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JANUÁR – BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ – FERGETEG HAVA –  

BAK-, vagy VÍZÖNTŐ HAVA 

Januárt a régi magyar katolikus naptár Boldogasszony havának, a székelynaptár pedig Fergeteg havának 

nevezte, a csillagászok Bak-, vagy Vízöntő havaként, a meteorológusok pedig Télhóként említik. Eleink pedig 

(az Avisura szerint) Medvetor havának nevezték januárt. A hónap elnevezését Janus kétarcú istenről kapta,(aki 

őrködött a kapukon, bejáratokon ), vagy a latin (ianua) ajtó szóból származik a hónap elnevezése. 

Hónapneveink latin eredetűek. Római hagyomány szerint a hónapoknak – márciustól decemberig – a 

városalapító Romulus király adott volna első ízben nevet. Ez az első római naptár valójában empirikus 

parasztkalendárium lehetett, amely csak a mezei munkák szempontjából számba vehető 10 hónapot vette 

figyelembe. A fennmaradó téli holt időt – a földművelés planetáris urának, Szaturnusznak a hatalma alá eső 

Bak és Vízöntő havát – az i.e. 700 körüli naptárreform idején iktatták be az új 12 hónapos holdnaptárba 

Ianuarius és Februarius néven. Ianuarius hónap névadója Ianus, a kezdet és a vég istene volt, neki 

tulajdonítható, hogy a korábbi márciusi, majd szeptemberi évkezdés helyett a rómaiak utóbb január 1-jén 

kezdték az évet. Janust előre és hátranéző arccal ábrázolták. Egyszerre látott a jövőbe és a múltba., aki a 

rómaiak hitében a jóságos, minden kezdetek istene volt, aki a jövendőt és a múltat egyaránt ismerte. A  

rómaiak őt tartották Róma első királyának. Az év első hónapját a csillagászati év megfelelő hónapneve után 

régente Vízöntő havának is nevezték. A csillagászati hónapok a napév fordulópontjaihoz igazodva a naptári 

hónapok utolsó dekádjában kezdődnek: a tulajdonképpeni Vízöntő hava január 21-én vagy 22-én. A régi 

időszámítás természetesen az évkezdetet is csillagászati fordulóponthoz, esetünkben a téli napfordulóhoz 

igazította. 

Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek 

 

Ami mármost a január szó eredetét illeti, tudnunk kell, hogy az óitáliaiaknak volt egy pásztor-királyuk, akit 

Zan néven tiszteltek. Ezt a latin nyelv későbbi alakulása éppúgy Janná formálta át, mint ahogy az ugyancsak 

Z-vel kezdődő Zeus paterből idővel a latinban Juppiter lett. 

Ezt a Zan vagy Jan királyt a mitológia ősi törvénye szerint a későbbi korok istenné avatták át, s kettős fejjel 

— egy szakállassal és egy szakálltalannal — ábrázolták, amelyek tarkójukkal illettek egymáshoz. Ez a kettős 

fej (a biceps) a Napot és a Holdat, a nappalt és az éjjelt, illetve a kettő egyesülését kívánta ábrázolni. Később 

a szakálltalan fej is szakállassá vált, s most már úgy magyarázták, hogy Jan isten-király voltaképpen őrszem, 

amely előre is, hátra is figyel, éjjel-nappal őrzi a házak ki- és bejáratát. Minélfogva a kapukat most már 

„janua”-nak, Jan isten hajlékának tisztelik.  

 
B orongós napok tűnjetek tova 

O kkal szomorú ne legyél soha 

L épteid kísérje töretlen szerencse 

D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre 

O szoljanak el az óévnek sötét árnyai 

G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai. 

 

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő 

J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő. 

 

É vek ha múltok, ha elszálltok napok 

V idámságot, örömet számolatlan adjatok 

E lfusson most az óévnek malaca 

T öbbé ne legyen senkinek panasza. 

 

 

 

 

K erüljön betegség, bánat messzire 

Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe 

V ágyaid sorra valóra váljanak 

Á lnok szavak többé ne bántsanak 

N övekedjen az igaz barátok tábora 

O kosan élj, ne legyél ostoba 

K ívánom neked, legyen 365 szép napod! 

