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November - Szent András hava - Őszutó - Enyészet hava - Disznótor hava 

 

A meteorológusok Őszutó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Enyészet 

havának nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Disznótor hava elnevezést használták novemberre, a 

hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Szent András hava. A Nap a Nyilas jegyébe lép. A hónap 

régi magyar neve: Nyilas hava, illetve a Nyilas hónap első dekádjának legjelentősebb szentje után 

Szent András hava volt. Október végén, november elején halálba fordul a természet. Az őszi színes, 

szép levelek lehullnak, s az érkező fagytól hamar sárrá változnak. A növények áldozatul adják 

magukat, tápláló talajjá válnak. Egyre hidegebb van, ködösek a hajnalok. Őszi kabátunkat lassan 

télire cseréljük.Mi emberek is többet gondolunk ilyenkor a halálra, az elmúlásra. Ám ne gondoljuk, 

hogy a halál elpusztulás: a halálból mindig új élet születik. Ezért ültetett a régi ember a Farkas 

napján kidöntött öreg fa a helyett facsemetét. Hiszen ez élettel együtt jár a halál is. A 

szántóföldekről betakarítják az utolsó terményeket is, és a hónap vége már a báloké. Az első hó is 

november vége felé szokott leesni. A falun élő, gazdálkodással foglalkozó emberek ez idő tájt csak 

a ház körüli munkákkal foglalatoskodnak.  Mit is jelent az enyészet??  A pusztulás, korhadás 

folyamatát, a halálra ítélt dolgaink, kapcsolataink, elengedését, hogy maradék hamvainkból 

újjászülethessünk, az új terveink, az új életünk felé vehessük az irányt! Ami elpusztult, elkorhadt 

azt hagyni kell az enyészetnek, az elengedésnek… Hiszen ami elmúlt, azt el kell engedni, meg kell 

bocsátani a múltat (önmagunknak és másoknak is) – nem dédelgethetjük örökké, nem sírhatunk 

miatta mindig!!  

A november a kilencedik hónap volt a rómaiaknál ("novem" = kilenc). 

 
Lefonnyadt rég az áfonya, 

deres a medve lábnyoma. 

Lecsupaszult a málnavész. 

Minden toboz a földre néz. 

Hályogod szemmel pillogat 

olykor néhányat még a nap. 

Se cirpelés, se csipogás, 

hallgat minden kis muzsikás. 

Csak a szél, csak a szél, 

egyedül ő zenél. 

Kányádi Sándor: Novemberi szél 

 

 

 
 

 Hervadáskor, pusztuláskor, 

Novemberi dérhulláskor 

Tinálatok, lent a kertben 

Ránk hullott a falevél. 

Az öreg fa hervadt lombja 

Mintha nékünk szólott volna, 

Mintha minket intett volna: 

Vigyázzatok, jön a tél!  
(Ady Endre: Hervadáskor) 

 

 
 

"Eljött már november didergő 

hónapja, 

Hideg szele a fák ágait megcsapja. 

Meghalva elhullanak a sárga 

levelek, 

játszadoznak vélek a kegyetlen 

szelek.. Az ajtónál álló télnek 

hideg zúzza  

A zöld ligeteket s mezőket 

megnyúzza.  

Hideg eső csorog, csepeg egész 

éjjel,  

A fázékony Auster havat is 

hány széjjel.  

A borongós égnek sűrű 

felhőzése  

Házba zárt szívünknek 

kedvetlenedése..."." 
(Csokonai Vitéz Mihály) 

 
Ködös Márton után 

Enyhe telet várhatsz, 

Havas Márton után 

Farkast soká láthatsz. 

Szent Erzsébet-napja 

Tél elejét szabja, 

Az András-napi hó 

A vetésnek nem jó. 
Népi mondóka 

 

http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_talalatok.html&locator=http://www.irodalmiakademia.hu/dia/diat/muvek/html/KANYADI/kanyadi00378/kanyadi00378.html&oid=80025
http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_talalatok.html&locator=http://www.irodalmiakademia.hu/dia/diat/muvek/html/KANYADI/kanyadi00378/kanyadi00378.html&oid=80025
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Jeles napok novemberben 

  

 

November  1.    Mindenszentek napja Mindenszentek ünnepén azokat a megdicsőült  

    lelkeket ünneplik, akikről - mivel sokan vannak - név szerint nem   

    emlékezik meg a naptár. Mindenszentek egyetemes ünneppé 844-ben,  

    IV. Gergely pápasága alatt vált. Az ünnepet még a VIII. században május 

    13-ról november 1-jére tették át, valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták  

    régi népi újesztendejét megszenteljék, ezzel ötvözve a régi hagyományt  

    az újjal. 835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével   

    hivatalosan is elismerte az új ünnepet, és attól kezdve a Mindenszentek  

    az egész kereszténység ünnepe lett. A katolikus egyház az ünnepet tehát  

    november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel később tartja. 

    Mindenszentek napja a Halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi előestéje. 

    Ez a nap 2000 óta újra munkaszüneti nap Magyarországon. A minden- 

    szentek a kelta kultúra őszre (november 1-jére) eső újév Samhain   

    ünnepéből ered. 

„Benn kályhatűz ég, kinn köd, titok, Vöröslő nap a varjúraj felett,Gyertyák a tortán, s a sírokon”   

November 2.   Halottak napjaHalottak napját 998 óta tartják november 2-án. Ez   

    az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal,   

    mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a  

    halottakkal "jóban lenni", az elhunytak szellemeivel jó barátságba  

    kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy "szegény, fázós lelkek annak 

    fényénél melengethessék magukat". E két napon nem csak az egyház, de  

    az egész társadalom is a halottjairól emlékezik meg. A temetőket   

    kitisztítják, a sírokat feldíszítik, és mindenszentek estéjén gyertyákat  

    égetnek a sírokon, vagy otthon, a lakásban. Számos templomban   

    rekviemmel emlékeznek a halottakra. 

    A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért néhány vidéken 

    a halott családtagoknak is terítettek az asztalnál. A gyertyagyújtás is  

    mágikus szokást idéz, arra szolgál, hogy a sírjukból e napon kiszabadult  

    lelkek visszataláljanak a helyükre, és ne kísértsék az élőket. Régebben a  

    falusi nép vígságos torral emlékezett az elhunytakra. 

    Sokfelé szokás volt, hogy a halottak számára megterítettek, kenyeret, sót, 

    vizet tettek az asztalra. Székely népszokás szerint egész kemencére  

    való cipót sütöttek, amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye volt a  

    neve. Ezt kiosztották a templom előtt gyülekező szegények között.  

    Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti  

    éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól,  

    hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak,  

    hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. A hagyományos paraszti  

    közösségek egy részében "a halottak hetén" munkatilalom van: nem  

    szabad földet művelni, mosni, meszelni, káposztát elsózni, hogy "ne  

    zavarják a holtakat", s "mert a besózott káposzta meglágyul", és mert  

    mindez bajt hozhat a ház népére. Ehelyett őröltek, kukoricát morzsoltak. 

    Számos vidéken a halottak napjának hetében tilos volt a mosás, mer  

    különben "vízben állnak a halottak". Gazdasági hagyományok is   

    kötődnek e két naphoz. Az állatok sok helyütt ilyenkor szorultak be az  

    istállóba. Néhány faluban a cselédek és pásztorok felfogadásának napja is 

    ez a két nap. Az öregek a Mindenszentek napján levágott cserfaágból  

    jósolták az időjárást: ha az ág belül száraz volt, kemény hidegekre, ha  

    nedves volt, lucskos, enyhébb télre következtettek.   
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November  3.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szent Hubertus napja Az erdészek, vadászok, 

lövészcéhek védőszentjének napja, ismét az élet 

örömeire fordította az élők figyelmét,melyet nagy 

eszem-iszommal ünnepeltek a vadászok. Hubert 

(727) a legenda szerint hercegi család 

elkényeztetett sarjadéka volt, aki teljesen a világi 

örömöknek élt. Egyszer nagypénteken is kiment  

vadászni: hirtelen egy szarvas tűnt föl előtte, amely 

agancsai között keresztet viselt. A látomás annyira 

megrendítette, hogy életét megváltoztatta. Annyi 

kétségtelen, hogy Lüttich első püspöke volt 

Szentelését - ismét a legenda szerint - maga a pápa 

végezte. Amikor a püspöki öltözetet átadta neki, a 

stóla hiányzott. Erre egy mennyei angyal jelent 

meg, és stólát nyújtott át neki, amelyet ereklye 

gyanánt őriznek, és máig azokra teszik, akiket 

veszett kutya harapott meg

November  5.   Szent Imre - Szent István és Boldog Gizella fia. Az ifjúság védőszentje. 

    Amerigo Vespucci is az ő nevét kapta a keresztségben, így közvetve  

    Amerika is Szent Imréről lett elnevezve. Imre herceg rövid életéről  

    viszonylag kevés forrással rendelkezünk, tetteiről elsősorban a Képes  

    Krónika és a szentek legendáriuma szolgáltat némi információt. A herceg 

    minden bizonnyal gondos nevelésben részesült; Imre taníttatása a   

    későbbi csanádi püspök feladata lett, neki köszönhetően aztán a   

    trónörökös a hét szabad művészetek (trivium és quadrivium)   

    mindegyikében komoly ismereteket szerzett; a herceg vélhetően elérte a  

    kor legmagasabb iskolai fokozatait, emellett pedig a szerzetesi élethez is  

    közel került. Ha hinni lehet a forrásoknak, Imre a veszprémi Szent  

    György-kápolnában szüzességi fogadalmat tett, melyet élete végéig meg  

    is tartott.  

    1031. szeptember 2-án, egy vadkanvadászat? során vesztette életét Imre  

    herceg, Szent István király (ur. 1000-1038) egyetlen felnőttkort megélt  

    fiúgyermeke. A trónörökös halála után rövid idővel a szűzi tisztaság  

    mintaképe lett, 1083-ban pedig – apjával együtt – beiktatták a szentek  

    sorába.Szent Imre életével az elmúlt 900 esztendőben elsősorban a  

    fiatalok számára igyekeztek követendő példát állítani, főként „kemény  

    tisztaságát” emelve ki erényei közül.  

 

 
               Szt. István, Szt. Imre, Szt. László 

November 11.   Szent Márton napja Szent Márton 316-317-ben Pannóniában született, a  

    mai Szombathely területén egy római katonatiszt fiaként. Ő maga is  

    katona lett. Egy napon - a legenda szerint - kettévágta a köpenyét, hogy  

    felét egy fázó koldusnak adhassa. A következő éjszaka megjelent előtte  

    Krisztus, a fél köpenyben ő mutatkozott meg koldusként. Márton erre  

    kilépett a hadseregből, megkeresztelkedett és téríteni kezdett.   

    371-372-ben Tours polgárai püspökké választották. Egyik vidéki   

    egyházkerületében, Candes-ben a 397-es évben megbetegedett és   

    ott halt meg.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerigo_Vespucci
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerika_%28szuperkontinens%29
http://www.szoboszlokepeskonyve.hu/honapok/11.php#szent_marton_napja
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    Halálának napját a hagyomány november 8-ára, a temetését   

    november 11-re teszi. Tours-i sírja híres zarándokhely lett. 

    Szent Márton személyét már a korai középkorban is a jószágok   

    patrónusaként tisztelték. Ezen a napon tömött libát vágtak, mondván:  

    "Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik." A liba   

    csontjából az időjárásra következtettek. Ha fehér és hosszú volt a   

    mellcsontja, akkor havas telet vártak, ha rövid és barna, akkor sárost. Az  

    aznapi időből is jósoltak: "Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél lesz, ha  

    barnán kemény tél várható." 

