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OKTÓBER – MINDSZENT HAVA – ŐSZHÓ – MAGVET Ő HAVA 

Őszhó - tartja a mondás az esztendő tizedik haváról. Október 23-án, a mindkorábbi sötétedés miatt, az 

„Októberi Jánosok” jelezték faluhelyen a konyhából a szobába való beköltözés idejét, az immár állandó 

esti szobavilágítás kezdetét, akármilyen drága volt is a „petró”. A meteorológusok Őszhó-ként tartják 

számon, a régi székely-magyar naptár szerint Magvető havának nevezik, eleink (az Avisura szerint) a 

Halak (Begyűjtés) hava elnevezést használták októberre, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig 

Mindszent(ek) hava, de sok száz évvel ezelőtt előfordult a „Borvető hava” elnevezés is. A Nap a Skorpió 

jegyébe lép.                  

A népi megfigyelések szerint októberben gyakori a szép idő, ezért a vénasszonyok nyaraként, újabban 

indián nyárként is említik... Hónapunk neve a latin October, „Nyolcadik” hónapnévből ered, mivelhogy a 

régi római naptárban az évkezdő márciustól számítva ez volt az év nyolcadik hónapja.  

Az október ünnepei a márciusi jeles napok tükörképei. A földműves, a halász, a hajós és a katona a 

márciustól októberig tartó nyárias időszakban volt aktív. Márciusban tolta vízre a hajóját, vette elő a 

szerszámait, fényesítette ki a fegyvereit, és októberben vontatta partra, rakta el őket, illetve olajozta meg az 

utóbbiakat, hogy a téli nedvességtől be ne rozsdásodjanak.    

Nagyszüleink életében az október nyugodtabb, mulatságokban, pihenésben, ünnepekben gazdagabb időszak 

kezdetét jelentette – hagyományosan ekkorra esett a szüret, és ekkor értek véget a pásztormunkák. Október 

borozó…Október, fázik benne az ember… Októberben már ködösek, hűvösek a reggelek, a füvet dér lepi be.  

Sokat esik az eső, fúj a szél. Megjelennek a varjak, a seregélyek. Nyílik az őszirózsa.  Érik a makk, a 

gesztenye.  Ekkor törik a kukoricát és szedik fel a zöldségféléket. Szüretelik az almát, szilvát, szőlőt, diót, 

mogyorót.Pásztorünnepek hónapja.                  

 

A pásztor lehetett juhász, ő a juhokkal foglalkozott, lehetett kondás, ő a disznókra vigyázott, a csikós 

gondjaira a lovakat bízták, a gulyás vagy csordás pedig a marhákat gondozta (a csordás naponta hajtotta ki a 

faluból a jószágot, a gulyás pedig tavasszal elment, és csak ősszel tért vissza. Az ősz egyébként is az 

ismerkedésre, mulatságra alkalmas összejövetelek időszaka volt – bár sok ezek közül alapvetően a munkáról 

szólt. A földeken egyre kevesebb volt a tennivaló, elsősorban a házaknál akadt munka: kukorica- vagy 

tollfosztás közben remekül lehetett énekelni, mesét mondani, maskarás tréfás játékokat játszani, egy-egy 

nagyobb adag munka elvégzését tánccal megünnepelni  Ezt a Mihály-naptól (szeptember 29) adventig tartó 

időszakot nevezték kisfarsangnak, ilyenkor sok kézfogót, esküvőt is tartottak.  

Leodegár, hogyha lombhullató, 

Örülj! a jövő év páratlan jó. 

Orsolyakor takarítsd be káposztádat.  

Simon, Juda  hóval tömi tele szádat.  

Ha megdurvul a nyúl szőre, siess fáért az erdőbe 
( népi mondóka) 

 

 
Jön az ősz. Jön már az ismerős százlábú, deres ősz.  

Sepreget, kotorász, meg-megáll, lombot ráz, krumplit ás, szüretel..Sóhajtoz nagyokat, s harapja, 

kurtítja a hosszú napokat., / Kányádi Sándor  

 

                   

 

Tövist virágzik az idő, mázsás ködöt a levegő, 

légüres bánatok lebegnek, szállanak, zuhannak, leesnek.  

Avar hullámzik, bokámat nyaldossa, szívemig fölárad 

 - ősz, te szilaj, te szomorú, 

kegyelmes szívbéli háború, add, hogy a szemem szép  

tágra, kerekedjék a világra, s legyen a szavam  

oly könnyű s oly éles, mint a tavaszi fű.  
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Jeles napok októberben 

Október 1.    Leodegár napja: Az őszi lombhullás megkezdésének ideje. 

Október 4.   Ferenc (Assisi szent Ferenc) napja: Göcsejben a vetésre legalkalmasabb hétnek az 

    ún. ferenchetet tartották. Vásárosmiskén pedig ez a nap volt a szüret kezdete. Előtte 

    kanászostorral durrogtattak a hegyen a gonosz, rossz szellemek elűzésére. A Mura-

    vidéki és szlavóniai földművesek a Ferenc-nap körüli hetet búzahétnek nevezik. A 

    gazdasszonyok nyírfaágat tettek a fészekbe, ha ilyenkor ültettek kotlóst, hogy a  

    csirkék el ne pusztuljanak. Úgy vélték, a nyírfaág mindaddig, amíg ki nem kelnek a 

    csirkék, megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól. A Dunántúlon és az Alföldön is 

    sokfelé a búzavetés kezdetét , és ezt a dátumot a háziasszonyok is számon tartották. A 

    vetés napján, hogy majd jól teremjen a mag, nem sütöttek kenyeret, ám ha még kotlós 

    ültetésre szánták magukat, nyírfaágat tettek a tyúk fészkébe, ami a hiedelmük szerint 

    megvédte a tojásból kikelő csibéket a gonosz hatalmától.  

    1182-ben született Giovanni Bernardore, aki később Assisi Szent Ferenc néven vált 

    ismertté a keresztény egy-házban. Az eleinte könnyelmű életű, jómódú fiatalember 

    egy súlyos betegségből felgyógyulva teljesen megváltozott, és minden idejét betegek 

    ápolására, nyomorultak gyámolítására fordította. Pénzt koldult és apja üzletében azért 

    dolgozott, hogy egy romba dőlt kis Mária kápolnát helyreállítson. Később eladta 

    minden örökölt vagyonát, és bűnbánást hirdetve bejárta az egész országot. Assisi 

    Szent Ferenc emléknapja a néphagyományban a szüret kezdetét is jelentette. 

 

Október 6.             Aradi vértanúk napja – nemzeti gyásznap 

          Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári 

 haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12  

 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a 

 nemzet vértanúja lett: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 

 Knézich Károly, Lahner György, Lázár  Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly,  

 Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey  Károly.   

            Pesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt, akit csak 

           1870. június 9-én temethettek el nyilvános tiszteletadással mauzóleumában.  

            Kivégzésének helyén 1926-ban avatták fel az örökmécsest. A kormány 2001-ben 

            ezt a napot nemzeti gyásznappá nyilvánította. 

 

Október 8.   Magyarok Nagyasszonya ünnepe: Ismét Máriát ünnepeljük. Mária országa vagyunk, 

    Mivel Szent István király Őrá bízta népünket, Boldogasszony. Az Istent szülő Szűz 

    Mária hazánk örökös királynő asszonya. Ha „Patrona Hungariae” szobrot látsz, a 

    Szűzanya fején a tizenkét csillagból álló korona helyett a magyar Szent Korona van, 

    kezébe az országalma és jogar kerül, lába alatt a félhold pedig azt jelenti, hogy Ő a 

    Holdanya, Ő a mi égi királynőnk. 

Október 9.   Dénes napja: A régi szüreti szokásaink a magyar közösségi élet   

    legkiemelkedőbb ünnepei voltak. Ilyenkor az egész évi mezei munka sikerén, a  

    betakarításon érzett öröm is mámoros kifejezésre jutott. Valamikor a szüret  

    időszakára még a törvénykezés is szünetelt, és a diákok is vakációt kaptak.  

    Sokfelé zeneszó, mozsarak durrogtatása jelezte a nagy eseményt. A gazdát a  

    szüret végén díszes szőlőkoszorúval köszöntötték, amire természetesen a  

    birkagulyásos lakoma, meg a bál következett. 

    Véletlen-e, vagy nem, ám tény és való, hogy október havára, történetesen  

    kilencedikére esik a Dénesek neve napja. Szófejtő nyelvészeink   

    megállapították, hogy a közkedvelt és elmagyarosodott utónév tulajdonképpen  

    görög eredetű, sőt mi több: a bor és a mámor istenének, Dionüszosznak a nevét  

    rejti. Mindenesetre a népi kalendárium a szüret-idő e jeles napját inkább az  

    időjósok figyelmébe ajánlja, merthogy a mártír püspök, Dénes névünnepe  

    „megmutatja” a telet, ugyanis, ha északról fú a szél, és tiszta az ég, és a   

    csillagok is tündökölve ragyognak: szigorú, kemény tél várható. Ha viszont  

    napnyugat felől fú a szél, és az ég egy kissé felhős, akkor enyhe tél, korai  

    tavasz és bő termés lesz a jövő évben. 
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Október 15.    Teréz napja: Hajdanában a legtöbb borvidékünkön ekkor kezdődött a szüret. A 

    nehéz, de örömteli munka nyitányát, a „szőlőhegy felszabadítását” sokfelé  

    durrogó mozsarak és falusi kikiáltók hirdették. A szedőlányok görbe kést, kacort, vagy 

    szőlőollót ragadtak és csoportosan énekelve indultak a tarkálló tőkesorok közé.  

    Mögöttük a jókedvű férfinép öntötte puttonyba a kövér  fürtöket. 

    Asszonyi dologtiltó nap volt. Tartózkodtak a nagyobb házi munkáktól: ilyenkor a 

    nőknek tilos volt mosni, kenyeret sütni, mert a néphit szerint mindez nagy bajt,  

    veszedelmet hozhat a házra és a lakóira. Századunk praktikus, ám sokkal prózaibb 

    hagyománya, hogy Teréz napjával kezdődik a hivatalos fűtési szezon.  

    Gazdag spanyol család gyermekeként született az ó-kasztíliai Avilában 1515-ben 

    Teresa, aki szülei akarata ellenére tizennyolc évesen karmelita kolostorba vonult. 

    1562-ben IV.Pius pápa felhatalmazására a karmelita rend női ágának   

    megreformálásához fogott, majd a szigorú rendszabályok alapján működő első avilai 

    kolostor főnöknője lett. Tizenhat női, és tizenöt férfi szerzetesrendet alapított. Egyházi 

    elöljárói tanácsára számos könyvet irt a misztikus teológia témakörében, amelyeket 

    több nyelvre lefordítottak.  Avilai Szent Teréz napja - a katolikus egyház egyik  

    legnagyobb női szentjének a tiszteletére - főként a délvidéki magyarság körében. 

