségben szenved k és a halottak oltalmazója. A Sarlós Boldogasszony nap elnevezést azért kapta, mert régen az asszonyok az
aratást sarlóval végezték. A fodormenta szentelés napja. Az ekkor szedett gyógynövényeket
különösen erős hatásúnak tartják
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
Karácsony Molnár Erika - Tátrai Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások

július 4.

Emese napja – A magyar mitológia szerint Emese az Árpád-házi uralkodók ősanyja.
A név jelentése: anyácska, maga a szó pedig a magyar nyelv legősibb uráli rétegéből
származik. Emeséről Anonymus is megemlékezik híres Gestájában; szerinte a magyar
fejedelmek származása a következő: Nimród – Hunor – Etele – Ügyek (az ő felesége
Emese) – Előd – Álmos – Árpád. Anonymus Magóg királytól származtatja Ügyek vezért,
Emese kérőjét, Emese férjhezmenetelét pedig 819-re teszi.
Az „Emese álma” egyike a legkorábbi magyar mondáknak. Álmos fejedelem származásáról szól, vagyis az Árpádok eredetmondájának tekinthető. A monda feltétlen hitellel bírt
az évszázadok során, és még a neves Képes Krónikába is bekerült. A monda keletkezését
860-870 körüli időre teszik a kutatók, de mindenképpen 820 és 997 közé. Álmos születése
és a kereszténység felvételének ideje közé esik. A legenda szerint Emesére a varázslatos
turulmadár álmot bocsátott, és álmában Emese méhéből folyó eredt, amely messze idegen
földön terebélyesedett ki. Az álomfejtő sámánok szerint ez az álom azt jelentette, hogy
Emese ﬁút szül, aki kivezeti népét az shazából, Levédiából, és az új hazában utódai dicső
és hatalmas királyok lesznek. Emese ﬁát, az álomra emlékezve nevezték el Álmosnak.
A turulmadár, vagyis a sólyom-madár, az Árpádok szent madara, totemállata lett az
évszázadok során. Minden nemzetség választott egy totemállatot óvó jelképnek, tiszteletbeli ősnek.

július 5

Sarolta napja – Ha esővel köszönt be, rossz lesz a dió és a mogyoró termés. Gyakran
előfordult, hogy a nyári esők hatására ezen a napon esett az eső, ezért az aratók nem tudták
folytatni a munkát. Asszonyoknak dologtiltó nap. Ekkor tartják az aratási vásárokat.

július 6.

Csaba napja – A Csaba régi magyar személynév.
Székely himnusz
Ki tudja merre, merre visz a végzet,
Göröngyös úton, sötét éjjelen,
Vezesd még egyszer gy zelemre néped,
Csaba királyﬁ, csillagösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla,
Népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!
A költeményt 1921-ben Csanády György írta és Mihalik Kálmán szerezte hozzá a zenét.
A szerzők valószínűleg nem himnusznak szánták, de a dal oly nagy népszerűségre tett
szert, hogy sokszor hangzott fel együtt a magyar Himnusszal és a Szózattal.

július 13.

Margit napja – Aratási névünnepüket az időjárás előrejelző néphiedelem negyvenes napnak tartotta. Sokfelé Mérges Margitnak nevezték, és volt, ahol pisis Margitnak csúfolták,
mert többnyire esőt, zivatart hozott, ami ha bekövetkezett a későbbiekben is megzavarhatta az aratást. Ha ezen a napon jó idő van, akkor a hagyomány szerint elkezdődhet a szabad-
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ban való fűrdőzés. Előfordul, hogy gyerekek házról-házra járnak, a következő versikével:
Margit napja ma vagyon,tyúkot üssenek agyon,
Üres zacskóval járok Pénzt adjanak, azt várok.
Antióchiai Szent Margitról különben elég keveset tudni.
A vértanú és szűz, eredeti nevén Marina a négy fő szűz és a tizennégy segítőszent egyike.
Legendája szerint július 13-án halt mártírhalált. Mindössze tizenöt éves volt ekkor.
Margit egy tekintélyes pogány pap leánya volt. Apja nagyon szerette, anyja korán meghalt,
s így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Amikor a felcseperedett Margit hazakerült, apja felismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy
lányát ,,kijózanítsa”. Amikor látta, hogy semmire sem megy, elűzte a házától.
Ekkor került a képbe Olibrius, a keresztények üldözésére. Útja a legelő mellett vitt el, ahol
Margit a többi lányokkal a bárányokat őrizte. Olibrius meglátta, hogy Margit a legszebb
közöttük. Parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a leány. Ha szabad, feleségül
veszi, ha rabszolga, megadja az árát és ágyasává teszi. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, s a prefektus elé vitték.
A prefektus közeledését Margit visszautasította, mire a sértett férﬁ bíróság elé hurcoltatta
a lányt, pusztán azért, mert kereszténynek vallotta magát. A lányt hite miatt megkínozták,
tömlöcbe zárták. Az ördög sárkány képét öltve jelent meg előtte, és le is nyelte, de Margit
a vadállat gyomrában is magasra emelte a feszületet, mire a sárkány gyomra megrepedt, ő
pedig kiszabadult. Ekkor Margit üstökön ragadta és térdre kényszerítette a sárkányt, aki a
pogányság és minden bűn, baj szimbóluma volt.
E tette miatt a moldvai csángók a jégverés ellen Margitot hívják segítségül, hiszen az a
sárkány műve. Ezért ábrázolják úgy, hogy a sárkányt tapossa. Margit a börtönben győzedelmeskedett a sárkányalakban megjelenő kísértő felett, de hóhéraival szemben védtelen
volt. Fáklyákkal égették a testét, aztán vizeshordóba vették, végül lefejezték.Szenvedései
láttán pogányok ezrei tértek keresztény hitre, ezeket a poroszlók rögtön kivégezték. Miután
a bakó fejét vette, maga is holtan terült el a mártírnő lábánál.
Antiókhiai Szent Margit a magyar Árpád-kor kivételesen tisztelt szentje, aki a „Királyság
Patrónája” címet viselte. Kultusza akkor lendült fel igazán, amikor II. Endre szentföldi keresztes hadjáratáról hazahozta koponyaereklyéjét. Hazai kultuszának része lehetett abban,
hogy IV. Béla Margitnak nevezte el a tatárjárás borzalmaitól való szabadulásáért cserébe
Istennek ajánlott leányát. Az Árpád-házi királyleány domonkos apáca, majd maga is az
egyház szentje lett. Egy történelmi mendemonda szerint az Árpádok vére buzgott Skóciai
Szent Margitban is, aki Szent István rokonának, Ágotának lett volna leánya. is szolgálhatott Árpád-házi Szent Margitnak példaképül, hiszen a 9 éves királyleány már 6 éve
apácák közt nevelkedett, amikor majd 200 évvel idősebb néhai rokonát szentté avatták.
július 15.

Henrik napja – Egy si kenyérünnep –A középkorban az aratás befejeztével, július
közepén tartották meg az új kenyér ünnepét, amikor megszenteltették az új búzából készített szent ételt.
A régi magyar egyházban július 15-én áldották meg az új kenyeret, amely valószínűleg egy
nagyon régi hagyomány volt a magyarságnál.
Ezen a napon megsütötték az új kenyeret, majd minden családtag egyszerre evett belőle,
amíg csak el nem fogyott. Ilyenkor külön „kúdúscipó” is sült, amelyet a rászorulóknak adtak. Sok helyen addig nem ettek az új búzából sütött kenyérből, amíg a szegényeknek és
a koldusoknak nem adományoztak cipót. A Kárpát-medencei magyarság körében gyakori
szokás volt, hogy az új kenyér elfogyasztása előtt közösen imádkozott a család, csak utána
szegték meg a szentelménynek számító ételt.
Henrik napján emlékeztek a vallásosabb hívek a tizenkét apostolra. Apostolok oszlása,
„Oszlanak a zivatarok.” – mondogatták olyankor, ha mennydörgéses vihar támadt, annak
reményében, hogy az égiháború hamarosan szétoszlik, és a kaszások folytathatják az
aratást.
A szent kenyér – A kenyér a magyar hagyományban szent ételnek számított és sok
hiedelem kötődött hozzá. A gazdák szántás kezdetén kenyeret vittek magukkal, mert úgy
vélték, hogy az jó szerencsét vonz. Sok helyen, így például Göcsejben az első szántás alkalmával az ekekormányra kenyeret raktak, és egy darabig úgy szántottak. Előfordult, hogy a
gazda az első tavaszi szántás előtt a karácsonyi abroszba csomagolt kenyeret vitt magával.
Az ekéjét pedig kenyér fölött vontatta ki az udvarból, hogy a szentelt étel szerencsét és jó
termést hozzon.
si megﬁgyelések – Az ősi kenyérünnepen időjárási megﬁgyeléseket is végeztek őseink.

25

A göcsejiek szerint, ha ezen a napon északi szél fúj, akkor tavaszra felmegy a búza ára.
A németprónaiak szerint ezen a napon kilenc zivatar támadhat, és utoljára belecsaphat a
villám a búzakeresztekbe. A zivatarok ezután szétoszlanak és mindegyik a maga országába
tér vissza. Általános népi megﬁgyelés szerint ekkor kezdenek oszlani a felhők és beköszönt
a zavartalan nyári idő.
július 20.

„Az úr Illésként
elviszi mind,
Kiket nagyon sujt
és szeret:
Tüzes, gyors
szíveket ad nekik,
Ezek a tüzes
szekerek.
Az Illés-nép
Ég felé rohan
S megáll ott,
hol a tél örök…”
Ady Endre

Illés (próféta) napja – A Királyok könyve szerint Tisbéből való, származásáról semmit
nem tudunk, sem személyéről.
Amikor Izraelben már reménytelenné válik az élelemhiány, Illés „párbajra” hívja Baál papjait Kármel-hegyére Szamária és Tirusz határán.
A szükségben segítséget nyújtó Isten képével akarja meggyőzni Izrael népét, és valóban,
Jahve tüzet küld áldozatára, majd esőt a száraz országra.Jezabel királyné ezek után elüldözte az országból, a Sinai-félszigetre ment, ahol Mózeshez hasonlóan a hegyen találkozott
Jahvéval. A Szentírásban mint Isten embere jelenik meg, aki szüntelenül az Úr előtt jár, és
az egy igaz Isten imádásáért harcol. Élete végén, Kr. e. IX. században a mennybe ragadtatott. Ünnepén teljes búcsút nyerhetnek azok, akik felvették a kármelita rend skapuláréját.
Halálát Elizeus úgy meséli el, hogy Illést „egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, forgószéllel”
vitte fel az égbe. „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, miel tt eljön az Úrnak nagy
és félelmetes napja” (Mal 4,5). Illés és Jézus között sok a hasonlóság; Jézus Illés számos
csodáját megörökli (csodálatos kenyérszaporítás, halott feltámasztása, mennybemenetel).
E napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba
belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy
a vihar szétveri vagy a villám felgyújtja az asztagot, a kazlakat. Volt olyan hiedelem is az
Ormánságban, hogy akin Margit vagy Illés napján varrt ruha van, abba belevág a villám.
si kígyó és medveünnep, a pásztoroknak dologtíltó nap. Gonoszjáró napnak is számít.

július 21.

Dániel napja – Ha Illés nem hoz esőt, Dánieltől várhatjuk.

július 22.

Mária, Magdolna napja – Annak ellenére, hogy Mária Magdolna és a magdalai
Mária személy – és névazonosságát sokan vitatják, úgy mutatja be őt az evangélium, mint aki a tizenkettőhöz hasonlóan követte Jézust, és vagyonából gondoskodott róla (Lk 8,2-3). Más evangéliumi szakaszok (Mk 15,40; Mt 27,56;
Jn 19,25 és Lk 23,49) szerint ő volt az, aki a megfeszített Jézussal maradt a Golgotán,
sőt, ő volt az, aki Jézus sírjánál először megjelent. A Mk 16,9 még azt is elmondja, hogy Jézus először egyedül Mária Magdolnának jelent meg feltámadása után.
Sőt arról is tud az Újszövetség, hogy hét ördögöt űzött ki belőle (Lk 8,2; Mk 16,9), de arról, hogy ezek a szövegek ugyanarról a személyről szólnak-e, kellő információ hiányában
nem lehet dönteni. Mindenesetre a Mária Magdolna-evangélium szövege (8,18-19) ezt az
elképzelést erősíti.
A bűnös életből megtért Mária Magdolna ünnepe, aki hajával Krisztus lábát törölgette,
ezért régen szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni, hogy az még hosszabbra
nőjön meg. Időjárásjósló hiedelem is kötődik ehhez a naphoz, úgy hitték, hogy ezen a
napon esnie kell az esőnek, hisz Mária Magdolna siratja bűneit. Szépségvarázsló nap.
Az e napon vágott leányhaj biztos sikert arat.

július 25.
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Jakab napja – Az első vértanúhalált szenvedő apostol. Jakab és öccse, János
egy Zebedeus nevű ember ﬁai voltak. Halászok, mint András és Péter, és az
elsők között szegődtek Jézushoz, aki a „mennydörgés ﬁai” nevet adta nekik
(Mk 3.17). Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott, jelen volt az
Úr színeváltozásánál, majd az Olajfák hegyén, a másik két kiválasztott, Péter és János
társaságában. Az Arany Legenda két hagyományát kísérelte meg összeegyeztetni; tanítványai – így a legenda – egy angyal vezénylete alatt a már holt apostol tetemét kicsempészték
Júdeából, és a távoli Spanyolhonba vitték. A néki tulajdonított ereklyék itt, a róla elnevezett Santiago de Compostelában nyugosznak. Szent „Iago” a spanyolok nemzeti szentje
lett, sírja a középkorban a leghíresebb zarándokhely a Szentföld és Róma után.
E hónap az érettséget hozza mindenkinek, nemcsak a gabona, a zöldség és a gyümölcs érik
meg ilyenkor, hanem a felnőtt, házas ember is éretté válik ahhoz, hogy családot alapítva,
elvetett mag módjára, önmaga kényelmét föláldozva gyermeknek adjon életet.
A legmelegebb hónapban járunk. A Nap érzi, hogy ereje egyre csökken majd, és utoljára
még kitombolja magát. Tüze olyan erős, hogy mindent kiszárít, töve szakad a növényeknek. Ilyenkor a nap melegétől gyorsan édesednek a gyümölcsök. A természet pazarlóan
bőkezű, terített asztallal vár bennünk. a búcsújárók, utasemberek, hajósok véd szentje.

Jakab napra kellett learatni a zabot, mert ami kint hagynak az elvész. Az e napi időből
jósoltak a várható téli időjárásra, volt olyan település ahol az északi szélből hideg telet
jósoltak. Ezen a napon áll meg a szőlő növekedése, és kezd édesedni. Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcs termésre számíthatunk, de nincs kizárva a zivatar sem. Ha menetelnek
a hangyák, nagy hidege lesz a télnek… Jakab napja hosszútávú előrejelzésre is alkalmas:
július 26.

Ég szülte Földet,
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte
bimbaját,
Bimbaja szülte
virágát,
Virága szülte
Szent Annát,
Szent Anna szülte
Szűz Máriát,
Szűz Mária szülte
Jézus Krisztust –
Világ megváltóját.

Anna napja – Szent Anna, a magyar néphagyományban Kedd asszonya napja.
A keddi nap a Boldogasszony napja, akkor általában az asszonyokat különleges védelem
illette meg, nem végezhettek nehéz, ﬁzikai munkát, illetve tilos volt mosniuk. Népi vallásosság több Boldogasszonyt is ismer, köztük Kisboldogasszonyt. Máriát a kereszténység
kezdetén Kisasszonynak hívták, és éppen a Nagyasszonnyal ellentétben kapta nevét. Vagyis Nagyboldogasszony nem Mária volt, hanem a népi képzeletben Szent Annát nevezték
így, Szűz Mária édesanyját tisztelik benne. A magyar Nagyboldogasszony különleges-sége,
hogy a gyermekágyat Boldogasszony ágyának nevezték. Különféle tárgyakat helyeztek el
benne, amelyek a védelmet szolgálták (pl. kést, fokhagymát, kakukkfüvet, kenyeret, sót).
Bár a Nagyboldogasszonynak és Szent Annának van közös vonása, MÉGSEM beszélhetünk azonosságról. Nagyboldogasszony ugyanis maga a termékenység, Szent Anna sokáig
meddő volt és csak hosszú böjt és ima után került áldott állapotba. A keresztény egyház
az évszázadok során MÉGIS összemosta az ősi magyar hagyományt. Sokfelé búcsúnap.
Híres magyar búcsújáró helyek: Andocs, Máriagyüd, Feldebrő, Csorna, Mátraverebély...
A gazdasszonyok, a bányászok, a szabók, valamint a járványos betegségben szenved k,
haldoklók, a nagycsalád, a nemzetség oltalmazója, a gyermekáldás véd szentje, a gyermeket váró édesanyák segít je, egyik pártfogója. Ha Anna napon jó idő van, megkezdték
az annabab szedését, a kender nyűvését, mert e napon szakad meg a világos kender töve.
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_anna_es_szent_joakim
Kálmány Lajos: Boldogasszony – svallásunk Istenasszonya. F nix Könyvműhely, 2002
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Juliusi nepszokasok
Július

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

1.

Aratási szemle. Agyagnyerő, vályogvető
és szárító helyek kijelölése.
Határjárás. Üres, dolognap.

Id jelz :
Júniusban, ha méh rajzik, méznek haszna is szétfoszlik.

2.

Aratók fél-ünnepe.
Kalászkoszorú körbehordozása.
Gyógyfűgyűjtés.
Esőre „negyvenes” nap.

Határjáró:
Aki ráment gabonánkra, azt sújtsa a házunk átka!
‘Ki birkáját rátelelte – úgy, fúvódjék fel majd tőle.
‘Ki ekéjét belevágta – feleségét, más úgy hágja.‘
Ki kaszáját reá fogta – jószágát, más úgy meglopja!
Begyűjt :
Pipacsvirág, ezerjófű – levendula és orbáncfű!
Árnyék helyén szárítva – gyógyítóknak barátja!
Sarlós csízió:
Sarlós napján nyess gyógyfüvet,
majd búzában vágjál rendet.
Asszony mezőn ne dolgozzék,
Boldogasszonyt ünnepeljék.
El jelz :
Július, ha nem főzi – Szeptember sem eheti.

3.