    Márton napja a gazdasági év zárása, az elszámolás időpontja. Ekkor  

    jártak le a munkaszerződések is. Ilyenkor kaptak a pásztorok, kanászok,  

    kondások éves járandóságot, ünnepélyesen bírót választottak maguk  

    közül az új évre. Megkapták a járandóságukat is, a "Mártongarast", a  

    bocskorpénzt, meg a természetbeni juttatásokat, hogy megteljen télre a  

    kamrájuk. A mesterek vacsorát adtak a legényeiknek, a fő fogás a   

    "likprádlinak" nevezett libapecsenye volt. Mivel a boltokban ezen a  

    napon gyújtottak először gyertyát, az ínycsiklandozó sültet   

    "gyertyapecsenyének" is mondták. A szőlősgazdák ekkor kóstoltatták  

    meg egymással a kiforrt termést, és az új bornak, miként emlegették:  

    Márton volt a bírálója. 

    Régen, ha az asszony csalta a férjét úgy mondták, hogy:    

    "Lúdnyom nem láccik meg a jégen..."      

November 19.   Erzsébet napja Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba   

    temetésének napjára, november 19-re. Az 1969-es naptárreform   

    alkalmával ünnepét visszatették november 17-re, halálának napjára,  

    Magyarországon azonban maradt az eredeti napon. Több helyütt az  

    országban Erzsébet napja alkalmával jótékonysági bálokat rendeznek. 

    "Szent Erzsébet napja, tél erejét szabja." - emlegették ilyenkor november 

    derekán a 19-éhez kapcsolódó regulát a régi öregek. Aztán, ha az   

    Örzsébet a "hópendelyét" alaposabban megrázta, abból enyhe   

    decemberre és lágy télidőre következtettek. Még inkább kívánták a késő  

    ősz első kiadósabb havazását az úgynevezett iccés juhászok, mert nekik,  

    a tavasszal megkötött egyezség szerint, addig kellett kint tartani az  

    őrzésre, legeltetésre felvállalt falkát, amíg a birka hátát be nem lepte a hó. 

   A magyar női szentek közül talán a legnagyobb tiszteletnek Szent Erzsébet örvend. II. 

Endre király és Gertrúd királyné lánya Sárospatakon született, 1207-ben. Négyéves korában - a kor 

szokásainak megfelelően - a thüringiai őrgróf, Hermann jegyeseként az eisenachi Wartburg várába 

került. Miután vőlegénye meghalt, a 14 éves Erzsébet az elhunyt örökébe lépő testvérével, Lajos 

tartományi őrgróffal kötött házasságot. A hercegnő hat év múlva özvegy lett, és a férje rokonsága 

kiűzte Wartburg várából. Marburgba menekült, ott építtetett kórházat és a hátralévő rövid életét a 

betegek és a szegények istápolásával töltötte. Apja hiába hívta haza a királyi udvarba.1231. november 

19-én hunyt el. Ereklyéi fölé emelték a híres marburgi Szent Erzsébet Templomot.Három gyermeke 

született. 

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely 

szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal 

kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit 

visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: 

rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában - eszerint Isten nem 

akarta, hogy a szent asszony hazudjon Gyakran ábrázolják még korsóval, amelyből a szegényeknek 

adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál feletti győzelem jelképei. 

 

Erzsébet, Katalin havat szokott adni, a bizang marhákat jászolhoz kell kötni.

http://www.szoboszlokepeskonyve.hu/honapok/11.php#erzsebet_napja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Raspe_Henrik
http://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
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November 25.   Katalin napja Szent Katalin a kórházak, a betegek, az elesettek   

    védőszentje az ágybavizelőket is oltalmazza. Alexandriai Szent Katalin  

    ünnepét a keresztény egyház november 25-én, vértanúságának napján  

    tartja. A legenda szerint Kosztus ciprusi királynak leánya volt. Amikor  

    hírét vette, hogy a császár üldözi a keresztényeket, Katalin védelmébe  

    vette az üldözötteket. Vitába szállt a császárral is a keresztény tanítás  

    igazáról. Hite miatt börtönbe került, ahol megkínozták, végül lefejezték.  

    A legenda úgy tartja, hogy testét angyalok vitték a Sínai-hegyre, ahol  

    tiszteletére kolostor épült. Mivel úgy tartják, hogy utolsó imádságában  

    Katalin a betegekért és haldoklókért is imádkozott, a késő középkorban  

    sok kórház patrónájának tekintette. 

    Katalin napjához férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódnak. A  

    lányok gyümölcsfaágat állítanak a vízbe, és ha az karácsonyra kihajt,  

    közel van a férjhez menés. Az ágat sokfelé Katalin ágnak nevezik. A fiúk 

    böjtölnek e napon, hogy álmukban meglássák a jövendőbelijüket. 

    Számos vidéken dologtiltó nap a Katalin. Nem sütnek kenyeret, nem  

    őrölnek a malmok, nem szántanak. Közismert népi időjóslás: "Ha  

    Katalin kopog, a Karácsony locsog." A régi öregek szerint: amilyen  

      Katalin napja, olyan a január, amilyen a következő nap, olyan a február. 

KASZÁS ÉS A SÁNTA KATA 

Hideg téli estén bandukoltunk egy rokoni társasággal, amikor is a légkör párája már rég 

zúzmarává dermedve feküdt a tájon, és ezzel szabadjára engedte a szikrázó csillagok 

ragyogását. A  tekintet ekkor akaratlanul a tündöklő vidéki égboltra tapadt, ahol 

csillagkörnyezetében szinte megfogható közelségbe került a derengő Tejút. Keleten már 

jó magasan jár a Kaszás, de már az  Ebédhordó Sánta Kata is felkelt!" Köztudott, hogy a 

Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) többségében arab névre keresztelte a fényesebb 

csillagokat, ennek ellenére nem árt kissé megismerni az ősi magyar elnevezéseket. 

Tovább folytatva a szemlélődést, a feltűnő Orion tüzes gyöngyszemeit csodáltuk, amelyek 

lénye- gében a Kaszás csillagalakzatát formálják. Az Orion csillag-négyszöge maga a kaszáló, amely 

körüli fényesebb csillagok a Rónakirályok és a Rónapallérok. Szó esett a Rudasokról és az Orion öve 

alatti halványabb Marokszedőkről, amelyek azonosítását maga az itt található Orion-köd segíti. Ismert 

elnevezései még: Három Kaszás, Rendcsillag, Szent Péter pálcája, Bírópálca, Nimród, Nagy vadász,.A három 

tündöklő övcsillagaitól kiindulva könnyen ráakadtunk a téli ég legfényesebb csillagára, a már Sánta 

Kataként is ismerős Szíriuszra. A Kaszás felett a Bika csillagkép található, amelynek vöröses szemét a 

Hyadok halmazából kiemelkedő Aldebaran, más néven Bujdosócsillag képezi. A Bikától kissé 

északabbra ködlenek a közismert Fiastyúk, vagy Csibéstyúk apró csillagai, és a Kaszástól keletebbre az 

Ikrek két főcsillaga, a Bojtár Kettőse ragyog. Még északabbra már az ötszöget formáló Auriga, azaz 

Kocsis csillagkép látható, amelynek kékes fényű főcsilla a tüzes Capella, - magyarul Kecskés csillag - 

amelynek közeli két apró társa a Gödölyék nevet kapta. A késő éjszakába nyúló beszélgetésnek a 

növekvő fagy és az északkeleten rúdjára állt Göncöl - Béres-szekér - vetett véget, ám ez a falusi 

csillagnéző túra egy kicsit mindnyájunkban visszaidézte a természetben élő emberek tudását, amit 

továbbra is ápolnunk kell.  

A magyar őshagyomány az Oriont NIMRÒDként ismeri, aki nagy vadász vala az égen, valamint világ első 

királya is volt.A három övcsillagot nevezzük a három szent királyunknak is. 

Az újabb változatban uralkodó az a nézet, hogy az Orion övének három csillaga három kaszás. Ezek mennek az égen és 
aratnak, körülöttük négy ember (az Orion váll- és lábcsillagai) kévéket rak. Utánuk siet Sánta Kata, aki az ételt viszi, (a 
Szíriusz nevű csillag), de nem éri őket utol soha, mert belelépett egy kaszába és megsántult. Sánta Katához kapcsolódik még 
egy monda, miszerint fel szeretne ülni a Göncölszekérre, de a kaszások nem hagyják, mindig a lába elé kapnak a kaszával. 
Érdemes megjegyezni, hogy amikor az Orion irányába pillantunk, akkor saját spirálkarunkban (az Orion-ágban) tekintünk 
végig hosszában. Nagyjából abba az irányba nézünk ekkor, amerről Napunk érkezett mai helyére, a Tejútrendszer centruma 
körüli keringése során. Ennek megfelelően a Tejút téli, a nyárinál halványabb sávja is áthalad a csillagképen. 

 

 

http://www.szoboszlokepeskonyve.hu/honapok/11.php#katalin_napja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADriusz
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November 30.  András napja. András, Jézus tanítványainak egyike, halász volt, éppúgy, 

    mint testvére, Simon Péter. Jézus halála után a Fekete-tengertől délre  

    hirdette az evangéliumot. Krisztus után 60-ban, Petra városában keresztre 

    feszítették. Mivel a kereszt szárait átlósan ácsolták össze, nem úgy, mint  

    Jézusét, ezért az ilyen alakú keresztet András kereszt néven emlegetik.  

    Az András naphoz sok néphagyomány kötődik,. A házasságjósló   

    praktikákat a lányoknak titokban kellett végezniük. A párna alá tett  

    férfiruha volt a biztosíték, hogy az alvó lány álmában megjelenik a  

    jövendőbeli vőlegény képe. Ha a disznóólat a lányok megrugdalták ezen  

    a napon, a disznó röffenéseinek a száma megadta azon évek számát, amíg 

    még pártában maradnak. A közös jóslások közül említésre méltó az  

    ólomöntés, ahol az öntvény formájából az eljövendő férj foglalkozására  

    következtettek. A hagyományos falusi gazdálkodás szerint a   

    disznóvágások ideje is ekkor kezdődik, így karácsonyra már elkészül a  

    füstölt hús is. Ekkor már általában elég hideg van ahhoz, hogy a   

    "disznóságokat" a hagyományos eljárásokkal is el lehetett tartani. Sokfelé 

    disznóölő Szent András néven emlegetik ezt a napot. 

    Az András körüli napokra esik Advent első vasárnapja, a karácsonyi  

    négyhetes előkészület kezdőnapja. Ilyenkor tilos volt a zajos mulatság, a  

    tánc, a lakodalom. Ehhez az időszakhoz hozzátartoztak a katolikus  

    egyházban a hajnali misék, a roráték. Advent időszaka a keresztény  

    egyház egyik legnagyobb ünnepére való testi és lelki felkészülés ideje  

    volt. Ekkor készültek fel a betlehemesek, szerveződtek a csoportok,  

    tanulták be a szerepeiket, ádventben jártak az ostyahordó gyerekek. A  

    kántortanító az iskolás gyerekekkel küldött megfelelő számú ostyát  

    minden család számára, amelynek fejében azok babot, lencsét, lisztet,  

    kolbászt küldtek neki. Díjlevélben foglalt járandóságuk volt ez a   

    vékonypénzű tanítóknak.Advent első vasárnapjával új egyházi év   

    kezdődik.  András zárja a hegedűt. 