 

Töltsd teli pajtás, poharad, poharad, míg ki nem ázik a fogad, a fogad  
Refr: Így jár aki mindig bort iszik, míg a temetőbe nem 

viszik!      

      

     

 Eltemették az öreget, öreget, melléje tették az 

üveget, üveget,  

Refr: Így jár aki……  

Ha a temetőbe kiviszik, Isten uccse többet nem iszik!

Október 16.    Gál napja:  Halászó vidékeken Gál napján tartják az utolsó nagy halászatot,  

    mert utána a halak a folyómeder mélyére ássák magukat, halat fogni már nem lehet.  
    Afféle határnapnak számított a földművelésben. Minthogy rendszerint ekkorra 

    érett be a makk, a bakonyi falvakban - meg másutt is - ekkor csapták ki ingyen 

    hizlalásra a disznókat a tölgyesekbe. A nálunk is népszerű, középkori bencés 

    szerzetes névünnepének időjárásából már a következő nyárra jósoltak a népi 

    megfigyelők: „Ha megizzad a szent úr - állította a rigmus -, és nem köll néki 

    ködmön, esztendőre szárazságtól pörkölődik mindön”. 

    Gál napja a paraszti életben a szántásnak és az őszi búza vetésének is az ideje, 

    de érdekes hagyomány terjedt el a középkorban az ír származású bencés-rendi 

    szerzetes névnapjához kapcsolódva: a könyvtáráról és iskolájáról híressé vált 

    Szent Gallen kolostorának alapítója a deákok egyik védőszentje lett, és mivel 

    neve a latin gallus, azaz kakas szóval egyezik, neve napján „kakas-ünnepeket” 

    (kakasviadalt, kakas-sütést, kakaskirály-választást) rendezett a diákság. 

Október 18.   Lukács napja: A gesztenyeszüret napjaként tartják számon. Ekkor van a pécsváradi 

    leányvásár is. 

Október 20.   Vendel napja: A jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentjükként tisztelték Szent 

    Vendelt. Szobrokat állítottak számára, melyeken pásztoröltözetben ábrázolják, lábánál 

    kutyával és báránnyal. Ha állatvész ütött ki, azt mondták, hogy Vendel viszi az  

    állatokat. E napon nem fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották (Szabadfalvi). A 

    Tápió vidékén az állattartó és juhtartó gazdák ünnepe volt Vendel-nap. Nagykátán a 

    hagyomány szerint: „Vendelke a juhászok pártfogója, őrzi a határt.” A falu  szélén 

    vagy a legelők közelében állították fel a szobrát (Gulyás É.). Vendel a pásztorok 

    ünnepe a Csallóközben is. Dudaszó mellett mulatoztak ezen a napon. A  Hortobágy 

    vidékén a pásztorcsaládokban gyakori volt a Vendel név. Vendel-napi miséről 

    szentelt vizet vittek haza, amit a jószágok ivóvizébe öntöttek, védekezvén a 

    bekövetkező bajok ellen. „Vendelke a juhászok pártfogója, őrzi a határt.” 
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    Vendel napja. Szent Vendel a legenda szerint a 7. században élt ír királyfi volt, aki 

    remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, ahol annak nyáját ellenőrizte, ezért a 

    jószágtartó gazdák és pásztorok védőszentjükként tisztelték. Emiatt mondták azt, ha 

    állatvész ütött ki, hogy Vendel viszi az állatokat. Sokfelé e napon a templomból  

    körmenettel vonultak Szent Vendel szobrához. Kultusza viszonylag újkeletű, a  

    XVIII. század során alakult ki. E napon nem fogták be az állatokat és vásárra sem 

    vitték őket, nehogy Vendel elvigye az állatokat, azaz valamilyen fertőző betegség üsse 

    fel a fejét a nyájban.  

 

Október 21.    Orsolya napja: A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, hogyha Orsolya-napkor 

    szép az idő, akkor karácsonyig meg is marad. Szlavóniában Orsolya-napkor  

    takarították be a káposztát. Orsolya időjárása a téli időjárás jelzője. Amilyen idő van 

    ilyenkor, olyan lesz a tél. A Somló-vidéken Orsolya-nap volt a szüretkezdés  

    hagyományos ideje. Szüretkezdő nap a Somló-vidéken. Időjárásjósló nap is, azt  

    tartották, ha szép az idő, karácsonyig enyhe marad. Roppant népszerű név volt nálunk 

    hajdanában. Ha hideg volt az idő, a szőlőszedők a mezsgyén rakott tűznél melengették 

    elgémberedett ujjaikat, a szőlőtaposók meg forralt bort kaptak. 

Október 23.    János napja: a lámpagyújtás napja. Ekkor már az este hamar leszáll, így a munkákhoz 

    lámpát kell gyújtani. 

Október 23. - Az 1956-os forradalomra emlékezünk ezen a napon 

Az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 

eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, 

és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen, 

november 11-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés még aznap éjjel fegyveres 

felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához vezetett. November első napjaiban az új 

kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval, a szovjet csapatok teljes 

kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A 

szovjet csapatok november 4-én, hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország 

ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott 

hősi szabadságharca így végül elbukott. A harcokban 2652 magyar és 720 szovjet 

állampolgár esett el. A forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar 

hagyta el az országot, nyugatra menekülve. 1957. januártól a forradalom résztvevőit 

tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A forradalom leverését követő 

évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni. 

 

Október 26.    Dömötör napja:  Dömötör, azaz Szent Demeter napja, október 26-a, a pásztorok, 

    mindenek előtt a juhászok zárszámadó vigadalma volt. Ekkor számoltak el a  

    gazdáknak a rájuk bízott falkával, és ekkor szerződtek a következő évadra. A napot 

    juhászújévként, nevezetes bálját juhászbál,  juhásztor, juhbál, juhdérmációnés  

    Dömötörözés néven emlegették. 

  „Eljött immár Dömötör, számadásnak napja. Pásztorokra figyel mostan a falunak apraja és nagyja. 

  Juhászbálban a legjobban vajon melyik ropja? Juhászkirály koronáját majd melyikük kapja?” 

    Különösen nagy ünnepségek voltak Szegeden, ahol a belvárosi templom védszentjét 

    is ünnepelték ezúttal. A juhászok a plébánia udvarán főzték a birkapaprikást, a  
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    juhásznék rétest és bélest tálaltak (Bálint S.). Különösen híresek voltak az alföldi 

    Dömötörözők több napon át tartó ünnepségei. Szegeden a tanyai pásztorok zászló alatt 

    vonultak fel a Dömötör-templom búcsújába, ahol a mise utáni bürgepaprikás -  

    lakomán ott voltak a város vezető emberei, és a csábító dudaszóra olykor bizony 

    táncra  perdültek még a tisztelendő urak is. Gyakran az egész    

    hét  ráment, amit dömötörhétnek mondtak (Bálint S.). A Vendel- és Dömötör-napi 

    ünnepségek már a századfordulótól vesztettek jelentőségükből, s ezzel Szent Mihály-

    nap szerepe növekedett meg. Az elmúlt évtizedekben Kunmadarason és   

    Hajdúszoboszlón Szent  Dömötör napján állatvásárok voltak (Barna). 

    Ha ilyenkor - 26-a táján - a nyájat terelő juhászt a fagyos szelű Dömötör  

    „táncoltatta”, abból a tapasztalt pásztorok kemény telet jósoltak. Zentán és környékén 

    emlegetik a „Dömötör juhászt  táncoltat” szólást azzal a magyarázattal, hogy ilyenkor 

    már nem kedvez az időjárás a kinttartózkodásra. A Dömötör napjához is fűződik 

    szólás: „Neki minden nap Dömötör napja vagyon”, azaz  bizonytalan a sorsa, de azt is 

    jelenti, hogy részeg. „Dömötör juhászt táncoltat” – tartják Nádudvaron, azaz egyszerre 

    utal a szólás a mulatságra és az esetleges hiány  miatt „megtáncoltatott” juhászra. 

    Turán úgy hitték, hogy a Vasas Szent Péter napján kiűzött  patkányok Dömötör napján 

    hagyják el a házat. 

Október  28.    Simon, Júdás napja:  A bibliai két apostol közös névünnepét így foglalta rímbe a 

    régi parasztregula: „Megérkezett Simon, Júdás, jaj neked már pőre gatyás.”  

    Régen Hegyalján ekkor kezdődött a szüret, biztatásul pedig az októbervég  

    didergős munkájához ez a rigmus járta: „Rég felírta Noé Tokaj hegyormára,  

        hegyaljai kapás várj Simon- Júdára.” 

    A két tanítvány emléknapja nem csak szüretkezdőként vált ismertté a   

    néphagyományban, mert Baranyában időjósló napként tartották számon, ami a  

    hideg ősz beköszöntését jelentette. Horgoson, Zentán a juhászok elszámoltatásának 

    napja volt. Az időjárás viszonylatában azt tartották, ha ettől a naptól kezdve Márton 

    napig (november 11) szép az idő, jó jövő évi termés várható. Amennyiben szép  

               idő van e napon, akkor jó termésre van kilátás a következő évben. 

    Baranya falvaiban a Simon-Júdás-napi hidegre utalnak a rigmusok: 

Eljön a Simon, Júdás  

Dideregve fázik a gulyás. 

 

 Eljön a Simon, Júdás 

Dideregve fázik a gatyás.      (Penavin) 

 

Mögérkezett Simon Júdás .  

Jaj mán néköd pőregatyás.(Bálint S.)  

 

Rég felírta Noé Tokaj hegyormára, 

Hegyaljai kapás várj Simon-Júdásra. 

 

Akár haszon, akár kár, 

Simon-Júda a határ.

 

Október 31.    Farkas napja: (gyümölcs) faültetésre jó nap. A faültetés az élet folytonosságát 

    szimbolizálja. 

 Az erdő fohásza  

Vándor, ki elhaladsz mellettem  

hallgasd a kérésem.  

Én vagyok tűzhelyed melege  

Hideg téli éjszakákon,  

Én vagyok tornácod barátságos fedele,  

melynek árnyékába menekülsz a tűző nap  

elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat.  

Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja  

Én vagyok asztalod lapja,  

Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,  

A deszka, amelyből csónakodat építed.  

Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája,  

koporsód fedele.  

Vándor, ki elhaladsz mellettem,  

ne emelj rám kezet!  

Ne bánts! 
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Októberben  születtek 

Lahner György  - honvéd tábornok, aradi vértanú 1795.okt.6. 

 

Xántus János - magyar író, természetkutató, néprajztudós  1825.okt.5. 

Pázmány Péter – hittudós, író, esztergomi érsek 1570.okt.4. 

