
 

  AUGUSZTUS – KISASSZONY HAVA – NYÁRUTÓ – ÚJ KENYÉR HAVA – ARANYASSZONY (BŐSÉG) 
HAVA(Arvisura) 

 
Az augusztus régi neve a rómaiaknál "Sextilis" volt, mert a hatodik (sextus) hónapja volt az esztendőnek.  Ez 
a neve maradt meg még a Julius Caesar-féle naptárreform után is. Amikor azonban Augustus császárnak 
Krisztus előtt 7-ben az időközben újra felszaporodott szökőnapok miatt újabb naptárrendezést kellett 
végrehajtania, akkor ennek a hónapnak a nevét is megváltoztatta: miután életének legtöbb szerencsés 
eseménye ebben a hónapban játszódott le, azért a saját felvett nevével jelölte meg ezt a hónapot.  

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 
évadja, 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-ám) 
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.    

 

Népi mondóka 
Ha Domonkos forró, 
kemény tél várható. 
Lőrinc-napja, ha szép, 
sok a gyümölcs, és szép. 
Bertalan szép idővel, 
az ősz is nekünk kedvel. 
Sűrű eső augusztusban, 

Jó mustot ád a hordóban. 

       

 

 
 

                        
 
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 kérdd.  

(llyés Gyula: Csillaghullás) 

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) 

 

 



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.   Lőrinc 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 10-ére 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 időszakot két Boldogasszony közének nevezték (szeptember 8. Mária nap), és 
bizonyos munkák szempontjából kiemelt jelentőségű volt. Úgy vélték, ilyenkor kell ültetni a tyúkokat, hogy jól 
tojjanak. A búzát is ekkor szellőztették, hogy ne legyen dohos. 

 

Nagyboldogasszony mennybemenetele 



 

 Augusztus 16 Rókusnak van a névnapja, aki az orvosok, kórházak és betegek, valamint a 
   ridegen tartott szarvasmarhák védőszentje,. 

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 a vízi szellemeket 
   sem szabad megzavarni. 

            

Fejér megye címere. Szent István a Szent Korona képében a magyarok Nagyasszonya oltalmába 
ajánlja Magyarországot 

 Augusztus 24.  Bertalan napja. Bertalan apostol ünnepe, aki a szűcsök és csizmadiák  
   védőszentje 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. 

Szt. Bertalan kápolna, Palkonya 

Augusztusban születtek 

Farkas Bertalan -  magyar repülőtiszt, űrhajós. 1949 augusztus  2 
Gárdonyi Géza -  író, újságíró író, költő, drámaíró, pedagógus. 1863 augusztus  3 
Kölcsey Ferenc -  magyar író, költő, a Himnusz szerzője.  1790 augusztus 8 
Bláthy Ottó - elektromérnök, feltaláló.  1860 augusztus 11 
Báthory Gábor - erdélyi fejedelem. 1589 augusztus 15 
Egerszegi Krisztina - ötszörös olimpiai bajnok úszó. 1974 augusztus 13  
Almásy László - Afrika-kutató.  1895 augusztus 22  

Aulich Lajos - honvéd tábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú  1793 augusztus 25 
Márton Áron - az erdélyi r. katolikus egyház püspöke.  1896 augusztus 28 
Janus Pannonius - az első, név szerint ismert magyar költő.  1434 augusztus 29 
Pollack Mihály - magyar műépítész.  1773 augusztus 30 
Reményik Sándor - magyar költő.  1890 augusztus 30 
Mikes Kelemen – II.Rákóczi Ferenc fejedelem íródeákja, költő. 1690 augusztus ? 

 



Reményik Sándor: Az ige

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. 
És áhítattal ejtsétek a szót, 
A nyelv ma néktek végső menedéktek, 
A nyelv ma tündérvár és katakomba, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! 
  
E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki: ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának, mely hóban virul! 
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, 
Mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna! 
  

És aki költő, az legyen király, 
És pap és próféta és soha más, 
nem illik daróc főpapi talárhoz, 
s királyi nyelvhez koldusdadogás! 
  
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely, 
Ki borát issza: Élet borát issza! 
Előre néz s csak néha vissza, – 
S a kelyhet többé nem engedi el. 

 

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. 

. 