 

Kántáló: Eljöttem hát, köszönni –kántálni. 

    Disznótorból részemet – kikérni, 

    Mer’ én fogtam a fülét – a farkát, 

    Adjanak hát legalább – egy hurkát. 
 

    Benéztem az ablakon – úgy látom, 

    Málé van az asztalon – a tálon. 

    Legyen az a gazdáé – ha éhes, 

    Jó lesz nekem a rétes – a béles. 

Kenyeret és mézes bort – hozzanak, 

Hozzá kolbászt és hurkát – adjanak. 

Ahány szálat gazda ád – belőle, 

Annyi disznót vágjon le – jövőre. 
 

Füle, farka a papé – nem részem. 

Maradék a koldusé – nem kérem. 

De ha mostan elereszt – éhesen, 

Több disznótor, házuknál – ne légyen.

DISZNÓTOR 

November 30-ával kezdődtek a disznótorok, így nem véletlen a "disznóölő Szent András" elnevezés. 

Általában Egyed napján, szeptember 1-jén fogták a disznót hízóba.  

Az összetartó rokonság úgy ölt disznót, hogy ne egyszerre kerüljön sor erre a munkára. Részint azért, 

hogy segíteni tudják egymást, részint azért, hogy egy darabig ne fogyjanak ki a kóstolóból.  

A néphiedelem úgy tartotta, hogy nem szabad disznót ölni újholdkor, mert férges lesz a hús. Kedd, 

péntek, vasárnap ugyancsak "alkalmatlan" a disznóölésre, mert megromlana a hús. A hiedelem szerint 

a disznó felvágásakor kacagni kell, így vastag lesz a szalonna. Ha több zsírt akartak, olyankor kellett 

vágni, amikor a Göncölszekér és a Kaszáscsillag közel van egymáshoz, ha porhanyós húst, 

megkergették az állatot. A várandós asszonynak kerülnie kellett pörzsölést, máskülönben a gyerek 

szőrös lesz. A levágott disznó nemcsak étel volt: némely részét (például a Tamás napján vágott 

disznónak a háját) gyógyításhoz használták. Közösségi élményt írtam, hiszen maga a disznóölés, az 

ételek elkészítése és azok elfogyasztása is társaságban történt. Mindenkinek megvolt a maga feladata, 

amit pontos rend szerint hajtott végre.  

A nap végén pedig fáradtan, de megelégedettséggel ült asztalhoz a tor elfogyasztásához. A halálesetet 

követő étkezés az áldozati lakomák maradványa, célja eredetileg a halott haragjának elkerülése, 

jóindulatának elnyerése. Némely vidéken régen ilyenkor ezek paródiája volt a disznó emlékére 

megtartott tor, ami az alakoskodók és az adománygyűjtők csoportját is a házhoz vonzotta.   
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A disznóölés mindig hajnalban kezdődött. A segítőket ilyenkor pálinkával kínálták. A legügyesebb, 

leggyakorlottabb szúrta le a disznót és ő bontotta fel. Akinek nem volt ügyes hozzátartozója, az böllért, 

hentest hívott. Négy ember kellett a sertés lefogásához, ők az ún. fogók. Ott kellett állnia a vérfogó 

asszonynak is. (A vért kavarni kell, hogy meg ne alvadjon.) Miután leszúrták a disznót, megperzselték, 

a szőrt lekaparták. A következő művelet a disznó bontása.  

A disznóvágásban és feldolgozásban jól elkülöníthetők a női és férfi munkák. A leölés, bontás a férfiak 

feladata, akárcsak a kolbász, hurka, valamint disznósajt készítése, mely ugyancsak erőt kíván.  

A bél tisztítása, a főzött töltelék készítése az asszonyok feladata.  

 Az asszonyok, lányok főzik a friss ételeket is. Hiszen a nehéz munka mellett az evés-ivásra is 

gondolnak. Elsőként általában a hagymás, megpirított vérből ettek. Ebédre frissen sült pecsenye került 

az asztalra. Az eladó lány feladata volt a hájas pogácsa elkészítése. (Ha jól megemelkedett, azt 

jelentette, hogy hamarosan férjhez megy.) 

 A hagyományos, gazdag disznótori vacsora többnyire húslevessel (orjaleves, húsoscsontleves) 

kezdődött, töltött káposztával, sült hurkával, kolbásszal, pecsenyével folytatódott, rétessel, fánkkal 

zárult.  A disznóölésen sokan részt vehettek, a bőséges vacsorából ehettek, de oda azok is ellátogattak, 

akiket nem hívtak. Fiatal legények, férfiak, nők mentek a disznótoros ház ablaka alá tréfás, olykor 

pajzán versekkel. Kutyaverő bottal, rossz tepsikkel, fedőkkel mentek a kántálók. A szobába érve 

összeverték a tepsiket, fedőket, a bottal a szoba földjébe szurkáltak, hogy a gazdának szerencséje, 

pénze legyen. Verses rigmusokkal köszöntöttek. 

 A disznótorból senki sem távozott üres kézzel, mert hurkát, tepertőt, abárolt szalonnát, esetleg 

friss húst, süteményt csomagoltak. A kóstolót illett viszonozni. 

A disznótor utáni napokban is akadt még munka, pl. ki kellett olvasztani a zsírt, a szalonnát és a sonkát 

elő kellett készíteni a füstöléshez. Az étkezésre alkalmatlan zsiradékokból pedig szappant főztek.A 

disznóölést követő vacsora, a disznótor a magyar nyelvterületen mindenütt jeles alkalom volt az 

adománygyűjtésre, köszöntésre, alakoskodó játékok bemutatására. A vacsora ideje alatt jártak a 

kántálók. Hasznoson erre fiúk vállalkoztak. Többen összeverődtek, és a disznótoros házak ablaka előtt 

rákezdtek: 

Megdöglött-e az a disznó, akit megöltek? Maradt-e a hurkájából, adjanak egyet! Mer holnap 

péntek lesz, a maradék nem jó lesz. Fülét, farkát a papoknak, hurkáját a diákoknak, adjanak egyet! 

Orosházán a következő kántáló versikével kérték a bebocsátást: 

Eljöttem én kántálni, nem szabad engem bántani. 

Én fogtam meg fülit, farkát, adjanak egy darab hurkát! 

Ha kaptak, akkor így köszönték: 

Áldja meg az isten e háznak gazdáját, töltse meg az isten mind csűrét, kamráját. 

Ha nem kaptak, ezt mondták: 

 Áldja meg az isten e háznak gazdáját, töltse be az isten tetűvel, bolhával. 

 Látom az ablakon, málé az asztalon. Nem köll nekem málé, legyen a gazdáé. Köll nekem rétes, 

az is legyen mézes. Hosszú nagy szál kolbász, vastag sült hurka, jó darab szalonna. 

 Négylába van a disznónak, ötödik a farka. Farka alatt van a duda, Fújja meg a gazda. 

A kántálókat megkínálták. Igyekeztek megtudni, hogy kicsodák. A cigánynak öltözött kántálóval 

jósoltattak, a medvének öltözött kántálónak táncolnia kellett. Ha ismerősök voltak a kántálók, 

levetették a maskarát, és az asztalhoz ültették őket.A disznótorral kapcsolatos másik adománygyűjtő 

szokás az ún. nyársdugás. Főleg a Zselicségben, a bandába tömörült legények, fiúgyermekek többágú 

nyársat dugnak a kilincsre vagy az ablakba, s az egyik ágára tréfás, gyakran trágár szövegű papírlapot 

szúrnak. A háziak a nyársra hurkát, kolbászt, szalonnát, pogácsát szúrnak. Lényeges, hogy a 

nyársdugók kilétére ne derüljön fény. 
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novemberben  születtek 

Gróf Teleki Sámuel – Afrika utazó, kutató 1845.nov. 1. 

 

Illyés Gyula – Kossuth díjas költő, műfordító, író 1902.nov. 2 

Erkel Ferenc – zeneszerző, a Himnusz megzenésitője 1810.nov. 7. 

Öveges József - fizikaprofesszor 1895.nov.10. 

Katona József – drámaíró, nagy műve a Bánk Bán 1791.nov. 11. 

Sajó Sándor – költő, tanár, drámaíró 1868.nov.13. 

 

Áprily Lajos – költő, műfordító 1887.nov.14. 

Bethlen Gábor – erdélyi fejedelem 1580.nov.15. 

Csokonai Vitéz Mihály - költő 1773.nov.17. 

Ady Endre – Költő, újságíró,  1877.nov.22. 

Babits Mihály - – költő, műfordító, regényíró 1883.nov.26. 

 

Gábor Áron – Az 1848-as szabadságharc ágyúöntője és tüzértisztje 1814.nov.27. 

Kozma István – olimpiaia magyar birkózó 1939.nov.27. 

Kozma László – villamosmérnök, az első magyar számítógép megalkotója 1902.nov.28. 

Heim Pál – gyermekorvos, a gyermekápolói iskola megalapítója 1875.nov.30. 

Népi megfigyelések: 
- ha Mindenszentek napján hó esik, nem olvad el márciusig 

- ha Mindenszentek napja nedves, lágy telet várhatunk, ha pedig száraz, úgy kemény tél következik 

- ha Katalin kopog, a Karácsony locsog 

- Márton olykor fehér lovon jár 

- ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál 

Mit jövendöl a 100 éves naptár? 

Hosszú és kemény tél következik, ha október hideg volt, és második felében délnyugatról keletkezett 

viharok voltak, ha a madarak ősszel kövérek, ha sok komló, makk, és keménymagú gyümölcs termett, 

ha november hó száraz és nem fagyos

A hónap tevékenységei 

Befejeződött a betakarítás, kezdődnek a téli munkák: a férfiak számára a favágás, fakitermelés, az 

asszonyok számára a szövés, fonás, tilolás időszaka következik.. Trágyázni kell a mezőn, 

veteményesben  és a gyümölcsösben. A szőlőtőkéket, a méhkasokat és az érzékeny gyümölcsfákat 

védeni kell a hidegtől. 

Nov. Népszokás:   Időjelző, emlékeztető  

1. Kisfarsang. Nagyvásár. Esti gyertyagyújtás, ősök 

rituális vacsoráztatása 

Szenteknek kalácsát vidd a temetőbe. 

Kínálgass másokat, holtak emlékére. 

2. Dömötör-hét vége. Halottak hetének kezdete. 

Megemlékezés az ősökről. Mosást tiltó, zárt nap. 
Halottaknak napján díszítsd a sírokat! 

Napnak elmúltával, gyújts otthon gyertyákat!  

3. Halottak hete. Vadászok, madarászok, erdőkerülők és 

favágók fél-ünnepe. Mosást tiltó, télkészülő dolognap.  
 

Őszutónak eleje, nagyvadászat kezdete. 
 

Nyári szállást készítsd télre! Mi elmaradt, 

tedd még helyre! Szállás tüzét most kioltsad, 

Hajlékokat takarítsad! Szállás tüzét most 

kioltsad,Hajlékokat takarítsad! 
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Kamrát, magtárt kiseperjed,Kénes méccsel 

kifüstöljed!Téli szállást lakjad télen, 

Nyári szállást hagyd őrzésen!  

4. Halottak hete. Szőlőtő takarása. Téli szállásra költözés, 

téli felkészülés.Mosást tiltó, dolognap. 
Borodat fagy ne vigye, vigyázz szőlőd 

rügyire! Vesszeiket lehúzzad, tőkét földdel 

takarjad! 