Aratási fél-ünnep. Első kévék megőrzése,
rituális gyógyításokhoz.
Termés- és egészségvarázsló nap.

Intelem:
Első kévét tartsad meg, Karácsonyig őrizd meg!
Akkor etesd jószággal, hogy elteljen áldással.

4.

Vályogvetés előkészítése. Víz menti
agyaggödrök kiásása, elárasztása.
Arató- és időjelző nap.

Id jelz :
Légy és szúnyog, ha csipkednek – időromlást így jeleznek.
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Július

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

5.

Karók, vesszők vágása. Gúlákba rendezés,
szikkasztás. Lomb-sátrak kialakítása.
Arató-és időjelző nap.

Id jelz :
Ha vereslő az ég alja – erős szélnek hírét adja.

6.

Asszonyünnep, lányavató (egyes helyeken
ez Iván napi szokás).
Védő- és rontáselhárító,
asszonyi dologtiltó nap.

Lányavató:
Asszony viszi koma lányát, hogy átadja tudományát.
Asszonynépség ünnepére, vízben, fűben bő helyére.
Ott gyógyfüvet gyűjtögetnek,
lombból kunyhót hevenyésznek.
Gyümölcsökből étket főznek, virágfűzért fonnak, kötnek.
Este szagos fürdőt vesznek, fehér ingben vízhez mennek,
Égő mécset elúsztatnak, sötétjére Lelket hívnak.
Kényeztetik, jóval tartják, éjfél után elbocsájtják.
Megmártóznak, heverednek, pirkadatig ismerkednek.
Amit tudtak szép asszonyok, így tanulták a nagylányok.

Átkozó: Kalászunkat, ‘ki meglopta,
ajándékul ezt fogadja!
„Szántófölded ne zöldelljen
– búzád, borod ne teremjen!
Anyád, apád ne ismerjen
– ﬁad, lányod ne segítsen!
Rokonságod elfeledjen
– szülőfölded is kivessen!”
7.

Vágott karók, vesszők tisztogatása.
Válogatásuk paticsfalhoz, vesszőfonáshoz.
Arató- és időjelző nap.

Id jelz :
Ha száraz volt Június, kipótolja Július.

8.

Vályoggödrök árasztása. Pelyvás, szénás
sár taposása paticsfal javításához.
Arató- és termésjelző nap.

Termésjelz :
Rozsaratás félig kész – hátra van még fele rész.

9.

Paticsfalú házak, istállók és ólak építése,
javítása. Salétromkert kialakítása.
Arató- és időjelző nap.

Id jelz :
Nappal párás melege, jégesőnek rossz jele.

10.

Sövénykerítések, rekesztékek készítése
vágott vesszőkből, karókból. Arató- és
időjelző nap.

Id jelz :
Délután, ha kakas szól, estig az ég válaszol.

11.

Szalma, törek kihordása vályogvetéshez.
Vályogvetés dandárja.
Arató- és időjelző nap.

Id jelz :
Siessél az aratással, eső jöhet Margit nappal.

12.

Kévék behordása, nyomtatás és cséplés
kezdete. Szénakazlak hordása. Arató, és
„hetes” időjelző nap.

Id jelz :
Ha szerencséd megszakad, hetes eső rád szakad.

13.

Leányvásár ideje. Aratólányok mustrája,
leánykérések, kézfogók. Arató,
„negyvenes”, termés- és időjelző nap.

Csízió:
Mérges Margit, ha nedves – negyven napig esős lesz.
Férgesíti a diót – lyukassza a mogyorót.

14.

Szalmakötéshez és fonáshoz kalászok
válogatása és ízekre szedése.
Arató- és időjelző nap.

Csillagjelz :
Vezér és Csősz égmagasban – igyekezzél aratásban.
Ártó vihart, hogy kerüljed – Illés napig bevégezzed.

15.

Cséplési munkák. Törek, felhasználása
tapasztáshoz. Salétromgyűjtés. Arató- és
időjelző nap.

Termésjósló:
Fellegeknek oszlása – zivatarok foszlása.
Főszelének iránya – búza árát mutatja.

16.

Kazlak hordása, rendezése. Széna és szalmakötéllel lekötése.
Arató- és időjelző nap.

Id jelz :
Hangyák, ha szétfutkosnak, eső elől rohannak.

17.

Állatvásár hete. Baromﬁ kihajtásra
tarlóra. Szóródott magvak feletetése.
Arató- és időjelző nap.

Id jelz :
Esti égnek veres alja, erős szelet hírül adja.
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Július

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

18.

Szalma fonása és kötése.
Kasok, tartók, díszek, fejfedők készítése.
Arató- és időjelző nap.

Id jelz :
Kelőnapnak veres fénye, erős szelet ígér délre.

19.

Learatott területekre (gabonatartókra)
állatok kihajtása, legeltetése. Arató-és
időjelző nap.

Id jelz :
Nagy melegben hideg szél,
Szürke éggel jeget mér.

20.

Állatvásár hete. Búcsújárás. Villámlás,
ménkű elleni babonás védekezés. Mezei
dologtiltó, időjósló nap.

Emlékez :
Munka végén, estebédnél,
Elődöknek tisztelegjél!
Gyújtsál gyertyát emlékükre,
Idd poharad érdemükre!

Aratástiltó:
Illés napja nem hoz áldást
– fejezzed be az aratást.
Jég a termést elverheti
– mennykő kazlat szétvetheti.
21.

Aratás befejezése, aratóünnep.
Elszámolás, aratási részek kiadása.
Közösségi nap.
„Júliusba arass, majd úgy lesz kenyered,
A dologtól tehát ne kéméld tenyered,
Mert a heveréssel kenyered nem nyered,
Szélben koplalsz, ha a nyarat elhevered”

22.

Számadó:
Elvégeztük az aratást, kínáljunk hát, jó áldomást!
Készítsünk hát, bő vacsorát, húzassunk hát, szép muzsikát!
Aratást már befejeztük, kazlakat is elrendeztük.
Legyen kövér minden szeme, ízes legyen kenyérlisztje.
Aratást már bevégeztük, koszorúkat megkötöttük,
Tiszta vízben leﬁredtünk, ételt, italt, megérdemlünk.
Aratást, hogy befejeztük, jogos részünket kikértük,
Mindenkitől elköszönünk, családunkhoz hazatérünk!

Nagyvásár. Leányvásár.
Egészség- és szerelmi varázslások.
Nagymosás. Kenyérsütési tilalom.
Női mezei dologtiltó nap.

Leánycsízió:
Mária Magdolna – lány haját megnyírja.
Szőlőd lány lássa – kertedet kapálja.

23.

Cséplés siettetése. Nedves időben
szalmatetők javítása, ólak fedése.
Termésjelző nap.

Vetésjelz :
Most elvetett uborka, veres cékla, újhagyma,
szutóra beérik – disznótorra jól díszlik.

24.

Nyári alma ideje. Aszalás, savanyítás.
Befőtt, lekvár, bor és ecet készítése.
Időjelző nap.

Időjelző:
Krisztina, ha túl meleg,
Karácsony már didereg

25.

Kádárok, bútorácsok fél-ünnepe és
vására. Másodbor (csiger, lőre) idénye.
Termés- és időjósló nap.

Csízió:
Jakab napja, ha felhős,
Havas tél lesz, nem esős.
És, ha csillagos ege,
Sok gyümölcs lesz őszére.

26.

Bálok, mulatozások. Nők ünnepe.
Meddők, várandósok, nőbajosok fohásza.
Asszonyi dologtiltó és termékenység-nap.

Dologtiltó:
Keddasszonya Anna – mulatságok napja.
Asszonydolgot tiltó – répát vetni épp jó.

27.

Nagyvásárok. Liba és kacsa felvásárlás
idénye. Tikászok fél-ünnepe.
Vetés- és termésjelző

Vetésjelz :
Aratásnak végezte – tarlószántás ideje.
Fojtott krumplit oda vess – első fagytól hogy szedhess.

Fohász:
Földanyám! Gyógyítsál!
Angyalaid meglássanak!
Bajomból, hogy gyógyítsanak!
Bánatomból, vidítsanak!
Erőt, békét, hogy adjanak!
Nyugodt álmot rám hozzanak!
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Július

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

28.

Kendernyövés. Virágos (porzó) kender
kihúzogatása, puha szövet készítéséhez.
Időjelző nap.

Csillagjel:
Sötét éjjel, tiszta égen – hullócsillag lesz most bőven.
Lőrinc naptól újra jönnek – fényes Klárát köszöntenek.

Ajánló:
Új méznek az ideje,
mézelőknek ünnepe.
Ki ahol most szüretel,
jövőre ott mézre lel.
29.

Középkori Erdélyben László napja is.
Nők szépítkezése, vendégjárás.
Asszonyi dologtiltó, időjelző nap.

Id jelz :
Nyár, ha Mártán nyafogó – Ignáctól már harsogó.

30.

Jégveszély. Rovarkár elleni védekezés.
Száraz időben csalánleves permetezés.
Időjelző, zárt nap.

Id jelz :
Bárányfelhők legelése – szél és eső jelenése.

31.

Nagyvásár. Rontáselhárítás ideje.
Gyógyítók, tudók, látók ünnepi estéje.
Időjelző és veszélyűző nap.

Id jelz :
Ignácnak arca – nyárutót mutatja.
Ignácnak pilácsa – házadat megóvja.
A KENYÉR

Imáinkba foglaljuk, a költ megénekli, a dolgozó ember legszentebb szimbólumaként tiszteli. A kenyér jelkép,
amely az emberi fejl dés egyes fokain küls leg átalakulhatott, de bels fénye változatlan maradt. A kenyér
tisztelete megvolt az snépeknél és meglesz a romantikamentes jöv nemzedékeknél is, éljenek bár akármilyen
életforma keretében.
Vetés el tt
Vetésforgó alkalmazásával kukorica vagy napraforgó kerül a földbe a búza előveteményeként. – Vetés előtt
becsávázzák, így kerül talajba a mag. A csávázás megvédi a betegségektől: az üszkösödéstől és a gombásodástól. Tavasszal trágyával segítenek rá a tápanyag-utánpótlásra, és a gyomirtás sem maradhat el. A búza a kalászoláskor kap még egy gombaöl permetezést, majd amikor beérik, kezdődhet az aratás. – A betakarítás általában
június végére, július közepére esik. A behordás és a tisztítás után a tárolóba kerül a búza.
A betakarított búza a kereskedőktől a malmokba kerül. A molnárkodás az egyik legősibb mesterség: az idők
elején kétkezi munkával végezték az őrlést, a forgatható malomkövet i. e. 1500-tól használják. Eleinte emberi
kéz forgatta, 900 esztendő múltával már állati erőt alkalmaztak. Újabb 400 év pergett le, amikor a víz és a szél
erejét is befogták.
A malom
Egykoron a molnár a malomba állásakor esküt tett. „A búzaőrlésre úgy az malomra szorgalmasan vigyázok. Sem
italért, sem pénzért, sem barátságért búzát vagy lisztet és akármely jövedelmet el nem idegenítek, az korcsmát
nem gyakorolom.” Hangzatos fogadalmak ide vagy oda, a népnyelv bizonyára nem oktalanul csúfolta a molnárt
lisztlopónak. Aki a malomba jár, meglisztesedik – tartották.
Gépek mozgatják
A felvásárolt búzát a tisztítás és a minősítés után silókban tárolják. Innen zárt rendszerben látják el a malmot
búzával. – Az őrléshez előbb fel kell nedvesíteni, majd négy-hat órára pihentető kamrába kell helyezni a búzát,
ezután kerül a hámozógépbe. Ez megtisztítja a külső felületét, amit kefegéppel tovább tisztítanak. Az őrlés fokozatos aprítással kezdődik, a darát és a lisztet szitával választják szét, miközben az őrleményeket mindvégig gépek
mozgatják. Végül ﬁnom-, kenyér-, tészta- és rétesliszt kerül a gyűjtőkamrákba A pékségben délután hat órától
reggel ötig szorgoskodnak a pékek. – A munka a szeletelt kenyér bedagasztásával kezdődik. Ezután jönnek a diabetikus kenyerek és zsömlék, amelyekben nincsen kovász. Ha ez is megvan, akkor fognak hozzá a rozskenyérhez
és a búzatöretes kenyérhez, majd rostban gazdagok következnek. Végül a süteményes fehér termékek, mint a
sajtos kiﬂi, zsemle, valamint a töltelékes termékek, pl a kakaós és pizzás csigát sütik ki.
265 fok
A kenyérsütés a molnárkodással ellentétben a mai napig kézi technikát igényel: a pék a kezével csípi a tésztát,
majd a táblán kézzel gömbölyíti és hosszformázza. – A tésztát hatosával rakják a sütőlemezre. Harminc perc kelés
után következhet a negyven perc sütés, amit 265 Celsius-fokon kezdenek el. A kemence két perc után átállítja
magát 200 fokra, így a kenyér nem ég oda, egészséges színe lesz.

30

A kicsi dió
Székely népmese – részlet
“– Tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel, hogy ha lehet, elvigye a te legkisebb gyermekedet, akit te nem tudva,
szorultságból odaígértél neki. Mi azért jöttünk, hogy az ártatlant megmentsük, hogy ne essék az ördög kezébe.
Fogadd meg a mi szónkat: mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész kenyeret, hadd legyen
az ott az éjjel.
A gazda az asztalra teszi a kenyeret, s azzal lefeküsznek, s elalusznak mind, ahányan voltak. Mikor legmélyebben aludnának, egyszer tova éjfél felé kinn az ablak alatt megszólal az ördög, s azt mondja:
– Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az erd ben találkoztunk? Add ki most, én azért jöttem.
E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, mivel mind aludtak, de a kenyér megszólalt az asztalon, s azt
mondta:
– Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert én is eleget tűrtem s várakoztam. Engem még
az elmúlt esztend ben sszel elvetettek a földbe, egész télen ott ültem s várakoztam, várakozzál te is. Mikor kitavaszult az id , akkor n ni kezdtem lassanként, s vártam, hogy nagyra n jek, várj te is. Mikor az aratás eljött,
valami horgas vassal nekem estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de tûrnöm kellett, tűrj te is. Azután szekérre
raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek, s várakoztam, várakozzál te is. Ott asztagba raktak, rám
tapodtak, hogy ropogtam bele, s tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe, valami összebogozott
két darab fával agyba-f be s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan zsákba gyúrtak,
malomba vittek, két kering k közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam. De el kellett tűrnöm, tűrj te is.
Onnan hazavittek, teken be tettek, rám töltöttek valami sós vizet, s az öklükkel két óra hosszat dömöcköltek,
gyúrtak, kínoztak engem. S akkor, ami legnagyobb kín a világon, egy behevített ég tüzes kemencébe behánytak egy nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól megsütöttek, még meg is égettek, onnét kitettek, ide
behoztak, egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak. No, látod már, hogy én mennyit tűrtem, szenvedtem s
várakoztam, tűrj s szenvedj, s várakozzál te is.”

Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat.

Két krajcárom

//:

Megvettem én a búzát, megvettem én a búzát, búzát, a búzát, búzát, a búzát.
Elvittem a malomba, elvittem a malomba-lomba, malomba-lomba, malomba.
Felöntém a garatra, felöntém a garatra-ratra, garatra-ratra, garatra.
Hazavittem a lisztet, hazavittem a lisztet, lisztet, a lisztet, lisztet, a lisztet.
Sütöttem kis perecet, sütöttem kis perecet-recet, perecet-recet, perecet.
Megették a gyerekek, megették a gyerekek-rekek, gyerekek-rekek, gyerekek.

volt nékem://
Nékem, nékem, volt nékem.
Vettem rajta sok búzát...
Elvittem a malomba...
Megőröltem a búzát...
Hazavittem a lisztet...
Süttem vele perecet...
Megették a gyerekek...
Az öreg is kívánja...
Az öregnek nem jutott.

(gyerekdal)

(gyerekdal)

Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.

(mondóka)

Elmentem a piacra, elmentem a piacra-racra, piacra-racra, piacra.

A

part alatt, a part alatt
Három varjú kaszál, három varjú kaszál.
Róka gyűjti, róka gyűjti,
Szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti.
Bolha ugrik, bolha ugrik,
Hányja a szekérre, hányja a szekérre.
Mén a szekér, mén a szekér,
Majd a malomba ér, majd a malomba ér.
A malomba, a malomba
Három tarka macska, három tarka macska.
Egyik szitál, másik rostál,
Harmadik követ vág, harmadik követ vág.
Szürke szamár vizet hoz már,
Tekenőbe tölti, tekenőbe tölti.
Tehén dagaszt, tehén dagaszt,
Kemencébe rakja, kemencébe rakja.
Medve várja, medve várja,
Kisült-e a cipó, kisült-e a cipó.
Tyúk a cipót csipegeti,
Hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi.

A

ranykalász, aranybúza
kössed-kössed koszorúba!
Búzavirág legyen éke,
pipacs nyiljon közepébe!
Melengető napfény járta,
szél simított dús hajába,
megcsodálták erdők,rétek,
dísze volt a messzeségnek.
Megőrölve, megszitálva,
langyos vízzel teszik tálba,
megkelesztve, megdagasztva
pihen kicsit a damasztba.
Majd kemence szája várja,
hogy pírt süssön orcájára.
Aranybúza, mezők éke
vártunk már az új kenyérre!
Aranybúza, mez k éke – Mentovics Éva

(gyermekdal)
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Mondd el nekem nagyanyó, hogy készül a kiscipó?

Elvetették a búzát, Nap cirógatta, eső öntözgette, szél fújdogálta,
jött egy csapat ember, s mind learatta.
Molnár megőrölte, lisztté porította, be is csomagolta, a boltban eladta.
A lisztet megvettem, meg is szitálgattam, meg is kovászoltam,
megsóztam, vizeztem, összekevergettem.
Most aztán gyúrom, gyötröm, dagasztom, nincsen semmi panaszom.
Megkelesztem, pihentetem, kemencébe beleteszem.
Sütögetem, nézegetem, idejében ki is veszem.
Keresztet is rajzolok a fényes aljára, így teszem a kisunokám kicsi asztalára.
Jó étvágyat!

Orgoványi Anikó: Hogy készül a kiscipó?