 

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) 
tûnik 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 négyszögbõl áll, hanem még jobbra is húzódik. A Pegazus négyszögének bal 
felsõ 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 repülõ 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 szélességünkrõl megfigyelhetõ három legfényesebb csillag egyikét. Végül a Nyári Háromszög 
bal felsõ 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 képezõ 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 idők kezdete óta, jövünk a fékezhetetlen förgeteg hátán, jövünk az öreg Puszta honából, 
Szépmező 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. 

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. Generációk találgatták és adták tovább gyermekeiknek, unokáiknak az 
erről szóló legendákat. 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… (Rövid részlet Móra Ferenctől a székelység eredetéről, a Tejút 
kialakulásáról.) 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 élőt! - Új erőre 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. 



                       

Tejútrendszer felülről       Tejútrendszer, benne Napunk Tejút – Hadak Útja, Csillagösvény 

Népi ábrázolásokon: 
 

                 

     Ivótulok – rajta Tejútrendszerünk                   Középen, fent, a Tejútrenszer felülről.            
          A nagy minta pedig az „Élet Virága”   

       Alatta pedig az „Égig érő fa“, tulipán és a NÖvények.  

     

 
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.  

 
Népi csillagneveinket itt megismerheted: 
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_nepi_csillagnevek/20040422_nepi_beturend.html



 

 
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok 
A szegény legénynek utat mutassatok 
Mutassatok utat, a szegény legénynek 
Nem találja házát a szeretőjének 
 
Bort iszik a legény piros az orcája 
Azt hiszik a lányok, hogy pünkösdi rózsa 
Ne higgyétek lányok nem pünkösdi rózsa 
Hanem a szerelem lángja lobog rajta 
 

 
 
A fiastyúk, a fiastyúk 
A fiastyúk, a fiastyúk magasan száll az égen, 
Jaj, de hideg, jaj, de hideg van ezen a vidéken! 
||:Szól a kakas, hajnal hasad, csípős hideg szél támad, 
Ja, de azért, mégis azért nem hagyom a babámat!:|| 
 
Nincs oly szép lány, nincs oly szép lány kerek e nagy 
világon, 
Mint amilyen, mint amilyen te vagy édes galambom! 
||:Piros orcád, rózsás orcád tőlem hát ne takard el, 
Tekints reám, tekints reám gyönyörű két szemeddel!:|| 
  
 Nincs oly szép lány, nincs oly szép lány kerek e nagy 
világon, 
 Mint amilyen, mint amilyen te vagy édes galambom! ||:, 
Piros orcád, rózsás orcád tőlem hát ne takard el,  
Tekints reám, tekints reám gyönyörű két szemeddel!:|| 
   (Méra) 
 
Kaszás csillag jár az égen, 
Kaszál a rózsám a réten, 
Ha ő kaszál, én meg gyüjtök, 
Ugyis rajta könyörülök. 

 
Ezen a hosszú éjszakán, 
Ragyog a csillag igazán! 
Ahol az a csillag ragyog, 
Én is oda való vagyok.  
 

 

 
 
Megyen már a hajnalcsillag lefelé, 
Az én kedves galambom most megyen hazafelé. 
Lábán van a csizmája, lakkosszárú kiscsizma. 
Rásütött a hajnalcsillag sugara. 
 
Amerre mégy, édes rózsám, kívánom, 
Hogy előtted a rét is tiszta rózsává váljon. 
A zöld fű is előtted almát teremjen, 
A te szíved holtig el ne felejtsen. 

   
Ablakomba besütött a holdvilág,  
Az én babám abba fésüli magát,  
Göndör haját százfelé fújja a szél,  
Köszönöm babám, hogy eddig szerettél.  
 
Nem is voltam én az oka semminek,  
Édesanyám volt az oka mindennek,  
Mert nem adott engem oda olyannak,  
Kit a szívem kiválasztott magának.  
 
De szeretnék az égen csillag lenni,  
Ott is csak a hajnalcsillaggal járni,  
Éjféltájban megkerülném az eget,  
Hogy tudjam meg, hogy a babám ki szeret, (Kalotaszeg)

 
Népi megfigyelések: 

- Ha forró az augusztus első héten, sokáig lesz hó a télen 
- Ha sok az eső augusztusban, nem lesz jó bor a hordóban 
- Amilyen az idő Bertalan napján (augusztus 24-én), olyan lesz az ősz. 
- Lőrinc napja, ha szép, lesz sok gyümölcs, és ép. De ha esőt adja, dinnyéd megsiratja. 
- Boldogasszony, Nagyasszony, virágokat fakasszon. 
- Gyógyfüveket most szerezz, asszony dolgot ne végezz. 
- Miként Bertalan magát mutatja, ősznek ideje, akként betartja. 
- Rabló madarat zajjal elkergesd, őrizd szőlődet, hogy te is szedhessed. 
- Jó időre mutat, ha a juhok még estén is vígan ugrándoznak , ha huzamosabb eső után a baglyok éjjel 
igen huhognak.  
- Ha a szél a napjárást követvén változik, ha  a harmat reggel sokáig a faleveleken marad.  

