
 
 

   SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY – ŐSZELŐ – 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. 

 Egyes növények az ősz folyamán leszáradnak gyökerükről, szél viszi a magjukat, hogy a földbe akadva 
készüljenek a következő évre. A fákon az őszibarack, alma, szilva és a késő szeptemberi dió és mogyoró érik. 

Ideje érkezik a termények betakarításának. Jó idő esetén jut egy kis ráadás a nyárból: a  ͈vénasszonyok nyara". 

Ilyenkor a gerinctelen állatok, sáskák, tücskök, lepkék, szúnyogok, legyek még javában tevékenykednek. De a 

gyíkok, siklók már megkeresik a téli pihenőhelyüket, hogy, ha fordul az idő. A szeptember még nyár és már ősz 
is, bár a csillagászati ősz csupán az őszi napéjegyenlőség napjával, szeptember 23.-ával köszönt be. A 
mezőgazdaságban ez a hónap a teljes betakarítás, majd a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka, 
amikor nagyon sok függ az időjárástól. A meteorológusok Őszelő-ként tartják számon, a régi székely-magyar 
naptár szerint Földanya havának nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Tigris (Almaszüret) hava elnevezést 
használták szeptemberre, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Szent Mihály hava.  Bár még alig múlt el 
az augusztus, és talán még érezzük  nyaralás utolsó ízét, mégis mindannyian tudjuk, hogy kérlelhetetlenül itt az 
ősz. Az iskolakezdések, munkakezdések ideje ez, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Benépesülnek az iskolák, 
már csak emlékidézés a sok nyári élmény. Mégis, sokaknak az ősz a kedvenc évszakuk, hiszen csodálatos az 
ezer színben pompázó táj, mely ezer érett gyümölcsét kínálja.  

A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt („septem”= hét), s ezt a nevét 

megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett elő. A rómaiak a görögöktől vették át a hetes 

szám (hepta) nevét. Ez a görög hetes szó pedig a „hepo" igéből eredt, amelynek jelentése: „követni", 

„ujjal rámutatva követni, üldözni valakit". A hetes számjegy tehát voltaképpen azt jelenti, amire 

„rámutatunk", amit az ujjunkkal „követünk", „üldözün”.  .E hónap (a hetedik hónap) 13-ik napja 

különösen szerencsétlen hírű volt a régi Rómában, ami ellen csak „zöld marad és nem érik be.".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Népi mondóka 
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.  

 

Kányádi Sándor: Jön az ősz 

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.    

 

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.Jobb 

volna élni. Ámde túl a fák már 

aranykezükkel intenek nekem.”   
 Kosztolányi Dezső Őszi reggeli 

 

Tele a hombár, tele a raktár,tele a 

kaptár, tele a csűr. Rászáll a nyár a 

legelső sárga levélre, s elrepül. 
(Kányádi S

http://mek.oszk.hu/01000/01066/01066.htm#236
http://mek.oszk.hu/00700/00753/html/vers1302.htm#17


Jeles napok szeptemberben 

 

Szeptember 1.   Egyed napja: 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 szőlőpásztorok. A 

    szőlőhegyen zárónap, ettől kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a 

    szőlőben járni. Megkezdődik a szőlőőrzés. A disznót hízóba fogják. 

    Egyed-nap időjárásából az egész őszre következtetnek.  

    Időjárásjósló nap is e nap, ha esik, akkor esős lesz az ősz, ha nem esik, 

    akkor száraz őszre számítottak.Ha karácsonykor le szerették volna 

    vágni a disznót, akkor e napon fogták hízóra. A gazdák merészebbje e 

    nap hajnalán pucéran körbejárta a szőlőt, a négy sarkát gallyakkal 

    összekötötte, így űzve el a rontást a termésről.  

 

Szeptember 5.   Lőrinc napja Rontó nap a javából! A lassan beköszöntő őszre utal, 

    hogy ez a szabadban fürdés utolsó napja. A „lőrinces" 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) 

Ősi 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  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 „kisasszonyok” 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 Kisasszony és Boldogasszony) mellett a nimfa (hűtlen-hű szerető) „személyét” 

képviselte háromságukban. 

 
Kisboldogasszonyunk - Kolozsvári - Donkó Rebeka 

 

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. 

 

Szeptember 15.  Hétfájdalmú Szűzanya: Mária anyai fájdalmára való emlékezés.  
   Az Ómagyar Mária-siralom ennek a kultusznak állít emléket. 

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.  

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. Ő 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  

http://1.bp.blogspot.com/-2XBzLJuFkbA/UiSjdTKXP0I/AAAAAAAAOHk/2wVMDRazREU/s1600/kisboldogasszony.jpg


   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 a diocletianusi üldöztetések  

   alatt (303-ban). 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 napja:  Főangyal, arkangyal. Tisztelt és rettegett. Egyike a 7  

   arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes   

   harcosa. Mihály és angyalai támadták meg és taszították le  a mennyben a  

   sátánt. a hagyomány szerint a túlvilágra érkező lélek bírája és kísérője. Vele  

   függ össze a hordozható ravatal Szent Mihály lova elnevezés is. Mihály az   

   egyház  oltalmazója. Védelmezője a keresztény katonáknak, különösen,  ha  

   pogánnyal küzdenek. A világ végén harcolni fog minden hívő lélekért. A  

   haldoklókat ő oltalmazza, és vezeti őket a másvilágra.  Ő teszi mérlegre  az  

   ember jó cselekedeteit és gonoszságait. Jelképe hatalmas kardja, mellyel  

   legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten  

   iránti hűsége megingathatatlan. 