Deák Ferenc – államférfi, politikus, „a haza bölcse” 1803.okt.17. 

Balassi Bálint – költő, végvári vitéz 1554.okt.20. 

Krúdy Gyula – író 1878.okt.21. 

Liszt Ferenc – zeneszerző, zongoraművész 1811.okt.22. 

 Gróf Bethlen István – Magyarország miniszterelnöke  1874.okt. 8. 

Tormay Cécile – írónő  1875.okt. 8. 

Varga Domokos - Kossuth-díjas magyar író, újságíró, erdőmérnök  1922.okt.8 

Pege Aladár -  Liszt- és Kossuth-díjas dzsessz-zenész 1939.okt. 8 

 

Flór Ferenc - 1848-ban az orvosi kar vezetője, a „legmagyarabb magyar orvos”  1809.okt.10 

Prohászka Ottokár -  püspök, író, az MTA tagja 1858.okt.10 

Kittenberger Kálmán - vadász, Afrika-kutató, útirajzíró 1881.okt.10 

Nagysándor József -  honvéd tábornok, aradi vértanú 1804.okt.17 

Kulcsár Győző -  a Nemzet Sportolója, négyszeres olimpiai bajnok vívó 1940.okt.17 

Kazinczy Lajos -  honvéd ezredes, aradi vértanú 1820.okt.20 

Lázár Vilmos - honvéd ezredes, aradi vértanú 1817.okt.24 

Orlai Petrich Soma - magyar festőművész 1822.okt.22 

 

Népi megfigyelések:   

 Szokás volt ezen a héten kanászostorral durrogtatni a hegyen a gonosz szellemek elűzésére. 

Az e napon ültetett kotlós alá nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy ezzel megvédjék őket az ártó, gonosz 

hatalmaktól, míg a csirkék ki nem kelnek. 

- ha októberben a hónap elején sok csillag esik, úgy szép idő lesz. 

- az októberi zivatar szeszélyes telet jelent. 

- sok októberi eső, termékeny eső, vagy sok októberi eső, sok decemberi szél. 

- ha meleg október hónapja, hideg lesz a február. 

- ha októberben fagy és szél van, úgy január hónapja enyhe lesz.             

A mindkorábbi sötétedés miatt "Októberi Jánosok" jelezték az állandó esti szobavilágítás kezdetét. 

     Mit jövendöl a 100 éves naptár? 

Langyos idő várható, ha a fák ősszel másodszor virágozni kezdenek, ha Szent Mihály körül gubacsok üresek 

vagy vizenyősek, ha a madarak ősszel soványak, ha Szent Mihály körül sok eső esik s a szelek délről vagy 

nyugatról fújnak. Amennyiben szép idő van e napon, akkor jó termésre van kilátás a következő évben. Ha 

ökörnyál úszik a levegőben, vagy a fák másodszor virágzanak, az a hosszú, szép ősz ígérete. Ami ilyenkor 

nem hull le esőnek, leesik a télen hónak.„Minél nagyobbat túr a vakond ősszel, annál hidegebb lesz télen.”
   

      A hónap tevékenységei                         

A szüret a parasztgazdaságban nagyon fontos esemény. Általában a falubéli gazdák segítettek egymás 

szőlőjében a szüretelésnél, illetve bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket megvendégelte, 

annak befejeztével pedig szüreti bálokat is tartottak. Szokásban voltak bizonyos szüreti mulatságok is, 

természetesen a munkák utolsó napján az ún. végzéskor. Ilyen tréfás szokás volt az uraság megkötözése, 

szüreti koszorú készítése (mint aratáskor az aratókoszorú), a gazda köszöntése tréfás versekkel, a legjobb 

szedők megajándékozása. A szüreti felvonulásokon gyakori az ún. baksus figura (Bacchus görög boristen 

nevéből), egy hordón ülő bábu, kezében poharat, lopótököt tartva. 

 Vőfély rigmusok a borról: 

 

͈Mikor Noé apánk Isten parancsára,  

A vízözön elől elfutott a bárkában,  

Állatból, növényből magával egyet vitt,  

Hogy ne nélkülözzön a vész után semmit.  

Ám, legbölcsebben mégiscsak azt tette,  

Hogy a szőlőtőkét ki nem felejtette.  

Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük,  

Amelyből erőnket, s kedvünket szerezzük.  

Rajta hát vendégeim, töltsük a pohárba,  

Igyunk Noé apánk emlékére máma!  

Hogy ma szőlő terem, neki legyen hála,  

Neki köszönhető szívünk vigassága.  

Igyunk rája!" 
Nagy Ferenc győrszemerei gyűjté
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Népdalokban: szőlőőrzők, párválasztók, szüretelők és kézfogók őrzik a régi közösségi élet képeit. 

    Töltsd teli pajtás, poharad, poharad, míg ki nem ázik a fogad, a fogad  

     Refr: Így jár aki mindig bort iszik, míg a temetőbe nem viszik! 

    Eltemették az öreget, öreget, melléje tették az üveget, üveget,   

     Refr: Így jár  aki……  

    Ha a temetőbe kiviszik, Isten uccse többet nem iszik! 

Ma is egy olyan ünnep, amit kötelességünk továbbvinni. Azt gondolom, hogy a saját verejtékünkkel 

megdolgozott munka gyümölcsénél nincs jobb és ezt kicsi és nagy is tapasztalja!  

Források:www.folkradio.hu,   www.kincskeresomuhely.hu,   www.palfalva.hu,     www.bor-neked.hu 

 

Megforrt már az újbor, ihatunk jó komám! 

  Félre vizes kancsó – van helyette bor, ám! 

  Szőlőt megkapáltuk, nem volt ok panaszra. 

  Erőt nem sajnáltuk, de megvolt a haszna. 

  Emlegettük sokat, szüretnek a nevét, 

  Mostan vigadozva, igyuk meg a levét. 

 

Minden bajainkat, tegyük mostan félre! 

  Felejtsük gondunkat, nem kell az már télre. 

  Tavaszkor befognak, tőkét kell kapálnunk. 

  Most igyuk meg azt ‘mit, akkor megszolgálunk. 

  Ne epeszd magadat, hisz hordónk már tele, 

  Pokolba a bajjal! Ne gondoljál vele! 

Kukoricafosztó 

Őszi társasmunka a kukoricafosztás. A kukoricafosztó elnevezései a magyar nyelvterületen változatosak. 

Nevezték tengerihántónak, a nyelvterület keleti részén máléfejtőnek, a székelyeknél bontónak. A 

résztvevőket általában meghívták, de például a Bácskában a kapura tűzött zöld gally jelezte, hogy abban a 

házban kukoricafosztás lesz.           

 A szatmári kukoricafosztás rövid leírásában utalás történik az ekkor is szokásos maszkos játékra: 
„Nevetséges bohóckodás adja magát elő a »máléhántás« idején, midőn a házba gyűlt tömeg közé egypár bukfencz 

vettetik; kik suskával bő öltönyeiket roppant vastagságúra tömték, s mázos arczokkal amazok rettegő hüledezésére 

előgurulnak” (Réső Ensel 1867: 250).                    

Századfordulói adat szerint: „Szokásos Szegeden az udvarok közepére garmadába hordott kukoricát 

muzsika- vagy cimbalomszó mellett fosztani, amint itt a »kukoricahántást« nevezik. Alkonyatkor felhangzik 

a muzsika vagy cimbalomszó, egyik-másik udvaron s a csapatostól jövő lányok, legények letelepszenek a 

garmada köré s elkezdenek víg nótázás közben fosztani. Egy-egy rakás megfosztása után táncraperdülnek, 

majd fosztanak tovább. Közben-közben főtt vagy sült kukoricát, olykor jó zsíros pogácsát meg borral tele 

kulacsot hordanak szét köztük. Ha sok a kukoricafosztó a víg muzsikaszó mellett hamarabb készen vannak a 

nagy garmada megfosztásával, aztán 

Uccu rajta uccu cu! Félre gondok, félre bú! 

felhangzik a táncszó és táncolnak hajnal hasadtáig” (Kovács J. 1901: 321).   

 Századunkban is még sokáig dívat volt a kukoricafosztás. A Bódva vidékén hívás nélkül mentek, ha 

meghallották, hogy valahol kukoricafosztás van. Nóta és tréfálkozás mellett dolgoztak. A háziaktól főtt 

kukoricát kaptak, és üszögös kukoricával kenegették tréfából egymást.               

Kalotaszegen a máléhántást októberben kezdték. A század elején még elevenen élt a mesélés, különösen 

Ketesden. A legények üszkös kukoricával bekocsmolták, becsumázták, beüszkölték a lányokat. Aki piros 

kukoricacsövet talált, mehetett lefeküdni. Inaktelkén azt játszották, hogy a kukoricahajat egymás fejére 

tették: A pap házán gólyafészek, minden  ember látja, csak a vak nem látja, az is kukucskálja! (Vasas–Salamon 1986: 159) 

 Ilyenkor mindenki a fejéhez kapott, hogy nem az ő fején van-e. A háziasszony szilvát, almát, diót, 

főtt kukoricát, sült tököt adott a segítőknek.Munkaserkentő játék volt a faluhántás: minden egyes 

kukoricacsőnél sorban kikiáltották a falu lakóit. Ha hiányos szemű kukoricát találtak: „anyósodnak annyi 

foga legyen” – kiáltották (Vasas–Salamon 1986: 158).        

 A kalotaszegi Nyárszón főleg a legények mentek a lányos házakhoz megkérdezni, hogy „kell-e 

hántó?” A kukoricát a szoba tükör felé eső részében fejtették. Főtt csöves kukoricával és mézes kukoricával 

kínálták a segítőket. A lányok arcát a legények tréfából itt is üszkös kukoricával kenegették. A tengeri 

héjában meghengergették egymást a lányok, a piros csöveket pedig elkapkodták a legények, s azt csókkal 

kellett kiváltani. Turán a kukoricafosztóba rokonokat, jó barátokat hívtak meg. Jó időben az udvaron, esőben 

a konyhában, fészerben fosztottak. Szilvával, süteménnyel, itallal kínálták a segítőket. Énekeltek, 

beszélgettek. 

http://www.folkradio.hu/
http://www.kincskeresomuhely.hu/
http://www.palfalva.hu/
http://www.bor-neked.hu/


8 

 A nagykőrösi tanyavilágban a két világháború között, kismértékben még utána is a fiatalok egyik 

legfontosabb szórakozási alkalma volt a kukoricafosztás. Nagylányok és legények mehettek oda. A jó 

énekest felültették a rakás tetejére, neki nem kellett egész este dolgozni. A fosztásért a háziaktól vacsorát, 

kalácsot, szőlőt, főtt kukoricát kaptak. Fosztásdíjba csinálták a butykost: 12–13 vagy dupla mennyiségű 

kukoricából a csöveket a hajánál fogva összefonták demizson alakúra, amelyet odahaza megőriztek, s végül 

a tyúkokkal etették meg. Ilyeneket ma is készítenek fosztások, kukoricatörés alkalmával.  