Ha Domonkos forró, 

Kemény tél várható. 

Domonkos napján ha esik, 
A tél szárazsággal telik.  

Az Úr színeváltozása 
A szőlőknek tarkulása. 

 

Lőrinc napja, ha szép, 

Sok a gyümölcs, és ép. 

Lőrinc belekotor a 
sárgadinnyébe. 

 



 

 

 

A hónap tevékenységei 
Borsó, bab, lencse és egybek betakarítása, a  föld előkészítése az őszi vetéshez, öntözés, befőzés,  
 Gyógynövények gyűjtése: útilapu, árvacsalán, kékiringó, málnalevél, komló, fekete nadály, majoránna, csengőfű,    
menta, katáng. 

Arasd le gabonád, hogyha arra való, 
Tarlóján dúdolva legel marha, ló. 

Szántsd meg az ugart és boronáld le szépen, 
A gyümölcsnek most van szüretje éppen. 

Oldd ki a bekötött oltásokat bátran; 
Irtsd a hernyót, férget most egyfolytában. 
Ha azt akarod, hogy dinnyéd édes legyen, 

Forgasd meg, hogy minden oldalról érhessen.  

A természetben érzik az ősz kezdete. Elhallgatnak az énekes madarak, csak a vörösbegy énekel még és néha 
hallatszik  egy-egy ökörszem titt-tittelése. A szarvasbikák agancsa teljes diszben pompázik, a fák törzséhez 
dörzsölgetve tisztogatják róla az elhalt bőrt, bolyhokat. Keresztelő szent János napján, ha esik az eső, az ugyan rossz 
a kerteknek, de tömegesen terem tőle a gomba: sereges tölcsérgomba, pöffetegek, őzláb, fenyőtinórú, stb. 

A hónap meséi 

A háromvadas királyfi, A tűzmadár, Az aranyköles, Napleánya királykisasszony, Les-hegy (Orbán B.),                   
Mese, a félés keresőjéről, A bujdosó herceg, Szép Palkó, Tündérszép Ilona ésÁrgyélus, A hétszépségű 
királykisasszony, A kék liliom, Az aranyréten, A király nyulai, A rozmarintszál,  

A hónap népdalai 

Megyen már a hajnalcsillag lefelé, Zöld búzában terem a mérges kígyó, Béreslegény, De szeretnék hajnalcsillag 
lenni, Este guzsalyosba, Virágos kenderem kiázott a tóba,  Zöld búzában terem, A malomnak nincsen köve ,        
A part alatt, … 

              
 Imák 

   

Szent István király imája  

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram! 
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt  
örömben, s hogyankell örülni a megérdemelt 
könnyben. 
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását 
elhomályosítsam,  
s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam. 
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, 
s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. 
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, 
s alázatosan megadjam magam a léleknek. 
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg  
mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. 
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, 
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. 
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam,  
s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. 
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. 
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. 
Engedd a világot megvetve szeretni,  
csak magadat ne hagyd soha elfeledni. 
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként 
szólnék,nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne 

fordítsd el orcád, 
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád! 
 

 

Egy népi mennybeviteli ének: 

Felvitetett magas mennyországba, 
Angyali szép, örvendetes házba.  
E nap a Szűz nagy menyasszonyságba,  
Az Istennek drága hajlékába. 

A mennyei Atya udvarába, 
Felső Sion drága városába. 
Dicsőséges szép palotájába, 
Már bemégyen nagy vigasságába. 

Beteljesül Dávidnak zsoltára, 
Mit énekelt világ hallatára:  
A királyné királynak jobbjára,  
Állapodik örök társaságra. 

 

 



 
 
 

 Magyar jelképeink 
„Egyetlen ismeret van, a többi csak  toldás: 
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”. 