5. Halottak hete. Téli szállás belakása. Tűzgyújtás és 

kenyérsütés.Mosást tiltó, időjelző nap. 
Ha csillagos éjjele, fagyos lehet reggele. 

Csillagjelző: Imre naptól egy hétig – 

csillaghullás Mártonig, Ki nem nézte, ne 

bánja – Gergő napján meglátja. 

6. Halottak hetének vége. Takarítás, rendrakás, nagymosás, 

tisztálkodás. 

 

Gyógyító és rontásűző nap. 

 

Rontásűző: Jöjjön az egészség! 

Menjen a betegség! 

  Úgy múljék el végleg,  

Mint szalma a tűzben! 

  Mint lángja a vízben!  

Mint füstje a szélben! 

7. Kisfarsang. Kerti vetés ideje. Pinceszemle, az újbor első 

lefejtése.Vetésjelző nap. 
Duggass hagymát és fokhagymát, 

Dugványozzál gyökér tormát.  

Ha nem fagyos, borsót vess, 

Tenyér mélyre leültess. 

8. Kisfarsang. Rokonok, Leánykérők, háztűznézők 

fogadása. Kínálás újborral.  Dolognap 
Lombhullástól fát ültessél, fagybeálltig 

elvégezzél! 

9. Kisfarsang. Sütőtök, káposzta és fojtott burgonya 

felszedése, tárolása.     Időjelző nap. 

 

Varjak, ha csapatban szállnak – és leszállva 

károgatnak, hideg idő közeleg, tűzifádat 

összeszedd! 

10. Kisfarsang. Márton előtti készülődő. Napestétől hajnalig 

veszély-elhárítás.    Rontásűző, zárt nap. 
Fohász: Köszöntelek, Teremtő! Kérlek 

téged, Segítő!Gonoszságot távol tartsd! 

Házunk népét megáldjad!  

11. Kisfarsang. Búcsújárás. Juhászok elszámolása, 

tisztújítása. Lúdvágó-vendéglátó.Negyvenes időjósló. 

Gonoszjáró, asszonyi dologtiltó nap. 

Rigmus: ‘Ki Mártonkor libát eszik, egész 

évben nem éhezik!Liba mellcsont, ha fehér – 

száraz havas lesz a tél.Márton lúdja, ha 

csúszkál – Karácsonykor vízben jár.  

Mártonozó: Adja Isten minékünk, hogy sok 

Mártont megéljünk! Jó erőben eltöltsük – 

egészségben élvezzük.Nem búval, nem 

bánattal – hanem kövér libával. Isten adjon 

szép napot! Hozzá békét, búzát, bort. 

Köszöntő:Adjon isten jó estét! Hoztam 

Márton vesszejét!Ahány ága vesszőnek, 

annyi bornyú tehénnek!Ahány boga 

vesszőnek, annyi malac emsének! Ahány 

rügye az ágnak, annyi monya a tyúknak! 

Ahány arasz a hossza, annyi arasz szalonna!  

Legyen teli a verem! Így legyen hát,Istenem! 

12. Kisfarsang. Leánybandázás. Leánymustra. 

Szerelemvarázsló este és éjszaka.Időjelző nap. 
Borús idő – enyhe tél, fényes idő – kemény 

tél. 

13. Kisfarsang. Fonóházak, asszony és lányhelyek közös 

berendezése.   Időjelző nap. 
Zimankós őszutó – zöldülő télutó. 

14. Kisfarsang. Nagyfarsangig tartó szövés-fonás 

időszakának kezdete. Idő- és termésjelző nap. 
Novembernek menydörgése, kövér búza 

ébredése. 

15. Kisfarsang. Nagyvásár. Kovácsok, fémművesek meg-

kínálása. Céggyűlés.Idő- és termésjelző és vetőnap. 
Ha már hideg az idő, répa éppen elvethető. 

Petrezselyem, sárgarépa – jövő évben 

meghálálja. 

16. Kisfarsang. Téli felkészülés. Kémények tisztítása, 

reparálása. Tető javítása. Zárt, dolognap. 
Jól gyújtsad be a kemencét, Brigit napig 

őrizd tüzét. 

17. Kisfarsang. Istállók takarítása. Eladó lovak, marhák 

csutakolása, gyógyítása. 

   Rontáselhárító és időjelző nap. 

Figyelmező:Küszöbön túl gonosz járja, ház 

erejét kiszívhatja. Tűznek-lángnak melegét, 

ölelésnek melegét. Helyébe hoz hideglelést, 



 

10 

betegséget, veszekedést.  

Csillagjelző: Hullócsillag égen játszik, ha 

sok csillag tisztán látszik. De ne örülj e 

látványnak, tiszta égbolt – jele fagynak. 

18. Kisfarsang. Vásározásra készülődés. Leánykérés utolsó 

napja.   Zárt, dolognap. 
Erzsébet-nap előestje, varázslásnak jó ideje. 

Nagylány párját megláthatja, kötésekkel 

megfoghatja. 

19. Kisfarsang. Nagyvásár ideje. Ló- és marhavásár. Csikós 

és gulyásbál.  Időjósló nap. 
Erzsébet fúvása havat szokott hozni, 

Bitangló marhákat karámba kell kötni. 

20. Kisfarsang. Tavaszi torkos csütörtök „tükörnapja”. Fánk 

(csöröge, herőce) sütése. Termés- és dologjelző nap. 
Csízió:  Száraz földre hullott hó,  

Gabonának éppen jó. 

  Ekkor indulj rőzsét szedni,  

Tűzvenyigét gyűjtögetni! 

21. Kisfarsang. Tavaszi sovány péntek „tükörnapja”. Anyós 

vendéglátása. Rontásűző és időjósló nap. 
Máriának tiszta ege – tél havának hideg jele. 

Kolumbin, ha eltakarja – tél hidegét 

megolvasztja.  

22. Kisfarsang. Rokonjárás. Otthoni zenés-táncos esti 

vígasság. Védekezés tűz ellen.  Időjósló nap. 
Időjósló: Hogyha éles holdnak arca,  

Cicelle már jegét hozza. 

23. Kisfarsang zsíros napja. Vő-itató. Legénybandázás. 

Muzsikások fél-ünnepe.    Időjósló nap. 
‘Milyen idő Kelemenkor, olyan lesz Pál-

forduláskor. 

24. Kisfarsang. Év utolsó lakodalmas napja. Asszonyok 

kisfarsangja. Katalin estéje.  Asszonyi dologtiltó, 

időjelző nap. 

Emma ege, ha dördül, télnek fagya 

megenyhül. 

25. Kisfarsang húshagyó. Nagyvásár. Bálozás. Bognárok 

ünnepe. Dorottya „tükörnapja”. Asszonyi dologtiltó nap.  
Kisfarsang vége 
 

Csízió: Ha Katalin kopog, Karácsony majd 

locsog.Katalin nap, ha elmúlt, Kisfarsangja 

is kimúlt.  

Csúfolódó:  Aki párját nem lelte, 

Nagyfarsangtól keresse! 

26. Karácsony böjtje   Kisfarsang hamvazója. Szentestéig 

bojtölési időszak. Ünnep utáni takarítás, égetés. Időjelző 

nap. 

Nagyfarsangig lakodalmi és bálozási tilalom.  

 

Időjósló: Ha elolvad Kata hava, 

visszajön majd Karácsonyra. 

Búcsúztató: Kisfarsang elmúlott, de mi azt 

nem bánjuk,Vénlányok sirassák 

otthonmaradásuk! 
 

27. Kisfarsang utáni lomtalanítás, takarítás, égetés. 

Bezárkózás kezdete. Időjelző, zárt nap. 
Időjósló: Ha Andrásig havazik – 

megmaradhat száz napig. 

28. Lombhullató fák kivágásának kezdete. Téli tüzelő, 

maradék birs begyűjtése. Termésjósló, zárt nap. 
Termésjósló: Virgil hava, ha magos – búza 

lészen takaros. 

29. Fürdés, szépítkezés. Szerelmi varázslások, férj-

jóslás este és éjszaka. Termés-varázsló, zárt nap. 
Bűvölő: András előtt kendert vetek, hogy 

megtudjam, kihez megyek.Korsó vízbe 

almát rakok, másnap attól kedvest látok. 

30. Nagyvásár hete. Disznóvágás, feldolgozás. Féreg-, 

rontásűzés. Álomfejtés.Asszonyi dologtiltó. 

Szerelmi varázsló nap. 

Csízió: Megérkezett jósló András – 

kezdődhet a disznóvágás.Aki böjtöl egész 

napján, párját látja éjszakáján. 
 

Ezt edd novemberben 

Köles, szőlő, szilva, körte, csicsóka, lenmag, sütőtök, gesztenye, lencse, gombák, méz. 

Kugler Géza 19. századi szakácskönyvében egy teljes menüsort találunk erre a hónapra: 

Vasárnap: húsleves májgombóccal, kitűnő ragu, fácánpecsenye kompóttal, gesztenyepüré tejszínhab 

Hétfő: borsóleves, párolt marhahús hagymamártással, ürüsült burgonyával 

Kedd: velőleves, ökörfark gombóccal, fenyvesmadarak, rizsfelfújt 

Szerda: gesztenye püréleves, kappanpörkölt, borjúmell töltve, sonkás pástétom 

Csütörtök: makarónileves, sertésorja ecetes tormával, sült kappan, diós rétes 

Péntek: osztrigaleves, töltött gomba, csuka kirántva burgonyával, burgonyafánk sajttal 

Szombat: bableves, pácolt hal, őzcomb makarónival, kenyértorta 
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A hónap meséi 
A zöld királyfi, Az örök ifjúság vize, Mátyas király halála, Kígyó Darvizéz és Tatárvitéz, Lehel kürtje, Réka királyné sírja, 

Tatár hídja, Molnár Ferkó, A táltos asszony, Az acélgyűrű, Jégpáncélos vítéz, A csudakard, Isten kardja, A vitéz 

szöcs, A rózsát nevetö királykisasszony, Tündér Erzsébet, A fekete havas, A szegény ember hegedűje, 

Fehérlófia, Táltos Jankó, Az ezüstló, Andorás vitéz, Világszép Nádszál kisasszony, Griffmadár, Világszép 

Ilonka, Szélike királykisasszony, A három kismalac, A sovány ember kövér malaca  

Lúdas Matyi  
 

      A hónap népdalai 

András nap után az idő, Sárga csikó,csengő rajta, Megkötöm lovamat, Megrakják a tüzet, A rátóti legények, 

Hidegen fújnak a szelek, Rózsa, rózsa, labdarózsa levele, Este van már nyolc óra, Hatan vannak a mi ludaink, 

Gyertek haza ludaim, Télen nagyon hideg van, A malomnak nincsen köve, Két krajcárom volt nékem. 

 

Tevékenységi formák, lehetőségek október hónapban 

– szárízékből játékok készítése;  

– csutkababa;  

– gesztenyemunkák;  

– kosárfonás;  

– falevelek ragasztása, levelek, virágok 

nyomtatása;  

– séta a mezőre, a vetés megtekintése;  

– csuhéból juhász;  

– udvargereblyézés, levélgyűjtés;  

– káposztasavanyítás;  

– kiállítás a terményekből készült munkákból;  

– hangszerkészítés;  

– séta a piacon;  

– krumplinyomatok;  

– barkácsolás terményekből,  

- főzőcskesarok;  

– találós kérdések;  

– versek a terményekről.  

 

A hónap eseménye - búzaőrlés, kenyérsütés  

Népmeséinkben, népdalainkban, mondókáinkban igen gyakori szó a molnár. A szavak hierarchiájában 

a molnárszónak is és a malomnak is meg van a maga jelentése.  