 

 
 
Adjon Isten füvet, fát, tele pincét, kamarát, 
sok örömet a házban,boldogságot hazánkban. 
Adjon Isten minden jót, ez új esztendőben, 
Jobb időt, mint tavaly vót, ez új esztendőben! 
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt. Jó termést és jó vásárt, 
ebben az új évben! Ez új esztendőben. 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/SZERKEZET/01januar/j_unnepek/j_vizonto/vizonto_szimbolum.jpg
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=1638814394&infile=virt_keret.html&oid=338932&dok=http://www.neumann-haz.hu/scripts/SGML/BHISGMLtr?kalandozas/kalandozas0001.sgml
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=1638814394&infile=virt_keret.html&oid=338932&dok=http://www.neumann-haz.hu/scripts/SGML/BHISGMLtr?kalandozas/kalandozas0001.sgml
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Januári jeles napok 

December 31   Szilveszter és Újév napja. Szilveszter a polgári év befejező napja.   

   Szent Szilveszter pápa (IV. század) ünnepe, gyakorlatilag az újév vigíliája   

   (előestéje). A szilveszteri szokások közös célja, a következő esztendőre, bőséget,  

   szerencsét, boldogságot varázsolni. Különösen fontos szerepet kapnak az e naphoz  

   kötődő zajkeltő szokások melyek célja az ártó,  rontó erők távol tartása a háztól.  

   Eszközei igen változatosak, karikás ostor, duda, csengő, kolomp. Ismert szokás volt  

   vidéken a nyájfordítás is, a cél az volt, hogy az állatok felébredjenek és a másik   

   oldalukra feküdjenek, így gondolták szaporaságukat biztosítani. Erdélyben szokás az  

   óév kiharangozása, és az új esztendő énekkel köszöntése. Ezeknek a zajos   

   mulatozásoknak a városi megfelelői a szilveszteri trombitálás és sajnos a   

   petárdadobálás is. 

   Erdélyben volt szokásban minden nagyobb ünnepen, így húsvétkor és   

   pünkosdkor is a tüzeskerék-engedés. Szalmával betekert kereket    

   meggyújtottak és a domboldalról legurították. Különösen az erdélyi   

   szászok körében népszerű szokás, úgy tartják a kerék összeköti az   

   óesztendőt az újjal. Falvainkban általában az óév búcsúztatást és az új   

   esztendő köszöntését harangzúgás kísérte. Volt ahol a falu lakói együtt   

   ünnepeltek, a templomhoz vonultak, egy legény felment a  templomto-   

   ronyba, onnan köszöntötte az új esztendőt,a hívek pedig hálaadó    

   énekeket mondtak.Természetesen szilveszterkor is jártak a legények   

   házakhoz köszöntőt mondani, vagy éppen valamely tréfás jelenettel a   

   háziakat jókedvre deríteni. Az én falumban szokás volt nagy tüzet   

   rakni, ahol sokszor a  zenészek „átmuzsikálták” az újévet. 

   Szeged környékén szokás volt a templomban táncolni, amely örömtáncban  

   még a katolikus papok is részt vettek. 
 Hejgetés (dec.31. - Moldvai csángók) A hejgetés a búza élettörténetét mondja el a mag elvetésétől a kenyér 

 elkészültéig. A hejgetés célja az új esztendőben a gabona, a kenyér mágikus úton való biztosítása.Résztvevői 

 legények, akik elsősorban a lányos házakat keresik fel. A mondókát ostorok csattogása, harangszó, furulya, 

 dob és a köcsögdudához hasonló  ͈bika" hangja kísérte.  

Január 1.  Az új év kezdőnapja. Az új év első napjához számos hiedelem, babona   

   kötődik, mert ennek a napnak a lefolyásából következtettek az egész évre.   