Ősi bútorunk, a szuszék   

A szuszék a legrégibb tárolásra használt bútorunk itt, a Kárpát-medencében. A néprajzkutatók szerint őse már az 
ókori közel-keleti civilizációkban kialakult. Fejszével hasított deszkából, ácsmunka módjára szerkesztett láda. 
Felépítésére jellemző, hogy vízszintes deszkáit 4 sarokpillér fogja össze. A vastagabb hosszanti élükön hornyolóval 
kiárkolt deszkák zsindelyszerűen egymásba kapcsolódnak. 
Miben különbözik a szuszék a tulipános ládától? Gyakran keverik össze manapság őket, pedig nagyon más a kettő. 
A szuszék több ezer éves technológia kiforrott formája, és hasítással, ácsmunkával készült, jó minőségű bükkfából – 
ezért nevezik “ácsolt ládának” is. 

A szuszék jellegzetességei 

A palóc szuszék formája jellegzetes, teteje jellemzően domború. Kézimunkával készült, nem volt benne vasszeg és 
semminemű ragasztóanyag sem. Érdekesség, hogy ennélfogva tökéletesen megfelel a mai német „biobútor” 
szabványnak is! 
Szerkezetének lényege hogy a négy lábba hornyokat vájt a készítő, ezekbe csúsztak be zsilipszerűen az ácsolással 
megfaragott deszkák, amiket faszeggel rögzítettek. Az ácsolt láda minden deszkáját egyenként kézi munkával 
kellett megfaragni és hornyolni. A hornyok lefelé álltak, így még a víz is lefolyt róla. A jól elkészített ácsolt 
ládában mindig biztonságban volt a ruha, értékes holmi. A palóc (főként gömöri) ládákon kívül – amelyek 
vásározással egész messzire is elkerültek – híresek voltak a baranyai „szökrönyök” és az erdélyi szuszékok is. 
Egyéni formaviláguk volt az egyes tájegységeknek, de a szerkezete, készítési módja mindnek közel azonos: a 
zsindelyezéshez hasonlóan hornyolták, illesztették a deszkákat. A palócföldi mesterek kétféle használatra 
készítettek ácsolt ládát: gabona tárolásra – ezeket nem díszítették -, az igen cifrán „hímzettet” pedig menyasszonyi 
kelengyés szekrénynek. Díszítés előtt megfüstölték, így a belekarcolt minták szépen kirajzolódtak. A készítő mester 
fontos jelentéstartalommal ruházta föl a szekrényt, hiszen az ifjú asszonyt ez a bútor elkísérte esküvőjétől élete 
végéig. 

A szuszék újkori újjáéledése 

A hagyományos menyasszonyi használatra már mindkét ládaféle eltűnt – a szuszék készítését 1955-ben tudták 
utoljára filmre venni – mégis sok száz ácsolt láda található még itt a Kárpát-medencében. Mi ennek a titka? Minden 
egyes szuszékot éppen darabjainak szabálytalansága, csodálatos díszei miatt körülleng valamiféle 
megfogalmazhatatlan ősiség, erő, időtlenség és utánozhatatlanság. Az egykori készítők és készítőközpontok gazdag 
termést hagytak maguk után, és az ácsolt szuszék igen tartós: rendes szobai körülmények közt néhány száz évig is 
elálldogál. (Ismerünk 3-400 éves példányokat is.) Ezek miatt sokan gyűjtik őket; a lakásban archaikus látvány egy 
szuszék (bár a régi szuvas példányokból nehéz kiölni a farontó bogarakat). 

A tulipános láda 

Ezzel szemben a tulipános láda a későbbi asztalosipar terméke és már fűrészelt puhafából, fenyőből készült. 
Deszkái közt már nincs zsindelyszerű hornyolt illesztés, fecskefarkas sarokillesztéssel ragasztották össze őket. A 
ládát kifestették leveles, virágos mintákkal, innen kapta közkeletű nevét. Ezek, majd azután a fiókos sublótok az 
1930-as, 40-es évekre végképp kiszorították kelengyés funkciójából az ácsolt szuszékot. ,,Évszázadokig a magyar 
lakások egyetlen bútordarabja volt a láda, ezért a legféltettebb kincsek tároló helye. Díszes, ünnepi változata a 
tulipános láda  volt.  A férjhez menő lány / nősülő legény  hozományát gyűjtötték benne az esküvőig, de sok helyütt 
koporsóként is ez szolgált" Érdekesség, hogy a ládát rövidebb oldalára állítva egyajtós szekrényt (scrinium-latinul.) 
kaptak… 