A gabona feldolgozásáról, életünkben betöltött szerepéről nyomatékosan, több ízben is kell beszélnünk 

gyermekeinknek. Mozsár segítségével bemutathatjuk a kezdetleges gabonatörés módszerét, azt, hogy 

hogyan nyertek dörzskövek segítségével lisztet. Majd később a malmok elterjedésével a nép a gabonát 

nem otthon őrölte, hanem elvitte a malmokba. Megkülönböztetünk: szélmalmot, szárazmalmot, 

vízimalmot. Hogy hol és melyik malomtípus volt a legelterjedtebb, azt az energiaforrás határozta meg. 

A szélmalom a szél energiájának felhasználásával működött, a vízimalom a folyóvizek, vagyis a víz 

segítségével, míg a szárazmalmot állati erővel hajtották meg. A mindennapi kenyér a múltban is és ma 

is fontos szerepet tölt be életünkben.  

A hamuban sült pogácsa alatt nem a mai értelemben vett pogácsát kell értenünk. Amikor még az 

emberek nem ismerték az élesztőt (a kelt tésztákat kb. a XIV. századtól ismerjük), illetve a kelesztés 

módját, úgynevezett lepénykenyeret sütöttek, lapos, nagy átmérőjű, dagasztás nélkül, kemencében,  

hamuban kisütött lepényt. Cseppet sem hasonlított a mai kenyérhez. Innen ered népmeséink hamuban 

sült pogácsájának a története.  

A kenyér tiszteletben tartása mindenki számára az alapműveltséget jelképezi. Az új kenyér sütése 

augusztus 20-án, Szent István államalapító királyunk ünnepén szokásos, de mivel az oktatási 

intézményekben ekkor szünidővan, a téma fontossága miatt búzavetéskor ajánlatos feldolgozni.  

 

A hónap tevékenysége: sövényfonás, kosárkötés, gúzs 

Ősszel a gyékény, a vessző, a szalma, a csuhé gyűjtése nagy élmény. Ma már csak kevesen 

emlékeznek az ezekkel való bánásmódra, technikára. Szülők segítségével gyűjtsünk össze 

fűzfaszálakat. Legalkalmasabbak a fiatal hajtások.  

Elágazás nélküli hosszú vesszők legyenek. A levágott vesszőket a tisztítás és a nagyságrend szerinti 

válogatás után kötegekbe kötve hűvös helyen kel tárolni.  

A fűzfavesszőfelhasználása: gúzs készítése, sövényfonással házikók, kunyhók, kerítés készítése, 

kosárkötés.  

 – séták alkalmával beszélgessünk a lombhullató és örökzöld fákról;  

– a varjúcsapatok vonulása; deresek a reggelek;   
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A hónap tevékenysége: gyertyamártás, gyertyaöntés 

A gyertyaszentelés februárra esik, s a gyertyának talán akkor van a kiemeltebb szerepe. Azonban ezt 

így mégsem határolhatjuk be. A szentelt gyertya a világosságot, az életet jelképezi. Mint minden más 

szentelményhez, ehhez is több hiedelem fűződött. Otthon a falra akasztották, s vihar idején vagy  

a haldokló mellett meggyújtották.  

A gyertyakészítés az iparosodás előtt a női munkákhoz tartozott, akárcsak a szappanfőzés. A török 

hódoltság idején a jobbágyasszonyok kötelezve voltak a gyertyamártásra.  

A pásztorok a juh hájából olvasztott faggyút használták gyertyakészítésre. A gyertyamártás egyszerű 

technika, gyermekekkel könnyen készíthető 

.  

Régen a felmelegített viaszt (langyos legyen) hosszúkás, téglalap alakú edénybe öntötték, majd a 

gyertyabelet, népnyelven gatyamadzagot kifeszítve belemártották, majd kiemelték, hogy a rá 

tapadt viasz megmerevedjen, újból belemártották, s ezt addig ismételték, míg olyan vastag nem lett a 

gyertya, amilyenre szerették volna. Ezután már csak mintát nyomtak rá, mángolóval egyengették, hogy 

szabályos henger legyen. A gyertyaöntés a gyertyakészítés fejlettebb módja. Üvegből vagy fémből  

készült, egyik végén kúposan összeszűkülőgyertyaöntőformába középre beerősítették a belet, s a 

felmelegített viaszt beleöntötték. Amikor kihűlt és megmerevedett, a gyertyát kihúzták a formából.  

Méhészektől kérjünk viaszt. A sonkolyosan vásárolt méz mellékterméke a viasz. Sonkoly = a méz 

kipergetése, kisajtolása után visszamaradt lép.  

 
       

A hónap imái 

Te adj erőt, hogy bírni tudjak, 

Ha megbántanak, ne zokogjak. 

Te add meg, hogy eltűrjenek; 

Hogy hibáimmal is szeressenek. 

Te erősítsd meg erőtlenségem, 

Hogy hősként vigyem a keresztem. 

Te légy árvaságom erős támasza, 

Tudom Te vagy a gyöngék gyámola. 

Te őrizd meg a gyöngülő eszem, 

Hogy életem nagy teher ne legyen. 

Ó adj azoknak szeretetet, 

Akiknek én adtam életet. 

Legyen szívükben jóság, irgalom, 

Öregségemet értő szánalom. 

Áldd, őrizd őket édes Jézusom, 

Hogy találkozzunk Nálad egykoron. 

Vezess, erősíts, oltalmazz, 

A végső órámon irgalmazz. 

Ámen. 

 

A hálaadás imája 

Mindenért, amit adtál,  hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit elvettél  hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok Neked, Istenem! 

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,hálát adok Neked, Istenem! 

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, hálát adok Neked, Istenem! 

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok Neked, Istenem! 

Ámen 
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Magyar jelképeink 

 
Tartalom:  A magyar ház mágiája 

  A menyasszonyi ruha története, a fekete menyasszonyi ruha 

 

A magyar ház mágiája 
 

    Minden ház teremtés eredménye, egy-egy megvalósult gondolat…tehát egyéni gondolatok, illetve 

nagyon erős kollektív gondolatok együttes eredménye. A nagyon erős,régóta működő , kollektív 

gondolat a hagyomány. Amikor egy házat csúcsos tetővel,szögletes alaprajzzal,négyzet vagy téglalap 

alakú ablakokkal terveztetünk meg, a hagyományos gondolatsor működik bennünk,a szokatlan,egyedi 

megoldások viszont egyéni gondolataink megnyilvánulásai. 

 Amikor a hagyomány megszületett, nagyon-nagyon régen,az emberek pontosan tudták, mit miért 

építenek éppen úgy, és nem másképpen. Minden építészeti elem valamilyen máig működő szimbólum, 

amely az életet, az embert szolgálja. 

 A ház nem egy rakás tégla és némi faanyag.A ház az ember testének folytatása, a Mindenség 

modellje, amely védi, és egyben összeköti a Világegyetemmel. Őseink olyan kozmikus tudás szerint 

éltek, építkeztek, és öltözködtek, amely a tudomány mai állása szerint is tökéletesen megállja a helyét. 

Természetesen- akár csak mi- házakban laktak, kivétel, amikor úton voltak, ugyanis ilyenkor 

sátoroztak. Sátruk azonban sokkal kényelmesebb és igényesebb volt, mint a mai kempingsátrak. 

Őseink kempingezéshez használt sátrát ma jurtaként ismerjük. 

A jurta és a ház szerkezeti felépítése alapjaiban megegyezett, a különbség mindössze a felhasznált 

anyagokban, illetve az alaprajz formájában és méretében rejlett. A jurta alaprajzát kör, a ház alaprajzát 

viszont négyszög, leginkább négyzet alkotta. Mind a kör, mind a négyzet nagyon fontos szimbolikus 

jelentést hordozott, tehát az alaprajz nem a véletlen műve volt, hanem kozmikus tudás eredményeként 

jött létre. 

    A magyar ház szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amelyek a 

teremtés folyamatának valós ismeretéből születtek. 

Őseink pontosan tudták, hogyan építkezzenek, és építményeik világképüket, hitüket tükrözték. A 

magyar térrendezés csodálatosan következetes és egységes rendszert alkot., amely évezredeken 

keresztül bevált a magyarság körében. 

A nagyobb alapterületű házakat és jurtákat kereszt alakban merevítették, és középen a merevítést 

alátámasztották. Ez a merevítő rúd maradt meg későbbi építményeinkben mestergerenda néven. A 

parasztházakban a középső alátámasztó oszlop a Boldoganya, más néven a boldogasszony fája. 

Ezekben a házakban mindennek és mindenkinek megvolt a maga szabott helye, feladata és ez a rend a 

későbbi házakban is fennmaradt. A ház és a jurta bejáratát keletre tájolták. 

A jurták favázát nemezzel borították be. A kupolák csúcsában egy kéménynyílást készítettek, ami a 

jurta közepében kialakított tűzhely füstjét vezette el, de itt szűrődött be némi fény is. 

Most nézzünk be egy jurta belsejébe! 

   A jurta közepén áll a tűzhely, azon vasháromlábon a fazék. Egész nap megszakítás nélkül ég alatta a 

tűz.  Ha a jurta alapterületét, az ajtótól számítva négy egyenlő részre osztjuk, akkor megismerhetjük a 

benne zajló élet szokásait, és az ehhez igazodó ház belső berendezését. 

   Az ajtóval szemben a tűzhely mögött van a családfő helye. A körnek a családfőtől jobbra eső oldala 

a férfiaké, bal fele a nőké. A családfő közvetlen baloldalán foglalnak helyet; a háziasszony, a kiskorú 

gyermekek, valamint a rokonok, a közvetlen jobboldalán - ha van - a ház legbecsesebb vendége, aki 

akár nő is lehet. Az ajtóban a szegények és a szolgák telepedhetnek le. 
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   A családfő és a háziasszony háta mögött van az ágy. Itt alszik a ház ura feleségével és kisebb 

gyermekeivel. Újszülött gyermek az ágy végében elhelyezet, anyja lábához kötéllel rögzített és így 

ringatható faháncsból készült bölcsőben alszik. A család többi tagja a földön tölti az éjszakát, a neki 

kijelölt helyen, fejük alatt a nyergükkel. Az ágy jobboldalán a család értéktárgyait, ruháit 

bőrzsákokban, későbbi korokban, kivájt farönk ládákban tárolják. Az ágy mellet közvetlenül a házi 

oltár helye van. 
   A jurta férfi oldalának falán vannak felfüggesztve mind azok a tárgyak, melyeket ők használnak; 

fegyverek, lószerszámok. Az asszonyok oldalán pedig azok a tárgyak találhatók, melyek a házkörüli 

munkáknál és a háztartásban használatosak; edények, kannák, facsészék, őrlőkövek, tömlők, 

sulykolók. 

   A berendezés tartozéka még az ülőalkalmatosságokat pótló, tűzköré ledobott állatszőrök, melyeken 

nemcsak ülnek, hanem a kornak megfelelően, étkezés után a zsíros kezüket is abba törlik. Az 

égtájaknak és az uralkodó erõknek nagyon fontos szerepük volt a házban. Nem azért ültették a 

fiatalokat egyre távolabb a családfõtõl, mert a rangjuk így kívánta, hanem azért hogy mindenki 

elemében érezze magát! A különbözõ égtájak ugyanis különbözõ típusú erõformákat, elemeket 

képviselnek, amelyek az emberi nemekkel és életkorokkal is azonosíthatók.  