Kukoricafosztás alkalmával játszott dramatikus játék az iklányberényi tinóvásár-jelenet. Egy legény 

fejmagasságban botot tartott, arra cserépfazekat vagy edényt tettek, a játékost pokróccal letakarták. A 

kukoricafosztóban eladásra kínálták. A jelenlévők alkudoztak az állatra, de nem tudtak megegyezni. Végül a 

„gazda” fejbe ütötte a jószágát, az elesett, majd azután felkelt és mentek tovább a másik helyre (Ujváry). 

 Nádudvaron csürhét jártak. Egy legény alakította a kondást, a többiek alkalmas pillanatban 

megrohanták a kukoricát. A lányok csövekkel dobálták a maskurásokat, akik arra törekedtek, hogy a 

kukoricahéjon meghempergethessék, megölelhessék a lányokat. 

Gasztronómiai ajánlat: 

Sütőtök krémleves, tökfőzelék húspogácsával, tökös-mákos rétes, egyéb tökből készült ételek. 

OKT. Népszokás:   Időjelző:   

1. Kisfarsang. Gumós termések vermelése. Szüret 

kezdete Délvidéken. Időjelző, dolognap 
Vadlibák, ha nem készülnek, hosszú őszre 

rendezkedtek. 

2. Kisfarsang. Leányvásár. Legények bandázása, próba és 

beavatás. Kerti vetőnap. 

Kertművelés ideje, spenótvetés véghete. Kerted 

földjét ássad fel, ágyasokat rendezd el! 

3. Kisfarsang. Istállók és ólak takarítása. Állatok 

tisztogatása, gyógyítása. 

Viharos szél telet hozza, márciusig itt is tartja. 

 

4. Kisfarsang. Gyógyfűgyűjtés. Vetőhét kezdete. Gonosz 

űzése durrogtatással. Termésjelző és védőnap. 

Ferenc napon vetett búza, bő terméssel meghá-

lálja. Nyírfa ágát most kitűzzed, ártó erőt így 

elűzzed! 

5. Kisfarsang. Hagyma, fokhagyma, torma és áttelelő 

zöldségek vetése. Termésjelző nap. 

Októbernek eleje, diószüret legvége. 

6. Kisfarsang. Leánykérések, háztűznézések, hozomány-

alkuk kezdete. Szerelmi varázsló, férjjósló este. 

Figyelj vénlány éjfélkor, jelet kapsz majd 

párodról. Szegény lesz – ha hideget. Gazdag lesz – 

ha meleget. De ha a jel nem tetszik, Köss egy 

legényt szüretig! 

7. Kisfarsang. Legényfogó. Lányok bandázása, befoga-

dások és beavatások. Őszi vetészáró dolognap. 

Vendégváró:  Diós kalács, almáslepény, ezt 

kínáljad, ha jön a legény. Ajánló: Őszi vetés 

végét járja, készüljél az elmúlásra! Szerszámokat 

takarítsad, vetőmagot válogassad! 

8. Kisfarsang. Leánykérések és háztűznézések. Elő-

szüreti bor kóstolása. Termésjelző nap. 

Ha Sarolta, nem volt esős – mogyoró, úgy bőven 

termős. Jobb mielőbb begyűjteni – madaraktól 

megmenteni. 

9. Kisfarsang. Kunsági és jászsági szőlőszüret ideje. 

Aszalás, mustkészítés.Időjelző nap. 

Ha északról fú a szél, hideg télre készüljél! Tiszta 

ege, ha csillagos – kemény lészen és ropogós.Ha 

nyugatról fú a szél, enyhe télre készüljél!Ha felhő 

is száll az égen – bő termés lesz jövő évben. 

10. Kisfarsang. Nagyvásár. Gyümölcs, szőlő, must és 

törköly felvásárlása.  Vetés- és időjelző nap. 

Kisfarsang. Nagyvásár. Gyümölcs, szőlő, must és 

törköly felvásárlása. Vetésjelző: Most éri meg 

mákot vetni, így nyárra már be tud érni. 

11. Kisfarsang. Vetőhét vége. Felszerelések tisztítása, 

tavaszi munkákhoz. Gyógyító és rontásűző nap. 

Javast, kenőt felkeressed,jómagadat megnézessed! 

Bajaidat kúráltassad borral, mézzel megháláljad! 

12. Kisfarsang. Szőlőszüret kezdete Őrségben és 

Alpokalján.  Termésjelző. 

Termésjelző: Sütőtök, uborka, répa és káposzta, 

 ‘ki már begyűjtötte – télre jól elrakta. 

13. Kisfarsang. Alma és körteszüret. Aszalás. Befőtt, 

lekvár bor és cefre készítése. Termésjelző. 

Időjelző: Késő alma, téli körte, tovább nem vár a 

szedésre. 

14. Kisfarsang. Lovak és lovasok felkészülésének kezdete 

a szüretzáró felvonulásra. Idő- és termésjelző. 

 

Ha már lehullt fák levele, jó termésnek csábos 

jele. Lovad lábát jól ellássad! Szőrét, sebét 

leápoljad! Kantárt, nyerget viaszoljad; díszt,  

sallangot kipucoljad! Lovon határt körbejárjad; 

hagy lássák meg, milyen társad! 

15. Kisfarsang. Kanizsai nagyvásár hete. Szüret kezdete 

Dunántúlon és Mátraalján. 

Mosási, kenyérsütési tilalom. Asszonyi dologtiltó 

nap. 

16. Kisfarsang. Vásárhelyi nagyvásár. Halász-, vadásznap. Gál napjától hideg lesz – makk, ha beért, nagy tél 
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Szüret kezdete Erdélyben. Idő- és termésjósló, 

dolognap. 

lesz.Tiszta éjjel menjék ki – csillaghullást 

számlálni! 

Csízió: Gáltól lehet makkoltatni, disznót télre 

felhizlalni.Halat most kell lehalászni, őszi vetést 

befejezni. 

17. Kisfarsang. Erdei gyümölcsök szedése. Aszalás, 

lekvárfőzés. Idő- és termésjósló nap. 

Termésjelző: Ha a dér már csipkelődő – kökény, 

csipke is szedhető.Ha még egyszer látod fagyát – 

szedj berkenyét, galagonyát. 

18. Kisfarsang. Nagyvásár. Mészárosok félünnepe. Szüret 

kezdete Hegyalján.Gyógyfűgyűjtő és időjelző nap. 

Lukács, hogyha ragyogó – telünk lészen locsogó. 

19. Kisfarsang. Szüreti mulatságra készülődés. Fogatszem-

lék és búcsúhét kezdete. Időjelző nap. 

Ha nem hullt még fák levele, hideg télnek nem jó 

jele. Fogatszemle:Szekeredet javíttassad!  

Sérült fáját kipótoljad! Hámot, gyeplőt takarítsad.  

Fémet, szíjat csinosítsad! Fogatodat jól díszítsed, 

becsülésed ne veszítsed! 

20. Kisfarsang. Állatbehajtás, számadás. Állatvásár, 

pásztorünnep. Időjósló nap. 

Intelem: Vendel – pásztorok védője, Határoknak 

bölcs őrzője.Ki jószágát nem becsüli, annak állatát 

elviszi.  

21. Kisfarsang. Szőlőszüret kezdete Őrségben és 

Alpokalján. Áldomás óborral. Időjósló nap 

Csillaghullás, ha jól látszik – hideg idő közeledik. 

22. Kisfarsang. Kender és len törése, tilolása, előkészítése 

fonáshoz.Időjósló nap. 

Időjelző:Októbernek melegére – jön február hideg 

böjtje. 

23. Kisfarsang. Szüreti munkálatok és a szőlőfeldolgozás 

siettetése. Időjósló nap.                                                                                                                      

Októbernek szele – Januárnak enyhe. 

24. Kisfarsang. Állatok behajtása, másnapi ünnepre 

készülődés.Erdő- és mezőjáró nap. 

Figyelmező: Folyó, forrás, legelős – erdő, hal,vad: 

mind közös.‘Ki másoktól elveszi, saját vérét 

veszejti. 

25. Kisfarsang. Juhászév vége. Számadás. 

Napnyugtától Dömötör estéje.Időjelző nap. 

Dömös szele ha söpör, Dömötör is meggyötör. 

Dömötör a Dömös – párja, Pásztoroknak 

pártfogója. Juhászokat táncoltatja, 

Felfogadja, elbocsájtja.  

26. Kisfarsang. Juhászújév kezdete. Dömötör-heti 

állatvásár. Pásztorünnep. Időjósló nap. 

Új hód, új király!Adjá neköm jó szerencsét! 

Irigyeknek balszerencsét! Ha szelet fúj 

Demeter, tél havával temet el. 

27. Kisfarsang. Állatvásár. Új juhászok felfogadása. 

Juhászok leányvására. Gyógyító, rontásűző nap. 

 

Fohász:Sebeimet gyógyítottam, hajamat is 

megvágattam.Tiszta vízben megfiredtem, 

magokat is elvetettem. 

28. Kisfarsang. Szüretvégi mulatság. Állatvásár. Új 

juhászok felfogadása.  Idő- és termésjelző nap. 

Termésjósló:Eljön Simon-Júdás – fázik már a 

gatyás. Mártonig jó idő – bőtermő szép jövő.  

29. Kisfarsang. Állatvásár. Régi juhászok 

búcsúztatása. Juhászbál. Idő- és termésjelző nap. 

Emlékeztető: Őszi vetést befejezzed, hogy a 

fagyot elkerüljed! 

30. Kisfarsang. Állatvásár. Népi vígasságok. Új 

juhászok megvendégelése. Határjáró nap. 

Átkozódó: Aki vetésünket bántja – azt sújtsa a 

házunk átka! Aki vízzel elárasztja – fulladjon 

is, bele nyomban! Aki mocskát reá hordja – 

sírdombjának az megkapja! 

31. Kisfarsang. Juhok gyógyítása. Tudók, látók estéje. 

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

Fohász:Nap már lement, éjjel jött el. Kérünk, 

Nagy Ég, tisztelettel! Oltalmazzad az éjszakát, 

Ház népének védd nyugalmát.Nyomó álmok 

pusztuljanak,Gonosz erők távozzanak! 

  

Áldomás:   

Adjon Isten minden jót! Bort, pecsenyét, olcsó sót!  

Palócoknak kalácsot –rusznyákoknak pirogot. 

Adjon Isten sok szépet! Pálinkát, húst és mézet! 

Székelyeknek puliszkát, szászoknak ízes buktát.  
 