Míg nyitott tűzhely volt a konyhákban, sok korom került a ládákra, így addig kevés dísze volt, az is vésett, ez 
meglátszódott a koromréteg alól is. Később a kémény föltalálásával megszűnt a füst a házban (jött a kedves búbos 
kemence), ekkor kezdték festéssel is díszíteni a ládát. Kezdetben csupán vörös és fekete színekkel festették. Ez 
tudták ,,előállítani”, beszerezni. A festett mellett az egyszerűbb ládák is használatban voltak.Így vált az ünnepek, az 
igazi értékek őrzőjévé, gyűjtőhelyévé a festett tulipános láda. Megkülönböztették az egyszerű, hétköznapi tároló 
bútoroktól. Díszükkel, használatukkal. 

A férjhez menő lánynak, házasulandó legénynek életbevágó volt, hogy társat találjon, családja legyen – aki 16-18 
éves koráig nem ment férjhez, vénlánynak számított, s az idősebb hajadont élete végéig csúfolták. A legények 
pedig 18 éves korukig, a katonai behívóig eljegyezték kedvesüket, hogy amikor visszatérnek meglegyen a 
templomi esküvő, s a lagzi, majd az utódok. Nagyon sok népdalunk szól leánykérésről esküvőről, katonaságról, 
lagzira készülődésről; a lányságtól, a szabad legényélettől való búcsúzásról. 

A leányok 3-4 éves koruktól tanulták az asszonyok feladatait. Az esküvőig elkészítették a kelengyéjüket, melyet 
maguk varrtak, szőttek, hímeztek ( a jómódúak ügyes kezűt bíztak meg a feladattal). Ez azért is nagy kincsük volt, 
mert sok helyen ezután nem vehetett saját részére új ruhát, nem költhetett magára, csak ha összespórolta 
valahogyan a konyhapénzből, (apró, megtermelt zöldség eladásából, vagy a másnak kivarrt /hímzett ruha árából, 
stb) a rávalót. Tehát élete végéig azt használta, alakítgatta amit esküvőig magának elkészített, s összegyűjtött 
kelengyeládájába. 

A tulipános láda hagyományos bútordarabja volt az eladó sorú magyar lányoknak és fiatalasszonyoknak is. A ládát 
eredetileg szinte kizárólag tulipánnal díszíthették, vagy az nem maradhatott le róla. Később azonban más virágok is 
megjelentek rajta. A láda elejét a festmények rendszerint három mezőre osztották, melyek látszólag különállóak, 
valójában e három mező festett tulipánjainak, virágainak egybekapcsolódó mondanivalójuk van. Az udvarhelyszéki 
tulipános ládán (8. kép) a virágok – ahol az ősi tudat még nem sorvadt el – az asszonyi élet útját, főbb állomásait 
éneklik meg virágnyelven. A festmény bal oldali mezőjében a tulipán zárt, a leányállapotot, vagyis a szüzességet 
jelképezi. A középső mezőben a virág át van törve a kulcslyukkal, ami a nász megtörténtét, az asszonyi állapotot 
jelöli. A harmadik mező tulipánjában látható rajzok, tehát a telt tulipán, az áldott állapot jelzője. Továbbá, amint 
Kocsi Márta és Csomor Lajos megírták a háromszéki Vén Sütő Béla bácsi elbeszélései és útmutatása alapján: 
„Minden vonalnak, levélnek van mondanivalója, s e mondanivaló folyamatosan beszél szépen magyarul, képi 
nyelvén ma is hozzánk.” (Festett bútorok a Székelyföldön, Népművelődési Propaganda Iroda.) Ebből már gyanítani 
lehet, hogy a tulipán nem véletlenül került a tulipános ládára. De miért éppen a tulipán? Nem tölthette volna be 
ugyanezt szerepet valamely más virág? Sőt, a ládafestményen látható „virág” meg is kérdőjelezhető, hogy az 
valóban tulipán-e?  

 

8. kép. Az udvarhelyszéki tulipános láda – minden oldalán más motívummal. 