Áldott a kéz, mely a kenyérért dolgozik, áldott, ha trágyát szór, áldott, ha földet szánt,
áldott, ha gazt irt, permetez, ha gépeit az életért vezényli éj-nap hét határt;
áldott a kéz, kötélt ha hurkol harmaton, s ha szór szét rend közt hajnalon és vak napon,
áldott, ha rendet vág, ha markot ver, ha köt, kévét keresztel, rak kocsit, majd asztagot,
áldott, ha csépel, s lesz mag, szalma, pelyva és törek,
áldott, ha gépeivel – magát kimélve – megrövidíti ugyanezt;
áldott, ha lisztet őröl, korpát és darát, kovászol és dagaszt, keleszt, szakajt, formáz,
kenyér, pogácsa, lángos, kiﬂi, kiscipó, kuglóf, fánk, béles, rétes, torta – mind de jó!,
áldott a kéz, ha a lángot vezényli, hogy ﬁnomra süljön, s kézbe foghatod;
legyen, ki szeg, legyen, ki szel, s mindig legyen mit osztani...
legyen kenyér, legyen elég kenyér, legyen mindig elég kenyér,
jusson mindenkinek mindig elég kenyér,
áldott, ki szeg, áldott, ki szel, áldott, ki ad (ha tettet szemrehányás nem kisér),
áldott, ki kér s ki elfogad, s nem ﬁntorogva válogat, és nem fecsérl,
áldott, mi úgy lesz részünk, mint a vér, áldott kenyér, mely ezredekre értünk lett a kincs,
kenyér, kenyér, legyen fekete, barna vagy fehér, halál, ha nincs, s csak akkor döbbenünk rá, mennyit ér, s
áldott a száj, ha megköszönni kész morzsáit is...
Pataki Edit: Áldott kenyér
A szerz megjegyzése: A kenyér

megszegése a családfő tiszte /volt/, a kenyér szelése a háziasszonyé, az anyáé...

P

arazsad süssön, kemence, cipót puhára, kerekre, lángost laposra, veresre, jól süss, kedves kemence.
Piruljon benned réteske, fonott kalácsunk fényesre, huszár, pojáca, mézeske, jól süss, kedves kemence.
A lisztet megvettem, meg is szitálgattam, meg is kovászoltam, megsóztam, vizeztem, összekevergettem.
Most aztán gyúrom, gyötröm, dagasztom, nincsen semmi panaszom.
Megkelesztem, pihentetem, kemencébe beleteszem. Sütögetem, nézegetem, idejében ki is veszem.
Keresztet is rajzolok a fényes aljára, így teszem a kisunokám kicsi asztalára.
Jó étvágyat!
Tarbay Ede: Cipósüt mondóka

Zelk Zoltán: Egy búzaszem története — mese
Meleg, kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürjés fogolycsaládok már csomagoltak: tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. Gondterhesen készülődtek: hol találnak ilyen jó otthont, amely így megvédi a kicsinyeiket a vércsék és a puskagolyók
ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a
pipacsoktól és a búzavirágoktól.
Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg
fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott:
– Ó, hogy irigyelünk benneteket! Bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk!
Egy öreg fürj vígasztalni kezdte:
– Sose búsulj, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén.
Alighogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak
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szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat: a cséplőgépet,
a malmot, a liszteszsákot, és a kenyérsütő kemencét.
Egyetlenegy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta
hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy lisztté és kenyérré változzék.
Ha már ez a búzaszemek sorsa – gondolta –, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjjé változik
„Csakhogy a fürjek repülni tudnak – gondolta újból –, nekem pedig nincsen szárnyam… Akkor tücsök leszek…
– határozta el –, az is itt él a földön, az se tud repülni.”
Csakhogy este ciripelni kezdtek a tücskök, ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg,
hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud ciripelni...
„Akkor mezei egér leszek!” – határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csakhogy a mezei
egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt – látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs
ilyen tudománya.
„Hát mit csinálhatnék? – töprengett egyre szomorúbban. – Legjobb lenne, ha odagurulnék a testvéreimhez,
s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba.”
Így búsongott három nap és három éjjel.Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki:
– Most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból
learatnak.
A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik jövő tavaszig.
Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér
Egy kisﬁú nagyon szerette a kenyeret, de ha jóllakott, a maradékot elmirzselte-morzsálta. Vagy éppen eldobta.
Hiába szidta az édesanyja. Hiába fenyegette fakanállal. Hiába koppintott a körmére. Hiába pallott a fenekére.
Nem fogott rajta. Végül maga a kenyér is megsokallta a dolgot, s elbújt a kisﬁú elől.
– Éhes vagyok, édesanyám. Kérek szépen kenyeret.
– Nincsen – mondta az édesanyja.
– Mert mindig csak elmirzselted-elmorzsáltad,
visszament a pékhez.
Szaladt a kisﬁú a pékhez.
– Kérek szépen kenyeret.
– Nincsen – mondta a pék, tenyerét kifordítva.
– Hová lett? Hol van?
– Mert mindig csak elmirzselted-elmorzsáltad, lisztté
változott, és visszafutott a molnárhoz.
Futott a kisﬁú is a molnárhoz.
– Kérek szépen kenyeret.
– Tőlem, ﬁam, még lisztet is hiába kérsz.
– Hová lett? Hol van?
– Mert mindig csak elmirzselted-elmorzsáltad,
visszaváltozott búzává, s visszabújt a kalászba.
Rohant a kisﬁú a búzaföldre. De ott már kalászt egyet se látott.
– Kérnék szépen kenyeret – pityeredett el a kisﬁú.
– Nincsen – mondta a földmíves, amint egy zsákot éppen beürített a vetőgépbe.
– Hová lett? Hol van?
– Mert mindig csak elmirzselted-elmorzsáltad, visszabújt a földbe. Majd csak jövő nyáron lesz kenyér belőle.
Nagyon éhes volt már a kisﬁú, és elkezdett keservesen sírni. A földmíves megsajnálta.
– Add csak ide a sapkádat!
A kisﬁú odaadta. A földmíves megtöltötte búzával.
– Na, szaladj vele a molnárhoz!
Szaladt a kisﬁú, hogyne szaladt volna! Még a lába se érte a földet. A molnár a búzát megőrölte. Kapta a kisﬁú a
lisztet, vitte a pékhez. A pék sütött belőle egy szép ropogós cipót. Ott mosolyog az most is az asztalon. Ha megéhezik a kisﬁú, csak kanyarít egy szép karéjt neki az édesanyja. És mosolyogva nézi, hogy az ő szép, okos kisﬁa milyen
jóízűen eszi meg az utolsó morzsáig. A világért sem mirzselne-morzsálna el még egy hangyának valónyit se belőle,
mert most már ő is tudja, hogy mennyi fáradsággal jár a mindennapi kenyér előteremtése.
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AUGUSZTUS

Kisasszony hava – Nyáruró – Új kenyér hava – Aranyasszony (B ség hava)
Augusztus régi magyar neve Kisasszony hava, Szűz hava egyképpen utalnak a hónap asztrológiai jegyére és a nagy
augusztusi Mária ünnepre, Nagyboldogasszony napjára. A „Kisasszony hava” elnevezés nyilván abból az időből
való, amikor a „nagyboldogasszony” még Szent Anna volt. A tulajdonképpeni Kisasszony (Kisboldogasszony)
napja ugyan még a Szűz havába, de már szeptemberbe esik. E hónapot a kánikula havának tartják. Augusztus, mint a termőre fordulás, az új kenyér és az őszi munkára való felkészülés, hangulatában is eltér a zaklatott
júliustól. Több helyütt a templomban hálát adtak az aratás sikeres befejezésekor. Az őszi mezőgazdasági munkák
megkezdése előtt a faluból általában a városokba utaztak a gazdák, ahol a télire szükséges vásárlásaikat intézték.
Egyes vidékeken a legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret sütöttek ezen a napon. A meteorológusok
Nyárutó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Új kenyér havának nevezik, eleink (az Avisura
szerint) az Aranyasszony (Bőség) hava elnevezést használták augusztusra, a hónap régi magyar (katolikus) neve
pedig Kisasszony vagy Szűz hava elnevezésekkel találkozhatunk. A hónap utolsó harmadában (augusztus 23-án)
a Nap az Oroszlán jegyéből a Szűz havába lép.
A régi parasztkalendáriumok szerint ebben a hónapban (augusztus 11-én) fejeződnek be az ún. „kutya napok”.
Az elnevezés a régi rómaiaktól ered, akik azt hitték, hogy a nyár közepén jellemző szélsőségesen magas hőmérsékletű időszak kialakulását az okozza, hogy a Szíriusz (Kutya csillag – a Nagykutya csillagképben) – mely
1000-2000 évvel ezelőtt a legmelegebb nyári napokon a Nappal közel egy időben kelt – hozzáadja hőjét a
Napéhoz. A rómaiak ezt a – július 3-ával kezdődő – negyven napos periódust, a nyár legforróbb napjait, nevezték
el a kutya napjainak, vagyis ‚caniculares dies’-nek, ami nálunk kánikulát jelent. Ez lehet a magyarázata, hogy
miért mondjuk még ma is a nagy hőségre, hogy „kutya meleg” van.

Mosolyog a nyári dél,

az asztalon friss, fehérúj kenyér
- Honnan van az új kenyér?
Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte.
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss,
fehér új kenyér.
(Szilágyi Domonkos)

Oda lett hát ez a nyár is.

Rövidül a nap megint.
Hull a csillag – úgy zuhan le,
ahogy csüggedt kéz legyint.
Kőasztal, bor, kora este,
élvezném még idekint,
csak a sorsa-únta csillag üt sziven,
ahogy legyint,
s leejtődik, hosszu ivben.
–Ki dobta el? És miért?
Abban a nagy legyintésben
benne az is, hogy: ne kérd.
(llyés Gyula: Csillaghullás)

Megérett a búza,

sárgul a kalásza
Piroslik a szeme,
kész az aratásra.
Dűl a kalásztenger,
a kalongyák gyűlnek,
Aratók danája
hangzik mindenünnet.
Amerre én járok,
mindenütt aratnak,
Izzad a szegény nép,
tüzében a napnak.
Arcát a tüzes nap
perzseli keményen,
Bánja is a jó nép,
dolgozik serényen.
Peng a kasza, sarló,
csendül hegy, völgy, róna,
Nincs az a muzsika,
amely szebben szólna:
Még a pacsirta is
elhallgat dalával,
A levegő-égben némán
lebeg,szárnyal
(Benedek Elek:

Aratáskor)

Kalácsok az Új kenyér ünnepére
Augusztus 20-án az új kenyeret is megünnepeljük, vége az aratásnak, az első kenyerek is kisülnek, az új búzából
őrölt lisztből. Ebből az alkalomból sütött kalácsok mákos és nutellás töltelékkel:
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Jeles napok augusztusban
augusztus 1.

Vasas Szent Péter napja. Ezen a napon szabadult meg bilincseitől („vasaitól”) a Heródes
börtönében láncra vert Péter. Mivel augusztus elseje balszerencsés nap,ezért nem jó ómen
ezen a napon házasságot kötni. Muravidéken dologtiltó nap a szőlőtermelőknek, akik úgy
vélik, ha dolgoznak, a szőlőszemek lehullanának a fürtökről. Egyes vidékeken viszont ez a
nap patkányűző napként ismert.

augusztus 10.

L rinc napja, a keresztény vértanúra emlékezünk, akit a legenda szerint 258-ban
rostélyon égettek halálra. Szörnyű halálára emlékezve, Dél-Európában ezen a napon csak
hideg húst fogyasztanak. A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már nem olyan
ﬁnom, úgy mondták, lőrinces, lucskos lesz. Ezzel szemben a valóság az, hogy augusztus 10ére csak a korán leszedett dinnyék válnak túléretté, a dinnyeszezon a másik Lőrinc napon,
szeptember 5-én ér véget.

augusztus 15.

Nagyboldogasszony napja. Mária mennybemenetelét ünnepeljük. Legrégibb
Mária ünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház Mária mennybemenetelét és egyben Magyarország oltalmazóját. Szent István királyunk volt az, aki az országot Szűz
Mária oltalmába ajánlotta halálos ágyán, mivel nem volt a trónon utóda (Imre herceg
ekkor már halott). Innen az elnevezés is Regnum Marianum azaz Szűz Mária országa.
Az ünnep vigíliáját (előestéjét) általában virrasztással töltik a hívek, Mária énekeket énekelve, imádkozva. Az asszonyok egy jelképes koporsóba Mária szobrot helyeznek, mellé
virágokat, füveket tesznek, virrasztanak, majd másnap körmenetben viszik a koporsót.
Ezen a napon szokás volt virágot, gyógynövényt szedni, majd a templomban megszenteltetni,
a betegeket aztán ezzel gyógyították, de jutott belőle a csecsemő bölcsőjébe vagy a halottak
koporsójába is. Azt tartották, ha tűzre dobják a füveket az véd a vihar ellen. A téli holmikat
ezen időszakban kitették a napra, szellőztették, hogy a moly bele ne menjen. Dologtiltó
nap is volt, sütni például nem szabadott, azt tartották a tűz ilyenkor kicsap a kemencéből.
Ha szép, napsütéses volt az idő, az jó szőlő vagy szilvatermést jelentett. Néhol keresztet
vágtak a gyümölcsfába, hogy bő termés legyen. Muravidéken ez a nap is dologtiltó nap.
Sokfelé búcsúnap. Híres magyar búcsújáró helyek: Andocs, Máriagyüd, Feldebrő, Csorna,
Mátraverebély… E naptól kezdve tiltották az asszonyok számára a fürdést a folyóvízben.
A szeptember 8-ig tartó id szakot két Boldogasszony közének nevezték (szeptember 8.
Mária nap), és bizonyos munkák szempontjából kiemelt jelent ségű volt. Úgy vélték,
ilyenkor kell ültetni a tyúkokat, hogy jól tojjanak. A búzát is ekkor szell ztették, hogy ne
legyen dohos.

augusztus 16.

Szent Rókus – Életéről kevés adat áll rendelkezésre. A dél-franciaországi Montpellierben,
idős, gyermektelen szülőktől született, a mellén egy piros, kereszt alakú jellel, amiből
anyja különleges sorsot jósolt neki. Az acquapendentei kórházban ápolt először pestises
betegeket. Rómában és Piacenzában is tevékenykedett. Érintésével meggyógyított számtalan embert, többek között egy bíborost, a pápa ﬁvérét a járványból. A temetetlen holtakkal
zsúfolt utcákon, gyenge, kis termete, göndör szőke feje, fehér bőre ellenére emberfeletti
munkát végzett. Piacenzában maga is megkapta a pestist, és hogy másokat meg ne
fertőzzön, a város melletti erdőben, egy barlangban húzódott meg. A közelben ma is élő
forrás fakadt. A legenda szerint egy vadászkutya látta el élelemmel, ábrázolásainak állandó
szereplője. Nevezetessé az tette, hogy amikor 1414-ben Konstanzban ütötte fel a fejét a
pestis, egy ottani szerzetes megemlítette, hogy tud a montpellier-i patrónusról. Erre elrendelték, hogy képmását hordozzák végig az utcákon. A dühöngő járvány épp oly hirtelen
szűnt meg, ahogy támadt, és Rókus nevét az egész keresztény világ megismerte. A 14-16.
századi Dél-Franciaországban és Észak-Spanyolországban sok ház homlokzatára kerültek
fel a V. S. R. betűk (Vive Saint Roche – Éljen Szent Rókus!), hogy oltalmazza az ott lakókat
a pestistől. Az orvosok, kórházak és betegek, valamint a ridegen tartott szarvasmarhák
véd szentje.

augusztus 20.

Szent István napja. 1774 óta Szent István ünnepe. Először 1818-ban tartottak körmenetet
jobbjának tiszteletére. E nap az új kenyér ünnepe is. Különösebb paraszti hagyományok
nem fűződtek Szent István napjához. Egyes vidékeken ekkor rendezték meg az aratási
felvonulást. Augusztus huszadika az új kenyér ünnepe is. A Gömör megyei református
Szuhafőn a legszegényebb családnak nagy kenyeret sütöttek, melyhez a lisztet házról házra gyűjtötték össze. István napkor a Drávaszögben a szép idő jó gyümölcstermést jelez.
A beregi Tiszaháton úgy tartják, hogy István napkor mennek el a gólyák. Ezután már nem
tanácsos szabadban fürödni, mert feltételezik, hogy a szarvasok belevizelnek a vizekbe, és
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a vízi szellemeket sem szabad megzavarni. Egyes vidékeken a legszegényebb családnak a
módosabbak kenyeret sütöttek ezen a napon. A Tiszaháton azt tartják, Szent Istvánkor
mennek el a gólyák.
augusztus 24.