   A régiek azt tartották, hogy a halál, a temetés  menyegző: Szent Mihály a  

         vőfély, aki a mennyasszonyt, az emberi lelket vezeti az örök menyegzőre.   

         Ezért volt szokás egyes vidékeken a fehérgyász. "Legyen előttetek mindig út,   

                         fújjon mindig a hátatok mögül a szél, az eső puhán essen földjeitekre, a nap melegen 

      süsse arcotokat, s egész életetekben hordjon tenyerén a Jóisten." (Erdélyi áldás) 

   A gazdasági év fordulója, készülődés a télre, és a legbiztosabb időjósló nap.  

   Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú,  

   erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét.  
   A pereszlényiek kemény telet jósoltak, ha Mihály napján dörög. 

Ám, ha a fecskék még nem keltek útra, szép és hosszú lesz az ősz. 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  őszi 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. 

   Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja is, ami  

   után kezdetét vette a kukoricatörés.  

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.Ha ezen a napon még itt vannak a fecskék, új-évig nem lesz nagy 

hideg. A Mihály napi menny-dörgés szép őszt, de kemény  telet jelent. 

"Jön az ősz, 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.” 

 

A többi főangyalhoz hasonlóan a művészetben 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 jó és a rossz 

eldöntésére hivatott személyt, a lelkek mérlegelőjét.  

 

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 

többi gonosz szellemet,  

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világba. 

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. 

Szent Mihály arkangyal, könyörögj érettünk! 

Ámen.  

 

 

Szeptemberben  születtek 

 

Báró Eötvös József író, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke  1813.9.3. 

 
 

 

 

Maléter Pál magyar katonatiszt, az 56-os forradalom honvédelmi 

minisztere 

1917.9.4 

Blaha Lujza színésznő, a „Nemzet csalogánya” 1850.9. 8 

Latinovits Zoltán színművész 1931.9.9 

Pálffy Miklós gróf, országbíró, hadvezér, Győr 1598-as visszavívója 1552.9.10 

Bárczi Gusztáv Kossuth-díjas orvos, gyógypedagógus, akadémikus 1890.9.13 

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar kémikus  1893.9.16 

Puskás Tivadar a telefonközpont feltalálója 1844.9.17 

Kossuth Lajos ügyvéd, publicista, politikus, Magyarország kormányzója 1802.9.19 

 

Gróf Benyovszky Móric magyar utazó, kalandor 1746.9.20 

Tamási Áron Kossuth-díjas erdélyi magyar író, akadémikus. 1897.9.20 

Gróf Széchenyi István magyar főrend, a MTA alapítója 1791.9.21 

Sinkovits Imre Kossuth-díjas színművész, A nemzet színésze 1928.9.22 

Thököly Imre erdélyi fejedelem 1657.9.25 

Tompa Mihály magyar költő, az MTA tagja 1817.9.28 

Benedek Elek magyar író, meseíró, újságíró 1859.9.30 

 

Mit jövendöl a 100 éves naptár? 
 
- Jó idő következik, ha hónap elején sok futócsillag látszik, ha nem esik harmat, vagy ha esett is, de                                                
hevenyében elszárad, ha az éjjelek rendkívül hidegek, ha a Tejút az égen tisztán látszik. 
- Rossz idő jö, ha a galambok vízben fürödnek és későn repülnek haza. 

- Szeptember 29. után már nem nő a fű, mondják is: „Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne 

kihúzni a füvet.” 

-  „Aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérdenek tanácsot.” Vagyis aki Szent Mihály nap 

után is úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet okos ember. 

 

 

 

 



Népi megfigyelések: 

- ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még 

- ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, meleg őszre lehet számítani 

- ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák és a fecskék korán útra kelnek, akkor hamarosan megérkezik 

a hideg idő 

SZEPTEMBER 1.  Népszokás:  Őszi 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! 
 

SZEPTEMBER 2.  Népszokás:  Hagyma, zöldség és maradék uborka, paprika, paradicsom savanyítása. 

      Időjelző nap. 

   Időjelző:  Amilyen volt Egyed napja – mától olyan lesz hónapja. 
 
SZEPTEMBER 3.  Népszokás:  Istállók, ólak takarítása. Trágyakihordás, friss szalmával almozás. Időjelző  

   Időjelző:  Ha az idő szép, napos, négy napig még maradós. 
 
SZEPTEMBER 4.  Népszokás:  Dinnyeszedés vége. Ezután szedett dinnyék feletetése állatokkal. Időjelző 
   Időjelző:  Ha gyümölcsfa kivirágzik, hosszú-szép ősz ígérkezik. 
 