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 mamájukkal 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  okóber 
második vasárnapján szokott tartani. A mondott vasárnapon a város alsóbb osztályú, mindkét nem beli fiatalsága 
bizonyos helyen összejön. Rövid társalgás után először kisebb csoportokban kerekednek tánczra, később pedig egy 
egész nagy kört vagy kólót képeznek. A kör közepén több dudás foglal helyet. Tánczközben a házasulandó legények 
szülői 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 leendő 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 időből 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.  

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 párt keresők, párra lelők s aztán így-úgy együtt élők.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 

            

Tündér Ilona vagy Magyar Ilona 

 „Tündér Ilona ősmagyar legendája az egyetemes kultúra, a világ kulturális örökségének egyik legszebb 
története, amely a szerelem istenpárosát, Világszép Tündér Ilonát és az aranyló napistent, Magyar Miklóst 
jeleníti meg. 

 Az aranykort idézi fel, ahol a boldog Istenpár az aranykertben, a földi paradicsomban káprázatos aranyalmafák 
tövében élt, és gyönyörű magyar gyerekekkel népesítette be a földet. A nagy Szkítia aranykori gazdagsága, a 
Kánaán méz- és tejfolyókkal ékesített földje, a Himalája varázslatos szépsége, a tündérországként emlegetett 
Erdély birodalma, mind erről a szép időről regél. A mesekép sorozat csodálatos világa ősrégi, magas szellemi 
műveltségünk idejéhez vezet, és a szivárvány pompázó színein keresztül nyit utat a kereső lélek-madárnak, hogy 
a boldog aranykori honba visszatérhessen.” 

Hogy Tündér Ilona (a görögöknél Helena Tündarisz) az ősmagyar (székely-szkíta) vallás istenasszonya volt,  
azt már nevének magyar eredete is világosan bizonyítja:  
 
  tündér = tündöklő és tünékeny lény (vö. még tenger és sumér dingir = isten); 
 
  az Ilona név pedig kapcsolatos az illat, illó, illékony szavaink tövével (vö. finn ilma = levegő)   
  és a Magyar Adorján e nevet él (et) anya-ként értelmezte. 
 
Magyar ősmesének a magyar alkotású, ősvallási tartalmú népmeséinket, “szent beszély”-einket nevezhetjük. 
Ezek többnyire a halhatatlanság és boldogság kereséséről szólnak:  
Tündér Ilona szerelmének, a gyógyító és ifjító életvizének és az életfa gyümölcsének megszerzéséről. 

   
Páll Domokos keramikus   A hármasság a Nap, a Hold, 

alkotása     és a csillag (Vénusz) 
     
Így a magyar nőnek tündérré kellene válni, Tündér Ilonával azonosulva, akinek a párja mindig a Napisten 
hőse, a fény harcosa (pl. a parázs-nevű Páris, Szőlőszem királyfi, Szép Miklós, stb.) -aki pedig a magyar férfi 
eszménye kellene legyen, akivel azonosulhat. 
 
Az égbolt ősvallásunk szerint Nap, Hold és az Esthajnal csillag 
Eszerint a változat szerint az emberek édesapja a Nap „költői megszemélyesítéssel a Napisten, Napkirály”, 
regebeli édesanyja maga a Föld, azaz megszemélyesítve a Földanya, (vagyis Tündér Ilona), más néven az Élet 
Anyja.  
Magyar Adorján szerint égi őseink a Nagy Égisten, a Nagy Boldogasszony, Napisten (Magor), a Hadúr (Hunor), 
Ilona Földistennő, Hold és Vízistennő. 
Szélanya a világfa ágai között lakozó öregasszonyként ábrázolt alak, aki a szeleket engedi ki barlangjából. A 
Szél a Szent Szellem csillaga, a Hajnalcsillag, a Vénusz régi magyar neve. 

Hasonló leírást találunk az Oguz Name, VIII. századbeli mongóliai rovásírásos türk feliraton: 
 „Egy napon, amikor Oguz Tengrihez (az Ég Urához) imádkozott, az égből földre szálló csodálatos kék fényt 
pillantott meg, amely vakítóan világos volt.  Oguz a fény közepén egy tündöklően gyönyörű leányt (tündért?) 
vett észre. Megszerette és magával vitte.  



Három gyermekük született: az elsőnek Nap lett a neve, a másodiké Hold, a harmadiké Csillag.” 