 

Az alábbi táblázat áttekinthetõ módon összegzi a térbeli és idõbeli síkok rendszerét, kitérve a családi 

ülésrend, valamint a ház és fõ berendezési tárgyak tárolásának tájolási szabályaira. 

 

    A ház tájolása 

    Az égtájak fontossági sorrendje a magyar hagyomány szerint a következő: 

1. kelet , előttem 

2. dél,  jobb kéz felől 

3. észak , balkéz felől 

4. nyugat,  hátam mögött 

Mindig az a legfontosabb irány,amely felé arccal fordulunk. A kelet szent irány, színe a fehér, 

állatjelképe a ló. A magyarok második legfontosabb iránya, ami ettől jobb kéz felé esik. A déli irány 

színe a piros, állatjelképe a kakas és a gólya. A harmadik irány a balkéz felé eső észak. Színe kék, 

állatjelképe a hal. A negyedik irány a hátunk mögött helyezkedik el, ez pedig a nyugat, melynek színe 

a sárga, állatjelképe a kutya. 

 

A háromosztatú ház 
A háromosztatú ház három helyiségből állt ugyan, de a helyiségek eleinte mind külön bejárattal 

rendelkeztek. Tulajdonképpen egy tető alá több házat építettek egymás mellé. A fő helyiséget, a 

legnagyobb szobát, első háznak hívták, a középső helyiség volt a konyha, és a legkisebb helyiséget 

nevezték hátsó, vagy kisebbik háznak. 

http://www.lurkovilag.hu/images/magyarhaz3.jpg
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Megmaradtak az egyterű ház szabályi is, csak az építkezés módja változott az idők folyamán. Kialakult 

a mennyezet, így a padlást elválasztották a lakótértől. A keleti irány mellett leggyakrabban dél felé 

tájolták a házakat, ilyenkor az első szoba nézett keletre. Az évezredeken át használt magyar ház, 

vízszintesen és függőlegesen hármas egységet, egy térbeli keresztet alkotott.Minden teremtett dolog, 

két ellentétes irányban mozgó erőből alakul ki: a kifelé-felfelé sugárzó, illetve a befelé-lefelé  

örvénylő erőből. Amikor a két erő egymással találkozik, létrehozzák a harmadik erő fajtát, a fényt, a 

megnyilvánult világot. 

Ezt a három alap erőformát különbözőképpen hívhatjuk: 

Atyaisten, a Fiúisten és Anyaisten. 

Szellem, lélek és test. 

Atyaisten, Jézus és Mária. 

Teremtő, Teremtmény és Befogadó. 

A házban a három alapvető erőformát az égtájak határozzák meg. 

 

Atyaisten, szellem 
Az Atyaisten ereje az alkotó, teremtő, férfi, szellemi erő. Jelképe a házban az első szoba, a mennyezet, 

a padlás, illetve a boltívek. Ez a ház legértékesebb keleti és déli része. Őseink az első szobában 

fogadták a vendégeket, itt terítették meg ünnepkor a családi asztalt, itt született a gyermek, itt 

ravatalozták fel a halottat. A legszebb bútorok,kézimunkák,a házi oltár, a jólét jelei és a családi képek 

mind ide kerültek. A ház keleti részén kel fel a Nap, amelynek tisztító és megújító ereje minden reggel 

átjárta a ház legfontosabb részét, az első szobát.  

 

Fiúisten, lélek 
A Fiú a megnyilvánult, az emberben testet öltött, Isten gyermeke, a lélek. Helyzete, égtája a közép. 

Éppen ezért minden ember a világ közepe. A házban a ház közepe, ide nyílik a bejárat. A bejárat a 

legtöbb háznál keletre, vagy délre esett, a keleti vagy déli nap ereje,amely erőteljes nemző, teremtő 

energia jutott itt a házba, tovább töltve a ház erőközpontját. 

A közép, a stabil, föld típusú erőforma, amelyet a tűz tovább erősít. A régi házakban éppen itt találtuk 

a földből épült kemencét, amelyben állandóan égett a tűz. A kemence tehát arra szolgált, hogy 

folyamatosan feltöltse a ház erőközpontját. Itt készült az étel, itt sütötték a kenyeret, télen a kemence 

mellett gyűlt össze a család. A kemence egyúttal az anyaméh szimbóluma is. 

 

Anyaisten,test 
Az anyaisten a befogadó, a női erő, a test. A házban a megfelelője a hátsó szoba,melyet kamrának 

neveztek és a pince. Ezen az oldalon nyugszik le a Nap, ereje itt már összehúzó, összetartó. Itt aludtak 

a nők és a gyerekek. Itt tárolták a napi élelmiszert, ami a főzéshez szükségeltetett. Tárolásra a tartosító, 

összehúzó nyugati erőkre volt szükség, éppúgy, mint az alváshoz. Ha volt a házban pince,a pincében 

tárolták zöldségeket és a bort. 

 

A tető 
A parasztházak teteje nagyon hosszú ideig kizárólag sátortető volt, amelyet kontyos tetőnek , vagy 

süvegnek hívtak. Ezt a formát később sok helyen felváltotta a nyeregtető, mert a ház alapterülete 

hosszában megnyúlt. A tetőket a ház hosszában minden esetben mestergerenda tartja. A 

mestergerendának fontos szerepe volt a házban. Ha egy gyermek megszületett, arccal kelet felé, a 

mestergerenda alá fektették a bölcsőjébe. Ha valaki meghalt ugyancsak a mestergerenda alatt 

ravatalozták fel, de éppen fordítva, arccal nyugatnak. A mestergerenda mutatta az utat a léleknek hova 

érkezzen és merre távozzon. A Mester segítette az érkezőt és a távozót. A Mestergerendára Csillagot, 

Tejutat, Szárnyas Napot, illetve Teremtés szimbólumokat faragtak. Régen pontosan ismerték a 

szimbólumok jelentését.Ősi vallásunkban három Isten létezett, az Atyaisten, az Anyaisten és a 

Fiúisten. Főnökük, azaz egységük nem más, mint a Teremtő, az Öregisten. 

Ősi rovásírásunk első betűi egyben isteni jelképek. 

Az A betű fogalomjelként az Anyaistent: 4 

A B betű  az Atyaistent: X 

A D betű  pedig a testet öltött Atyaistent, vagyis a Fiúistent jelöli: + 

Az X és a + jel együtt a 8 ágú csillag szimbólumot, a teremtő  jelét adja. 
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    A három Isten és a teremtő együttes jele pedig a rombusz. 

    A mestergerenda másik neve, ideg. Mit nevezünk idegnek? A szervezetnek az érzékelés sejtjeit az 

idegközpontokkal összekötő szál, vagy rostos köteg alakú elemét. Az íj húrját. Hangszer húrját. 

    Elő  Ázsia kultúrnépeinek vallási képzete nyomán a perzsák, indusok, az altáji és ugor népek 

felfogásában közös világkép alakult ki. Ez a világkép a világ közepére támaszkodik. Ezen megy át a 

föld és az ég köldökét összekötő tengely vagy ezen áll az eget alátámasztó világoszlop, világhegy, s 

ennek tetején a tejtó vagy életvize négyágú forrása közepén a világfa. A világfák csúcsán szerveződő a 

virág-csillag,az Északi Sarkcsillag. A Nap ránézvést az életfák bal oldalán, a Hold pedig a jobb oldalon 

jelölődik. Ez tökéletesen egybevág a magyar parasztházak gerendáinak elhelyezkedésével. A 

mestergerendát, ami a ház teljes hosszában végigmegy, keresztezi középen egy gerenda mind 

vízszintesen, mind pedig függőlegesen, ezáltal itt pontosan egy térbeli kereszt alakul ki. Az 

alátámasztó oszlopot Boldoganyának hívják. A mestergerenda közepére csillagformákat, szárnyas 

Napot faragtak, és eleink ide akasztották a lámpást, a gyertyát, vagyis a fényt. 

 

A mennyezet megnevezés éppen arra utal, hogy a gerendák fölötti rész az égbolt, a menny, az atyaisten 

birodalma. A mestergerenda és a Boldoganya találkozása a Teremtés középpontját, a Fiúisten helyét, a 

ház lelkét jelképezi. Ez a hely volt a házban a FÉNY-LIK, az a hely, ahol az atyaisten és Anyaisten 

ereje egyesül, egyesülésük pedig létrehozza a Fiúistent, a Megnyilvánult világot, az Embert. 

A tetőszerkezet tetején a legtöbb régi házon megtalálható  valamilyen csúcsjel. Általában tulipánt, 

csillagot, keresztet, X jelet, gömböket, kettős keresztet faragtak egymás fölé. A kereszt, a csillag és az 

X jelentést már ismerjük. A tulipán jele szintén rovásírásunkból alakult ki, jelentése: Isten, a kettős 

kereszt pedig rovásírásunk egyese. Régen lókoponya koronázta a csúcsot, hiszen a ló a Nap állata. 

Székelyföldön gyakori helyette a Nap-jel minta. 

          
    Homlokzat 

    A házak homlokzatát akkor kezdték díszíteni, amikor a kontyos tetőket felváltották a nyeregtetők. 

Ide is hasonló szimbólumokat faragtak, mint a csúcsdíszekre, szerepük is azokkal azonos. Nagyon 

gyakori díszítés a kelő, uralkodó és nyugvó Nap jele. A Nap a Fiúisten, Jézus jele. 

Magyarországon nagy hagyománya volt a díszes faragott, vagy festett kapubejáratoknak. Ezek a kapuk 

sok ősi szimbólumot vonultattak fel, amelyek a ház lakóinak spirituális védelmét szolgálták. A kapuk 

boltíve az égboltot jelképezte, a kapu fölötti galambdúc a portát védő szellemek, az ősök lakhelyeként 

készült. 

    Régebben létezett a magyar kapukon egy lélektükörnek nevezett, domború, fényes Nap-forma. Aki 

belépett a kapun, először mindenképpen szembe találkozott a saját képmásával, így megvizsgálhatta 

lelkiismeretét, vajon jó szándékkal jött-e. 

A bejárat 

Magyarországon nagy hagyománya volt a díszes faragott, vagy festett kapubejáratoknak. Ezek a kapuk 

sok ősi szimbólumot vonultattak fel, amelyek a ház lakóinak spirituális védelmét szolgálták. A kapuk 

boltíve az égboltot jelképezte, a kapu fölötti galambdúc a portát védő szellemek, az ősök lakhelyeként 

készült. 

Régebben létezett a magyar kapukon egy lélektükörnek nevezett, domború, fényes Nap-forma. Aki 

belépett a kapun, először mindenképpen szembe találkozott a saját képmásával, így megvizsgálhatta 

lelkiismeretét, vajon jó szándékkal jött-ő? 

A kapukra feliratok is kerültek, amelyeknek szintén védő, áldó szerepük volt. 

A kapun körbefutó hullámvonal eredetileg egy olyan kétfejű  kígyó volt, amely védte és őrizte a kaput. 

A magyar hitrendszer úgy tartja, hogy a világ Teremtője a sarkcsillagon, az égig érő fa tetején 

lakik. Az égig érő fa törzse a világ tengelye, lombja, koronája maga a világegyetem, és rajta a 

csillagok , a bolygók az aranyalmák. 
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 Hagyományainkban létezik egy kifejezetten jóindulatú házi kígyó, aki a küszöb alatt lakik és még 

véletlenül sem szabad bántani, mert őrzi a házat, és a lakóit. A házikígyó ugyanúgy őrzi a ház 

bejáratát, mint a csillagkígyó a Mennyország kapuját. 