Adjon Isten, ‘ki mit várt! Méhsert, kolbászt és 

lekvárt!  

Székieknek dús fánkát, tótoknak bő haluskát.  

Adjon Isten egészséget! Magyarok közt 

békességet!Bő szüretet, eleséget – szépasszonyt, jó 

feleséget!Adjon Isten igazat! Barátoknak jutalmat! 

Idegennek búcsúszót – ellenségnek koporsót. 

Boszorkánynak lapátot – vak koldusnak kabátot! 

Elevennek tüzes bort – halottaknak vidám tort. 
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Október utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka 
                 A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS VÉGE 

 

október utolsó szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka, 3 óra. Az időszámítás-váltást hagyományosan az 

energiatakarékosság igényével indokolják. Maga a reform háborús idők szülötte. 1916-ban Amerikában vezették be 

először az alternatív – nyári – időszámítást. A praktikusnak tetsző ötletet több európai állam, így Magyarország is 

átvette. A két időszámításos rendszer egészen 1918-ig, a háború végéig hivatalban maradt. 1919-ben azonban 

nyugdíjazták, s csak 1941-ben vették elő újra. Akkor viszont az órákat nem is engedték visszatekerni: 1942 

szeptemberéig maradt a nyári időszámítás. 1943-ban és 1944-ben már március végén, illetve április elején 

beköszöntött az óra szerinti nyár, a következő két évben viszont nem állították át az időmérőt. 1947 és 1949 között 

megint nyári-téli rend szerint forogtak a mutatók. 1950-től 1953-ig ismét csak egyféle (téli, azaz normális) időszámítás 

létezett. 1954-től 1956-ig újra hozzáigazították az órákat a Naphoz, azután egészen 1980-ig a hagyományos 

időszámítás maradt érvényben. 1980 áprilisa óta élvezhetjük ismét az óraigazítás örömeit. A legutóbbi reformra 1996-

ban került sor: akkor – már az EU-irányvonalnak megfelelően – szeptemberről október végére tolódott a téli 

időszámítás kezdete.  

A hónap meséi 

Hajnal, Az okos leány, Az elrabolt királykisasszony, Ludas Matyi, A só, A kolzsvári biro,  A gulyás leánya, Három 

kívánság, Szélike királykisasszony, Mátyás király juhásza, A kincses bojtár, A béka, Kígyós Jancsi, 

Sárga kicsi kígyó, A halhatatlansáh országa. 

A hónap népdalai 

 

Ősszel érik babám, Ettem szőlőt most érik, Érik a szőlő, Repülj, madár, repülj, Felülről fúj az őszi szél, A juhásznak 

jól megy dolga, Béres legény,  Elindultam szép hazámból, Elment a madárka, Este van már, Hull a szilva a fáról, 

Szegény legény vagyok én, Virágos kenderem, Megismerni a kanászt, Éva, szívem, Éva, 

András nap után az idő, Béres vagyok, béres, Kelj fel kondás, elaludtál, Leégett a hortobágyi hodály,  

Tiszán innen, Zöld erdőben juhászlegény, Kicsiny a hordócska, Piros alma csüng a csüng  az ágon. 

 
Az aradi tizenhárom balladája  
(Lévay József 1861) 

www.youtube.com/watch?v=VUhw1r-x0cM 
 

Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára 

az aradi várbörtönnek ablakára,  

szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,  

ki a tömlöc fenekén a halálra kész. 

 

Elítélték sorban mind a tizenhármat, 

szőttek-fontak a nyakukba ezer vádat, 

elnevezték felségsértő pártütőknek, 

mert a magyar szabadságért harcra keltek. 

 

Uram Isten, az ítélet akasztófa, 

mintha rablók, útonállók lettek volna, 

mintha méltók nem volnának egy lövetre, 

katonákhoz, férfiakhoz illő végre. 

 

Aradi vár, aradi vár, halál völgye, 

tizenhárom magyar vitéz temetője, 

I: viruljanak sírjaikon vérvirágok, 

felejthetetlen légyen az ő haláluk. :I 

 

Leiningen gróf, Damjanich János, Kiss, Poeltenberg, 

Láhner, Lázár Vilmos, Aulich, Knezic, Nagysándor, 

Schweidel, Török, Dessewffy, gróf Vécsey  

– Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! 

   
Imák 

 

Áldott jó Istenem! 

Megköszönöm Neked 

azt a nagy kegyelmet, 

azt a szeretetet,amivel 

tartottad kicsiny életemet. 

-Őszbe fordult az év 

Hullnak a virágok. 

Hervadnak a szívemben 

megálmodott álmok. 

Vágyakat söpörget 

bennem az őszi szél, 

szétszórja, elfújja:a vágy csak 

ennyit ér, 

,Ami mögöttem van 

hadd legyen kár, szemét, 

Ami előttem van: 

legyen minden Tiéd! 

Kegyelmed boruljon 

utam hajlatára, a nappalaimra 

és az éjszakámra. 

Havas téli napon melegítsen 

Igéd,a téli csend bennem 

bontsa ki szépségét. 

Szenvedélyes hittel 

úgy várjam a tavaszt, 

hogy a lelkem fáján 

virágot bontson az. 

És gyümölcstermő nyár 

jöjjön életembe: 

és a Te nagy Neved 

szenteltessék benne. 

 

 

http://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=FelulrolFujAzOsziSzel
http://www.kmcssz.org/contents/gyujtemeny/nepdalok/mp3/B%C3%A9res_leg%C3%A9ny.mp3
http://www.kmcssz.org/contents/gyujtemeny/nepdalok/mp3/Elindultam_sz%C3%A9p_haz%C3%A1mb%C3%B3l.mp3
http://www.kmcssz.org/contents/gyujtemeny/nepdalok/mp3/Elment_a_mad%C3%A1rka.mp3
http://www.kmcssz.org/contents/gyujtemeny/nepdalok/mp3/Este_van_m%C3%A1r.mp3
http://www.kmcssz.org/contents/gyujtemeny/nepdalok/mp3/Hull_a_szilva_a_f%C3%A1r%C3%B3l.mp3
http://www.kmcssz.org/contents/gyujtemeny/nepdalok/mp3/Szeg%C3%A9ny_leg%C3%A9ny_vagyok_%C3%A9n.mp3
http://www.kmcssz.org/contents/gyujtemeny/nepdalok/mp3/Vir%C3%A1gos_kenderem.mp3
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dal0852.htm
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dal0490.htm
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dal0878.htm
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dal0525.htm
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dal0491.htm
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dal0671.htm
http://www.youtube.com/watch?v=VUhw1r-x0cM
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  Magyar jelképeink 
„Egyetlen ismeret van, a többi csak  toldás: 

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

LÓ – táltos paripa – fehér ló 

Ezek a patás állatok egy ősi magyar legenda szerint az ember legrégibb társai. „Miután a föld így szépen 

elkészült volt, Úr-Isten fölnyúlt az égbolt tetejébe, s letört egy kis darabot a Napból. Ebből formálta az első 

embert és az első asszonyt. S mivel még maradt a kezében egy kis törmelék a napdarabkákból, ebből a 

törmelékből teremtette meg az ember és az asszony két hűséges szolgáját: a lovat és a kutyát.” A bronzkortól 

vannak bizonyítékok, hogy háziállatként tartották a lovakat. Hamarosan belekerültek az ember vallásos 

szertartásaiba is. A ló háziasításakor az őshonos rénszarvastól vette át szimbolikus, és mitológiai szerepét. 

Az anyajogú társadalmakban gyökerező archetípusként, főleg kanca alakban jelenik meg, a szarvas regék ős 

istenanya szarvasa helyében találjuk, mint például a Fehérlófia mesében. (A képen látható ló szarvat imitáló 

fejdísze egy ie. 4-5. századból származó Szaka lelet rekonstrukciója.) 

A ló szimbolikája azonban sokkal összetettebb, minthogy csak a földanyát megszemélyesítő ősanya kanca 

legyen, vagy az istenapa, Má-tun (Ménrót).  

Jankovics Marcell szerint: „A ló ősképe, a fekete, vagy fakó vadló a Föld és a vizek mélyének, az éjnek, a 

vizes Holdnak, a vegetációnak, a totemisztikus ősanyának, a szexualitásnak és a halálnak, az álomnak és a 

mágiának a szimbóluma.”  

A ló szimbolikája jelentősen megváltozik akkor, amikor az ember a hátára ül. Az ősanya kanca helyébe a 

hátas csődör, herélt lép,immár szerszámozva,fegyveres gazdáját hordozva, azt küzdelmeiben, harcában 

segítve. A ló már nem csak gazdája, - a mesehősök, mitológiai alakok, vagy szentek, nap héroszok, istenek - 

terhét, de jelképiségét is hordozza. Őseink a nagyállattartó nomád lovas népek hitében a ló állatős, és 

áldozati állat, életében a minden: hű társ a harcban, a napi munkában, vándorlásban, a vagyon, a gazdagság 

kifejezője, fizetőeszköz, szükség esetén élelem. A sztyeppei nomád életének fontos része. A napi 

tevékenységek döntő többségét lovon ülve végezték, harcba csak lovon mentek.  

Mind a nyugati, mind a keleti ősi népeknél szokásban volt, hogy a szentelt berkekben áldozati lovakat 

tenyésztettek, melyek arra is szolgáltak, hogy az istenek kocsiját húzzák. Erre a célra fehér színű lovakat 

tartottak. A lovas kultúrájú népeknél a ló szimbolikája az Isten és az uralkodó fejedelem közötti kapcsolat 

kifejezésére épül. A fehér ló az igazságos, a szeretett és győztes fejedelmet jelképezi, aki a népét az ég 

urának tetsző utakon vezeti. A fejedelem fontosabb vallási ünnepek alkalmával fehér lovat áldozott az 

Istennek. A Napisten lovai lehetnek vörösek, a háború isteneié feketék. A fekete ló a Földnek és a vizek 

mélyének, az éjnek, a Holdnak, az ősanyának, a halálnak, álomnak, és mágiának a jelképe. 

Mítoszok sora kapcsolódik a lóhoz. Hátán az ember be- és kilovagol a világból, születési és temetési rítusok 

tartoznak a lóhoz. 