   Így pédául semmit sem szabad ezen a napon kiadni a házból, mert akkor   

   egész évben minden kimegy onnan. Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől,   

   házi viszálykodástól. Női munkatilalmi nap is volt, nem szabadott mosni,   

   varrni, fonni, de az állatokat sem fogták be újévkor. Azt tartották, ha újév   

   napja reggelén az első látogató férfi, az szerencsét hoz, ha nő, az    

   szerencsétlenséget. Szokás volt kora reggel friss vízben mosakodni, hogy   

   egészségesek maradjanak. Aki reggel a kútról elsőnek mert vizet, úgy mondták,   

   elvitte az aranyvizet, egész évben szerencsés lesz. Egyes vidékeken a mosdóvízbe  

   egy piros almát is tettek, ami szintén az egészség jelképe.Bizonyos táplálkozási   

   tilamak is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Baromfit nem lehetett enni, mert a tyúk  

   elkaparja a szerencsét, ellenben  ajánlatos volt a malachús fogyasztása, mert az   

   betúrja a szerencsét. A szemes  terményeket is ajánlatos enni - babot, lencsét -, mert  

   akkor sok pénzük lesz a háziaknak. Sok vidéken rétest sütöttek szintén az analógia  

   jegyében (hosszúra nyúlik az élet, mint a rétestészta. ). Úgyszintén szokás volt a  

   halételek fogyasztása is, mert a hal sok pikkelye (pénze) szintén a gazdagságot hozza  

   be a házba. 

Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek és legények házról-házra járva verses jókívánságokat mondanak a 

háziaknak, akik cserébe megvendégelik őket. Egyes falvakban az újévköszöntők a portákon gabonamagvakat 

szórnak szét, hogy bő termés legyen. Ezeket a magokat aztán a tyúkoknak adták a háziak, hogy sokat tojjanak. A 

hajnali időjárásból az egész évre jósoltak, ha szép idő volt, mezőgazdasági szempontból jó lesz az esztendő, ha 

csillagos az ég, rövid lesz a tél. Újév napja ún. gonoszjáró napnak számított. Ezért a legények és a pásztorok zajt 

keltve ûzték el a gonoszt. Zörgésükkel felébresztették a családokat, az állatokat is. A nyájfordítás is ehhez a naphoz 

kötõdik. Az istállóban addig zörögtek, amíg az állatok a másik oldalukra nem fordultak. Ennek betegség-elkerülõ 

hatást tulajdonítottak.Szerencsevarázsló játék volt újév napján a galuskafõzés és a lencseválogatás. Ezen a nap 

mindenki jókedvû volt, ettek-ittak az emberek, mert úgy tartották, hogy amit ezen a napon csinálnak, azt fogják tenni 

egész esztendõben. Tilos volt ezért eladni ezen a napon akármit is. 
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Ùjévi jókívánság 

 Nem, azt nem kívánom Neked, hogy a szenvedésnek még csak árnyéka se hulljon Rád az új esztendőben. 

Azt sem, hogy jövendőd útját csak rózsák szegélyezzék, mint ahogy azt sem, hogy ne legyen soha sós a 

könnyed, ami kipereg szemedből, s ne fájjon soha senki és semmi Neked. Nem, ezeket nem kívánom. Hiszen 

tudod jól, a könnyek mossák tisztára szíved, lelked meg az elvállalt szenvedésben nemesül. 

Azt viszont teljes szívemből kívánom Neked, hogy lelkedben ragyogjon kiolthatatlanul legszebb óráid 

emléke, meg hogy légy kitartó a próbák idején, amikor szívedre zuhan egy nem várt kereszt, s a hegy, amely 

előtted tornyosul, megmászhatatlannak tűnik, a remény fényforrása pedig minden lépéssel távolodni 

látszik. Szívből kívánom, hogy Isten minden ajándéka, amit kaptál, napról-napra drágább legyen Neked, s 

mind szolgáljon arra, hogy a hozzád közelállók lelkét felderítsd velük. Kívánom, nagyon kívánom Neked, 

hogy minden órádban álljon melletted valaki, aki társad, s méltó hozzád, akinek bizalommal fogod meg a 

kezét, ha terhed egyre súlyosabb. 