Szent Bertalan Jézus tanítványainak, a tizenkét apostolnak egyike. t János apostol
evangéliumában Nátánelnek nevezi, aminek jelentése: Isten adta. Az Újszövetség alig
mond valamit róla. Az apostolt a keresztény hagyomány ördögűzőként tartja számon.
A keresztény hagyomány szerint elevenen megnyúzva szenvedett vértanúhalált. Ez a
mozzanat magyarázza, hogy a régi céhvilágban Bertalan apostol a szűcsök és csizmadiák
véd szentje volt. Megﬁgyelések szerint őszkezdő nap, ekkor vége a kánikulának. A halak
már nem nőnek tovább, a szőlőben elszaporodnak a seregélyek. Az e napi időjárásból jósolták meg, hogy milyen lesz a várható őszi időjárás. Az e napon köpült vajnak gyógyító erőt
tulajdonítottak, s úgy vélték, ha egy kanállal a búzába tesznek, nem esik bele a féreg. Képe
szerepel a Szent Koronán is.
A NYÁRI ÉGBOLT
A nyári éjjeleken jól látható a fejünk felett áthúzódó Tejút, az egész
égboltot átkaroló, derengő fényű ezüstös fátyol. Persze ez csak a sötétebb,
vidéki egekre igaz. A távoli tanyákon élőknek minden derült éjszaka olyan
élményben lehet részük, amit a városlakók csak legszebb álmukban
láthatnak. Világosabb helyekről is látszik az a három fényes csillag, amit
nyári háromszögnek is neveznek. A Csősz (Vega), a Cigány (Atair) és a
Fölnagycsillag (Deneb) alkotja.
A Fölnagycsillag egyben a Kereszt (Cygnus) legfényesebb csillaga. Alatta van
a Kiskereszt (Delphinus), kissé balra a Cigánytól. Az égbolt déli részén, nem
sokkal a látóhatár felett van a Sánta Koldus (Sagittarius- Nyilas). Tőle jobbra
a Szépasszony (Antares) ragyog vöröses fényével.
Ilyenkor (10–13. között) jön el a népnyelvben hullócsillagnak nevezett
látványos égi jelenségek ideje. Az augusztusi csillaghullást a magyar néphagyomány „Szent Lőrinc tüzes könnyeinek” nevezi. Különböző hiedelmek is
ismertek a csillaghullás kapcsán. A legismertebb, amit mindenki tud, hogy
ha hullócsillagot látunk, akkor kívánjunk valamit. Ha azt senkinek nem
áruljuk el, akkor a kívánság teljesül egy éven belül.
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Az északi irány
Közvetlenül az É-i látóhatár fölött a Capellát (Kápolna), a Szekeres (Auriga) legfényesebb csillagát találhatjuk
meg. Ez a nagy „téli hatszög” egyetlen olyan csillaga, amely sohasem nyugszik le. A Capellától jobbra, ÉÉK-en a
Perzeusz (Perseus), valamivel magasabban az égen a Kassziopeia (Cassiopeia) W-je, fölötte pedig a képen is látható Cefeusz (Cepheus) helyezkedik el. ÉNY-on a Nagy Göncöl (ill. a Nagy Medve) tűnik a szemünkbe, a rúdja
balra felfelé mutat. A szekér két hátsó csillaga ötszörös távolságának meghosszabbítása ezúttal jobbra éri el a
Sarkcsillagot. A Kis Göncöl, illetve a Kis Medve többi csillagát az égbolt póluscsillagától balra felfelé találhatjuk
meg.
Keleti irány
Majdnem pontosan keleten, nemrég kelt fel a Pegazus (Pegasus) nagy négyszöge. A Pegazus nemcsak a legfényesebb csillagait tartalmazó négyszögből áll, hanem még jobbra is húzódik. A Pegazus négyszögének bal felső sarka
az Androméda (Andromeda) csillagívéhez csatlakozik. Ez a csillaglánc kb. 15-20° magasan, az ÉK-i látóhatárral
majdnem párhuzamosan húzódik.
A déli irány
A legfontosabb nyári csillagképek legfényesebb csillagai a Nagy Nyári Háromszöget alkotják. A Nyári Háromszög alsó csúcsának csillaga Sas (Aquaila) Altairja. A Sast egy balra felfelé repülő kiterjesztett szárnyú madárnak
tekintették. A törzse és farka jobbra lefelé húzódik. Már majdnem a zenitben láthatjuk a Nyári Háromszög legfényesebb csillagát a Lant (Lyre) Vegáját, a mi földrajzi szélességünkről megﬁgyelhető három legfényesebb csillag
egyikét. Végül a Nyári Háromszög bal felső csúcsát a Hattyú (Cygnus) Denebje alkotja. A Hattyú fejét alkotó
csillag, az Albireo éppen félúton van az Altair és a Vega között. Világosan felismerhetjük a szélesre tárt szárnyakat, a madár farktollait képező Denebet. A Hattyút egy hatalmas keresztnek is elképzelhetjük. A nép ajkán Északi
Kereszt néven él ez a csillagkép. (A dél keresztje, amely Európából soha sem látható teljesen más alakú.)
„Jövünk az id k kezdete óta, jövünk a fékezhetetlen förgeteg hátán, jövünk az öreg Puszta honából, Szépmez
Szárnya és Jószél Fúvása honából, Hunor és Magor birodalmából, jövünk örökkön örökké, és általunk a múlt
üzen!” Kisgyermek voltam, amikor megkaptam Komjáthy István Mondák könyve című művét. Azonnal belemerültem a történetbe. Szépmező Szárnya kalandjai nagyon elbűvöltek, s észre sem vettem, hogy megismerkedtem
a magyar mondavilág alapjaival. A Tetejetlen Fáról körülpillantva különös személyekkel találkoztam: Hüvelykpicinnyel, Sánta Katával, Kaszással, Aranyhajúval, Bujdosók Lámpásával… Csak miután felbukkant mögöttük a
Göncölszekér, jöttem rá, hogy a csillagképek magyar megszemélyesítőivel van dolgom. Ma már tudom, hogy ki
Aranyatyácska, a Hadak Útját naponta csodálom, és ismerem a Tetejetlen Fa titkát is. Azóta is keresem-kutatom
mindazt, ami a gyökereimig visz vissza.“ (J.L)
Tejútrendszerünknek négy fő spirálkarja van, a Perseus-kar, a Norma- és Cygnus-kar, a Scutum-Crux-kar és
Carina- és Sagittarius-kar. Van két kisebb kar is, ezek közül az egyik a Napnak is helyt adó Orion-kar. Az éjszakai
csillagos égbolton végighúzódó fényes szalag évezredeken át gondolkodásra késztette a reá felnéző embert. A magyarok, székelyek számára talán legkedvesebb legenda, magyarázat a Tejút létrejöttére, Csaba királyﬁ története.
Egyúttal megtudhatja minden érdeklődő, miért is „Hadak Útja” a Tejút ma is Erdélyben…

Abban a pillanatban Erdélyország fölött nagy csörgés-csattogás támadt az égboltozaton. Zabla csörgött, kard
csattogott, Csaba vezér ragyogó lovasai tüntek föl az égen a csillagok között. – Ne hagyd magad, székely!
Itt vannak Csabáék! Égbeli halottak segítik az él t! – Új er re kaptak a székelyek. Az ellenséget pedig megvette a rémület. Elhányta fegyverét, futott esze nélkül, ki merre látott. Egek országútján robogó lelkekkel ki
tudna csatázni? A székelyek megszabadultak. Csaba vitézei pedig visszatértek a zöld halom alá azon az úton,
amelyiken jöttek. Az a fényes, fehér út azonban, amit paripáik patkói tapostak, megmaradt az égen, s ma is ott
világít. A Tejút az, amelyet a székely ember ma is a Hadak Útjának hív. Megláthatjátok az égen minden este,
ha fölnéztek rá.
(Rövid részlet Móra Ferenct l a székelység eredetér l, a Tejút kialakulásáról.)

http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_nepi_csillagnevek/20040422_nepi_beturend.html
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Népi ábrázolásokon:

Középen, fent, a Tejútrenszer felülről.
A nagy minta pedig az „Élet Virága”.
Alatta pedig az „Égig érő fa―,
tulipán és a növények.

Ivótulok –
rajta Tejútrendszerünk

Első pillantásra a tálon egy szép világcsokor látható, az alaposabb szemrevétel során szembetűnő jelek azonban
azt bizonyítják, hogy ez a virágcsokor az égigérő fa szimbóluma. Korondi gyertyatartó tetején egy felülnézeti világmodell jelzi a világ közepét és jól láthatóan jelölték a négy szent folyót. A gyertyatartó oldalán a kacskaringó alakú
jó „folyó” szójelek sora utal a Tejútra. Mellette az égigérő fa tulipánja elolvasható és az Isten („us” + „Ten”) szót
rögzíti. E gyertyatartó az óceánból a Teremtéskor kiemelkedő, a világoszloppal azonos Isten diadalának jelképe.

.

Augusztusi nepszokasok
Aug.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

1.

Tarlórépa vetése. Gabona próbasütés.
Haragosok kibékülése, megbocsátás.
Szőlőben dologtiltó.
Időjelző, rámutató nap.

Id jelz :
Amit főzött Július – tovább süti Augusztus.
Amit sütött Július – megperkeli Augusztus.
Termésjelz :
Vasas Péter zápora, törökbúzát hizlalja.
De ha ömlő eső veri – nemcsak veri, el is viszi.
Ajánló:
Új kovásznak házünnepe, új gabona szép kezdete!
Megerjesztett vizes korpa, sűrűje – a kovászt adja.
Leve – kiszét és ciberét; íze – gazdasszonya hírét.

2.

Túri vásár. Gabona és takarmány
felvásárlása. Gabonások fél-ünnepe.
Időjelző nap.

Id jelz :
Hónapkezdés, ha esős, Tél jövése sietős.

3.

Dinnyeszüret idénye. Kunyhótársaságok
vacsorája. Dinnyebor (csiger) áldomás.
Termésjelző nap.

Termésjelz :
Hogyha Ágost száraz, napos – úgy, gyümölcse is takaros

4.

Birkanyírás ideje. Gyapjú áztatása folyóvízben, mosása, szárítása. Időjelző nap

Id jelz :
Dominik, ha vetkőzik – Márk, bundába öltözik.

5.

Nagyvásárhét ideje. Dinnye, barack, nyári
alma felvásárlása. Termésjelző idő.

Termésjelz :
Tengerit, ha eső veri, nemcsak veri, üszke viszi.

6.

Szőlőkapálás ideje. Gyomlálás, támasztás,
felkötözés. Csalános permetezés.
Időjelző nap.

Id jelz :
Éjszakának szelei, biztos idő jelei.

7.

Szőlősgazdák napja. Jégverés, villámcsapás és madárkár elleni praktikák.
Időjelző nap.

Id jelz :
Nagy forróság első héten – bő havazás lesz a télen
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Aug.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

8.

Szőlőgondozás. Beteg részek eltávolítása.
Fürtök tormaleves permetezése.
Rontáselhárító és egészségvarázsló nap.

Elhárító: Ha férﬁ igézte, szálljon kalapjára!
Ha asszony igézte, szálljon a kontyára!
Ha leány igézte, szálljon fonatára!
Ott zúgva forogjon, ragadjon reája!

9.

Tárolóedények tisztítása. Gyümölcsborok
lefejtése. Cefre vizsgálása.
Időjelző nap.

Id jelz : Ha holdtölte közeleg, forgolódik a meleg.
Ha túl sok volt – lehűlés. Ha kevés volt – hevülés.
Ha száraz volt – eső lesz. Ha nedves volt – aszály lesz.

10.

Nagyvásár. Kerepűs pásztorok (csőszök)
felfogadása, a szőlők védelmére.
Idő- és termésjelző nap.

Id jelz :
Tüzes naptól Pisis napig – nagy hőség, ha beköszönt,
Telünk havas és hideg lesz, – ‘mit a búza megköszön.
Csízió:
Tüzes Lőrinc, hogyha szép – lesz sok gyümölcs, többje ép.
De ha Lőrinc esőt adja – gyümölcsöd azt megsiratja.

11.

Gyékénygyűjtés. Levágás, terítés, szárítás.
Falakról salétromgyűjtés.
Termésjelző nap

Termésjelz :
Istvánig, ha eső esik, körte és tök vizesedik.

12.

Gyógyfüvek gyűjtése, szárítása.
Gyümölcsérés megszemlélése.
Idő- és termésjelző nap.

Termésjelz :
Tiszta napja, sok bort ígér – meleg napja, jó bort remél.
Csillagjel: Sötét éjjel, tiszta égen,
Hullócsillag ismét bőven.
Tüzes Viktor, aki küldi,
Fényes Klárát így köszönti.

13.

Lovak gyógyításának kedvező ideje.
Istálló takarítása, kifüstölése.
Vetésjelző nap.

Vetésjelz :
Sárhüvelybab, zöldborsó
Megterem, ‘míg jön a hó.

14.

Ünnepi készülődés. Kenyérsütés, virágkoszorúk kötése, rendrakás. Időjelző nap.

Id jelz :
Ha sok volt már esőből – nem lesz jó bor, szőlőből

15.

Nagyvásár. Díszítés virágkoszorúkkal.
Temetői körmenet, búcsújárás.
Kenyérsütési tilalom.
Asszonyi dologtiltó, füves nap.

Csízió:
Boldogasszony, Nagyasszony – virágokat fakasszon!
Gyógyfüveket most szerezz – asszony dolgot ne végezz.

Ima:
Dicséret neked Nagyasszony!
Legyen áldott a neved.Mindörökké,
Teneked!

Begyűjt :
Szamóca és szederlevél – boróka és macskagyökér,
Árnyékban jó szárítva – gyógyítóknak áldása.

16.

Takarítás, tisztítás, füstölés, szellőztetés.
Gyógyítás ideje. Fürösztés, kenés.
Időjelző nap.

Id jelz :
Akác újravirágzása, meleg ősznek híradása.

17.

Körte és szilvaszüret kezdete. Válogatás,
magozás. Befőtt eltevése, cefrézés.
Időjelző, dolognap.

Id jelz :
Ha még most is nő gomba – kevés lesz a tél hava.

18.

Körte és szilvaszüret ideje. Aszalás, lekvár
főzése, szilvaíz sütése. Termésjelző nap.

Emlékeztet :
Nyárutónak vége fele – gyümölcsszüret szép ideje.
Lekvárt főzzél és aszaljál – tégy befőttet, savanyítsál.

19.

Ünnepi készülődés. Kenyér sütése
új gabonából. Szalmakoszorú kötés.
Vetésjelző nap.

Vetésjelz :
Spenót, sóska vethető – tavasszal már szedhető!
Retek, cékla, saláta – jó lesz téli asztalra.
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Aug.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

20.

Nagyvásárok. Közösségi játékok.
Vendéglátás. Nyáresti regölések.
Búcsújárás.

Emlékeztet :
Új magokból süss kenyeret, rój szegéskor rá keresztet!
Amit levágsz, az a tied! Ha megtörted, meg is egyed!
‘Mit leejtesz lefújdossad, evés előtt megcsókoljad!
Ki rátapos, fohászkodjék, Földanyához bocsánatért!

21.

Gyékénygyűjtés befejezése.
Száraz gyékény kévézése, hazavitele.
Termésjelző nap.

Vetésjelz :
Karalábé, káposzta – duggatható palánta.
Most ültetett szamócád – nyárelőre termést ád.

22.

Várható esős idő előtt, a vert vályog
összegyűjtése, hazaszállítása, takarása.
Időjelző nap.

Id jelz :
Máriának napja, őszelőt mutatja.

23.

Tapló (pötye), gyékénybuzogány (páka),
ürömbuga gyűjtése, tűzgyújtáshoz.
Termésjelző nap.

Termésjelz :
Ha e napon eső esik, káposzta is fejesedik.

24.

Nagyvásár. Tímárok, bőrművesek és
lószerszámosok fél-ünnepe. Ördögűzés.
Idő- és termésjelző nap.

Csízió:
Miként Bertalan arcát mutogatja,
sznek ideje, magát akként tartja.
Rabló madarat zajjal elkergessed,
rizd szőlődet, hogy te is megszedhessed.

Ajánlás: Nyártól búcsúzz alázattal,
termést fogadd áldozattal! Malacot vágj
vagy birkát, öblítse bor a torát!
25.

Középkorban ez volt Bertalan napja.
Gyógyító, rontás- és gonoszűző nap.
Termésjelző, zárt nap.

Termésjelz :
Levél már zöld, buga sárga – köles érik aratásra.

26.

Nagyvásár. Szilva felvásárlása.
Hordók, kádak, teknők beszerzése.
Időjelző, dolognap.

Id jelz :
Kora reggel bő harmatja,
Meleg időt marasztalja.

27.

Férjes asszonyok vendégeskedése.
Édesanyák, anyósok meglátogatása.
Időjelző és dologtiltó nap.

Id jelz : Egész ég, ha beborul,
Néhány nap, míg elvonul.
De ha dörög, villámlik,
Nem marad, csak két napig.

28.

Gyógyítók, tudók, remeték megtisztelése.
Zarándokok kínálása másodborral.
Időjelző nap.

Id jelz :
Ágostonnak nagy melege,
Fagyos Kata baljós jele.

29.

Nagyvásár. Vessző-, háncs-, kéreg- és
gyékénytermékek beszerzése.
Termés és időjelző nap.

Termésjelz :
János napnak esője – dió tönkretevője.

30.

Kender felszedése, bugázása. Kúpokban
szikkasztás, majd áztatás. Időjelző nap.

Id jelz :
Rózsa, ahogy hervadozik, meleg nyár úgy távolodik.

31.

Kenderbuga szárítása napos-szellős
helyen, majd kendermag cséplése.
Időjelző napja.

Id jelz :
Fecskék, hogyha gyülekeznek – épp időben készülnek.
De ha máris útra keltek, hideg idők közelednek.
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LEÁNYVÁSÁR LESZ A HÉTEN… – DE MI AZ A LEÁNYVÁSÁR?