 

A fehér ló mondája évszázadokon át szájhagyomány útján maradt fenn, míg lejegyezték. Több forrás is 

fennmaradt erről a történetről. A fehér ló mondáját Anonymus is beleszőtte történeti munkájába, de szó esik 

róla a Budai és a Dubnici Krónikában is. A legteljesebb történet a Képes krónikában őrződött meg, amely a 

13. század végén íródott. A monda leggyakrabban a morvák elleni magyar cselről szól, de valószínűleg ezt a 

módszert alkalmazták a bolgárok és más szomszédos népek ellen is. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anonymus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_kr%C3%B3nika
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pes_kr%C3%B3nika
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Morvaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
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A monda valóságalapja 

A fehér ló mondája egyes korábbi változatok esetében Szvatopluk apjával, Maróttal játszódik le (erre utal a 

Képes krónika 23. fejezete: „Némelyek azt tartják, hogy a magyarok visszatérésekor Pannóniában nem 

Szvatopluk, hanem Marót uralkodott”). A magyar vezérek a történet szerint egy ősi keleti jogszokást 

használnák ki. E szokás alapja az a hiedelem, hogy az országból, településből, házból kihordott föld, por 

vagy bármilyen tárgy az országot, tájat stb. ellenséges erők hatalmába juttatja. A birtokszerzésnek ez a 

sajátos módja máshol is jelen volt. Hérodotosz a perzsákról írt művében leírja ezt a jogszokást, és több 

korabeli arab forrás is élő szokásként említi meg. 

A legendának azonban feltehetőleg nincs sok köze a valósághoz, hiszen Árpád magyarjai akkor érkeztek 

ismét a Kárpát-medencébe, amikor Szvatopluk már meghalt. A monda inkább a 894-ben Szvatoplukkal való 

szövetségkötés emlékét őrizhette meg. A morva fejedelem a frankok ellen kért segítséget a magyaroktól, 

azonban a harcok idején meghalt. Az akkori magyar jogfelfogás szerint az egyik fél halála a szerződés 

felbontását eredményezte. 

„Fehérló, vagy egyszerűen Ló, illetve Lú a magyari népek ősi istennője. A Fehérló istenanya fia a hímnemű 

csikó, a Mén, a haladás, a gyarapodás, a tudás, a menés (előre-haladás) istene.  

Az ő bibliai utódja Nimród, vagy Ménrót. (azaz Mén, a Nap-fia) Nimród – az első dalia – egész 

Mezopotámiának, vagy annak a területnek volt az első uralkodója, ahonnan később az asszírok elindultak. 

Perzsiában ő teremtette meg a fehér ló, a tűz, és a források kultuszát.” 

 A mai nyelvben a Ló a legnagyobbat, a legfényesebbet, a királyit, az istenit fejezi ki. Például: a lódarázs – 

óriási darazsat, vagy a víziló - a vizek istenét jelenti. A fehér jelentése „napfényes, kiváló”. A Fehérló 

Napistent is jelentett.  

Adott jelképi tartalmat hordozhat a ló színe alapján is. A naphéroszok lova a Nap fényében vakító fehér, 

vagy aranyszínű, lásd népmeséink aranyszőrű paripáját.  

 

Hasonló értelmében bukkan fel a fehér ló a Bibliában A fehér ló a kereszténységben – talán Krisztus 

napisten fiú jellegét erősítve – Jézus hátasa.: „Krisztus megjelenése - És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé 

vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. 

(János jelenésekről 19.11.) A fehér ló lovasa egy égi király. Ez maga Jézus Krisztus, és az igazságosság 

ügyéért vágtat (Zsoltárok 45:4). Az első feladata az, hogy megtisztítsa az eget Sátántól és a démonaitól 

(Jelenések 6:2; 12:9).. A keresztény szimbolikában a fekete ló a nemi vágyat, a fakó a halált szimbolizálja. 

„És látám, és ímé egy sárga színű ló; és aki rajta ül, annak a neve halál,…”(Jel. 6/8)  

 

 

A magyar hagyományok szerint a ló koponyája alkalmas a természeti károk, az állatok megrontásának 

elhárítására, gyógyító-, és varázserejű. A koponya, ezen belül a ló koponya jelképi értelme kettős gyökerű, 

egyrészt számos kultúrában, boltozatos ívelt alakja miatt, és mint az élőlények legfelső része az égboltot 

szimbolizálja, másrészt ősi eredetű hit alapján, a koponya birtokosa magáénak tudhatja a legyőzött ellenség, 

a megölt, elpusztult, állat, erejét. 

Lóval kapcsolatos név a Fülöp, – a görög Philipposz, jelentése: lókedvelő. 

„Állati mythosunk kitűnő alakja azonban a ló, regéink és mondáink sajátságos csodás tátosa. Ezen 

legnemesb és legeszélyesb állatot, a vitéz népek nélkülözhetetlen segédjét, az összes mythosok kitűnő 

tiszteletben részesíték.” – írja Ipolyi Arnold. Nem tartja véletlennek a táltos – ősmagyar főpap, és a mitikus 

lóalak nevének egyezését sem. „… Legjellemzőbb vonás, hogy nyomorék lókint állíttatik elő, beteges, 

sovány, rühes, csúf görcsös, a királyi ólak s ménesben a legrútabb.  … De a hős ezen alakjában is ráismer.  

Érti az emberi beszédet, felszólal maga is, sőt mindent tud, tudósítja őt a titkos rejtett dolgokról, tanácsot ad 

néki, természetfeletti erejével megsegíti, magával ragadja országokon át, s mint hősét szabadítót senki utol 

nem érheti, viszi őt küzdeni a sárkányok ellen…   egy tátos, kinek homlokán a nap van, és csikaja homlokán 

a hold csillaggal… „ 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rodotosz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Perzsa_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1t-medence
http://wol.jw.org/hu/wol/bc/r17/lp-h/2014083/15/0
http://wol.jw.org/hu/wol/bc/r17/lp-h/2014083/16/0
http://wol.jw.org/hu/wol/bc/r17/lp-h/2014083/16/0
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Regék szólnak a patkójuk nyomában forrást fakasztó ménekről, mint Szent István és Szent László 

forrásairól. Bár őseink táltoshitét az inkvizíció szívós munkával kitörölte a fejekből, emlékük azonban 

bennünk él. Inkvizíciós peranyagokból tudunk a Szent László lovas versenyekről, a szent ünnepén tartott 

lófuttatásokról. Az „első” vagy „zenlaslow” (szentlászló?) volt a verseny győztese, aki egy évig nem 

dolgozott, a győztes paripa pedig nem versenyezhetett többé, a táltosoké lett. A szertartás valamiféle ifjúvá 

avatás (is) lehetett. Az ünnep alkalmával keresztelések, pilisezések történtek. A pünkösdi királyság őrzi az 

emlékét.   

 

 Népmeséinkben a táltos így szerepel: „… mély lelki értelmet képvisel a „táltos paripa” is, ez a csodálatos, 

beszélő ló, amit a legkisebbik királyfi rendszerint egy elhagyott kerítés sarkában lel meg, sovány, 

gondozatlan, vén gebe formájában. Mihelyt parázzsal eteti meg, azonnal gyönyörűszép, szárnyas paripává 

változik, mely előtt nincs többé sem távolság, sem akadály. Mélységes szimbóluma ez az emberi lélek 

mélyén elrejtett isteni tulajdonságoknak, melyek csak akkor jöhetnek fölszínre, és érvényesülhetnek, ha „élő 

parázzsal”, „isteni tűzzel etetjük az emberi lelket.” 

A táltos ló képes a levegőbe emelkedni, „csillagrúgó mén”. A hun legendák szerint a táltos ló először 

sárkányként mély vizekben, tavakban élt, ahonnan kirepült, és átváltozott táltos lóvá. A szárnyas ló az ég 

csillagai között is szerepel, Pegazus néven.  A repülni tudó ló emlékét lovaink madárnevei őrzik. Például 

Fecske, Sólyom, Hattyú. 

A magyar térrendezésben fő irány a kelet, melynek állata a ló, színe a fehér. Nem csoda hát, ha a magyar 

ősvallástól, a népmeséken át talán Horthy Miklós lováig kíséri a magyarságot a fehér ló.  László Gyula írja: 

„Régi krónikák szólnak arról, hogy a vezérek tanácskozni is lovon ülve tanácskoztak. Így hát bizonyára a 

vérszerződést is lovon ülve kötötték.”  

Ismert tény, hogy a táltos szertartásokon gyakori volt a ló áldozat bemutatása, és régészeti leletek igazolják, 

hogy a temetkezési szokásoknak része a halott lovának feláldozása. A temetési szertartáson bemutatott 

lóáldozat célja, hogy az elhunytat a másik világban is szolgálhassa kedvenc hátasa, ami mi mást igazolhatna, 

mint lovas nomád őseink és a lovak elválaszthatatlan kapcsolatát. 

A magyar mesehős hátasa és segítője a táltos paripa. Ő szállítja égi utazásán. Mind az uráli, altáji sámán, 

mind a magyar táltos, a dobját tekinti hátasának. A mesehős ép úgy varázsol tüzes mént a rozzant gebéből, 

ahogy a sámán feszíti meg dobjának megereszkedett bőrét. Emez parázzsal eteti hátasát, amaz parázs felett 

hevíti dobját. A hős táltosa nem egyszerű ló, hanem csodalény. Természetfeletti képességekkel rendelkezik, 

beszél, átváltozásokra képes, szélnél- és gondolatnál sebesebben vágtat, vagy repül, ismeri a jövőt, életre 

kelti a holtakat, feláldozza magát gazdájáért. A rozzant gebe, táltossá válásának, az aranyszőrű paripának 

több ezer évre visszavezethető lótenyésztés történeti háttere van. 

  
A (székelyek) a Nap fiainak hitték magukat.” 
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A patkó is ismert szerencsehozó jelkép Európa-szerte, az arab nyelvterületen, sőt Indiában is. Magyar 

nyelvterületen az építéskori állat áldozat kiváltásának egyik változata a ház alapjába rejtett patkó. 

Megtalálható még szerencsehozó mágikus eszközként ajtó fölé, vagy küszöbre szerelve, de az állatok rontás 

elleni védelmére istálló, vagy ól ajtóra akasztva is. Tűzbe, vízbe vetve varázsoltak vele, és kicsinyített mása 

ékszerként bajelhárító, szerencsehozó amulett. Különösen a talált patkó hoz szerencsét, és a hét szeglyukú.  

A szerencsepatkó mint jelkép ilyen széleskörű elterjedése e néhány évszázados múltja alapján nem indokolt. 

Hatását ezért többen nem magában a patkóban, hanem a hozzá kapcsolódó archaikus jelképekben látják.  

Az egyik ilyen ősi jelkép a patkó anyaga a vas, melyet isteni eredetű anyagként – az ember számára első 

feltalálási helye az égből származó meteorit – az ártó szellemek elűzésére használtak. Őseink a tárkányok 

(kovácsok) munkáját a táltosokéhoz hasonlatos, a szellemvilághoz kötődő tudásnak tartották. 

Másik fontos jelkép a patkó holdsarló alakja, mely a termékenység holdistennőt idézi, aki a lovas népek 

körében is igen nagy becsben állt, mint ős istenanyánk a „homlokán a holddal ékes boldogasszony” neve is 

mutatja.  