SZEPTEMBER 5.  Népszokás:  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. 

SZEPTEMBER 6.  Népszokás:  Gyümölcsfák kezelése. Beteg részek, vágása, elégetése. Salétromszérű  

    hamuzása. Időjelző nap. 

   Időjelző:  Ha esős volt tegnapja, esős lesz a hónapja. 
 
SZEPTEMBER 7.  Népszokás:  Kovácsok fél-ünnepe, vendégelése. Szekerek, szerszámok javítása, patkolás. 
      Időjelző nap. 

   Időjelző:  Amilyen lesz holnapig, olyan lesz majd Terézig. 
 
SZEPTEMBER 8.   Kis boldogasszony   Népszokás:  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. 
SZEPTEMBER 9.  Népszokás:  Gombaszedés időszakának második fele. Szárítás, pácolás, savanyítás. 
    Időjelző:  Ha fecskék még maradtak, jó időről tudatnak.  
 
SZEPTEMBER 10.  Népszokás:  Földáldomás. Őszi ugarszántás, gabonavetés, boronálás, hengerlés. 
    Vetésjelző:  Mélyszántásnak ideje, őszi vetés kezdete. 
 
SZEPTEMBER 11.  Népszokás:  Csemegeszőlők szüreti időszaka. Must és menyecskebor készítése. 
      Időjelző dolognap. 

   Időjelző:  Ha dörög és szemerkél, jövő évre jót ígér. 
 
SZEPTEMBER 12.  Segítő Boldogasszony Népszokás:  Búcsújárás. Vendéglátás. Négyfalus mulatság.   

   Kacsa, töltött paprika, lepény sütése. Időjelző és mulatozó nap. 
   Időjelző: Ha Mária szép napos, vének nyara maradós. 
SZEPTEMBER 13.  Népszokás:  Mogyoró- és mandulaszüret. Hulladék égetése. Salétromszérű hamuzása. 
    Vetésjelző: Kertművelés jó hete, sóska, spenót vetése. Kerted földjét gazoljad,  

     jövő évre trágyázzad! 
SZEPTEMBER 14. Népszokás:  Bodza, som, berkenye és szederszedés kedvező időszaka. Gesztenyeszüret. 
      Búcsújárás. 

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

SZEPTEMBER 15.  Népszokás:  Vadalma gyűjtése. Savanyúság, bor és ecetkészítés. Komlószüret. Szárítás.  
    Időjelző: Ha vadludak délre húznak, korai tél elől szállnak.  



 
SZEPTEMBER 16.  Népszokás:  Madárcsőszök fogadása. Napraforgó betakarításának siettetése. 
    Időjelző:  Ha szükség jön Editre – idő fordul esősre. 

 
SZEPTEMBER 17.  Népszokás:  Juhok tejelésének (fejésének) befejezése. Sajtkészítési időszak vége. 
      Időjelző-rámutató nap. 

   Időjelző: Lambert napja ugyanaz, mint ‘milyen lesz a tavasz. 
 
SZEPTEMBER 18. Népszokás:  Sóskaborbolya és korai birs szedése, túl édes lekvárok sűrítéséhez. 
    Időjelző:  Ha csalira kap a hal, nap melege még ural.  
 
SZEPTEMBER 19.  Népszokás:  Kukoricatörés ideje. Csövek górézása, szárvágás, kévézés, gúlázás. 
    Időjelző:  Szép időnek tiszta ege, jó gyümölcsnek biztos jele. 
 
SZEPTEMBER 20.  Népszokás:  Burgonya, sárgarépa, petrezselyem, zeller, cékla, fekete retek felszedése. 
   Időjelző:  Ahány fagy volt Máté előtt, annyi lesz majd Pongrác mögött.  
 
SZEPTEMBER 21.  Népszokás:  Nagyvásár. Vetési tilalom (pelyvahét). Szőlőhegyi szemle. Borfejtés. 
      Időjelző, mezei dologtiltó nap. 

   Napjelző:  Nappalnak ideje éjjellel egyezik,Őszünnep, kisfarsang –közeledik. 
 

Heti csízió: Máté hete nem jó vetni, hasznos inkább hordót mosni. 
Mert, ha Napja látható – jó szüret ‘s bor várható! 

 
SZEPTEMBER 22.  Népszokás:  Állatvásár hete. Juhászok és kondások ünnepe. Behajtás, számadás.   

     Búcsújárás. Közösségi és időjósló nap. 
   Időjósló: Mihály lova, ha deres – hideg tél jő, és jegyes. 
     Házat tisztán megtartsad, Kisfarsangot fogadjad! 
 
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. 
 
   Bojtársirám:  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! 
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. 
 
  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! 
   Rigmus:   Kisfarsang már beköszöntött, szerteküldöz lánykérőt! 
      Háztűznéző, hozomány! Sokba kerül minden lány! 

 
SZEPTEMBER 23.  Népszokás:  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. 
 