Akivel együtt tudtok szembeszegülni minden viharral, s felsegítitek egymást, akár a hegyek csúcsára is. 

Legfőképpen pedig azt kívánom Neked, hogy jöjjön bár öröm vagy kínzó bánat Rád, az emberré lett Isten-

Gyermek szívderítő mosolya ragyogjon közben Rád, és így maradj meg mindig Isten közelében. Ekkor 

áldott lesz majd új éved minden pillanata! (Ó-keresztyén latin áldás és abból átvett ír ima alapján fordította Dr. Békefy Lajos.) 

Január 6. Vízkereszt napja. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és 

az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a 

napkeleti bölcsekről, és Jézus megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve szenteli a vizet a 

keleti egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is. A szenteltvíznek mágikus ereje, 

gyógyító, gonoszűző, rontást megelőző szerepe volt. Használata végigkísérte az emberi élet 

fontos eseményeit is a születéstől a halálig. A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből) 

ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték 

a templomban, de haza is hordták meghinteni vele a házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen 

kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a 

mezőgazdaság és állattartás területein is. Öntöttek belőle a csecsemő fürdővizébe, vagy 

éppen meghintették vele az ifjú párt. Betegeknek általában a halántékát kenegették vele, és 

behintették természetesen a halottakat is. A keleti egyházban a folyók megszentelése is 

szokásban volt, körmenetben vonultak a hívek a folyóhoz, ahol faragott keresztet vetettek a 

vízbe. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, melyet ma már kevésbé 

használnak.Általában a pap és a kántor elmegy a hívek házához, megáldja azt, elbeszélget 

velük. Fáradozásaiért a háziaktól sonkát, tojást, szalonnát és lélekpénzt kapott. Egyes 

protestáns vidékeken ezt a szokást az egyház tiltotta.  

A karácsonyi ünnepkör zárónapja, ezután veszi kezdetét a farsangi időszak. Vízkereszt 

napjától a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerdáig tart a farsang, a karneválok ünnepi 

időszaka. Mivel a  parasztság ekkor ért rá  szórakozni, hiszen a földeken éppen nem volt 

munka, a farsangi időszak alkalmat adott  a vigadozásra . Amikor  beköszöntött a tavaszi 

szántás-vetés időszaka,  véget ért minden léha bolondozás, mert minden gondolkodó ember a 

jövő kenyerére figyelt s figyel ma is, aki a természet ritmusát követi. Háromkirályok 

napjának is nevezik, és a karácsonyfát is ezen a napon bontjuk le. A hagyomány ezen a 

napon emlékezik meg arról, hogy a három napkeleti bölcs, Gáspár, Menyhért és 

Boldizsár meglátogatta a kis Jézust, aranyat, tömjént és mirhát ajándékozva neki. 

Útjukban a betlehemi csillag vezette őket. Van ahol még ma is él, máshol örvendetes, 

hogy újra él a háromkirály járás,  néhol még a kántálás is ekkor van. Legények kihegyezett 

bottal, nyársakkal járják a házakat, farsangot köszöntenek. A több évszázados betlehemes 

szövegekben a pásztorjáték, a háromkirályok látogatása és a Heródes-jelenet együtt 

szerepelnek. A háromkirály-jelenet  idővel a vízkereszti csillagozáshoz kapcsolódott. Egyes 

betlehemesek azonban továbbra is megtartották a háromkirály-jelenetet.  Leginkább férfiak 

és fiúk,  máshol meg csak lányok  járták  a házakat. Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes 

papírsüveg. Fontos kellékük a többnyire kiugratható szerkezetre szerelt csillag. A 

háromkirályjárás egyetlen állandó szövegmotívuma a csillagének. 
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A játék cselekményvázlata: 

-ENGEDÉLYKÉRÉS: Be szabad-e jönni a csillagokkal háromkirályt köszönteni? 

-A FŐSZEREPLŐK BEMUTATKOZÁSA Ők Gáspár, Menyhért, Boldizsár azaz a királyok, valamint 

Heródes. Szerepelt még a katona, az angyal (NÉHOL Ő A CSILLAGVIVŐ) és a hírnök is. 