A ló a szellemtudomány tanítása szerint a felülről kapott, kegyelemből hozott asztrális képességek 

hordozója. Minden korban és minden kultúrában az erő, a hatalom szimbóluma volt. Az ősi lovas nomád 

magyarok hitvilágában különösen fontos szerepet kapott.  

 

A különböző ásatásokból előkerült alkotásokon a magyar lovas szinte teljesen egybeolvadt a lovával, 

úgy ábrázolták, akár a kentaurt, tegezzel a vállán, nyíllal a kezében. Kísértetiesen olyan ez a képi 

szimbólum, mint a Nyilas csillagjegy jelképe. Talán ez is hozzájárult, hogy az ókori babiloniak, az 

asztrológiai tanok megalapozói, kidolgozói évezredekkel ezelőtt a Nyilas csillagkép szülöttei közé sorolták a 

magyar népet. Mondáinkból, népmeséinkből kitűnik, milyen varázslatos erővel ruházták fel a lovakat.  A 

paripa eredetileg a táltos ló neve volt. A magyar népmesékben a fehér ló teje adja a mesebeli erőt a 

főhősnek, ahogy a lovaglás a gyógyulni vágyóknak. A fehér táltos tanítja, vezeti, segíti a mondák hőseit. 

Segítségével legyőzhetők a negatív hatások. 

 

Magyar népi hajviseletek 

A történelem során az öltözködés, a hajviseleti formák, a fejdíszek származást, rangot fejeztek ki. A 

hajviselet kifejezhette a vallási hovatartozást és a családi állapotot is, pl.: a lányok leengedett hajjal jártak, 

melyet egy szál rózsával díszítettek, az asszonyok kontyba fogták össze, és különböző kendők, főkötők alá 

rejtették. hajhoz a magyar nép hiedelmei között rendkívül sok hagyomány fűződik, így nem szabad 

megcsonkítani, mert abban magának az egyénnek megsértését látják. Éppen ezért szerepel a régi büntetések 

között még a múlt században is a hajlevágás mint az egyik legsúlyosabb fenyítés. A haj megetetése, ezzel a 

szerelmes megkötése és számos más hiedelem mind a parasztság életében betöltött fontosságát bizonyítja. 

 

http://www.astronet.hu/ezoteria/magia/baljoslatu-madarak-44088.html
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Hazatérés (Honfoglalás) kora 

A honfoglalás korától a férfiak hajviseletében nyomon követhető a pogány módra borotvált tar fej. A 

kereszténység felvételével szokásossá vált a hosszú haj divatja. A fejükön tollal díszített süveget viseltek, 

amely alól kilógott a vaskos, egy, a fül előtt befont tincs.  

A lányok a hajukat hátul simán leeresztve vagy befonva viselték (hajadon). Fejükön gyöngyökkel díszített 

pártát hordtak, innen ered a mondás: „pártában maradt”. Az asszonyok kontyba tűzték hajukat, és főkötőt 

viseltek: „bekötötték a fejét”. 

 

Az Árpád-házi királyok kora 

I. István törvényeiben megtiltotta a fej pogány módra történő borotválását. Sokan éppen ezért nem akarták 

felvenni a kereszténységet. Előírta még a templomba járás ismételt elmulasztásának büntetéseként a haj 

leborotválását. 

I. László pedig ugyanezt a büntetést szabta ki rablásért. A borotvált fej – akárcsak az ókori népeknél pl. 

Egyiptom – a szolgaságot jelképezte. 

A nők hajviseletében a lányok és az asszonyok közötti különbség továbbra is megmaradt, és egyaránt 

bronzkarikával szorították le hajukat. haj- és szakállnyírás: megszégyenítő büntetés volt, amelyet I. István 

ideje óta a 18. sz. végéig rendszeresen alkalmaztak, legutoljára a hajóvontató raboknál (szakáll) és a kétes 

erkölcsű nőknél (haj). A 19. sz. óta a haj- és szakállnyírást egészségügyi és biztonsági okokból (a szökés 

megakadályozására) rendelték el az elítélteknél. Népmesékben, népi írásokban, népdalokban gyakran 

történik utalás haj- és szakállnyírásra.  (Vajna Károly: Hazai régi büntetések ) 

A hosszú hajat a parasztság más hajviseletekkel felváltva, ill. párhuzamosan a 19. sz. elejéig hordta. A 

fonatokba csavart viselési módja a 15-16. századi nemesi viseletben is megtalálható. Divatját az 1848-as 

szabadságharcban résztvevők – katonák és nemzetőrök – elhagyták, a 19. sz. végéig csak a korábbi 

hagyományokhoz hű öregek és pásztorok viselték. 

A körhaj, mely a nyakszirt alatt egyenesre kerekített, elől hosszabbra hagyott, férfi hajviselet a felvidéken 

huni haj, kis haj, az alföldön gombáros haj néven ismert. A körhajat sokszor, fejre húzott edény pereme 

mellett nyírták körbe, ezt a fazékban nyírott haj (Borsod megye) elnevezés őrizte meg. A meghagyott elő 

hajat a hosszú haj mintájára hátrahajtva fésűvel fogták le, vagy Erdélyben középen elválasztva kétfelé 

sodorták, Békésben fonták, kigarasolták. Kb. az I. világháborúig az öregek, legtovább az alföldi pásztorok 

viselték, utánuk pásztoros haj néven is emlegették. A két világháború között terjedt el a nyírott haj, amely a 

polgári divatot követő és a bal oldalon választott. 

Női hajviselet:  

A lányok és az asszonyok 20. századig országosan elterjedtnek mondható hajviseletét – középen választott 

elő haj és a hátul csüngő fonatba, ill. kontyba igazított háti haj divatját – a biedermeier hajviseletből 

származtatják. Ez az alapformának vélhető hajviselet mégsem volt országosan egységes. Somogyban pl. 

választék nélkül körbepödörték, a fülek mellett összefonták, a fonat 20 – 25 ágú is lehetett.  

Észak -Magyarországon és a Mezőségen a háti hajat a belevezetett elő hajjal egy 3 ágú fonatba fogták össze, 

és hajcsapnak vagy krákónak nevezték. A fonatlanul leeresztett haj ünnephez, pl. első áldozáshoz kötődő 

divat volt. Ünnepi változást mutatott még a frizurákban a belefogott pántlikák minősége és száma. A 

Sárközben élő menyecskék a hajviseletnek mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak, ezért a rászorulók 

frizurájukat póthaj segítségével hangsúlyozták, és a két részre osztott hajmezőkből, a fül mellett tekertek kis 

kontyot. A Mezőségen a nők ahogy öregedtek, a konty egyre hátrébb került. Az azonos hajviseletű női 

csoportoknál a kontyolódás helye – tarkó, fejtető - a falubeli tartozást is kifejezte.  

Az eladósorba került lányok legfőbb ékességét, a mindig fedetlen hajat, egy hátul csüngő fonatba fogták. Ez 

a fonat leggyakrabban 3 ágú rozmaringos, tyúkos, csipkés foncsik volt, melyet a helyi szokások csak kis 

mértékben módosítottak.  

A folklórban a női hajviseletnek igen nagy jelentősége van, és bármely magyar nyelvterületen is járjunk, a 

hagyományőrzők a mai napig óriási gondossággal ügyelnek arra, hogy minden egyes elem, még a legapróbb 

fonat is tökéletesen autentikus legyen a frizurán. Egy-egy bonyolultabb viselet elkészítése akár órákig is 

tarthat. A hajviselet mindig és mindenhol komoly jelzésértékkel bírt: ennek alapján bárki azonnal meg tudta 

(tudja) állapítani, hogy a tulajdonos milyen életszakaszban jár éppen, hány éves, vagy honnan származik. 

Mivel lehetetlen lenne itt a magyar hajviseletről teljes körképet adni, ezért most csak néhány érdekességet 

szedtünk össze Zsuráfszkyné Vincze Zsuzsanna etnográfus segítségével. 

 

A viseletek életkoronként nagyon eltérőek voltak. A fiatal lányok a legtöbb vidéken „hajadonfőtt” járhattak 

– innen származik a hajadon kifejezés; amikor férjhez mentek onnantól kezdve már kontyot kellett 
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hordaniuk, és sok területen a kendő is előírás volt. De természetesen tájegységenként is nagy különbségek 

voltak a szokások között. A Dél-Alföldön azok a lányok, akiknek még nem volt szeretőjük, két copfban 

hordták a hajukat, mikor már volt szerető, azt az egy fonat jelezte; a férjhezmenetel után jött a főkötő (illetve 

a dél-alföldi kifejezéssel élve: fityula). Ahogy egyre öregebb az asszony, a főkötő is egyre sötétedett: a 

fiatalasszonyok még színes, pirosas, virágos fityulát kötöttek, később elmaradnak az élénk színek és a 

minták, hetven éves kor felett pedig mindenki feketét viselt. Így aztán lehetetlen volt egy asszonynak 

letagadnia a korát. 

 

Székelyföldön a lányok copfosak és fonottak, de aki egy kicsit módosabb volt, az koszorút font magának, a 

főúri mintát követve. A pántlikák színe is sokat elárult a család anyagi helyzetéről: a szegényebb lányok 

sima fehérszalagot hordtak, míg a tehetősebbek piros selyempántlikát. Az igazán bonyolult koszorúkat 

képesek voltak órákon keresztül fonni, és faggyúval vagy cukros vízzel megkeményíteni.  

Egészen más volt a szokás Kalotaszegen. Az ottani viselet egyik nagy érdekessége, hogy már a hajadon 

lányok is kendőt hordtak, sőt, már gyermekkorban bekötötték a fejüket, csak konfirmálás idejére maradhatott 

szabadon a lányok haja. Előfordul, hogy egy-egy viselet a laikusok számára tejesen érthetetlen. A gyűjtők 

sokszor bukkannak olyan apró részletekre, amelyek létezéséről csak az adott viselet gazdái tudnak, ugyanis a 

külső szem elől teljesen el vannak rejtve. Ilyen például egy szintén Kalotaszegen élő hajviselet. Az 

asszonyok mindenekelőtt a fejükre húznak egy gyönyörűen kihímzett hálós kis sapkát, ezzel kötik le a 

kontyukat. Erre felkerül egy gyöngyökkel aprólékosan és gazdagon kivarrt pánt. És ebből a két csodálatosan 

megmunkált fejrevalóból soha nem látszik semmi, ugyanis az egészet elfedik egy kendővel, ami alól csak a 

homlokon lóg ki két cérnaszál vékonyságú díszítőelem. Egy másik nagyon érdekes „rejtőzködő” szokás 

Sárközben figyelhető meg, ahol akkor van igazán szépen megkötve egy főkötő, ha minél szorosabban simul 

az asszony homlokára, ennek érdekében a nők képesek levágni még az előhajukat is. 