SZEPTEMBER 24.   Gyümölcsadó Boldogasszony Népszokás:  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. 



 

 

A hónap tevékenységei 

 
Szüreti mulatság szervezése, csoportosan kukoricafosztás. Termésgyűjtés közösen.  Termésjátékok  készítése:  
csuhé,  kukorica,  gesztenye,  makk,  toboz, levelek, bogyók. Mozgásos és eszközkészítő játékok. A szokásokhoz és 
ünnepekhez  kapcsolódó  népmesék,  mozgásos  játékok  és  a  dramatikus  játékokat követő rítusszövegek.  Az 
uzsonna mellé készítsünk uborkasalátát. A gyermekek főzőcskézzenek, otthonról hozassunk uborkát és egyéb 
konyhakerti főzelékfélét.   
Szeptember, október, néha még a november is – tehát a meteorológiai ősz hónapjai - sok játékra, sétára, 
kirándulásra adnak lehetőséget, a játszótéren vagy a kirándulóhelyen.   
Célkitűzések:   
–  a  betakarítások  megfigyelése,  közös  terménygyűjtés  (kukoricaszár, csuhé, kukorica, gyümölcsszüret).  
–  a  cserkészotthon  díszítése.   
- Ismertessük  meg  velük  a  népszokások  lényegét.  A  környezetünket  népművészeti tárgyakkal ajánlatos 
díszíteni, olyanokkal,  amelyek jelzést adnak a múltból.  
- Néprajzi vonatkozású képek begyűjtése, nézegetése. Katalógusok, képeslapok.  
- Őszi természetsarok kialakítása.   A begyűjtött terményeket fontos csoportosítani: dísznek való, enni való,  
alapanyagul szolgál a barkácsoláshoz.  Szeptember a gyékény gyűjtési ideje is. Ha a településhez közel található 
folyóvíz vagy tó, vágjanak ki egy kévényit. Buzogányáról ismerhető fel. Díszítő funkciója mellett a megszáradt, 
megsárgult gyékényleveleket télen felhasználhatjuk. Fontos tudnivaló: mielőtt hajtogatni kezdenénk vagy fonnánk a 
gyékényt, meg kell nedvesíteni, megszentelni mindkét  oldalát. Gyorsan puhul. - Koszorú, karkötő, nyakpánt 
készülhet belőle.  
- A befőzések ideje is a szeptemberi  hónap.  Csalamádét, paradicsomot a  szülőkkel karöltve tegyünk el.  
- Szeptember  a  talaj  előkészítésének  az  ideje  is.  Szakajtóban  vigyünk  be  búzát, meséljük el, hogyan lesz belőle 
liszt, s hogy ősszel újraültetik.  
- Régi fényképek begyűjtése a talajmegművelésről, esetleg múzeumi látogatást szervezni. A  régi  földmegmunkáló  
eszközök  és  az  emberi  erő  kihasználásának  múltjáról  mesélni. Télen megfigyelni a zöldellő búzatáblát.  
- Lisztből gyúrjunk tésztát, reszelö  segítségével készítsünk tarhonyát.  
 
Szeptember 29-ke Európa-szerte ismert pásztorünnep.  Lehet  Mihály-napot rendezni.  
A hónap végére már ki kell alakítani a pásztorélethez fűződő új kifejezéseket, fogalmakat. Kondás, kanász-kondás, 
pásztorbot, juhász, gulyás, csikósok , gyűjtsünk képeket ezekröl.  Mihály-napkor bírót kell választani. Adjunk rá 
subát, kezébe bírópálcát. A bírói  hatalom  jelképe  a  díszes  bírópálca  volt.  A  bírópálca  ötvösmunka  vagy  
faragott  fa,  amely  legtöbbször  a  bűnbeesést  szimbolizálta.  A  bírónak  mindenekfelett igazságosnak kellett 
lennie. Ezért Mihály-napon a bíró igazságot szolgáltat.  A  kisbíró  kidobolja  a  hirdetnivalót.  Otthonról hozatni  kell  
régi  fényképeket  a  témához  kapcsolódóan.  A  bíró  színe  előtt  előadják  táncukat, körjátékukat, 
versenyjátékukat. Ez utóbbinál a bíró eldönti, igazságos  volt-e a verseny, és ki a győztes. 
   

A hónap meséi  

Az őszi időszak meséi azok a mesék, amelyeknek szereplői az őszi csillagászati hónapokhoz (Mérleg, 

Skorpió, Nyílas), illetve azok keleti megfelelőihez (Sárkány, Kígyó, Ló) tartoznak, valamint a 

pásztorkodással kapcsolatos mesék..  

A mesék eleme általában az elrabolt lány motívuma. A Sárkány egyesíti magában az alvilági Kígyó, és az égi Madár, a 

sötétség és a fény, a Föld és az ég jegyeit. A Ló, a táltos paripa segíti a mese hősét, hogy világokon átrepüljön, 

reggeltől estig a Föld egyik végéből a másikba jusson. A Kígyó szerepe gyakran a segítés, ill. az átváltozás, a rossz jóra 

fordul. Ezek a szereplők jelképezik meséinkben az alsó és felső világ, a sötétség és a világosság ellentétét, harcát. 