-HERÓDES ÉS AZ EGYIK KIRÁLY PÁRVIADALA 

-A CSILLAG KIUGRATÁSA.  A betlehemi csillagot nagy gonddal készítették el. Egy keresztező lécekből álló 

kinyomható és behúzható nyél végére szitát helyeztek, kívülről aranyozott csillagot ragasztottak rá, belülről a 

betlehemi királyok képét tették. Ide gyertya is került, amelyet a házba lépve meggyújtottak.  A csillag kiugrasztása 

szertartásos művelet, kezelőjének a köszöntéskor úgy kellett elhelyezkednie, hogy legyen előtte másfél méternyi 

szabad terület. Amikor a Szép jel... kezdetű refrént énekelték, akkor Gáspár a kezében lévő betlehemi 

csillagot kiugratta, a többiek pedig kardjukkal a levegőbe vágtak, vagy összeütötték őket. „Adjon Isten 

bort, búzát, békességet, sok pénzt, hogy nekünk is jusson belőle!” Vörsön ez a háromszori kieresztés három 

irányba történt. A boldogasszonyfai németeknél – ahol a szokás hasonló volt – Gáspár a csillagot föl-alá mozgatva 

áldást adott a házbeliekre. 
-JÓKÍVÁNSÁGOK, AJÁNDÉKOK KÉRÉSE, ÁTVÉTELE A gazda és a gazdasszony szépen megköszöni 

a jókívánságot. Nyomatékul  szalonnát, kolbászt tűznek a  királyok botjára, esetleg kapnak egy pohár bort, 

valamint gyümölccsel és pénzzel jutalmazzák őket.  

 

 
 

Háromkirályok elindulának,  

Jézushoz járulának, Betlehembe.  

Csillagok csillaga, szépen ragyogjatok,  

Háromkirályoknak utat, utat mutassatok!  

 

***  

Háromkirályok napján országunk egy istápján,  

Dícsérjük énekekkel, vígadozó versekkel.  

Szép jelen, szép csillag, szép napom támad.  

* 

 

Három Szent királyok megérkeztek,  

Arannyal, ezüsttel örvendeznek,  

Vigyünk mi is Urunknak, ártatlan Jézusunknak,  

Szép jelen, szép csillag, szép napom támadt.  

* 

Hol vagy népek királya, mert megjelent csillaga,  

Betlehembe találják, Szép Jézust körülállják,  

Szép jelen, szép csillag, szép napom támadt.  

* 

Egy istálló fölött megállott a csillag,  

Gáspár, Menyhért, Boldizsár, mind a három Szent 

király,  

Ünnepet ülvén, térdet, fejet hajtván,  

Jézusnak, Krisztusnak.  

* 

Kérjük a Szűz Máriát, kérje értünk Szent fiát,  

Hogy bennünket megtartson,  

Az ellenség ne ártson,  

Szép jelen, szép csillag, szép napom támadt.  

Istálló fölött megállapodik a csillag, a csillag. 

www.youtube.com/watch?v=gNyZlODZDPg 

 
Ekkor bontották  le a karácsonyi asztalt is. A Luca-búzának egyik felét a kútba dobták, másik 

felét viszont gyógyereje miatt a jószágok ételéhez adták. Falun-városon  hagyományosan 

ekkor szedik le a karácsonyfát. Városon  nem túl dicső véget ér az addig becsben tartott 

fa: kidobálják a kuka mellé. Ez is tanít valamire, de talán akad ennél okosabb tanítás is. 

Falun elégetik, és hamuját beszórják a veteményeskertbe, mert még ebben az állapotában is 

hasznot hoz: javítja a talajt. Néhol a karácsonyfa lényegül át húsvétkor tojásfává, s csak 

azután dolgozzák fel. 