 

A magyar népművészet igazi ékköve és a hajviselet egyik legizgalmasabb kiegészítője a párta, mely a 

szüzesség jelképeként a leányok privilégiuma volt. Az a vénlány, aki nem talált magának férjet, pártában 

maradt. A gyöngyökkel, ezüst- és aranyfonállal, vagy akár drágakőutánzatokkal kivarrt fejrevaló legszebb 

változatai a Felvidéken és Kalotaszegen láthatók. Nemcsak a díszítés módjában, mintájában, de a párta 

formájában, anyagában is nagyon eltérőek lehetnek az egyes típusok. A lány legalább egy hétig vele aludt. 

Magyar hajviselet, a varkocs 

Az ázsiai török népeknél a hajnak a homloknál való levágása volt a divat, hátul a vállig érő hajukat a férfiak 

üstökbe, tincsekbe fogták és azt karikákkal rögzítették. A varkocsba font hajat arany-, ezüst- vagy 

bronzkarikákkal fűzték össze. A hajviseletnek őseinknél rangjelző szerepe is volt; az előkelők ritkábban 

nyírták hajukat és azt gyöngyökkel ékesítve hordták. Amíg őseink hajukat elöl nyírták, addig a keresztény 

Európa már hosszú hajat viselt. E kettősség az európaiak nemtetszését váltotta ki. Amikor 1279-ben a kunok 

megkeresztelkedtek, ezt csak úgy vállalták, ha hajuk megnyírását tovább is engedélyezték.  

A varkocs a fejtetőn vagy tarkón szorosan összekötött, ezen túl egyébként lazán lógó hajfonat. A keleti 

(ázsiai, kis-ázsiai, indiai, sőt amerikai őslakos) népeknél is igen gyakori hajviselet, gyakran úgy is, hogy a fej 

többi részét kopaszon hagyták. Régi magyar szó, sajnos manapság a németből eredő copf szót használják 

helyette, pedig a lengyel nyelvben is a magyar szóval azonos hangértékű  ͈warkocz" jelenti ezt a hajviseletet, 

és az üstökös csóváját is. Ez sem véletlen, a magyar üstökös szó is a fej (azaz üstök) mögött, csóvaszerűen 

hordott hajhoz hasonló égi látványosságra utal. 

A magyarság  kopaszra nyírt varkocsos keleties  hajviselete a pogány világot elevenítette meg a  ͈művelt" 

nyugattal szemben. Mindazonáltal, hogy a  magyarok igyekeztek beilleszkedni a  nyugati világba, a 

hajviselet terén sem adták fel eredeti szokásaikat. Még az 18. század végén is  gyakori hajviselet volt a 

székelyeknél a varkocsba fogott haj. Rendszerint úgy nyírták, hogy  csak a fejtetőn lévő részt hagyták meg 

és azt szorosan ősszefogva  összefonták, és ezt a csóvát nevezték üstöknek. Az üstököt nyírták  

többféleképpen is, valamikor a halánték feletti részeket is összefonták, vagy éppen az üstököt nyírták le, a 

többi részt szabadon hagyták lógni. 

A lengyeleknél is elterjedt e  hajviselet, sajátos formában, még Báthory István lengyelországi uralkodása 

idején. A hajat csak a halánték feletti vékony csíkban, és a tarkón nyírták kopaszra, a többit meghagyták, és 

mindehhez hosszú lekonyuló bajszot növesztettek.Borotvált üstökű tar fejet századunk elejére már csak a 

világtól elzárt moldvai csángó férfiak viseltek, köztük maradt fenn a lengyel változat is. Később a hosszú 

hajjal együtt, a polgáriasodás és a katonáskodás szerepének megváltozása miatt, módosult (csimbuk) - 

http://mondak.blog.hu/2010/07/06/magyar_hajviselet_a_varkocs
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praktikussági okok miatt, majd később  felváltotta a rövid haj (még az  1848 as szabadságharc alatt is  

harcoltak olyan székelyek akiknek  csimbukba volt kötve a hajuk).  

Hosszú haj, gombos haj 

Nyíratlan férfi → hajviselet. A hosszú hajat körben leengedve, az előhajat választék nélkül hátrafésülve, de 

leggyakrabban a női hajhoz hasonlóan választva, sodorva, fonva, feltűzve viselték. Néhol a homlok feletti 

tincset, az üstököt több ágú fonatban hátravetették (Mezőkövesd, Felföld), gyakrabban az elválasztott 

előhajat megsodorva vagy fonva a fül mellett vagy a homlok felett csimbókot, gombot csináltak, de csüngve 

hagyott sodrékba és fonatba, ill. kákóba, varkocsba fogva is viselték. A hasonlóan összefogott hátsó hajat, 

fűzővel, görbefésűvel is összefoghatták, vagy hátul zacskóba (Debrecen) kötözték. Leggyakrabban, 

különösen munka közben, egyszerűen a süveg vagy kalap alá gyűrték. – A hosszú hajat a parasztság 

valószínűleg a kereszténység felvétele óta, más hajviseletekkel felváltva, ill. párhuzamosan a 19. sz. elejéig 

hordta. A hosszú haj fonatokba csavart viselési módjának előzményei a 15–17. sz.-i nemesi viseletben is 

megtalálhatók. Divatját az 1848-as szabadságharcban résztvevő katonák és nemzetőrök elhagyták, a 19. sz. 

végéig csak a korábbi hagyományokhoz hű öregek és pásztorok viselték. – Irod. Garay Ákos: Régi magyar 

férfihajviselet (Népr. Ért., 1911). 
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A táltos pogány szokás szerint leborotválta a fejét, 

és haját három varkocsba fonva hordta. 

 
Karaul az őrzőtáltos 

 

 

 

Koppány nembéli Karaul Horvát fia János György, 

őrző Tokmak Karaul táltost öt éves korában választotta 

ki a dédanyja az őrző táltosi feladatra, és minden 

ismeretet átadott neki. A dédanya a nagyapjától tanult, 

az pedig szintén az őseitől. Így öröklődött nemzedékről 

nemzedékre a tudás. Horváth János a 43. táltos volt a 

családban. 
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   Hajápolás: – legáltalánosabb módja a zsírozás volt. A sertés-, 

kacsa-, libazsír, szalonna, háj, a tehénvaj (Erdély), a táblaolaj a férgek ellen védte a férfiak és a nők haját, de 

megakadályozta a kócosodást is. Zsírozással, később dióolajjal elérték az eszményinek tartott barna hajszínt is. 

Szokása a férfifejfedők tartósságát, vízhatlanságát szintén biztosította. A női ruha védelmére vállra terített ruhát, 

hátast (Ormánság), ill. hajra tekert pántlikát, → kontyruhát használtak. A zsírozás kb. a századforduló óta szűnt meg, 

azóta az asszonyok lúgkészítéskor azzal, néhol kukoricatorzsa főzetével (Boldog) mossák hajukat. – A hajat zilálódás, 

kócosodás megakadályozására a férfiak gombra kötötték, → fésűvel lefogták. A leányt anyja, az asszonyokat anyósa 

fésülte meg, később saját maguk készítették fel magukat. A sokszor bonyolult, hosszadalmas fésülködés miatt csak 

vasárnapra bontották ki hajukat, egyébként csak az előhajat igazították meg. Újabban a vasárnapi felkészítés a 

szombati mosással kezdődött. Az előhajat vékony fonatokban szárítva, újabban vassal hullámosítottak. Ahol a 

lesimított előhaj divatozott, lúgos, szappanos vízzel vagy a szájból fésűre köpködött vízzel tapasztották össze a hajat, 

Kalocsa vidékén pedig cukros vízzel formálták meg a fürtöket. A női hajat csak büntetésként, főleg erkölcsi vétségért 

vagy a néphitben gyökerező szokásból vágták le. A D-Dunántúlon az előhajat, a Felföldön menyasszonykontyoláskor a 

hátihajat csonkították meg, a → főkötő felerősítésének nehézségeivel – praktikus okokkal – magyarázva utólag a 

szokást. – A hajápolással kapcsolatos előírások részint illemszabály-jellegűek, részint a hosszú hajat kívánták 

biztosítani analógiás úton. Általánosan elterjedt volt a fésű asztalra helyezésének tilalma, továbbá az az előírás, hogy 

fésülködni az ajtó mögött kell. A → nagypénteki fésülködés (szomorúfűz alatt vagy folyó menti réten) a haj dús növését 

célozta; hasonló okból mosták a hajat szomorúfűzág főzetében. Hajat vágni növő hold idején vagy újhold péntekjen 

kellett, tilos volt viszont teliholdkor. A kislány első levágott haját szekérnyomba vagy ereszcsurgásba dobták, szintén 

hajnövesztő céllal. A harmatnak és a víznek is hajnövelő szerepet tulajdonítottak. A szentandrásiak a harmatot a 

fejükre rázták, a jászberényiek harmatban mosakodtak, hogy hosszú hajuk legyen. Országosan elterjedtek voltak a 

hajnövesztő gyermekmondókák, amelyeket a lányok az esőre kiállva mondtak. Racionális hajnövesztő szerek is 

ismeretesek voltak, így pl. gyermek haját tavasszal megvágott diófa levével kenték, a Somló-vidéken Mária-len teájával 

mosták. 17. sz.-i kézirat szerint vakond vérével és béka epéjével háromszor-hatszor be kellett a kopaszodó fejét kenni, 

hogy a haj megsűrűsödjék. A hajhullás megelőzésének céljából nem volt szabad talált hajtűt használni, holdfogytán 

fésülködni; aki dögöt látott, annak meg kellett húznia háromszor saját haját stb. A haj mint → gyógyító és → mágikus 

eljárások eszköze országszerte általános volt. Használata azon a régi gyökerű elképzelésen alapszik, hogy a kihullott 

vagy levágott haj tulajdonosát jelképezi, általa tulajdonosa is befolyásolható. Ennek megfelelően a beteget lehetett 

saját hajával vagy a rontó hajával füstölni (→ szemverés). Göcsejben az először nyírt gyermeket a maga hajával 

fejfájás ellen, Kisküküllő megyében a halottól félőt a halott hajával füstölték. A szerelemkeltő eljárásokban kapott 

nagy szerepe is ezen a nézeten alapszik (→ megétetés); ismert a bajai eljárás, amely szerint a halálát okozhatták 

valakinek azzal, hogy hajfürtjét kitűzték a kerítésre, hogy a szél elvigye. Országszerte általános hit volt, hogy a 

kihullott, kifésült hajat nem szabad elszórni, mert a → túlvilágon számot kell adni róla. Ezért vagy → tűzbe dobták 

vagy az egész életen át gyűjtött hajat a halott mellé tették a koporsóba. (→ még: hajviselet) – Irod. Fél Edit: A női 

ruházkodás Martoson (épr. Ért., 1942). 