Cey-Bert Róbert Gyula írja a Hun-magyar ősvallás című művében:  
 
 
…”az égbolt misztikus jelentéséhez kötötték az istenfogalmakat, … jelképes értékrendszerében az „Ég 
Sátrában” maga az Ég Ura lakott, amelyben helyet foglalt a jobb oldalán a Nap, a bal oldalán a Hold.  
Az egyisten hit természetesen nem zárta ki az Isten mellett a legfontosabb szellemi lények tiszteletét.” 
A fényt az Isten egyik alaptulajdonsága megnyilvánulásának tekintették, amely a Nap fényén keresztül jelképezi 
Isten fénytermészetét.  
A Hold az Isten éjszakai megnyilvánulási formája, változó fázisainak nagy jelentőséget tulajdonítottak.            
Az esthajnalcsillag az újjászületés transzcendens fogalmát, a hajnali és alkonyati eget jelképezte. 

A Napot arany, a Holdat ezüst, a (Vénuszt) Hajnalcsillagot a réz jelképezi. Meséinkben a hős arany-ezüst-réz 
várakban jár, arany-ezüst-réz erdőn megy keresztül.  

Régi csillagneveink szerint tündér volt ősvallásunk isten asszonya (Tündér Ilona).  
A Kis Göncölt Tündérasszony csillagának, Tündérasszony palotájának, illetve Nagyboldogasszony csillagának, 
Nagyboldogasszony társzekerének nevezték. 

 

Tündérek járták lélekvezetőként a Tejutat, amit Tündérútnak hívtak. 

A Tejút-hasadék mélye a Hattyú csillagkép farkánál a Tündérek fordulója, a Tejút-hasadék nyílása a Tündérek 
tánca, a Szíriusz csillag a Tejút másik végénél a Tündérfő.  Ha tündérre gondolunk áttetsző, rózsaszín 
ködfelhőben repkedő leánykák jelennek meg a lelki szemeink előtt. Nos, ilyenkor nem a magyar tündéreket 
látjuk, a kelta hitvilág lényei jelennek meg előttünk.  

Mondj néhány magyar tündérnevet! Látod? A Tündér Ilonán kívül semmi nem jut az eszedbe. Pedig 
nagyon sokan vannak! Rapsóné, Firtos, Tartod, Ramocsa, Tarkő, Olt, Maros, Aranyos…Most még 
idegenül hangzanak számodra e nevek, pedig ők hús-vér valóságban létező igazi magyar tündérek.  

Váraik a mai napig állnak szép Tündérországban, bármikor felkeresheted. Az ott élő emberek szívesen 
elmesélik neked a környéken lakó tündérek történeteit, cselekedeteit. Nem tudod hol van 
Tündérország? Erdélyt Mátyás király óta Tündérországnak hívják, mert azt a földet valaha tündérek 
népesítették be. A magyar tündér mitológiában az aranyszínnek központi szerepe van éppen úgy, mint 
földi világunkban a Napnak. Mindkettő fényesen ragyog. Ismerünk aranyhajú tündéreket, aranyos 
ruhában járó tündéreket és ismerünk olyanokat is, akik aranykönnyet ejtenek, ha sírnak, ha 
mosolyognak rózsa hull az ajkukról és aranyoroszlánok őrzik a kapujukat. Ez a sok fényesség 
természetesen idilli életkörülményeikre utal. Dalolnak, kacagnak, mulatnak, táncolnak s „minden éjjel 
egy pár sarut elnyűnek”. Hogyan is nevezhetnénk másképpen Tündérországot, mint Arany 
Boldoghonnak? A fákon ragyogó csillagok teremnek, ezüst patak folyik. A mi célunk az, hogy 
megtaláljuk ezt a boldog hont itt ebben a földi életben, hiszen a tündérek mi magunk vagyunk csak 
már egy kissé elfeledkeztünk ősi mívoltunkról. Elvesztettük az átváltozás és a tündöklés képességét. 



Ahhoz, hogy újra megtaláljuk Arany Tündérországunkat sok-sok viszontagságon kell még átmennünk, 
szellemek, ármánykodók és állatok hadait kell leküzdenünk. Az odavezető úton keresztül megyünk a 
Réz-erdőn és az Ezüst-erdőn is, azaz életünk apróbb örömein.  