 

o Az aranyszőrű bárány , A csillagszemű juhász , Az igazmondó juhász , Mátyás király és a juhász, A megőrizett 
juhok , A szegény ember szőlője, A megszámlálhatatlan sok juh, Kígyós Jancsi, Sárga kicsi kígyó , A kí-
gyókirály gyűrűje , A halhatatlanságra vágyó királyfi, A Fehérlófia típusú mesék, Táltos Jankó,  A szürke ló, 
Az álomlátó fiú, stb.  

 
A hónap énekei 

A juhásznak jól van dolga;  Érik a szőlő;  Ettem szőlőt most érik;  Piros alma csüng az ágon; Hull a szilva;  Kint a 
farkas, bent a bárány;  Megismerni a kanászt;  A karádi faluvégén;  Kisvárdában volt egy bolt;  Elmentem én a 
vásárba;  Éva szívem, Éva; Anyám, édesanyám, elfeslett a csizmám;  Két krajcárom volt nékem;  
 



 

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. Így volt az  

Alföldön általában szeptember 29-ke a szüret kezdő napja, Erdélyben és a  Dunántúl nagyobb részén október 15. 

Terézia napja, Kőszeg  vidékén október 21-én, Orsolya napkor, Tokaj-Hegyalján pedig október 28-ig, Simon-Juda  

napjáig kezdték meg a szüretet. 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 kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a 

szüretelőket étellel-itallal, a szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb szabású 

mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek. 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.  

     

"Kétasszonyköze” varázserejű időszak 

„Kétasszonyköze”  vagy „kétboldogasszonyköze " az elnevezése a két nagy Mária-ünnep, Nagyboldogasszony 

 (augusztus 15.) és Kisboldogasszony (szeptember 8.) közti időszaknak. 

Sok népi szokás alakult ki, amely Nagyboldogasszony  és Kisboldogasszony  közti napokhoz kötődik.  

Főként az asszonyi munkákra tartották igen alkalmasnak - vannak női munkát tiltó napok szép számmal, 

Nagyboldogasszony napja is ilyen, de a "kétboldogasszonyköze " éppen a munkák elvégzésére való. Ilyenkor ültették 

a tyúkokat, hogy az összes potenciálisan bennük lakozó tojást kiköltsék. Az ekkor tojt tojásokat külön gyűjtötték, 

mésszel beszórták, mert tapasztalatuk szerint így tovább eláll. Kedvező, szerencsés időszaknak tekintették 

gyógyfüvek, magvak gyűjtésére, de leginkább a párkeresés, eljegyzés ideje ez. Derült idejével jó szőlő- és 

gyümölcstermést jósolnak ezek a napok. 

 A „kétasszonyvarázserejű időszak, ekkor szedik a különféle varázsfüveket, cséplik a magnak való búzát, gyűjtik 

az ültetni való tojást. Az ekkor keltetett tyúkok lesznek a legjobb tojók. 

Zagyvarékason a búzát  ekkor ki kell szellőztetni, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik. 

 A képen ezerjófű látható. 

 

Őszi napéjegyenlőség  -  2014-ben szeptember  23-án  kezdődik  a  csillagászati  ősz.  Ez  az  őszi  
napéjegyenlőség  napja,  a  nappalok  hossza  egyenlő  az  éjszakák  hosszával,  egyensúlyban  van  a  sötétség és 
a világosság. 

 Ezen a napon test-lélek-szellem energiák harmóniarezgései is kiegyenlítődnek, valamint a múlt, jelen és 

jövő is összekapcsolódik bennünk. Ez az ünnep mind a számadást, mind a hálaadást jelképezi, 
ahol az elismerés és köszönetmondás nem csak másoknak, hanem magunknak is szól. Ezért befelé, önmagunkba 
fordulásunk idei apropóján azt vizsgáljuk meg, hogyan vannak jelen bennünk azok a természeti elemek és 
minőségek, amelyek folyamatos körforgásban változnak körülöttünk... 

http://netfolk.blog.hu/2013/08/22/_ketasszonykoze_varazsereju_idoszak


 

Az őszi napéjegyenlőség napjához és az azt követő időszakhoz az elmúlás, búcsúzás és a számadás 

köthető. A bölcsek hagyatéka szerint ezen időszak volt, amikor megemlékeztek őseikről-hőseikről. A fény, 

a Nap erejének, tüzének csökkenése elérte az egyensúly állapotát: a nappal és az éjszaka egyforma hosszú. 

E naptól a sötétség erői nyilvánulnak meg jobban, a külvilági tűz fogyásával a belső, befelé forduló, tűz 

nyer teret. Őseink táltosai a régi hitben élve kis kenyereket (pogácsákat) osztottak, elsősorban a szegények 

között. Érdemes nekünk is adakozónak lenni, mert a szívből, szeretetből és önzetlenül tett adomány 

százszorosan térül meg. A térben a NYUGAT pontja, a napnyugta, ahol a fény eltűnik a szemünk elől, és 

levonul az „alsó világba”. Ősz van. Az aratás ideje, a betakarításé, a szüreté. 