Mind ismerjük a dalt, de az már elég hihetetlenül hangzik, hogy régen valóban voltak leányvásárok! Erről ugye,
nem volt szó az iskolában sem…Holott a leányvásár szokása egykor szinte egész Európában megvolt, a magyarsággal szomszédos népeknél és nemzetiségeknél éppúgy, mint a távoli skandináv területeken. Az ismerkedés és
az udvarlás alkalmai voltak a búcsúk meg a vásárok, s főként a leányvásárok. Ott vásárolták a legények az ajándékokat, és ott rendezték a táncmulatságokat – remek alkalom egymás érdeklődésének felkeltésére s egyúttal
„legális is”.
Az ilyen nagyszabású vásároknak célja volt, hogy megakadályozza, hogy az egyes közösségekben „beltenyészet”
alakuljon ki, azaz rokonok keljenek egybe, a magyar hagyományok szigorúan tiltották is a rokonok közti házasságot. Ezért igazán olyan vallási szigeteken volt jelentősége a leányvásároknak, ahol az elszigeteltség miatt a falu
lakói nem tudtak a közösségen belül – a belterjesség veszélye miatt – házasodni, a környező, de más vallású településekről meg nem akartak. Rájöttek az egymással ritkán találkozó hegyi népek is, hogy kiváló alkalom a vásár
a feleségkeresésre is. Hát elmentek a lányok összes kelengyéjükkel meg a édesanyukkal messzebb, igyekeztek
a lehető legjobb formájukban mutatkozni, hogy az éves leányvásáron rájuk leljen életük párja. (Merthogy
a leány szép kellett legyen, de nem ő választott!) Bizony, a lányok sok helyen ingó hozományukkal , kelengyéjükkel együtt jelentek meg és így kínálták magukat, naponta többször átöltöztek. Szép dolog, de igen költséges,
nyilván igyekeztek kapósak lenni...
A leányvásár – melyet nyártól egészen november elejéig tarthattak – a tisztességes ismerkedés nyilvános alkalma
volt. Néhol a leányvásárt évente 2–3-szor megismételték. A ﬁatalok magukat kidíszítve összejöttek ismerkedni.
A leányvásár vagy leánynéző vásár a helyi szokások szabályai szerint a leánykínálat, a leány részéről való ajánlattétel alkalma volt, de rendszeresen lett eljegyzés vagy házasságkötés színhelye is. Néhol az alkalom kizárólag
a leányvásár céljait szolgálta, de sok helyen vásárral, leginkább pedig búcsúval voltak összekötve, s búcsújáróhelyen tartották – meg is szentelve az ismerkedési alkalmat.
Zengővárkonyban gesztenyeszüretkor tartották. Máriagyüdön például a magyar, német, bunyevác ifjúság mellett a görögkeleti szerb lányok is megjelentek s ismerkedhettek. Máriapócson Illés-napon volt a leányvásár.
A szegedi ﬁatalok pedig addig nem is léphettek házasságra, amíg meg nem járták a radnai búcsút. Mátészalkán
a Mária-Magdolna-napi búcsú leányvásár is volt. Néhol nem kötötték búcsúnaphoz a leányvásárt, hanem
külön napokat állapítottak meg erre a célra. A magyar leányvásár az ismerkedési lehetőségek egyike volt, olyan
vidékeken, ahol más faluból is szokás volt nősülni, illetve férjhez menni. Egyébként a szerb és román vidékeken
volt inkább szokás, s ott igazán „élesbe ment”:
A délszláv leányvásár 19. századi formájáról ezt dokumentálták: „A leányvásár Zomborban évenkint október
második vasárnapján szokott tartani. A mondott vasárnapon a város alsóbb osztályú, mindkét nembeli ﬁatalsága bizonyos helyen összejön. Rövid társalgás után el ször kisebb csoportokban kerekednek táncra, kés bb
pedig egy egész nagy kört vagy kólót képeznek. A kör közepén több dudás foglal helyet. Táncközben a házasulandó legények szül i vagy legközelebbi rokonai megjelennek, s a kóló közepére menvén, ott ﬁaik számára
egy-egy hajadont szemelve ki, azt egy alma átadása által,melybe ezüst pénz vagy bankó van téve, ﬁaik leend
nejéül eljegyzik. Ha a hajadon az almát elfogadja, az eljegyzés megtörtént, s a gyürüváltás vagy ugyanazon,
vagy legközelebbi napon ünnepélyesen megtartatik. Ha pedig a lány az almát visszautasítja, az annyit jelent,
hogy neki a legény sem kell. E népszokás eredetét még a török id b l származtatják.” Ezek az alkalmak nemcsak az ismerkedésre nyújtottak lehetőséget, hanem az esetleges házasságkötéssel kapcsolatos vagyoni kérdések
megbeszélésére is lehetőség nyílt, sőt a házasságkötés helyei is voltak. Nem kis felelősség egy életre így választani
– de lehet, hogy még így is sikerültebb házasságok lettek, mint a manapság kötöttek. Ki tudja?
A magyar leányvásárokon nem keltek el pikk-pakk a lányok, az ismerkedés lehetőségét jelentették a román
és délszláv tényleges leányvásárokhoz képest. Baranya megyében a kérő egy mézeskalács szívet ajándékozott
a kiválasztott lánynak, aki azt a szoba ablakába helyezte ki, ezzel adta hírül a világnak, hogy ő már elkelt… nem
megy többé leányvásárba. Először 1816-ban írtak a Gajna - tetőn a Bihari-hegységben, Felsővidra és Hosszúsor
között elterülő, fenyvessel körülvett 1486 méter magas Gajna-tetőn tartott vásárról. Hajdan a környék havasainak lejtőin élő pásztorok tehetősségük szemléltetése végett nyájukkal együtt érkeztek, az eladó lányok családja
pedig a hozományt is felszekerezte a hegytetőre. Ha a lány megtetszett valamelyik pásztornak, a vásár azonnal
megköttetett, s az egész nap „ügyeletes” ortodox pópa a ﬁatal párt mindjárt össze is adta.
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Hatalmas esküvőket rögtönöztek ilyenkor a hozzátartozók, a nóta, a tánc másnap reggel ért
véget, amikor mindenki hazaindult. Jókai ﬁgyelmét is felkeltette ez az esemény, és írt is róla éles
stílusában. Eddig a mese, de valóság magva biztosan volt. Nem tudni, hogyan éltek a leányvásáron összeboronált párok, de biztos kevésbé zaklatottan mint a ma pártkeresők, párralelők s
aztán így-úgy együttélők. Volt azonban a leányvásár szónak egy másik jelentése is, ez pedig a
cselédvásár. A múlt század közepén Debrecenben újév és pünkösd napján ünnepélyesen felöltözve a piacra mentek a lányok. Az asszonyok oda jártak cselédet fogadni. Tánczos Erzsébet írása

SZEPTEMBER

Szent Mihály –

szel – Földanya hava – Tigris hava

Szeptember a három „ember” végű hónap első tagja. A rigmus szerint: „Szeptember szép ember, november
csúf ember, december rossz ember.” Hűvösödik az idő. Azt mondják: „Megnézi szeptember, miért dolgoztunk
a nyáron.” Szeptember 23-án kezdődik a csillagászati ősz. A nappal éppen olyan hosszú, mint az éjszaka.
Amilyen az Egyed-nap,
olyan az egész hónap.
Az időt Kisasszonynapja,
négy hétre előre szabja.
Mihálykor az észak s keleti szél,
sok havat és kemény telet ígér.

S kopogtatás nélkül benyit
az ősz, adója legjobb jónak;
az érett magzatot hozó
anya: a kilencedik hónap.”
Somlyó Zoltán: Szeptember

Ezt hozta az ősz.
Hűs gyümölcsöket üvegtálon.
Nehéz, sötét-smaragd szőlőt,
hatalmas, jáspisfényü körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik
egy kövér bogyóról,
és elgurul,
akár a brilliáns.
A pompa ez,
részvéttelen, derült,
magába-forduló
tökéletesség.

Népi mondóka

Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-meg-áll, lombot ráz.
Lombot ráz,diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,s harapja,
kurtítja,a hosszú napokat.
Kányádi
Sándor: Jön az sz
E

Tele a hombár, tele a raktár,
tele a kaptár, tele a csűr.
Rászáll a nyár
a legelső sárga levélre, s elrepül.
(Kányádi S.)

Jobb volna élni.
Ámde túl a fák már
aranykezükkel
intenek nekem.”
Kosztolányi Dezs : szi reggeli

Jeles napok szeptemberben
szeptember 1.

Egyed napja: A Tizennégy Segítőszent egyike. Főleg a bűnösök szószólójaként, a szoptató
anyák védőszentjeként, szórványosan a jószág patrónusaként tisztelték. Ünnepe naptári
helye miatt is többfelé őszkezdő napnak számít. Egyes erdélyi református magyar szórványokban a múlt században ezen a napon, a jószág oltalmazó Egyed ünnepén álltak szolgálatba a fő pásztorok. Ettől kezdve hat hétig „nem vettek tisztát magukra”, és minden
pénteket megböjtöltek. 1-jén kezdték meg a búza, másutt a rozs vetését. A néphit szerint,
ha e napon vetik el a búzát bő termésre számíthatnak. Ezen a napon lépnek szolgálatba
a juhászok, kondások és a sz l pásztorok. Megkezd dik a sz l rzés. A disznót hízóba
fogják. A gazdák merészebbje e nap hajnalán pucéran körbejárta a szőlőt, a négy sarkát
gallyakkal összekötötte, így űzve el a rontást a termésről.

szeptember 3.

Nagy Szent Gergely napja.
maga is bencés szerzetes lett az András-kolostorban.
Mindezen külső tevékenysége mellett sokat írt. A négy nyugati egyházatya egyike. Mint
pápa királyokkal és fejedelmekkel.

szeptember 5.

L rinc napja – Rontó nap a javából! A lassan beköszöntő őszre utal, hogy ez a szabadban
fürdés utolsó napja. A „l rinces” dinnye, körte már nem igazán ízes. Ezen a napon fordul
időjárás: ha szép idő van, hosszú lesz az ősz. Lőrinc napja után a fás növények megállnak
fejlődésükben, és a kígyó odvába bújik.

szeptember 8.

Kisasszony vagy Kisasszony napja (Szűz Mária születése) – si pogány őszkezdő nap.
„Fecskehajtó Kisasszony”-nak is nevezik: Fecskehajtó Kisasszony napja ﬁgyelmeztető
a vándormadaraknak, nincs tovább maradás, deresedik már a határ. Sok helyen a dióverés
napja. Búcsújáró nap. Az ünnep hajnalán a hajdani búcsúsok a tiszta fénnyel felkelő Napnak gyónták meg bűneiket. Azt tartják, akinek „érdeme van rá” a fölkelő napban meglátja
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Máriát, aki rózsaeső vagy bölcső alakjában jelenik meg. Ez a nap ősi „pogány” őszkezdő
ünnep. A dióverés napja. A dió a halált és a szüzességet idézt meg egykor. Sok helyütt e
nap volt a cselédek szolgálatba lépésének az ideje. Egyes helyeken e napon kezdték meg a
gabona vetését, e napra virradó éjszaka kitették a vetőmagot, hogy azt az Úristen szentelése fogja meg. Időjárásjósló napnak is tartják, mert ha e napon bugyborékosan esett az
eső, akkor a néphit szerint csapadékos ősz várt rájuk. Az élet a virágzás és növekedés után
termésben, magban, gumóban folytatódik. Látszólag megállt, „tétlen”, várakozik. A kinti
élet kapuja záródik, a „benti”-re terelődik a ﬁgyelem. Az elmúlás belesajdul a földi világba,
és az ember lelkébe is elfészkel a halálra való készülődés gondolata.
A „kisasszony” a magyar népi hitvilágban rendszerint kísérteties lény, népmeséinkben ő az elvarázsolt tündér- vagy királykisasszony (fekete kisasszony, veres kisasszony).
Valószínűleg ősvallásunk egyik természetfeletti nőalakját nevezték így. Boldogasszony
és Kisasszony mint anya és leánya, vagy ugyanannak a női szellemnek idősebb és ﬁatalabb énje, felismerhető az obi-ugor mitológia földanya–esthajnalcsillag-úrnő kettősében.
Európai párhuzamuknak Démétér és a Koré (Perszephoné), a Gabonaanya és Gabonaleány
tekinthető. Erre több jel is utal. Először is, míg Nagyboldogasszony az aratás záróünnepe,
Kisasszony a vetés előkészületeire ad jelt. A két ünnep időpontja és elnevezése egyaránt
a gabona földi létének határait jelzi, és bevallottan azonosítja Máriát a gabona istennőjével (búzaaratás = Mária halála, búza vetése = Mária születése). Másodszor, Perszephoné
esetében láttuk, hogy a mag földbe kerülése és a föld téli kopársága ölt képet a „Leány”
alvilágra szállásában. Míg a vetés és a leányság közti összefüggés a keresztény képzetben,
Kisasszonyunk születésnapjában él tovább, az alvilágra szálló leányistennő alakja inkább
a hiedelmi „kisasszonyokban” maradt fenn: a tündérmesék jó részében éppen e „kisaszszonyok” alvilágba rablása indítja a cselekményt (megfeleltethetően az évkör eme pontjával), és szerzett „verességük, feketeségük” (az őszi lombok, a kopár téli föld színe) alvilági
tartózkodásuk következménye.
Nagyboldogasszonyban eredetileg Szent Annát, Szűz Mária Kisasszony „legendás” édesanyját tisztelték elődeink. Ez Mária születésének emléknapját egy másik nevezetes nappal,
Mária fogantatásának december 8-i ünnepével kapcsolja össze, ami további magyarázattal szolgál a Napba öltözött asszony középkorban keletkezett kultuszára és ábrázolásaira,
valamint a gyöngyöspatai Jesse fája-oltár képi üzeneteire. Az oltárfa koronájának öblében
látható ovális kép Mária születését ábrázolja, magát a templomot is „Kisasszonynak”
szentelték, búcsúnapja szeptember 8.
Boldogasszony és Kisasszony mellett fennmaradt még egy hiedelmi nőalak is a magyar
néphitben: a „szépasszony”. Ez az ambivalens természetű női szellem lehetett ősvallásunk istennőtriászának harmadik tagja, aki a szűz és az anyaistennő (a Kisaszszony és Boldogasszony) mellett a nimfa (hűtlen-hű szerető) „személyét” képviselte
háromságukban.
szeptember 12.

Mária napja: Szűz Mária neve napja. Az újkorban Bécs felszabadulása után vált a török
alóli felszabadulás ünnepévé, kultusza rohamosan terjedt, amit a passaui Máriahilf (Segítő
Boldogasszony) kegykép ihlette, ami előtt a hagyomány szerint 1683-ban Lipót császár
Bécs ostroma alatt imádkozott a győzelemért. Megjelentek a vásárosok is, úgyhogy a búcsú
igazi népünnepély volt.

szeptember 15.

Hétfájdalmú Szűzanya: Mária anyai fájdalmára – melyet megfeszített ﬁa halálát
látván érzett - emlékezés napja. Nagyon régi kultusz, egyike első nyelvemlékeinknek, az
Ómagyar Mária siralom is erre utal. A Pieta, mint az egyetemes emberi szenvedés szimbóluma vonult be a művelődéstörténetbe. Számos ábrázolása létezik a halott ﬁát ölében tartó
Szűzanyának. Egerben ismert szőlőműves terminus a „fájdalmasra szed”, azaz a szüretet
erre a napra befejezi.

szeptember 21.

Máté napja: Apostol és evangélista. Vámszedő volt mielőtt Jézushoz csatlakozott volna.
Ábrázolásain ifjú alak áll mellette néha könyvet, alabárdot tart a kezében. Krisztus halála
után Etiópiába megy téríteni. Feltámaszt egy halott királyﬁt, ezért a városban a csoda
hatására mindenki megkeresztelkedik. Máté hete a búzavetés ideje. Sok helyütt például
a Bánátban e héten kezdték meg az őszi búza vetését, amit férﬁak végeztek szinte szótlanul, majd a munka végeztével magasra dobták a vetőabroszt, hogy akkorára nőjön a búza.
Másutt azonban ekkor nem szántottak, mert úgy vélték, akkor a földet fel fogja verni a gaz.
Göcsejben is pelvahétnek nevezték. Az e napi tiszta időből pl. a szerémségi szőlősgazdák jó
bortermésre következtettek.
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szeptember 25.

Gellért napja – Csanád első püspöke, vértanú (1046). Előkelő velencei család sarja,
aki súlyosan megbetegedett hét esztendős korában. Szülei kolostorba adták. Felnőttként
magas rangú pappá válhatott volna, erről lemondott. Jeruzsálembe készült remetéskedni,
de hajótörést szenvedett és „égi vezérléssel” Szent István király udvarába került. lett Imre
herceg nevelője. Később a Bakonyban remetéskedett. Egy szarvas gím és egy sebzett farkas
nála talál menedéket, és velük együtt élt békében. Később csanádi püspök lesz. Gellért
tanácsára„azonosítja” a pápa Szűz Máriát a magyarok Boldogasszonyával. Szent István
király halála után a lázadók a Duna mellett, a hegyről szekerestől lelökik. Azóta nevezik ezt
a hegyet Gellért-hegynek. Tiszteletére itt később templomot is építettek.

szeptember 26.

Szent Kozma és Szent Damján: Egy szent ikerpár a Magyar Szent Korona képei között:
Kozmáról és Damjánról, a korai egyház két nagy vértanú szentjéről legendájukon kívül
alig tudunk egyebet, minthogy a szíriai Cirusban szenvedtek mártíromságot. Állítólag
Arábiában születtek. Ikertestvérek voltak, és mindketten a gyógyítást választották élethivatásul. Ingyen gyógyítottak, és a gyógyírt is ajándékképpen adták a betegeknek. Ezért
nevezték őket „pénzteleneknek”. Mivel keresztények voltak, betegeiknek nemcsak
a testét, hanem a lelkét is ápolták. Liziás prefektus elsőnek az „apostol ingyen-orvosokat”
vetette kínvallatásra, ám eredménytelenül. Állhatatosságuk miatt megkötözve a tengerbe
vettette őket, azonban a köteleik feloldódtak, és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. Oszlophoz kötözték
ezután a két embert de a nyilzápor sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük vetett véget 303-ban.

szeptember 29.

Szent Mihály arkangyal, édelmezz minket a küzdelemben,
a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk,
Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten.
Te pedig mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a öbbi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világba.
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
Szent Mihály arkangyal, könyörögj érettünk! Ámen.
Mihály napja, Szent Mihály arkangyal ünnepe – A hagyomány úgy tartja,
Szent Mihály a túlvilágra költöző lélek bírója, kísérőtársa.A katolikus hagyomány szerint
Szent Mihály (Mihály arkangyal) egyike a 7 főangyalnak, ő a mennyei hadak nagy vezére
és győztes harcosa. Általában szárnnyal van ábrázolva, egyházi ruhában (alba, dalmatika
vagy pluviálé), vagy harci öltözékben (karddal, pajzzsal és kopjával), lábánál a legyőzött
sárkánnyal (a Sátán megtestesítőjével).Többször ábrázolják mérleggel a kezében, mint
a eldöntésére hivatott személyt, a lelkek mérlegelőjét.
E nappal megkezdődik az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely
Katalin napjáig (nov. 25.) tart. Valamint az eszem-iszom, dínom-dánom, lakodalom héthatáron”, a nagy őszi lagzik, és a Kisfarsang, az szi juhász vigasságok ideje. Ez a nap a
gazdasági év fordulója (a gazdasági évet lezáró ünnepek szeptembertől novemberig tartottak). A Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. A gazdálkodóknak a számadás napját is jelentette, a pásztorok hazahajtották az állatokat, elszámoltak, kezdetét vette a kukoricatörés. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-naptól
Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep, mulatságokat,
bálokat rendeztek. A cselédfogás ideje is Szent Mihály napja volt. A Szent Mihály-napi
cselédfogásról szól a következő csalóközi énekszöveg:
„Mikor a szógát fogadják, Öcsémuramnak szólítják,
De amikor már megkapták, csak f tt krumplival táplálják.”
E naphoz is kapcsolódik női munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig
mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég. Szeptember utolsó hetében
Szent Mihály ünnepére készül a határ, és a természet rendjét érző ember is. Szent Mihály
elszámoltat az esztendő estéjén, és visszatekintve tisztábban látszik minden erény, minden
tévedés, hiba. A jótettek, erények számbavétele örömet, biztonságot hoz, de a rosszal,
mulasztással is el kell számolni, hogy ne nyomassza tovább az ember lelkét.Erre a legjobb alkalom a zajos mulatság, a szüreti bál, az úgynevezett kisfarsang. Megszakad a fű
gyökere, megszűnik a mézelés, a halak a víz fenekére húzódnak. Megkezdődik az őszi vetés.
„Jön az sz, már hullnak a cifra viragok szirmai, rongyban, mint farsangi plakátok,
ha süvít a böjti szél: „Nincs szükség rátok! Már vége a násznak, megestek a lányok.”
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Szeptemberi nepszokasok
Szept.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

1.

szi búzavetés kezdete. Szüretig a szőlőhegyre csak gyalog szabad menni.
Gyógyító, idő-és termésjelző nap.