Virágoskert 
    A kapun belépvén a vendéget a ház előtti virágoskert fogadta, amelynek eleink szimbolikus 

jelentőséget tulajdonítottak, hiszen a ház ölét, a termékenységet jelképezte. Egész éven át, még télen is 

virágoztak itt a virágok. Télen a télálló, bokorrá terebélyesedő rozmaring virágzott, amit szent 

növényként, istenfaként tiszteltek. Azt mondták őseink,hogy a virág a Nap földi kedve. Általában az 

eladó lányok gondozták, akikben legerősebben nyilvánult meg a kikelet megtermékenyítést váró ereje. 

    A ház bejárata 

    A magyar ház a Világmindenség kicsinyített mása, hármas egysége a Teremtés hármasságát 

jelképezi, ily módon az egész ház szentség, a benne lakó család temploma. A régi házak ajtaja 

alacsony volt, aki belépett rajta, mindenképpen fejet hajtott és levette kalapját, hiszen egy templomba 

az ember tisztelettel lép be. A ház másik neve, hajlék, amelyben egyértelműen megmaradt a 

meghajlásra, tiszteletadásra való utalás. 

    Első  szoba 

    A ház legértékesebb része. A régi egyterű ház funkcióját  örökölte,ezért is nevezik máig 

első HÁZnak, csak a tűzhelyt költöztették ki később a közepéből. 

    Konyha 

    A bejárat a konyhába vezetett, ahol nap közben az egész család szívesen tartózkodott. Télen a 

kemence melege, és az étel finom illata mindenkit oda csalogatott. A ház közepe a kereszt közepét 

jelképezte, vagyis a megnyilvánult világot, az embert. Természetes, hogy itt érezték magukat 

leginkább elemükben az emberek. 

    Tűzhely 

    A ház közepén találtuk a tűzhelyet. Őseink a tűznek különös jelentőséget tulajdonítottak, ezért a tűz 

folyamatosan égett a tűzhelyen, az év egyetlen napja kivételével, amikor megszentelték és újra 

meggyújtották. Bármilyen nagy ünnep volt a családból mindig valaki otthon maradt,hogy vigyázzon a 

tűzre. Háztűznézőbe mentek a lányok a fiús házhoz, a tűzben ugyanis az Ős szelleme lakott, így a 

háztűz az egész családot, nemzetséget, vérvonalat jelképezte. A tüzet tilos volt piszkálni, vagy 

szemetet beledobni, nehogy megsértsék az Ős szellemét. A ház tehát az ember testével azonos, a tűz 

pedig a lelkével. A ház lelke ott van, ahol a tűz ég. A lélek helye nálunk,magyaroknál, a szív. A piros 

szív a matyó rózsa is ennek a léleknek szimbólumai. 

    Hátsó  szoba vagy kamra 

    A ház legkevésbé értékes része. Régen csak tároló kamrának használták, később lett belőle szoba, 

melyet leginkább nők és gyerekek háló helyének, illetve élelmiszer tárolására használtak. 

    Ablakok 

    Ha a ház az ember testét, a kemence védelmében égő tűz pedig a lelkét jelképezi, mi más lehetne az 

ablak, mint a ház szeme. Ablakszem. A magyar ember azt mondja, a szem a lélek tükre. Logikus tehát, 

hogy a lélek tükrét a lélek, a Fiúisten szimbólumával, kereszttel jelölik, az ablakon lévő kereszt alakú 

osztással, illetve ennek hiányában az ablakot védő ráccsal. A ház egyetlen tükrét is a két ablak közt 

helyezték el. 

    Hármasság a berendezésben 

    A szent hármasság nemcsak a ház beosztásában, felépítésében jelenik meg, hanem a belső 

berendezésében is. A parasztházak berendezése évszázadokon keresztül ugyanazt a rendet követte. A 

szoba egyik sarkában, két ablak között található az ún. szent sarok. Vele átellenben a kandalló, a tűz. A 

kemence melletti sarokban állították fel a magasra vetett ágyat, a Boldogasszony ágyát. 

    Az Atyaisten megjelenési helye a szobán belül a szent sarok. A szent sarok általában egy 

sarokpaddal, négyszögletes asztallal, sarokszekrénnyel, szentképekkel és feszülettel berendezett 

lakótér. Az asztal a házban oltárként működött. A fő helyet a családfő foglalta el, hiszen ő képviselte a 

házon belül az Atyaistent. 

    Az Anyaisten megjelenési helye a szobában a vetett ágy. Ezt alvásra nem használták. Itt helyezték el 

a hímzett ágyneműt és a kelengye egy részét. A vetett ágyat gyermekszülés vagy halott felravatalozás 

alkalmával bontották csak meg, hiszen ezek olyan különleges alkalmak voltak, amikor az érkező vagy 

a távozó lélek különös, Égi anyai védelemre szorult. 

    A Fiúisten, a lélek megjelenési helye a tűzhely, a kemence. A kemence körül folyt a munka, itt 

tanyáztak a gyerekek, öregek. A kemence a lélek tüzének anyai védelmét jelentette. 
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    A ház külső formája  

    A legtöbb régi nagy kultúrában a ház a Világegyetem kicsinyített mása volt, amelyet az adott 

hitrendszernek megfelelően tájoltak. A magyar parasztház formája általában egy hosszú téglalap volt, 

amely a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, és az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta. Ezt az 

ágasfát Boldogasszony fájának nevezték és a házat, amikor csak lehetett keletre tájolták.  

Ez az ágasfa nem azonos a ház belsejében található tartóoszloppal, amelyet szintén Boldogasszony 

fájának nevezünk.A Boldogasszony maga az Istenanya, akit meséinkben Tündér Ilonának hívunk, így 

ez az ágasfa más néven Tündér Ilona fája. A házat hosszában egy mestergerenda osztja, melynek 

faragása a tejutat jelképezi. 

 A Tejút a népi csillagászat nyelvén Tündérek útja, Hadak útja, Lelkek útja, a Tejút végénél 

fekvő Szíriusz csillag pedig a Tündérfő. A mestergerenda jelképezi a Tejutat, a mestergerenda végénél 

lévő Boldogasszony fája pedig nem más,mint a Tündérfő csillag, vagyis az Istenanya lakhelye, szép 

Tündérország, amit az előtte virágzó kiskert is jelez. 

    A mestergerendát középen keresztező gerendák metszéspontja az emberi lélek megnyilvánulási 

helye, az a pont, ahol a lélek belép az anyagi világba. Tündérországból indul, végigutazik a tejúton, és 

a gerendák metszéspontja által alkotott téridő – kapun át megérkezik a világunkba. 

    A Tejút a lelkek országútja, a magyar lelkek a Nagy Kutya csillagképből , a Szíriusz felől érkeznek. 

A Nagy Kutya csillagkép csillagait oly módon is összeköthetem, hogy kutya helyett hátranéző szarvast 

formázzon. Ez a hátranéző, guggoló szarvas, őseink legjellemzőbb szarvas- ábrázolása. A szarvas az 

Anyaisten szimbóluma, a magyarság vezető állata. Hunort és Magyart a Csodaszarvas, az Anyaisten 

vezette Tündérországba. A keletelt házak és a keletelt templomok tájolása éppen erre a csillagra mutat: 

Tündérországra, a Szíriuszra. Népmeséink elmondják miként lehet oda eljutni. Elmondják mikor, hol 

és hogyan.  

    A palócok minden hajnalban, amikor a Nap felbukkant Boldogasszony fájánál, imádkoztak, 

üdvözölték a Teremtőt, és áldását kérték a napra, arccal Tündérország felé. A Szíriusz csillag, 

Istenanyánk csillaga évente egyszer, július 23.-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor Napba öltözik. 

A Nap az Istenanya gyermekének, Jézusnak a szimbóluma.  

    Amikor az ember szeretne a Földről hazajutni Tündérországba, először is elindul a Tejúton táltos 

lován, a táltos ló a Nap állata a mesében, ezért eszik parazsat a mesében, és a térkép szerint a tejút 

felső végénél megtalálja igazi hazáját. Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették 

házaikba, elmondták a meséikben, ráhímezték ruháikra, az abroszaikra, az ágyneműjükre. Manapság 

mindez csak mesének tűnik, és legtöbben legfeljebb mosolyognak rajta, pedig ki tudja, valóban mese-e 

az a mese. 

    Miért hosszú a magyar ház ?  

A megoldás egyszerű: egy ilyen háznak, amennyiben az ősi hagyományok szerint tájolják, minden 

helyisége keleti és déli fekvésű, vagyis minden helyisége a legfontosabb égtájak felé néz. Ezek a házak 

tehát úgy épültek, hogy minél nagyobb felületüket süsse az éltető erejű déli és keleti nap. Szellemünk 

ereje tartja a házat abban a formában, amit képzeletünkben adtunk neki. Ez az erőhalmaz hat ránk, és 

mi is hatással vagyunk rá, úgy is mondhatom,hogy a ház, amelyben lakunk, a saját auránk, a 

körülöttünk lévő erőtér folytatása. Az emberi tudat tehát képes befolyásolni az anyag működését 

és viselkedését, amit mára a tudomány kísérletileg is igazolt. 
    Egy lapos tetős háznak hiányzik a három felső csakrája, így hiányzik belőle a szellemi erő, az Isteni 

Összeköttetés. Ezekben a házakban bizony sokkal magányosabbnak, elszigeteltebbnek érzik magukat 

az emberek.  

    A sátortetőnek, nyeregtetőnek, kupolának ezzel szemben van korona csakrája, szellemi ereje. A 

piramisra hasonlító tetőterek ezek szerint leginkább szellemi erővel rendelkeznek, kiváló helyek 

meditációra, kutatásra, művészeti alkotó tevékenységre. A templomoknak ugyancsak magas a szellemi 

erejük. Minél magasabb a tető a falmagassághoz viszonyítva, annál inkább a szellemi erő dominál a 

házban. Őseink házai, jurtái úgy néztek ki, mint egy magas süvegű ember, vagy egy felkonytyozott 

asszony. Abban az időben ez az arány-igény belülről fakadt, hiszen őseink a teremtőbe vetett feltétlen 

hittel élték az életüket, melyben a szellemi erő volt a legfontosabb.  

Összefoglalva: Nem véletlenül négyszögletes a házak alaprajza, nem véletlen az ablakok formája, osztása, 

nem véletlen a házak tájolása, a kapuk elhelyezése, és nem véletlen a különböző díszítések használata sem, 

ugyanis a magyar ház egy térbeli összetett rovásjel, amely a jelképek ismerői számára pontosan olvasható; 

olvasata pedig a legmagasabb rendű dolog, ami a Földbolygón létezik, és amely így hangzik: ISTEN Forrás: 
Színia Bodnár Erika írása és az internetben találtak  alapján. 
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A menyasszonyi ruha története 

Menyasszonyi ruha, a menyasszonyi viselet az az öltözet, melyet a menyasszony az esküvőn és a 

lakodalomban visel, általában a lakodalom végéig.  

Némely helyen, ahol a felkontyoláskor átöltöznek menyecskeruhába, ennek az időpontjáig.  

Korábban nem volt általános gyakorlat, hogy erre az alkalomra külön menyasszonyi ruhát készítsenek, 

hanem a meglevő legszebb, legújabb ünnepi ruhadarabokból állították össze a lakodalmi öltözetet.  