Amely magot tavasszal, a tavaszi napéjegyenlőségkor elvetettünk, annak gyümölcsét most learatjuk.  

Amit elindítottunk akkor, az most láthatóvá válik a külső világunkban is, a fizikai síkon. Mert ez a Föld-

energia pontja (ideje). A betakarított termést pedig elraktározzuk, a begyűjtött tapasztalatokat feldolgozzuk 

a következő 3 hónapban. 
Ez szintén igényel egy belső döntést, egy számbavételt, életünk mérlegelését, amit ezen a másik egyensúlyi 

ponton most könnyen megtehetünk. Mivel ez az időpont is a fény-sötétség, a tudatos-tudattalan világ 

egyensúlyát hordozza (a nappal hossza megegyezik az éjszakáéval), alkalmas a számvetésre. Itt azonban 

nem ültetünk, nem új dolgokat indítunk el, hanem temetünk, búcsúzunk, hiszen ez a halál, az elengedés a 

fény eltűnésének a pontja. Remek idő arra, hogy minden felesleges dolgot kiszórjunk az életünkből 

(tudatilag, és a fizikai síkon megnyilvánítva, jelezve egyaránt), hogy rendet tegyünk, hogy csak azt hagyjuk 

meg kint és bent, amire valóban szükségünk van, \amivel valóban együtt akarunk élni.  

 

 A következő 3 hónapban az elengedésünk elkezd megnyilvánulni. A természetben, az időjárásban is 

változás áll be, Szent Mihály napja az ősi napéjegyenlőség tájára esik. „Szent Mihály-nap után egyicce víz, 

két icce sár." Egy göcseji mondás szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.  

Ilyenkorra már megforr az újbor, beindul a pálinkafőzés, kezdődhet a lakodalmazás őszi időszaka. A 

Földanya ünnepe, a beérett termés, a gyümölcsök, a szüret ünnepe. Ilyenkor olyan földi javakkal ajándékoz meg 

minket a természet, melyekhez nem juthatunk hozzá az év többi részében – friss dió, mogyoró ropog a fogunk alatt, 

friss mustot iszunk, lédús szőlőt, körtét eszünk.  

Az apátfalvi öregek szerint a legény Szent Mihály napján vitte el a lánynak a jegykendőt, ha még Katalin 

napja előtt meg akartak esküdni. Ez az időjárás még alkalmat adott arra, hogy a szabadban főzzenek és 

táncoljanak, esetleg a szabadban felállított asztaloknál étkezzenek, mert a kis falusi házak nem voltak 

alkalmasak a nagy vendégsereg befogadására. 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. 

           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               Tavaszelõ 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               Őszelő hava               Szent Mihály hava 

Október   Magvető hava               Ősz hava                   Mindszent hava 

November      Enyészet hava               Őszutó hava              Szent András hava 

December  Álom hava Télelő hava                Karácsony hava 



 

 

 Magyar jelképeink 
„Egyetlen ismeret van, a többi csak  toldás: 

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”. 

Istenfa 

A legősibb magyar bálvány vagy zászló, vagy ahogy őseink nevezték: „istenfa” (az istenség jelképe, fája) egy 

meggyfa-bot volt. Ez lehetett fehér is mert szokták volt kérgét lehántani, de maradhatott kérgében is. A bot 

egyik végén a kivágott fiatal fácska tövéből képezett gömb, bunkó volt. Később ezen gömböt aranyból 

készítették. A bot a hímséget, férfit (hímtag) jelképezte. A magyarok a hímség, termékenyítő erő, az erő 

(energia), hatalom legfőbb jelképét a Napot, azaz a Napistent vagyis Magyart (Megyer, Magyarok Istene, 

Magor, Moger) ábrázolták ezen botjelképpel. Az ő jelképe volt az aranygömb is, mivel a nap valóban gömb 

alakú, amivel őseink teljesen tisztában voltak. Nálunk a gömb a termékenyítő magnak, a termő gyümölcsnek 

jelképe is volt. 

A Mag-er, Mak-ar, Mag-ar, Mag-or vagy Magy-ar név értelme: mag-erő azaz élet-erő, férfi-erő. Magnak a 

meggyfából készülő aranygombos bálványnak neve is megyer, magyar volt habár nevezték még gyombó, 

gyám és istenfa néven is. Magyar törzsbeli őseink tehát nem „zászlót” tűztek ki hanem „kitűzték a megyert”, 

„felállították a magyart”. Ezen gömbfejű istenfa azután idővel a szobor Magyar Napistent ábrázolta. Ezen 

istenfára vagyis ezen hímségi jelképre ráalkalmazták azután a nőiség jelképeit s ezek a bálványt mintegy 

fenntartotta, gyámolította. Ősnyelvünkben gyám = bot, rúd, oszlop. (A magyar törzsnél a nőiség egyik 

legköltőibb jelképe volt a gyöngyvirág. Ez volt nálunk a Földistennőnek, azaz Magyar Napisten nejének, 

vagyis Tündér Ilonának jelképe. 