Csízió: Amilyen, ma Egyed napja – amolyan lesz őszhó napja.
Ha derült az ideje – édes lesz a gyümölcse.
Disznót mától jól hizlaljad – Karácsonyra, hogy vághassad

2.

Hagyma, zöldség és maradék uborka,
paprika, paradicsom savanyítása.
Időjelző nap. Trágyakihordás,
friss szalmával.

Id jelz :
Amilyen volt Egyed napja – mától olyan lesz hónapja.

3.

Istállók, ólak takarítása almozás. Időjelző

Id jelz : Ha az idő szép, napos, négy napig még maradós.

4.

Dinnyeszedés vége. Ezután szedett
dinnyék feletetése állatokkal. Időjelző

Id jelz :
Ha gyümölcsfa kivirágzik, hosszú-szép ősz ígérkezik.

5.

Sózott hal szárításának, füstölésének
befejezése. Tárolás száraz padláson.
Idő- és termésjelző.

Csízió:
Pisis Lőrinc rondíthat – dinnye bele megposhad.Víz már
hideg, hal bukik – kígyó, béka mind búvik.

6.

Gyümölcsfák kezelése. Beteg részek,
vágása, elégetése.
Salétromszérű hamuzása. Időjelző nap.

Id jelz :
Ha esős volt tegnapja, esős lesz a hónapja.

7.

Kovácsok fél-ünnepe, vendégelése.
Szekerek, szerszámok javítása, patkolás.
Időjelző nap.

Id jelz :
Amilyen lesz holnapig, olyan lesz majd Terézig.

8.

KIS BOLDOGASSZONY
Nagyvásár. Vetőmagok beszerzése,
megáldása. Dióverés kezdetet.
Búcsújárás. Hajnali napköszöntés.
Varázsló, női dologtiltó nap.

Csízió:
Kisasszonynak vetése, jövő gazdag termése.
Asszony házban ne dolgozzék,
kinn a mezőn munkálkodjék.

9.

Gombaszedés időszakának második fele.
Szárítás, pácolás, savanyítás.

Id jelz :
Ha fecskék még maradtak, jó időről tudatnak.

10.

Földáldomás. szi ugarszántás,
gabonavetés, boronálás, hengerlés.

Vetésjelz :
Mélyszántásnak ideje, őszi vetés kezdete.

11.

Csemegeszőlők szüreti időszaka.
Must és menyecskebor készítése.
Időjelző dolognap.

Id jelz :
Ha dörög és szemerkél, jövő évre jót ígér.

12.

SEGÍT BOLDOGASSZONY
Búcsújárás. Vendéglátás. Négyfalus
mulatság. Kacsa, töltött paprika, lepény
sütése. Időjelző és mulatozó nap.

Id jelz :
Ha Mária szép napos, vének nyara maradós.

13.

Mogyoró- és mandulaszüret.
Hulladék égetése.
Salétromszérű hamuzása.

Vetésjelz :
Kertművelés jó hete, sóska, spenót vetése.
Kerted földjét gazoljad, jövő évre trágyázzad!

14.

Bodza, som, berkenye és szederszedés
kedvező időszaka. Gesztenyeszüret.
Búcsújárás.

Figyelmez :
Szeptember közepe, mandula érése,
Szilva begyűjtése, lekvár eltevése.

15.

Vadalma gyűjtése. Savanyúság, bor és
ecetkészítés. Komlószüret. Szárítás.

Id jelz :
Ha vadludak délre húznak, korai tél elől szállnak.
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Szept.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

16.

Madárcsőszök fogadása. Napraforgó
betakarításának siettetése.

Id jelz :
Ha szükség jön Editre – idő fordul esősre.

17.

Juhok tejelésének (fejésének) befejezése.
Sajtkészítési időszak vége.
Időjelző-rámutató nap.

Id jelz :
Lambert napja ugyanaz, mint ‘milyen lesz a tavasz.

18.

Sóskaborbolya és korai birs szedése,
túl édes lekvárok sűrítéséhez.

Id jelz :
Ha csalira kap a hal, nap melege még ural.

19.

Kukoricatörés ideje. Csövek górézása,
szárvágás, kévézés, gúlázás.I

Id jelz :
Szép időnek tiszta ege, jó gyümölcsnek biztos jele.

20.

Burgonya, sárgarépa, petrezselyem,
zeller, cékla, fekete retek felszedése.

Időjelző: Ahány fagy volt Máté előtt,
annyi lesz majd Pongrác mögött.

21.

Nagyvásár. Vetési tilalom (pelyvahét).
Szőlőhegyi szemle. Borfejtés.
Időjelző, mezei dologtiltó nap.

Napjelz :
Nappalnak ideje éjjellel egyezik,
szünnep, kisfarsang –közeledik.
Heti csízió:
Máté hete nem jó vetni, hasznos inkább hordót mosni.
Mert, ha Napja látható – jó szüret ‘s bor várható!

22.

Állatvásár hete. Juhászok és kondások
ünnepe. Behajtás, számadás. Búcsújárás.
Közösségi és időjósló nap.
Id jósló:
Mihály lova, ha deres – hideg tél jő,
és jegyes. Házat tisztán megtartsad,
Kisfarsangot fogadjad!
Rigmus:
Kisfarsang már beköszöntött,
szerteküldöz lánykérőt!
Háztűznéző, hozomány!
Sokba kerül minden lány!

Hálaadás:
Hála néked Teremtő!
Mert segítettél, hogy italom meglegyen!
Mert erőt adtál, hogy ételem meglegyen!
Mert, hitet adtál, hogy holnap is meglegyen!
Ajánló:
Már most készülj Mihály napra,
hagyományos áldomásra!
Bozát buggyants pirult lisztből,
méhsört főzzél komlós mézből!
Murcit szűrjél érő mustból,
gyertyát készíts méhviaszból!

23.

Gyümölcs-szüreti készülődés.
Téli gyümölcsök helyének takarítása,
elrendezése.
Gyógyító és rontás-elhárító, zárt nap.

Fohász:
Földanyám! Testem fáj!
Senkinek sem mondom, csak neked panaszlom.
Kórból, bajból gyógyíts meg, rontás elől mentsél meg.

24.

GYÜMÖLCSADÓ BOLDOGASSZONY
Közös gyümölcsszüret. Lekvár és befőtt
elrakása, aszalás. Cefrekészítés.Asszonyi
dologtiltó nap.

Ima: Dicséret neked Földanya!
Legyen áldott a Te neved.
Most, mindörökké. Úgy legyen!
Fohász: Földnek Anyja! Hozz bőséget!
Hárítsd el a betegséget.
Érleljed be gyümölcsidet.

25.

Vénasszonyok nyara időszerű. Száraz
időben épületek javítása, téli időszakra.
Időjelző nap.

Id jelz :
Kleofás, ha esős ködös – tél havas lesz, sötét felhős.

26.

Nagyvásár. Gyógyítók, tudók és látók fél
ünnepe. Emberek és állatok gyógyítása.
– Rontásűző nap heveket elmúlatja.

Gyógyító:
Kozma, Damján megsegít, betegségből kigyógyít.
Jó füveket megmutatja, rossz heveket elmúlatja.

27.

Állatok számbavétele, jelölése, gyógyítása
és védelme behajtás előtt. Időjelző nap.

Id jelz :
Ha még repked fecske, Újévig lesz enyhe.
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Szept.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

28.

Mihály előtti esti készülődés. Kondák
behajtása, szétválogatása. Időjelző nap.

Id jelz : Vencel heti keleti szél, hosszú kemény telet ígér!
Ajánló: Készülődjél jó szokásra – Mihály napi áldomásra!
Bozát, méhsört, murcit fejtsed – gyertyabábot elkészítsed.

29.

Állatvásár hete. Juhászok és kondások
ünnepe. Behajtás, számadás. Búcsújárás.
Közösségi és időjósló nap.

Id jósló: Mihály lova, ha deres – hideg tél jő, és jegyes.
Házat tisztán megtartsad, Kisfarsangot fogadjad!
Bojtár-sirám:
Mihály napkor meghívtak, paprikással kínáltak.
Mihelyt boltáruk lettem, már csak kását ehettem.
De ezt most már nem tűröm, más juhászhoz szegődöm!
Ez meg legyen magában, falu előtt csúfságban!
Számadó:
Mihály napja elérkezik, juhászidő most kitelik.
Juhokat is számba veszik, bárányokat megjelölik.
Az egyiknek van ürüje, a másiknak meg csengőse.
Sírnak-rínak a bárányok, elszegődnek a juhászok.
Báránysirám:
Mihálykor már hűl az idő,
Sűrűn tornyosul a felhő.
Kisbárányok sírnak-rínak,
Bojtáruknak panaszkodnak.
Mondja meg a számadónak,
Adjon szénát juhainak!
Mert, ha éhen teleltetnek,
Jövő nyáron már nem fejnek.

30.

Kisfarsang. Nagyvásár. Burgonya,
kukorica, gumós zöldségek felvásárlása.
Közösségi nap.

Rigmus:
Kisfarsang már beköszöntött, szerteküldöz lánykérőt!
Háztűznéző, hozomány! Sokba kerül minden lány!

SZÜRET
A szüret a 18-19. század előtt általában csíziós (vagy jeles napokhoz) kötődött, utána a városi, vagy községi tanács,
vagy a hegyközségi elöljáróság határozott időpontot adott meg rá, ami azért volt fontos, mert a földesúri járandóságot, a bordézsmát így egyszerre tudták beszedni. A különböző szőlőtermő vidékek miatt a szüret ideje változó
volt, ﬁgyelembe kellett venni az időjárási viszonyokat, a különböző szőlőfajták érési idejét. A szürethez, mint
általában minden betakarító tevékenységhez, termékenységrítus is tartozik (ez olyan szokás, amely elősegíti a
több termést). Göcsejben pl. a szüret végeztével lemetszették a szőlővesszőket, s mindegyik tőke tövére egy-egy
szőlőszemet tettek, hogy következő évben jó legyen a termés. A 16-17. században a szüret idejére a törvénykezést
is beszüntették. A 19-20. század fordulóján a szüreti felvonulásokat, akárcsak az aratásiakat, miniszteri rendelettel egységesítették és szabályozták, mintául véve a 18-19. századi uradalmi szőlőmunkások szokásait. A szüreti
szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéshez kapcsolódtak: az uraság megkötözése; szüreti koszorú elkészítése; a koszorúvivők leöntése vízzel; az uraság köszöntése verses rigmusokkal; a legjobb szedők megajándékozása pl. kendőkkel; végzéstánc; mulatság.

Piros alma ünnepe
Az egyik őszi népszokás, a piros alma ünnepe, amikor a mosdóvízbe piros almát tesznek, mert aki ebben mosdik
meg, az egész évben egészséges marad, és piros pozsgás arcú lesz, mint az alma. A következő esztendő időjárásának és terméshozamának megjövendöléséhez egy cserfagubát vágnak félbe. Ha a gubában pók leledzik, gyenge
termés és rossz idő lesz; ha légy van benne, közepes év jön; ha féreg, bő esztendő lesz, ha viszont semmi sincs
benne, annak nagyon rossz idő a jelentése. Ha sok guba termett, télen rengeteg hó és erős hideg várható. Ha a
guba szép tiszta, ragyogó nyár következik, a búzából bő termés várható. Ha nedves belül a guba, csapadékos nyár
jön, ha száraz, aszály várható.
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OKTOBER

Mindszent hava –

szhó – Magvet hava

szhó – tartja a mondás az esztendő tizedik haváról. Október 23-án, a mindkorábbi sötétedés miatt, az „Októberi
Jánosok” jelezték faluhelyen a konyhából a szobába való beköltözés idejét, az immár állandó esti szobavilágítás
kezdetét, akármilyen drága volt is a „petró”. A meteorológusok szhó-ként tartják számon, a régi székely-magyar naptár szerint Magvet havának nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Halak (Begyűjtés) hava elnevezést
használták októberre, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Mindszent(ek) hava, de sok száz évvel ezelőtt előfordult a „Borvető hava” elnevezés is. A Nap a Skorpió jegyébe lép.

Tövist virágzik az idő, mázsás ködöt a levegő,

Leodegár, hogyha lombhullató,

Örülj! a jövő év páratlan jó.
Orsolyakor takarítsd be káposztádat.
Simon, Juda hóval tömi tele szádat.
Ha megdurvul a nyúl szőre, siess fáért az erdőbe

(népi mondóka)

Jön az ősz. Jön már az ismerős százlábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász, meg-megáll, lombot ráz,
krumplit ás, szüretel..
Sóhajtoz nagyokat, s harapja,
kurtítja a hosszú napokat.

légüres bánatok lebegnek,
szállanak, zuhannak, leesnek.
Avar hullámzik, bokámat nyaldossa,
szívemig fölárad- ősz, te szilaj, te szomorú,
kegyelmes szívbéli háború,
add, hogy a szemem szép tágra, kerekedjék a világra,
s legyen a szavam oly könnyű s oly éles,
mint a tavaszi fű.

(Kányádi Sándor)

Jeles napok oktoberben
október 1.

Leodegár napja: Az őszi lombhullás megkezdésének ideje.

október 4.

Ferenc (Assisi szent Ferenc) napja: Göcsejben a vetésre legalkalmasabb hétnek az
ún. ferenchetet tartották. Vásárosmiskén pedig ez a nap volt a szüret kezdete. Előtte kanászostorral durrogtattak a hegyen a gonosz, rossz szellemek elűzésére. A Mura-vidéki és szlavóniai földművesek a Ferenc-nap körüli hetet búzahétnek nevezik. A gazdasszonyok nyírfaágat tettek a fészekbe, ha ilyenkor ültettek kotlóst, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy
vélték, a nyírfaág mindaddig, amíg ki nem kelnek a csirkék, megvédi őket az ártó, gonosz
hatalmaktól. A Dunántúlon és az Alföldön is sokfelé a búzavetés kezdetét , és ezt a dátumot
a háziasszonyok is számon tartották. A vetés napján, hogy majd jól teremjen a mag, nem
sütöttek kenyeret, ám ha még kotlós ültetésre szánták magukat, nyírfaágat tettek a tyúk
fészkébe, ami a hiedelmük szerint megvédte a tojásból kikelő csibéket a gonosz hatalmától.
1182-ben született Giovanni Bernardore, aki később Assisi Szent Ferenc néven vált ismertté a keresztény egy-házban. Az eleinte könnyelmű életű, jómódú ﬁatalember egy súlyos
betegségből felgyógyulva teljesen megváltozott, és minden idejét betegek ápolására, nyomorultak gyámolítására fordította. Pénzt koldult és apja üzletében azért dolgozott, hogy
egy romba dőlt kis Mária kápolnát helyreállítson. Később eladta minden örökölt vagyonát,
és bűnbánást hirdetve bejárta az egész országot. Assisi Szent Ferenc emléknapja a néphagyományban a szüret kezdetét is jelentette.
Aradi vértanúk napja – nemzeti gyásznap – Az 1848-49-es szabadságharc végét
jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően
kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúja lett:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewﬀy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József,
Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.
Pesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt, akit csak
1870. június 9-én temethettek el nyilvános tiszteletadással mauzóleumában. Kivégzésének
helyén 1926-ban avatták fel az örökmécsest. A kormány 2001-ben ezt a napot nemzeti
gyásznappá nyilvánította.

október 6.

49

Az aradi tizenhárom balladája
(Lévay József 1861)
www.youtube.com/watch?v=VUhw1r-x0cM

Jaj, de búsan süt az szi nap sugára
az aradi várbörtönnek ablakára,
szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
ki a tömlöc fenekén a halálra kész.
Elítélték sorban mind a tizenhármat,
sz ttek-fontak a nyakukba ezer vádat,
elnevezték felségsért pártüt knek,
mert a magyar szabadságért harcra keltek.
Uram Isten, az ítélet akasztófa,
mintha rablók, útonállók lettek volna,
mintha méltók nem volnának egy lövetre,
katonákhoz, férﬁakhoz ill végre.
Aradi vár, aradi vár, halál völgye,
tizenhárom magyar vitéz temet je,
I: viruljanak sírjaikon vérvirágok,
felejthetetlen légyen az haláluk. :I
Leiningen gróf, Damjanich János, Kiss, Poeltenberg, Láhner, Lázár Vilmos, Aulich,
Knezic, Nagysándor, Schweidel, Török, Dessewﬀy, gróf Vécsey
– Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
október 8.

Magyarok Nagyasszonya ünnepe:
Ismét Máriát ünnepeljük. Mária országa vagyunk, Mivel Szent István király rá
bízta népünket, Boldogasszony. Az Istent szülő Szűz Mária hazánk örökös királynő
asszonya. Ha „Patrona Hungariae” szobrot látsz, a Szűzanya fején a tizenkét csillagból álló korona helyett a magyar Szent Korona van, kezébe az országalma és jogar
kerül, lába alatt a félhold pedig azt jelenti, hogy a Holdanya, a mi égi királynőnk.

október 9.

Dénes napja: A régi szüreti szokásaink a magyar közösségi élet legkiemelkedőbb
ünnepei voltak. Ilyenkor az egész évi mezei munka sikerén, a betakarításon érzett öröm is
mámoros kifejezésre jutott. Valamikor a szüret időszakára még a törvénykezés is szünetelt,
és a diákok is vakációt kaptak. Sokfelé zeneszó, mozsarak durrogtatása jelezte a nagy eseményt. A gazdát a szüret végén díszes szőlőkoszorúval köszöntötték, amire természetesen
a birkagulyásos lakoma, meg a bál következett.
Véletlen-e, vagy nem, ám tény és való, hogy október havára, történetesen kilencedikére
esik a Dénesek neve napja. Szófejtő nyelvészeink megállapították, hogy a közkedvelt és
elmagyarosodott utónév tulajdonképpen görög eredetű, sőt mi több: a bor és a mámor
istenének, Dionüszosznak a nevét rejti. Mindenesetre a népi kalendárium a szüret-idő
e jeles napját inkább az időjósok ﬁgyelmébe ajánlja, merthogy a mártír püspök, Dénes névünnepe „megmutatja” a telet, ugyanis, ha északról fú a szél, és tiszta az ég, és a csillagok is
tündökölve ragyognak: szigorú, kemény tél várható. Ha viszont napnyugat felől fú a szél,
és az ég egy kissé felhős, akkor enyhe tél, korai tavasz és bő termés lesz a jövő évben

október 15.