Az esküvői ruhák nagymértékben különböztek attól függően, hogy milyen vallású volt a leendő 

menyasszony. A menyasszonyi ruha főleg európai volt, a katolicizmus és a protestantizmus körében 

terjedt el. A legkorábbi képek középkori esküvői ruháról a XV. századból valók. Azonban ahogy 

megjelentek különböző vallási mozgalmak, mint például a protestantizmus, amelynek élén Martin 

Luther állt, kénytelenek voltak eltávolítani az élénk színeket a mindennapi életből. 

  

Később, a 15. század közepétől már megjelentek a külön erre az alkalomra készített menyasszonyi 

ruhák. Színük többnyire zöld volt. Ennek magyarázata, hogy e színt a hűség jelképének tartották. 

Nem utolsó sorban a természet és a remény színe, az egészséggel, a nagylelkűséggel, a biztonsággal 

és a harmóniával hozták kapcsolatba. Majd, a 16. század elejétől a zöld szerepét fokozatosan a vörös 

vette át. Ebben az időben ez a szín a hatalmat, a jómódot és a gazdagságot szimbolizálta. A tűz és a 

szerelem színe. Erőt, dominanciát és szenvedélyt jelképez. A vörös után a mai emberek számára 

kicsit furcsának tűnhet és nehéz is lehet elhinni, de a fekete szín következett. A fekete jelképezte az 

akkori ember számára az ünnepélyességet és az eleganciát. A változás és a megújulás színe.  

 
 

 

Diósjenői-fekete 

menyasszonyi ruha                                   

Kalotaszeg Turai menyasszony 

  
 

Matyó menyasszony                  Széki menyasszony                                              Sárközi 

menyasszony                                    
 

Ez annak is volt tudható, hogy a földrajzi felfedezések után nagyon sok festékanyaggal lett gazdagabb 

Európa. Az előző századokban a fekete festék nagyon drága volt, és a legtöbb ember számára teljesen 

elérhetetlen. A XV. században már a ruhákat a fűzők egészítették ki. Ebben a korban a várandós nők 

számára alakították a ruhákat. A legtöbb terhesség a keresztes hadjáratok idején történt. Sokszor mire a 

keresztes hadjáratokból a férjeik hazaértek, nagy hassal várták őket a mennyasszonyaik és feleségeik. 

A másállapotot áldásnak tekintették, a boldogság jelképe volt az állapotos nő.  Manapság a 

menyasszony ruhája általában fehér színû. A színválasztás az ókori görögök, rómaiak szokásaiban 

keresendő. A rómaiak ünnepekkor fehérre festett testtel jelentek meg, míg a görögök már fehér ruhát 

öltöttek. A fehér szín maga a tisztaságot, az egyszerûséget, a természetességet és persze az örömöt 

jelképezi, ezért is lett a későbbiekben a menyasszonyi ruha fehér.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629883523789150&set=p.629883523789150&type=1
http://eskuvohirek.hu/wp-content/uploads/sz100626-41.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629883233789179&set=p.629883233789179&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629883170455852&set=p.629883170455852&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629883987122437&set=p.629883987122437&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629882410455928&set=a.375988272512011.1073741830.100003025251318&type=1
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Magyarországon többhelyütt, pl. Kalocsán, fekete színû volt a menyasszonyi ruha. A népdal is azt 

mondja, hogy a lány most esküszik fekete gyászruhában. De fekete menyasszonyi ruha volt, a 

Berettyó-felvidéki népviseleti szokás is. A Kunságon még az 1960-as évekig szokás volt, hogy az 

asszonyokat feketére festett egykori menyasszonyi ruhájukban temették el. Így a menyasszonyi ruha a 

hûség szimbólumának is mondható.    Bármilyen hihetetlen, régen nem volt elterjedt szokás, hogy az 

esküvő alkalmából új ruhát vásároljanak. A menyasszony saját már meglévő legszebb és 

legünnepélyesebb ruhadarabjai közül választotta ki a megfelelőt. A régi idők menyasszonyának 

öltözete szinte teljesen egyezett az adott tájegység ünnepi öltözetével. Ennek ellenére szép volt, 

általában díszes, de semmiképp sem egyedi. 

Kevesen tudják, de a fehér esküvői ruha Viktória királynő nevéhez fűződik. Ő volt az, aki a fehér 

színű ruha divatját megteremtette Angliában. 1840-ben tartott esküvőjén, dús narancsvirág 

szirmokkal és csipkével szegélyezett fehér szaténból varrt ruhát viselt nem kis megdöbbenésre. 

Akkoriban a fehér szín a gazdagságot jelképezte, nem pedig a tisztaságot. Igazán jómódú ember volt 

az, aki fehér ruhában jelenhetett meg valahol. A mai napig köztudott, hogy ezt a színt nagyon nehéz 

újra és újra minden viselés után fehérré varázsolni. Így akkoriban egy fehér ruha csak egyszeri 

viselésre volt alkalmas. Épp ezért a nők többsége egyszerűbb, hagyományosabb szín mellett döntött. 

  
 

Tehát a menyasszonyi viselet megegyezett az illető tájegység ünnepi viseletének darabjaiból 

hagyományos módon összeállított öltözettel, így menyasszonyi ruha tulajdonképpen nem létezett. 

Kevésbé hagyományőrző helyeken viszont – polgári hatásra – erre az alkalomra is ruhát varrtak. 

Ajakon pl. a lányok a hónap első vasárnapján fehér selyemruhát viseltek, ez az öltözet később 

koszorúval kiegészítve a menyasszonyi viseletet is jelentette. Azonban a római katolikus falvakban, 

ahol a Mária-lányok intézménye működött, a leányok viselete megegyezett a menyasszony öltözetével, 

ilyenkor már a ruha kiszabásánál ügyeltek arra, hogy később ugyanaz az öltözet, mint menyasszonyi 

ruha is megfelelő legyen. Korábban általánosan elterjedt szokás volt, hogy a meghalt fiatal lányokat 

menyasszonyi ruhában, koszorúval vagy pártával a fejükön temették el (halott lakodalma).  

Az öltöztetést a lány édesanyja, keresztanyja, közeli családtagja vagy leánybarátnői végezték, de az 

sem volt ritka, hogy ehhez értő idegen asszonyt kértek meg. Napjainkra a menyasszonyi viselet – 

Erdély kivételével – egységesen fehér színű lett. Mezőkövesden 1910-ben még fekete volt a meny-

asszony ruhája, Ajakon fekete vállkendőt viselt, a hétfalusi csángóknál különleges dísze volt a fekete 

bársony csákó és fekete palást, s napjainkban is fekete bársony szegésű a széki menyasszony 

szoknyája. A színes, gyakran piros díszítésű menyasszonyi viselet ma is általános Erdélyben, mint 

például Györgyfalván a piros fejtős ing vagy piros rátéttel díszített fehér báránybőr mellrevaló, piros 

csizma. Minthogy a lakodalmakat általában késő ősszel vagy farsangkor tartották, gyakran viselt a 

menyasszony melegebb felsőruhát, mely ruhadarabbal vagyoni helyzetét is igyekezett bemutatni. Cifra 

ködmönben esküdött a karádi, rókaprémes mentét öltött magára a kazári menyasszony, fehér palást 

egészítette ki a torockói menyasszony öltözetét, s fehér gubát vett magára a szilágysági menyasszony a 

múlt században. A színes kasmír, bársony, selyem vagy fehér gyolcs, batiszt felsőszoknyára általában 

bő kötényt kötöttek, ez Boldogon fehér gyolcsból, Kapuváron, Mezőkövesden fekete selyemből 

készült. A Szécsény környéki falvakban a fehér, apróra ráncolt batiszt szoknya elé nem kötöttek 

kötényt.  

    
1910 (katolikusok) 

A menyasszony fején rezgős 

koszorú, a mellkendője felett 

a fátyla van keresztben 

átkötve 

 

Parád Gyöngyösi párta Érsekvadkert Gyöngyös párta 
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A menyasszony öltözetének kiegészítője és egyben a menyasszonyi állapot legpregnánsabb kifejezője a 

fejviselete: a párta vagy a menyasszonyi koszorú valamint a ma igen elterjedt fátyol. A párta viselése a múlt 

században több helyen általános volt, így a Sárközben pirossal bevont tülökpártát viselt a menyasszony, piros 

alapú, gyöngyökkel, pántlikákkal díszítettet Déván, aranyos pártát Borsodban, s a kazári menyasszony is 

pártában esküdött. Fekete alapon gyöngyös pártát említenek Debrecenből a 18. századból. Az erdélyi 

menyasszonyok fejét napjainkban is párta díszíti: így pl. Kalotaszegen, Torockón, Udvarhelyszéken aranyos-

gyöngyös párta.A múlt században a Szilágyságban a menyasszony fejére fekete fodorból készített pántlikás 

fejkötőt tettek, melyet selyemkendővel kötöttek be.  

A XIX.század elejére általános lett az élő virágokból, leggyakrabban rozmaringból készített menyasszonyi 

koszorú viselése, mely napjainkban már kizárólag művirág koszorú. Általában rózsabimbóból, tükördarabokból, 

ezüst kalászokból készített fejdísz, az arc körüli részen viaszos levelekkel. Egyes archaikus helyeken a koszorú 

szem fölötti részéről színes pántlikák lógtak a menyasszony arcába, ezeket pl. Turán szégyenpántlikának 

nevezték, s a hit szerint a menyasszonyt óvták a rontás ellen. Gyakran viseltek a koszorú alatt egy rozmaringból 

fonott kiskoszorút is, a szüzesség jelképeként. (Pl. Szlavónia, ill. Nógrád m. egyes helyein). Korábban általános 

szokás volt, hogy a menyasszony kezében díszes, csipkés szélű zsebkendőt vagy a jobb karján átvetve tarka 

mintás „keszkenőt” tartott.  

 

 

   

rozmaring mirtusz gyöngyvirág Liliom rózsa 

A fátyol a keleti kultúrákból származtatható. Az arab társadalmakban a mai napig hétköznapi 

ruhadarab. Mit is jelképez a fátyol? Szádi egyik költeménye jól mutatja, hogy hogyan szolgált a fátyol 

a nők erkölcseinek megóvására. A "Vagy-vagy" címû rubáiban ezt írta: 

 
„Vagy rejtsd el az arcod, legalább bajt se kavar, 

Vagy vágyra tüzelj, s gyújtsd fel a házat, de hamar! 

Nem fér meg a szûzi élet és a nagy szerelem: 

Nyílj meg, vagy a függönyt szemeden varrd be hamar!" 

 

Salamon király pedig az Énekek énekében így jellemzi szerelmét: 

 „Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy, a te szemeid galambok a te fátyolod mögött” 

 

 Ezek a versek egyértelmûen úgy ábrázolják a fátyolt, mint a szemérem, a tisztesség megóvásának 

eszközét, azon ruhadarabot, mely határvonal és korlát a tiszta élet és a testiség között. 

 

Napjainkban (Erdély kivételével) általános a viseletet még őrző falvakban is a városi mintára 

csináltatott menyasszonyi ruha. A fehér, általában földig érő, modern szabású ruhát fehér fátyol 

fejviselet egészíti ki.  

 
Tavaszi szél vizet áraszt, 

virágom, virágom. 

Minden madár társat választ, 

virágom, virágom. 

 

Hát én immár kit válasszak, 

Virágom, virágom? 

Te engemet, én Tégedet, 

virágom, virágom. 

 

Zöld pántlika, könnyű gúnya, 

virágom, virágom, 

mert azt a szél könnyen fújja, 

virágom, virágom. 

 

De a fátyol nehéz gúnya, 

virágom, virágom, 

mert azt a bú földig húzza, 

virágom, virágom. 