Ősnyelvünkben tündér = lány, szűz. Ilona azaz il-ona pedig = élet anya.) (Tündér Ilona azaz Szűz Ilona 

azonban mint Magyar Napisten neje a Magyar Ilona nevet veszi fel, ahogy őt a csallóközi nép máig is 

nevezi.Viselte még a Boldog Ilona, Boldogasszony, Boldoganya neveket is, csakhogy ”boldog” szavunk palóc 

eredetű, míg magyar őstörzsünk nyelvén jelentett boldogot is, amiértis tehát Magyar Ilona még Boldog Ilona 

jelentéssel is bírt.) 

Nőiségi jelkép volt azonban őseinknél minden lap, lapos dolog s így a szalag is, valamint a zászlólap is. A 

gyöngyvirág és az ezt a bálványra kötöző szalag is tehát nőiségi jelképek voltak.  A piros-fehér-zöld színek a 

magyarságnak ősidőkből származó szent nemzeti színei Magyar Napisten szent fájának a meggynek virága 

fehér, levele zöld, bogyója piros s ugyanígy van ez Tündér Ilona szent virágánál is, a gyöngyvirágnál.) 

Például a besenyők színei a fekete-kék-piros voltak, a kabarokéi a kék-piros, a kunoké a fehér-kék stb. Ezen 

ősi nemzeti azaz törzsei színek képezték a nemzeti lobogók eredetét, csakhogy a mi őstörzseinknél ezen 

színeknek még mély értelme volt, holott a későbbi „nemzeti színek” már csak mondva csináltak. Eredetileg a 

megyeren vagy magyaron (vagy gyámon) három szalag volt: egy piros, egy fehér és egy zöld s ezek lecsüngő 

két-két vége hat szalagot képezett. Ez idővel úgy egyszerűsödött, hogy egy háromszínű szalag köttetett a 

megyerre; majd ezen szalagból alakult ki a lobogó vagy zászló. 

A magyar törzs megyerére tehát gyöngyvirágcsokor volt piros, fehér és zöld szalagokkal felkötve. Rúdja fehér, 

tetején aranygömbbel, aranygyöngyvirág levelekkel és ezüstszárakon csüngő, rezgő fehér üveggyöngyökkel. 

(Régi magyar süvegeken, kalapokon a gyöngyvirág rezgő gyöngyei igaz gyöngyökből képeztettek, amelyek 

vékony ezüstláncocskán csüngöttek.) 

A kereszténységben a zászló vagy lobogó rúdjának értelme, fontos jelképi mivolta feledésbe ment s a lobogó 

lett a lényeg. Őseink megyerén a Napot annak aranygömbje jelképezte. Ősmagyar szimbolika szerint a Napot a 

zászlólapra alkalmazni teljesen helytelen, mert hiszen nálunk a lobogó lapja nőnemű dolog a Nap pedig 

hímnemű.  

 

A legegyszerűbb igaz-magyar lobogó pedig olyan 

lenne mint a rajz. (Itt behelyettesítve a  Magyar 

Adorjántól származó rajz.) 

 

            A kereszténységben a zászló vagy lobogó rudjának értelme, fontos jelképi mivolta feledésbe ment s a 

lobogó lett a lényeg s ma Ti is, de tévesen, ezt tartjátok egyedül lényegesnek s így a Nap képet is, amint azt a 

fényképen látom, a lobogó lapjára alkalmaztátok (holott őseink megyerén a napot annak aranygömbje 



jelképezte). Ősmagyar szimbolika szerint a Napot a zászlólapra alkalmazni teljesen helytelen mert hiszen 

nálunk a lobogó lapja nőnemű dolog a Nap pedig hímnemű! Gondolom, hogy Ti a japán lobogó után 

indultatok, csakhogy a japán lobogó valószínűleg csak újabb csinálmány, amely az európai nemzeti lobogók 

hatása alatt jött létre, de ha ősi is, akkor is: a japánoknál a Nap nőnemű, ugyanúgy mint a germánoknál, vagyis 

a Nap náluk Amateraszu istennőben van megszemélyesítve s így a napnak a lobogó lapjára való alkalmazása 

ezzel is magyarázható. Mi azonban maradjunk csak magyar szimbolikánk mellett azért is mert ez a mienk s 

azért is mert ez a helyesebb, szebb és tökéletesebb. 