Teréz napja: Hajdanában a legtöbb borvidékünkön ekkor kezdődött a szüret. A nehéz,
de örömteli munka nyitányát, a „szőlőhegy felszabadítását” sokfelé durrogó mozsarak és
falusi kikiáltók hirdették. A szedőlányok görbe kést, kacort, vagy szőlőollót ragadtak és
csoportosan énekelve indultak a tarkálló tőkesorok közé. Mögöttük a jókedvű férﬁnép
öntötte puttonyba a kövér fürtöketAsszonyi dologtiltó nap volt. Tartózkodtak a nagyobb
házi munkáktól: ilyenkor a nőknek tilos volt mosni, kenyeret sütni, mert a néphit szerint
mindez nagy bajt,veszedelmet hozhat a házra és a lakóira. Századunk praktikus, ám sokkal
prózaibb hagyománya, hogy Teréz napjával kezdődik a hivatalos fűtési szezon.
Gazdag spanyol család gyermekeként született az ó-kasztíliai Avilában 1515-ben Teresa,
aki szülei akarata ellenére tizennyolc évesen karmelita kolostorba vonult. 1562-ben
IV. Pius pápa felhatalmazására a karmelita rend női ágának megreformálásához fogott,
majd a szigorú rendszabályok alapján működő első avilai kolostor főnöknője lett. Tizenhat
női, és tizenöt férﬁ szerzetesrendet alapított. Egyházi elöljárói tanácsára számos könyvet
irt a misztikus teológia témakörében, amelyeket több nyelvre lefordítottak. Avilai Szent
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Teréz napja – a katolikus egyház egyik legnagyobb női szentjének a tiszteletére – főként
a délvidéki magyarság körében.

Töltsd teli pajtás poharad, poharad, míg ki nem ázik a fogad, a fogad.
Refr: Így jár aki mindig bort iszik, míg a temet be nem viszik!
Eltemették az öreget, öreget, melléje tették az üveget, üveget
Refr: Így jár aki mindig bort iszik, míg a temet be nem viszik!
Ha a temet be kiviszik, Isten uccse többet nem iszik!
október 16.

Gál napja: Halászó vidékeken Gál napján tartják az utolsó nagy halászatot, mert
utána a halak a folyómeder mélyére ássák magukat, halat fogni már nem lehet.
Aﬀéle határnapnak számított a földművelésben. Minthogy rendszerint ekkorra érett be a
makk, a bakonyi falvakban - meg másutt is - ekkor csapták ki ingyen hizlalásra a disznókat
a tölgyesekbe. A nálunk is népszerű, középkori bencés szerzetes névünnepének időjárásából már a következő nyárra jósoltak a népi megﬁgyelők: „Ha megizzad a szent úr – állította a rigmus –, és nem köll néki ködmön, esztend re szárazságtól pörköl dik mindön”.
Gál napja a paraszti életben a szántásnak és az őszi búza vetésének is az ideje, de érdekes
hagyomány terjedt el a középkorban az ír származású bencés-rendi szerzetes névnapjához
kapcsolódva: a könyvtáráról és iskolájáról híressé vált Szent Gallen kolostorának alapítója
a deákok egyik védőszentje lett, és mivel neve a latin gallus, azaz kakas szóval egyezik, neve
napján „kakas-ünnepeket” (kakasviadalt, kakas-sütést, kakaskirály-választást) rendezett a
diákság.

október 18.

Lukács napja: A gesztenyeszüret napjaként tartják számon. Ekkor van a pécsváradi
leányvásár is.

október 20.

Vendel napja: A jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentjükként tisztelték Szent
Vendelt. Szobrokat állítottak számára, melyeken pásztoröltözetben ábrázolják, lábánál
kutyával és báránnyal. Ha állatvész ütött ki, azt mondták, hogy Vendel viszi az állatokat.
E napon nem fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották (Szabadfalvi). A Tápió vidékén
az állattartó és juhtartó gazdák ünnepe volt Vendel-nap. Nagykátán a hagyomány szerint:
„Vendelke a juhászok pártfogója, rzi a határt.” A falu szélén vagy a legelők közelében
állították fel a szobrát (Gulyás É.). Vendel a pásztorok ünnepe a Csallóközben is. Dudaszó
mellett mulatoztak ezen a napon.

október 21.

Orsolya napja: A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, hogyha Orsolya-napkor
szép az idő, akkor karácsonyig meg is marad. Szlavóniában Orsolya-napkor takarították be
a káposztát. Orsolya időjárása a téli időjárás jelzője. Amilyen idő van ilyenkor, olyan lesz
a tél. A Somló-vidéken Orsolya-nap volt a szüretkezdés hagyományos ideje. Szüretkezdő
nap a Somló-vidéken. Időjárásjósló nap is, azt tartották, ha szép az idő, karácsonyig enyhe
marad. Roppant népszerű név volt nálunk hajdanában. Ha hideg volt az idő, a szőlőszedők
a mezsgyén rakott tűznél melengették elgémberedett ujjaikat, a szőlőtaposók meg forralt
bort kaptak.

október 23.

János napja: a lámpagyújtás napja. Ekkor már az este hamar leszáll, így a munkákhoz
lámpát kell gyújtani.
Október 23. – Az 1956-os forradalomra emlékezünk ezen a napon
Az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye
volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres
felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen, november 11-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány
bukásához vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a
Szovjetunióval, a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet csapatok november 4-én, hadüzenet nélküli
háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt
ország több napon át folytatott hősi szabadságharca így végül elbukott. A harcokban 2652
magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve. 1957. januártól a forradalom
résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A forradalom leverését
követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni.
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október 26.

Dömötör napja: Dömötör, azaz Szent Demeter napja, október 26-a, a pásztorok, mindenek előtt a juhászok zárszámadó vigadalma volt. Ekkor számoltak el a gazdáknak a rájuk
bízott falkával, és ekkor szerződtek a következő évadra. A napot juhászújévként, nevezetes
bálját juhászbál, juhásztor, juhbál, juhdérmáción és Dömötörözés néven emlegették.
„Eljött immár Dömötör, számadásnak napja.
Pásztorokra ﬁgyel mostan a falunak apraja és nagyja.
Juhászbálban a legjobban vajon melyik ropja?
Juhászkirály koronáját majd melyikük kapja?”
Különösen nagy ünnepségek voltak Szegeden, ahol a belvárosi templom védszentjét is
ünnepelték ezúttal. A juhászok a plébánia udvarán főzték a birkapaprikást, a juhásznék
rétest és bélest tálaltak (Bálint S.). Különösen híresek voltak az alföldi Dömötörözők több
napon át tartó ünnepségei. Szegeden a tanyai pásztorok zászló alatt vonultak fel a Dömötör-templom búcsújába, ahol a mise utáni bürgepaprikás – lakomán ott voltak a város
vezető emberei, és a csábító dudaszóra olykor bizony táncra perdültek még a tisztelendő
urak is. Gyakran az egész hét ráment, amit dömötörhétnek mondtak (Bálint S.). A Vendelés Dömötör-napi ünnepségek már a századfordulótól vesztettek jelentőségükből, s ezzel
Szent Mihály-nap szerepe növekedett meg. Ha ilyenkor – 26-a táján - a nyájat terelő juhászt a fagyos szelű Dömötör „táncoltatta”, abból a tapasztalt pásztorok kemény telet jósoltak. Zentán és környékén emlegetik a „Dömötör juhászt táncoltat” szólást azzal a magyarázattal, hogy ilyenkor már nem kedvez az időjárás a kinttartózkodásra. A Dömötör
napjához is fűződik szólás: „Neki minden nap Dömötör napja vagyon”, azaz bizonytalan
a sorsa, de azt is jelenti, hogy részeg. „Dömötör juhászt táncoltat” – tartják Nádudvaron,
azaz egyszerre utal a szólás a mulatságra és az esetleges hiány miatt „megtáncoltatott”
juhászra. Turán úgy hitték, hogy a Vasas Szent Péter napján kiűzött patkányok Dömötör
napján hagyják el a házat.

október 28.

Simon, Júdás napja: A bibliai két apostol közös névünnepét így foglalta rímbe a régi
parasztregula: „Megérkezett Simon, Júdás, jaj neked már pőre gatyás.” Régen Hegyalján
ekkor kezdődött a szüret, biztatásul pedig az októbervég didergős munkájához ez a rigmus járta: „Rég felírta Noé Tokaj hegyormára, hegyaljai kapás várj Simon-Júdára.”
A két tanítvány emléknapja nem csak szüretkezdőként vált ismertté a néphagyományban, mert Baranyában időjósló napként tartották számon, ami a hideg ősz beköszöntését
jelentette. Horgoson, Zentán a juhászok elszámoltatásának napja volt. Az időjárás viszonylatában azt tartották, ha ettől a naptól kezdve Márton napig (november 11) szép az idő, jó
jövő évi termés várható. Amennyiben szép idő van e napon, akkor jó termésre van kilátás
a következő évben.
Baranya falvaiban a Simon-Júdás-napi hidegre utalnak a rigmusok:
Eljön a Simon, Júdás
Mögérkezett Simon Júdás .
Dideregve fázik a gulyás (Penavin) Jaj mán néköd p regatyás. (Bálint S.)
Rég felírta Noé Tokaj hegyormára,
Akár haszon, akár kár,
Simon-Júda a határ.
Hegyaljai kapás várj Simon-Júdásra.

október 31.

Farkas napja: (gyümölcs)faültetésre jó nap. A faültetés az élet folytonosságát
szimbolizálja.
Az erd fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem hallgasd a kérésem.
Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz a tűz nap el l,
és gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja,
én vagyok asztalod lapja,
én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
A deszka, amelyb l csónakodat építed.
Én vagyok a házad ajtaja, bölcs d fája, koporsód fedele.
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Ne bánts!
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Oktoberi nepszokasok
Okt.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

1.

Kisfarsang. Gumós termések vermelése.
Szüret kezdete Délvidéken.
Időjelző, dolognap

Vadlibák, ha nem készülnek, hosszú őszre rendezkedtek.

2.

Kisfarsang. Leányvásár.
Legények bandázása, próba és beavatás.
Kerti vetőnap.

Kertművelés ideje, spenótvetés véghete.
Kerted földjét ássad fel, ágyasokat rendezd el!

3.

Kisfarsang. Istállók és ólak takarítása.
Állatok tisztogatása, gyógyítása.

Viharos szél telet hozza, márciusig itt is tartja.

4.

Kisfarsang. Gyógyfűgyűjtés. Vetőhét
kezdete. Gonosz űzése durrogtatással.
Termésjelző és védőnap.

Ferenc napon vetett búza, bő terméssel meghálálja.
Nyírfa ágát most kitűzzed, ártó erőt így elűzzed!

5.

Kisfarsang. Hagyma, fokhagyma,
torma és áttelelő zöldségek vetése.
Termésjelző nap.

Októbernek eleje, diószüret legvége.

6.

Kisfarsang. Leánykérések,
háztűznézések, hozomány-alkuk kezdete.
Szerelmi varázsló, férjjósló este.

Figyelj vénlány éjfélkor, jelet kapsz majd párodról.
Szegény lesz – ha hideget. Gazdag lesz – ha meleget.
De ha a jel nem tetszik, Köss egy legényt szüretig!

7.

Kisfarsang. Legényfogó.
Lányok bandázása, befogadások és
beavatások. szi vetészáró dolognap.

Vendégváró:
Diós kalács, almáslepény, ezt kínáljad, ha jön a legény.
Ajánló:
szi vetés végét járja, készüljél az elmúlásra!
Szerszámokat takarítsad, vetőmagot válogassad!

8.

Kisfarsang. Leánykérések és
háztűznézések. Elő-szüreti bor kóstolása.
Termésjelző nap.

Ha Sarolta, nem volt esős – mogyoró, úgy bőven termős.
Jobb mielőbb begyűjteni – madaraktól megmenteni.

9.

Kisfarsang. Kunsági és jászsági szőlőszüret ideje. Aszalás, mustkészítés.
Időjelző nap.

Ha északról fú a szél, hideg télre készüljél!
Tiszta ege, ha csillagos – kemény lészen és ropogós.
Ha nyugatról fú a szél, enyhe télre készüljél!
Ha felhő is száll az égen – bő termés lesz jövő évben.

10.

Kisfarsang. Nagyvásár. Gyümölcs, szőlő,
must és törköly felvásárlása.
Vetés- és időjelző nap.

Vetésjelz :
Most éri meg mákot vetni, így nyárra már be tud érni

11.

Kisfarsang. Vetőhét vége. Felszerelések
tisztítása, tavaszi munkákhoz.
Gyógyító és rontásűző nap.

Javast, kenőt felkeressed,j ómagadat megnézessed!
Bajaidat kúráltassad borral, mézzel megháláljad!

12.

Kisfarsang. Szőlőszüret kezdete rségben
és Alpokalján. Termésjelző.

Termésjelz : Sütőtök, uborka, répa és káposzta,
‘ki már begyűjtötte – télre jól elrakta

13.

Kisfarsang. Alma és körteszüret.
Befőtt, lekvár bor és cefre készítése.
Aszalás. Termésjelző.

Id jelz :
Késő alma, téli körte, tovább nem vár a szedésre.

14.

Kisfarsang. Lovak és lovasok felkészülésének kezdete a szüretzáró felvonulásra.
Idő- és termésjelző.

Ha már lehullt fák levele, jó termésnek csábos jele.
Lovad lábát jól ellássad! Szőrét, sebét leápoljad!
Kantárt, nyerget viaszoljad; díszt, sallangot kipucoljad!
Lovon határt körbejárjad; hagy lássák meg, milyen társad!
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Okt.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

15.

Kisfarsang. Kanizsai nagyvásár hete.
Szüret kezdete Dunántúlon és
Mátraalján. Mosási, kenyérsütési tilalom.
Asszonyi dologtiltó nap.

16.

Kisfarsang. Vásárhelyi nagyvásár.
Halász-, vadásznap. Szüret kezdete
Erdélyben. Idő- és termésjósló, dolognap.

Gál napjától hideg lesz – makk, ha beért, nagy tél lesz.
Tiszta éjjel menjék ki – csillaghullást zámlálni!
Csízió:
Gáltól lehet makkoltatni, disznót télre felhizlalni.
Halat most kell lehalászni, őszi vetést befejezni.

17.

Kisfarsang. Erdei gyümölcsök szedése.
Aszalás, lekvárfőzés.
Idő- és termésjósló nap.

Termésjelz :
Ha a dér már csipkelődő – kökény, csipke is szedhető.
Ha még egyszer látod fagyát – szedj berkenyét, galagonyát.

18.

Kisfarsang. Nagyvásár. Mészárosok
félünnepe. Szüret kezdete Hegyalján.
Gyógyfűgyűjtő és időjelző nap.

Lukács, hogyha ragyogó – telünk lészen locsogó.

19.

Kisfarsang. Szüreti mulatságra
készülődés. Fogatszemlék és búcsúhét
kezdete. Időjelző nap.

Ha nem hullt még fák levele, hideg télnek nem jó jele.
Fogatszemle:
Szekeredet javíttassad! Sérült fáját kipótoljad!
Hámot, gyeplőt takarítsad. Fémet, szíjat csinosítsad!
Fogatodat jól díszítsed, becsülésed ne veszítsed!

20.

Kisfarsang. Állatbehajtás, számadás.
Állatvásár, pásztorünnep. Időjósló nap.

Intelem:
Vendel – pásztorok védője, Határoknak bölcs őrzője.
Ki jószágát nem becsüli, annak állatát elviszi.

21.

Kisfarsang. Szőlőszüret kezdete rségben
és Alpokalján. Áldomás óborral.
Időjósló nap

Csillaghullás, ha jól látszik – hideg idő közeledik.

22.

Kisfarsang. Kender és len törése, tilolása,
előkészítése fonáshoz.Időjósló nap.

Id jelz :
Októbernek melegére – jön február hideg böjtje.

23.

Kisfarsang. Szüreti munkálatok és a
szőlőfeldolgozás siettetése. Időjósló nap.

Októbernek szele – Januárnak enyhe.

24.

Kisfarsang. Állatok behajtása,
másnapi ünnepre készülődés.
Erdő- és mezőjáró nap.

Figyelmez :
Folyó, forrás, legelős – erdő, hal,vad: mind közös.
‘Ki másoktól elveszi, saját vérét veszejti.

25.

Kisfarsang. Juhászév vége. Számadás.
Napnyugtától Dömötör estéje.
Időjelző nap.

Dömös szele ha söpör, Dömötör is meggyötör.
Dömötör a Dömös – párja, Pásztoroknak pártfogója.
Juhászokat táncoltatja, Felfogadja, elbocsájtja.

26.

Kisfarsang. Juhászújév kezdete.
Dömötör-heti állatvásár. Pásztorünnep.
Időjósló nap.

Új hód, új király! Adjá neköm jó szerencsét!
Irigyeknek balszerencsét!
Ha szelet fúj Demeter, tél havával temet el.

27.

Kisfarsang. Állatvásár. Új juhászok
felfogadása. Juhászok leányvására.
Gyógyító, rontásűző nap.

Fohász:
Sebeimet gyógyítottam, hajamat is megvágattam.
Tiszta vízben megﬁredtem, magokat is elvetettem.

28.

Kisfarsang. Szüretvégi mulatság.
Állatvásár. Új juhászok felfogadása
Idő- és termésjelző nap.

Termésjósló:
Eljön Simon-Júdás – fázik már a gatyás.
Mártonig jó idő – bőtermő szép jövő.

29.

Kisfarsang. Állatvásár. Régi juhászok
búcsúztatása. Juhászbál.
Idő- és termésjelző nap.

Emlékeztet :
szi vetést befejezzed, hogy a fagyot elkerüljed!
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Okt.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

30.

Kisfarsang. Állatvásár. Népi vígasságok.
Új juhászok megvendégelése.
Határjáró nap.

Átkozódó:
Aki vetésünket bántja – azt sújtsa a házunk átka!
Aki vízzel elárasztja – fulladjon is, bele nyomban!
ki mocskát reá hordja – sírdombjának az megkapja!