 

 

Hol is van Tündérország? Hetedhét országon, hét tengeren, hét világon, hét mély völgyön is túl. Ne 
felejtsük el a hetes szám fontosságát, mely a magyarok és egyben a mágusok száma is. Isten hat nap 
alatt teremtette a világot és a hetediken megpihent. A sárkánynak hét feje van, hét ága az életfának, a 
szivárványnak hét fő színe és testünkbe hét főkapun keresztül lép be a Forrásból jövő isteni energia. 
A magyar tündérmitológia legszebb pillanatait Orbán Balázs, Benedek Elek, Vörösmarty Vitáz Mihály 
és Ipolyi Arnold ősvalláskutató pap örökítette meg korunknak. 

Az aranykerti mondavilággal Csaplár Benedek, dunaszerdahelyi születésű piarista szerzetes és tanár is 
sokat foglalkozott. 

A magyar néphit szerint a tündérek királynőjükkel, Tündér Ilonával, a Csallóközön kívül Erdélyben is 
otthon voltak. Mind a két tájegység nevében is őrzi e csodás lényeket, így a Csallóköz tőlük kapta az 
Aranykert nevet, Erdélyt pedig ezért nevezték Tündérkertnek is. A csallóközi mondák tündérei mindig 
segítenek az embereknek, aranyat, ételt, italt adnak nekik. A hagyomány szerint amíg a tündérek sűrűn 
látogatták a szigetet, nem volt itt sem szegény ember, sem koldus. Ezért volt a Csallóköz Aranykert. 
De vannak gonosz tündérek is, akiket egyes magyar tájakon szépasszonyként, kisasszonyként 
emlegetnek. Ezek a lények általában veszélyesek, jobb velük nem találkozni. 

Tündér Ilonát a Csallóközben szinte mindenütt ismerték. A Dunaszerdahely környéki falvakban úgy 
tudták, hogy a tündérek minden éjjel nagy lakomát csaptak a szigeten egy nagy, öreg fűzfa alatt. Itt állt 
a gazdagon terített asztal megrakva minden földi jóval, finomabbnál finomabb falatokkal, itallal, s 
mindenki annyit ehetett és ihatott erről az asztalról, amennyit csak akart. Ugyanis a tündérek nappalra 
is itthagyták az asztalt, csak éjjel jártak a szigetre. 

Egy másik monda szerint ezen a vízen jártak át a tündérek az illésházi rétre, s amíg a komp a vízen 
járt, a rajta tartózkodó tündérek fésülködtek, a aranyhajukból az aranypor a vízbe hullott. Egyszer egy 
vándorlegény arra járva meglátta a lakmározó, mulatozó tündérlányokat, akik maguk közé fogadták, s 
megvendégelték őt. A lakoma után a tündérek elaludtak, a vándorlegény kihasználta ezt, levágta az 
alvó tündérek haját, és a Dunába dobta. A Dunába dobott aranyhajból keletkezett a Duna homokjának 
az aranytartalma. 

Van egy harmadik változata is Tündér Ilona mondájának. E szerint a Csallóköz régen olyan csodaszép 
volt, hogy Aranykertnek nevezték. A sok szép szigetet, a csodás ágvizek partjait tündérek lakták. 
Királynőjük Tündér Ilona volt. Fehér hattyú képében úszkált a Dunán, reménytelenül kereste 
szerelmét, Árgyélus királyfit. A tündérkirálynő palotájában igen drága bútorok voltak, minden 
aranyból és gyémántból készült. A szobákban lévő asztalokon a legjobb ételeket és italokat találta az 
oda belépő. Reggeltől estig vidám zene szólt. Egyszer egy vadászfiú érkezett a tündérekhez. Ott maradt 
közöttük, velük mulatozott, lakomázott, majd a legszebb tündérlányt elrabolta, magával vitte. A tündér 
menekülni akart, de a legény megragadta az aranyhajat, kitépte és szétszórta a réten. Így lett tele 
aranyporral a Duna-menti rét, s ebből az aranyhajból kelt ki az árvalányhaj is. 

A világfa vagy égig érő fa a magyar őshitben egyetemes világjelkép volt. Mesékben Tündér Szép Ilonka 
aranyalmafája. Ősvallásunk Istenasszonya, halhatatlan Tündér Magyar Ilona, aki az élet vize, a világfán lakik, 

kinek lépte nyomán virágba borul a természet, s homlokán a Vénusz „csillagot" viseli. A női földanya 
megtestesítője, ki hattyú alakban jár és igazgyöngyöt sír. Az Árpádház dinasztiáját aranyalmafához, azzal 



Tündér Ilona Ősanyánk világfájához hasonlítják. 

   