 

            Látom azt is, hogy a keresztény egyházi lobogók mintájára Ti ilyen lobogót csináltatok. Az ilyen 

lobogó típus azonban ősidőkben csak a mi palóc, jász és avar őstörzseinknél volt meg vagyis a rómaiakhoz, 

zsidókhoz is a pelazgoktól (palócok) és filiszteusoktól (jászok) származott. Tőlük származik egyébként maga a 

kereszt is. Az ilyen lobogótípus lényege is: kereszt. A függőleges része a hímség, a reá alkalmazott vízszintes 

rész pedig a nőiség. Mert őseinknél minden függőleges vagy álló dolog hímségi, minden vízszintes vagy fekvő 

dolog pedig nőiségi jelkép volt. Az avar és palóc istenfa ezen vízszintes részére került azután szintén nőiségi 

jelkép gyanánt a lebernyeg, amelyet még a rómaiak is labarum-nak neveztek (lobogó). Az ilyen istenfa vagy 

bálvány neve például a palócoknál még Bál, Bél, Pál, Bálata volt és a palócok nemzeti istenségének Pál 

istennek jelképe volt, aki azonban szintén a Nap azaz a mi Magyar-unkkal azonos személy. Palóc eredetű még 

bálvány szavunk is. Ilona földistennő neve pedig a palócoknál Villa, Vilona, Vilma, Balana, Belona, Liba, 

Libona, Livona, Levenyő, Levenye stb. alakú volt. 

 

            Őseink szimbolikáját ismervén azonnal megértjük, hogy minden karóhoz kötözött virág is egy a 

hímséget és nőiséget egyesítve ábrázoló költői jelkép volt. A férfira támaszkodó nőt illetve a nőt gyámolító 

férfit jelképezte. A kertekben ma is fényes üveggömbökkel szokták a virágkarót díszíteni. Senki sem tudja, 

hogy miért; de őseink szimbolikáját ismervén ezt is azonnal megértjük. (Magyar Adorján levele) 

 

      A CSALLÓKÖZ 
 

A Duna folyó felső részénél a térkép nagy szigeteket rajzolt be, melyeket úgy hívnak, hogy 

Csallóköz, Szigetköz és Csilizköz.  

Ezek között a legnagyobb és legszebb a Csallóköz. Harminc millió évvel ezelőtt építette magának a 

Duna, hogy legyen szárazföld, mely jó otthont adhat embernek és állatnak. Arany nap sütötte mindig 

abban az időben e tájat, s a homokja színarany volt. Szépsége miatt még a tündéreknek is megtetszett, 

mind gyakrabban látogatták az égi Fehérközből, ami a Tejút egy szigete és éppen olyan az alakja, 

mint a mi Csallóközünknek.  Ott két hely van, aminek a nevét megőrizték őseink. Az egyik csillag a 

Tündérek fordulója, a másik a Tündérek tánca. 

A tündérek közül végre sok a Csallóközben is maradt, s elnevezték Tündérországnak. Az ott élő 

emberek meg is őrizték ennek emlékét egy szép énekben, mely így szól: 

 

Tündérek érkeznek,  Fejér Közön (Tejut) jövének. 

Hozzánk leszállanak, szép leányt keresnek .... 

 

 
 

E dalt a Lapoczkás Táncz dallamára énekelték, máig is táncolják az ottani emberek. (Szabolcsi Bence 

jegyete fel a Magyar zene évszázadai című írásában.) 

 



Ezek a tündérek sok szépre és jóra tanították az ott élő magyarokat és nagyon-nagyon sokáig 

békében, boldogságban éltek. Néha jöttek idegenek is, hogy aranyat kérjenek, s kérésre kaptak is sok 

tele kosárral. Tavasszal, gyöngyvirág nyílás idején a leányok tündérruhát készítettek maguknak 

levelekből, gyöngyvirágból.  

Mindjárt meg is mutatom, hogyan kell a leveleket összefűzni, ruhácskát, vagy akár csak egy kis 

terítőt csinálni. Ha egyszer erdőben kirándultok, vagy akár otthon a kertben is meg tudjátok csinálni. 

Fiatal koromban magam is készítettem egyszer egy terítőt egy mezőn levő Szűzanya szobor alá 

Galyatetőn: 

 

Így tűztük össze a leveleket kis ág darabkákkal, s mögéjük virágot tettünk: 

  
 

                                           Ilyen az elkészült ruha. Magyar Adorján rajzai. 

Gyermekláncfűből pedig nyakláncot, karkötőt készítettünk, néha még a babáinknak is! 

 

Pártát is készítettek fehér nyírfa kérgéből, gyöngyvirág bimbókból, fehér gyöngyszemekből. 

 

Alakja és ezüst-fehér színe olyan, mint az új hold sarlója, a rajta levő gyöngyök, kerek kis 

gyöngyvirág bimbók pedig a harmatot jelentik, amit mindig a hold hoz magával: 

 

Párta 

               
 

 

Tündér Ilona kedvenc virága 
 

Nézzétek csak meg, telehold után néhány nappal az új holdat! Valóban olyan, mint a magyar leányok 

pártája! Nincs a világon még olyan leányka mint a magyar, ki a holdat és csillagokat hordja díszként 

a haja felett. Földanyánkat Tündérszép Ilonának hívták. Legkedvesebb virága a gyöngyvirág, 

melynek zöld a levele, fehér a virága, piros a bogyója, s ez a három lett a magyarok szent színe, az 

élet színei: piros, fehér, zöld. Ez a három szín van a magyar zászlón 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. 
 

És még valami fontos: Tündér Ilona jogán minden leány tündér! 
 

 