31.

Kisfarsang. Juhok gyógyítása. Tudók,
látók estéje. Gonosz- és szellemjáró éj.
Zárt, rontás-elhárító nap.
A magyar nép gondolkodásában nincs
benne a számunkra teljesen idegen kultúra, a Haloween! Lehet, hogy ez a nap
máshol alkalom a vidámko-dásra, de a
magyarok ekkor halottaikra emlékeznek.

Fohász:
Nap már lement, éjjel jött el.
Kérünk, Nagy Ég, tisztelettel!
Oltalmazzad az éjszakát,
Ház népének védd nyugalmát.
Nyomó álmok pusztuljanak,
Gonosz erők távozzanak!

KUKORICAFOSZTÓ
szi társasmunka a kukoricafosztás. A kukoricafosztó elnevezései a magyar nyelvterületen változatosak. Nevezték tengerihántónak, a nyelvterület keleti részén máléfejtőnek, a székelyeknél bontónak. A résztvevőket általában
meghívták, de például a Bácskában a kapura tűzött zöld gally jelezte, hogy abban a házban kukoricafosztás lesz.
A szatmári kukoricafosztás rövid leírásában utalás történik az ekkor is szokásos maszkos játékra: „Nevetséges
bohóckodás adja magát el a »máléhántás« idején, mid n a házba gyűlt tömeg közé egypár bukfencz vettetik;
kik suskával b öltönyeiket roppant vastagságúra tömték, s mázos arczokkal amazok retteg hüledezésére el gurulnak” (Rés Ensel 1867: 250).
Századfordulói adat szerint: „Szokásos Szegeden az udvarok közepére garmadába hordott kukoricát muzsikavagy cimbalomszó mellett fosztani, amint itt a »kukoricahántást« nevezik. Alkonyatkor felhangzik a muzsika
vagy cimbalomszó, egyik-másik udvaron s a csapatostól jövő lányok, legények letelepszenek a garmada köré
s elkezdenek víg nótázás közben fosztani. Egy-egy rakás megfosztása után táncraperdülnek, majd fosztanak tovább. Közben-közben főtt vagy sült kukoricát, olykor jó zsíros pogácsát meg borral tele kulacsot hordanak szét
köztük. Ha sok a kukoricafosztó a víg muzsikaszó mellett hamarabb készen vannak a nagy garmada megfosztásával, aztán »Uccu rajta uccu cu! Félre gondok, félre bú!« felhangzik a táncszó és táncolnak hajnal hasadtáig”
(Kovács J. 1901: 321).

Századunkban is még sokáig dívat volt a kukoricafosztás. A század elején még elevenen élt a mesélés, különösen Ketesden. A legények üszkös kukoricával bekocsmolták, becsumázták, beüszkölték a lányokat. Aki piros
kukoricacsövet talált, mehetett lefeküdni. Inaktelkén azt játszották, hogy a kukoricahajat egymás fejére tették:
A pap házán gólyafészek, minden ember látja, csak a vak nem látja, az is kukucskálja! (Vasas–Salamon 1986: 159)
Ilyenkor mindenki a fejéhez kapott, hogy nem az ő fején van-e. A háziasszony szilvát, almát, diót, főtt kukoricát,
sült tököt adott a segítőknek. Munkaserkentő játék volt a faluhántás: minden egyes kukoricacsőnél sorban
kikiáltották a falu lakóit. Ha hiányos szemű kukoricát találtak: „anyósodnak annyi foga legyen” – kiáltották
(Vasas–Salamon 1986: 158).

Kukoricafosztás alkalmával játszott dramatikus játék az iklányberényi tinóvásár-jelenet. Egy legény fejmagasságban botot tartott, arra cserépfazekat vagy edényt tettek, a játékost pokróccal letakarták. A kukoricafosztóban
eladásra kínálták. A jelenlévők alkudoztak az állatra, de nem tudtak megegyezni. Végül a „gazda” fejbe ütötte
a jószágát, az elesett, majd azután felkelt és mentek tovább a másik helyre (Ujváry).
Nádudvaron csürhét jártak. Egy legény alakította a kondást, a többiek alkalmas pillanatban megrohanták
a kukoricát. A lányok csövekkel dobálták a maskurásokat, akik arra törekedtek, hogy a kukoricahéjon meghempergethessék, megölelhessék a lányokat.
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Szent András hava –

NOVEMBER

szutó – Enyészet hava – Disznótor hava

A meteorológusok szutó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Enyészet havának nevezik,
eleink (az Avisura szerint) a Disznótor hava elnevezést használták novemberre, a hónap régi magyar (katolikus)
neve pedig Szent András hava. A Nap a Nyilas jegyébe lép. A hónap régi magyar neve: Nyilas hava, illetve a
Nyilas hónap első dekádjának legjelentősebb szentje után Szent András hava volt. Október végén, november elején halálba fordul a természet. Az őszi színes, szép levelek lehullnak, s az érkező fagytól hamar sárrá változnak.
A növények áldozatul adják magukat, tápláló talajjá válnak. Egyre hidegebb van, ködösek a hajnalok. szi kabátunkat lassan télire cseréljük.Mi emberek is többet gondolunk ilyenkor a halálra, az elmúlásra. Ám ne gondoljuk,
hogy a halál elpusztulás: a halálból mindig új élet születik. Ezért ültetett a régi ember a Farkas napján kidöntött
öreg fa a helyett facsemetét. Hiszen ez élettel együtt jár a halál is. A szántóföldekről betakarítják az utolsó terményeket is, és a hónap vége már a báloké. Az első hó is november vége felé szokott leesni. A falun élő, gazdálkodással foglalkozó emberek ez idő tájt csak a ház körüli munkákkal foglalatoskodnak. Mit is jelent az enyészet??
A pusztulás, korhadás folyamatát, a halálra ítélt dolgaink, kapcsolataink, elengedését, hogy maradék hamvainkból újjászülethessünk, az új terveink, az új életünk felé vehessük az irányt! Ami elpusztult, elkorhadt azt hagyni
kell az enyészetnek, az elengedésnek… Hiszen ami elmúlt, azt el kell engedni, meg kell bocsátani a múltat
(önmagunknak és másoknak is) – nem dédelgethetjük örökké, nem sírhatunk miatta mindig!!
A november a kilencedik hónap volt a rómaiaknál („novem” = kilenc).
Lefonnyadt rég az áfonya,
deres a medve lábnyoma.
Lecsupaszult a málnavész.
Minden toboz a földre néz.
Hályogod szemmel pillogat
olykor néhányat még a nap.
Se cirpelés, se csipogás,
hallgat minden kis muzsikás.
Csak a szél, csak a szél,
egyedül ő zenél.
Kányádi Sándor: Novemberi szél

„Eljött már november
didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait
megcsapja.
Meghalva elhullanak
a sárga levelek,
játszadoznak vélek
a kegyetlen szelek..
Az ajtónál álló télnek
hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezőket
megnyúzza.
Hideg eső csorog,
csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány
széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek
kedvetlenedése...”.

Hervadáskor, pusztuláskor,
Novemberi dérhulláskor
Tinálatok, lent a kertben
Ránk hullott a falevél.
Az öreg fa hervadt lombja
Mintha nékünk szólott volna,
Mintha minket intett volna:
Vigyázzatok, jön a tél!
(Ady Endre: Hervadáskor)

(Csokonai Vitéz Mihály)

Ködös Márton után
Enyhe telet várhatsz,
Havas Márton után
Farkast soká láthatsz.
Szent Erzsébet-napja
Tél elejét szabja,
Az András-napi hó
A vetésnek nem jó.
Népi mondóka

Jeles napok novemberben
november 1.

november 2.

Mindenszentek napja – Mindenszentek ünnepén azokat a megdicsőült lelkeket
ünneplik, akikről – mivel sokan vannak – név szerint nem emlékezik meg a naptár.
Mindenszentek egyetemes ünneppé 844-ben, IV. Gergely pápasága alatt vált. Az ünnepet
még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tették át, valószínűleg azért, hogy
ezzel a kelták régi népi újesztendejét megszenteljék, ezzel ötvözve a régi hagyományt az
újjal. A katolikus egyház az ünnepet tehát november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel
később tartja. Mindenszentek napja a Halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi előestéje. A
minden-szentek a kelta kultúra őszre (november 1-jére) eső újév Samhain ünnepéből ered.
„Benn kályhatűz ég, kinn köd, titok, Vörösl nap a varjúraj felett,
Gyertyák a tortán, s a sírokon”
Halottak napja – Halottak napját 998 óta tartják november 2-án. Ez az ünnep
összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét
várta. Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal „jóban lenni”, az elhunytak
szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy „szegény, fázós
lelkek annak fényénél melengethessék magukat”. E két napon nem csak az egyház,
de az egész társadalom is a halottjairól emlékezik meg. A temetőket kitisztítják, a sírokat
feldíszítik, és mindenszentek estéjén gyertyákat égetnek a sírokon, vagy otthon, a lakásban. Számos templomban rekviemmel emlékeznek a halottakra.
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A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért néhány vidéken a halott családtagoknak is terítettek az asztalnál. A gyertyagyújtás is mágikus szokást idéz, arra szolgál,
hogy a sírjukból e napon kiszabadult lelkek visszataláljanak a helyükre, és ne kísértsék az
élőket. Régebben a falusi nép vígságos torral emlékezett az elhunytakra.
Sokfelé szokás volt, hogy a halottak számára megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az
asztalra. Székely népszokás szerint egész kemencére való cipót sütöttek, amelynek Isten
lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. Ezt kiosztották a templom előtt gyülekező szegények között. Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni.
Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban.
A hagyományos paraszti közösségek egy részében „a halottak hetén” munkatilalom
van: nem szabad földet művelni, mosni, meszelni, káposztát elsózni, hogy „ne zavarják
a holtakat”, s „mert a besózott káposzta meglágyul”, és mert mindez bajt hozhat a ház
népére. Ehelyett őröltek, kukoricát morzsoltak.
Számos vidéken a halottak napjának hetében tilos volt a mosás, mer különben „vízben
állnak a halottak”. Az öregek a Mindenszentek napján levágott cserfaágból jósolták az időjárást: ha az ág belül száraz volt, kemény hidegekre, ha nedves volt, lucskos, enyhébb télre
következtettek.
november 3.
Szent Hubertus napja – Az erdészek, vadászok, lövészcéhek véd szentjének napja,
ismét az élet örömeire fordította az élők ﬁgyelmét, melyet nagy eszem-iszommal ünnepeltek a vadászok. Hubert (727) a legenda szerint hercegi család elkényeztetett sarjadéka
volt, aki teljesen a világi örömöknek élt. Egyszer nagypénteken is kiment vadászni: hirtelen
egy szarvas tűnt föl előtte, amely agancsai között keresztet viselt. A látomás annyira megrendítette, hogy életét megváltoztatta. Annyi kétségtelen, hogy Lüttich első püspöke volt.
Szentelését – ismét a legenda szerint – maga a pápa végezte. Amikor a püspöki öltözetet
átadta neki, a stóla hiányzott. Erre egy mennyei angyal jelent meg, és stólát nyújtott át neki,
amelyet ereklye gyanánt őriznek, és máig azokra teszik, akiket veszett kutya harapott meg.
november 5.
Szent Imre – Szent István és Boldog Gizella ﬁa. Az ifjúság véd szentje.
Amerigo Vespucci is az ő nevét kapta a keresztségben, így közvetve Amerika is Szent Imréről
lett elnevezve. Imre herceg rövid életéről viszonylag kevés forrással rendelkezünk, tetteiről
elsősorban a Képes Krónika és a szentek legendáriuma szolgáltat némi információt.
A herceg minden bizonnyal gondos nevelésben részesült; Imre taníttatása a későbbi csanádi püspök feladata lett, neki köszönhetően aztán a trónörökös a hét szabad művészetek
Szt. István,
(trivium és quadrivium) mindegyikében komoly ismereteket szerzett; a herceg vélhetően elSzt. Imre,
érte a kor legmagasabb iskolai fokozatait, emellett pedig a szerzetesi élethez is közel került.
Szt. László
Ha hinni lehet a forrásoknak, Imre a veszprémi Szent György-kápolnában szüzességi fogadalmat tett, melyet élete végéig meg is tartott.
1031. szeptember 2-án, egy vadkanvadászat(?) során vesztette életét Imre herceg,
Szent István király (ur. 1000-1038) egyetlen felnőttkort megélt ﬁúgyermeke. A trónörökös
halála után rövid idővel a szűzi tisztaság mintaképe lett, 1083-ban pedig – apjával együtt
– beiktatták a szentek sorába.Szent Imre életével az elmúlt 900 esztendőben elsősorban
a ﬁatalok számára igyekeztek követendő példát állítani, főként „kemény tisztaságát”
emelve ki erényei közül.
november 11.
Szent Márton napja – Szent Márton 316-317-ben Pannóniában született, a mai Szombathely területén egy római katonatiszt ﬁaként. maga is katona lett. Egy napon – a legenda
szerint - kettévágta a köpenyét, hogy felét egy fázó koldusnak adhassa. A következő éjszaka
megjelent előtte Krisztus, a fél köpenyben ő mutatkozott meg koldusként. Márton erre
kilépett a hadseregből, megkeresztelkedett és téríteni kezdett. 371-372-ben Tours polgárai
püspökké választották. Egyik vidéki egyházkerületében, Candes-ben a 397-es évben megbetegedett és ott halt meg. Halálának napját a hagyomány november 8-ára, a temetését
november 11-re teszi. Tours-i sírja híres zarándokhely lett.
Szent Márton személyét már a korai középkorban is a jószágok patrónusaként tisztelték. Ezen a napon tömött
libát vágtak, mondván: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.” A liba csontjából az időjárásra
következtettek. Ha fehér és hosszú volt a mellcsontja, akkor havas telet vártak, ha rövid és barna, akkor sárost. Az
aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél lesz, ha barnán kemény tél várható.”
Márton napja a gazdasági év zárása, az elszámolás időpontja. Ekkor jártak le a munkaszerződések
is. Ilyenkor kaptak a pásztorok, kanászok, kondások éves járandóságot, ünnepélyesen bírót választottak maguk
közül az új évre. Megkapták a járandóságukat is,a „Mártongarast”, a bocskorpénzt, meg a természetbeni juttatásokat, hogy megteljen télre a kamrájuk. A mesterek vacsorát adtak a legényeiknek, a fő fogás a „likprádlinak”
nevezett libapecsenye volt. Mivel a boltokban ezen a napon gyújtottak először gyertyát, az ínycsiklandozó sültet
„gyertyapecsenyének” is mondták. A szőlősgazdák ekkor kóstoltatták meg egymással a kiforrt termést, és az
új bornak, miként emlegették: Márton volt a bírálója. Régen, ha az asszony csalta a férjét úgy mondták, hogy:
„Lúdnyom nem láccik meg a jégen...”
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Novemberi nepszokasok
Okt.

Hagyomány, népszokás

Időjelző, emlékeztető

1.

Kisfarsang. Nagyvásár. Esti gyertyagyújtás, ősök rituális vacsoráztatása

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

5.

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

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

6.

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

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

7.

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

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

8.

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

Lombhullástól fát ültessél, fagybeálltig elvégezzél!

9.

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

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

10.

Kisfarsang. Márton előtti készülődő.
Napestétől hajnalig veszély-elhárítás.
Rontásűző, zárt nap.

Fohász: Köszöntelek, Teremtő!
Kérlek téged, Segítő!
Gonoszságot távol tartsd!
Házunk népét megáldjad!

11.

Kisfarsang. Búcsújárás. Juhászok elszámolása, tisztújítása. Lúdvágó-vendéglátó.
Negyvenes időjósló. Gonoszjáró, asszonyi
dologtiltó nap.

Köszönt :
Adjon isten jó estét! Hoztam Márton vesszejét!
Ahány ága vesszőnek, annyi bornyú tehénnek!
Ahány boga vesszőnek, annyi malac emsének!
Ahány rügye az ágnak, annyi monya a tyúknak!
Ahány arasz a hossza, annyi arasz szalonna!
Legyen teli a verem! Így legyen hát,Istenem!
Mártonozó:
Adja Isten minékünk, hogy sok Mártont megéljünk!
Jó erőben eltöltsük – egészségben élvezzük.
Nem búval, nem bánattal – hanem kövér libával.
Isten adjon szép napot! Hozzá békét, búzát, bort.
Rigmus: ‘Ki Mártonkor libát eszik, egész évben nem éhezik!
Liba mellcsont, ha fehér – száraz havas lesz a tél.
Márton lúdja, ha csúszkál – Karácsonykor vízben jár.
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A hálaadás imája

Mindenért, amit adtál, hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok Neked, Istenem!
Minden örömért, amivel boldoggá tettél,hálát adok Neked, Istenem!
Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok Neked, Istenem!
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, hálát adok Neked, Istenem!
Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok Neked, Istenem!
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok Neked, Istenem!
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok Neked, Istenem!
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok Neked, Istenem!
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok Neked, Istenem!
Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok Neked, Istenem!
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,hálát adok Neked, Istenem!
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, hálát adok Neked, Istenem!
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok Neked, Istenem! Ámen

Te adj erőt, hogy bírni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak.

Te add meg, hogy eltűrjenek; hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem, hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,tudom Te vagy a gyöngék gyámola.
Te őrizd meg a gyöngülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom, öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket édes Jézusom, hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz, a végső órámon irgalmazz. Ámen
A HÓNAPOK ELNEVEZÉSEI
székely-magyar név

meteorológusok

régi magyar(katolikus név

Január

Fergeteg hava

Tél hava

Boldogasszony hava

Február

Jégbontó hava

Télutó hava

Böjtelő hava

Március

Kikelet hava

Tavaszelő hava

Böjtmás hava

Április

Szelek hava

Tavasz hava

Szent György hava

Május

Ígéret hava

Tavaszutó hava

Pünkösd hava

Június

Napisten hava

Nyárelő hava

Szent Iván hava

Július

Áldás hava

Nyár hava

Szent Jakab hava

Augusztus

Újkenyér hava

Nyárutó hava

Kisasszony hava

Szeptember

Földanya hava

szelő hava

Szent Mihály hava

Október

Magvető hava

sz hava

Mindszent hava

November

Enyészet hava

szutó hava

Szent András hava

December

Álom hava
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Télelő hava

Karácsony hava

Jegyzetek
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Jegyzetek

Jegyzetek
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