 

Vízkereszt utáni második  vasárnap. E napon emlékeztek meg Jézus első csodatételéről, mely   

  imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással társult. A pap - a római misekönyv   

  szerint - ezen a napon olvasta fel a kánai menyegzőről szóló evangéliumot. A   

  kánai menyegzőn (a János evangéliumában leírt legenda szerint) Jézus a vizet   

  borrá változtatta. A kánai menyegzőt több háznál is eljátszották, majd ezt   

  követően hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak magukkal. A   

  házaknál általában énekmondó asszonyok beszélték el a történetet, majd a   

  házigazda étellel-itallal vendégelte meg a jelenlévőket. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gNyZlODZDPg
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Január 13.  Veronika napja. Veronika, moldvai csángó alakjában Viron, legendabeli   

   asszonyalak, aki a középkori jámbor néphagyomány, majd nyomában a keresztúti 

   ájtatosság hatodik állomása szerint kendőjét nyújtja a kereszthordozástól verejtékező 

   Jézusnak: a kendőn rajtamaradt az Üdvözítő képmása. A hagyomány szerint egyben az 

   év leghidegebb napja. Ezen a napon előnyös házasodni. Akik ő napon esküsznek, azok  

   frigye örökké tart, mert az égben köttetik.  [vera = igaz, icon = kép] 

Január 17.  Szent Antal napja. Január 17.-e, Remete Szent Antal névünnepe. Hűséges remetetársa volt 

   Remete Szent Pálnak. Ő a beteg emberek és a beteg állatok patrónusa. A hozzá fűződő  

   hagyományok, hiedelmek a Lisszabonban, 1195-ben született Páduai Szent Antal alakjához 

   kapcsolódva éltek tovább, aki afrikai hittérítő és a Ferencesek szerzetének buzgó terjesztője 

   volt. Mivel az ő emléknapja június 13.-a, a hiedelmek szerint a Szent Antal tüzének nevezett 

  orbáncot, és más hasonló eredetű betegségeket csak január 17-én és június 13-án lehetett  

  gyógyítani. Egyes vidékeken azt tartották, hogy az orbáncosról úgy lehet levenni a tüzet,  

  hogy az említett napokon három Antal nevű férfi megáll a beteg ágya mellett, és egyszerre  

  szív el egy pipa dohányt, amelynek füstjét a gyógyulni vágyóra fújja. Ezen a napon ébrednek  

  a fák. Ha valaki kimegy még napfelkelte előtt az erdőbe, akkor hallani fogja, hogy ahogy  

  megjelenik a nap a látóhatáron, a fák recsegve-ropogva „nyújtózkodnak”, ébredeznek. A fák  

  ugyanis október 31-én, Farkas napján elalszanak, nedvkeringésük szinte leáll. Ilyenkor   

  érkezik el a favágás, fadöntés ideje, ami Szent Antal napjával véget ér. Ha esik, Szent Antal  

  elviszi a szénát. A  középkorban a fertőzött  gabonaliszt miatt számos súlyos, látszólag   

  mérgezés fordult elő. E  baj  tünetei igen hasonlítottak az orbáncéhoz, tehát egy betegségnek  

  vélték a kettőt.  Így a fertőzést is orbáncként gyógyították a rendelkezésükre álló   

  eszközökkel. Az orbáncot s a fertőzést is Szent Antal tüzének nevezték, s ráolvasásokkal,  

  imádságokkal próbálták a betegséget kúrálni. A bukovinai székelyeknél  Szent Antalhoz  

  fohászkodó e szöveggel gyógyítottak: 

    Elindult Szent Antal hét fiával, hét lányával, hetvenhétféle unokájával  

   Tüzes orbáncos dagadott sebeivel, fene farkasaival, vad oroszlánjaival,    

 Jusztinának gyenge szüvit elszomorítom, piros vérit ott megiszom… 

Január 18.   Piroska napja  Árpád- házi Szent Piroska Szent László király  leánya, akit az ortodox  

   egyház avatott szentté. Piroska  napjához házasságjósló hiedelem is fűződik: azt tartották, 

   hogy az a lány, aki ezen a napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az esztendőben 

   férjhez megy. A házasodni vágyó lányok ezen a napon piros kendőt kötöttek a nyakukba, 

              fejükre, ezzel jelezték, hogy még ebben az évben férjhez igyekeznek menni.„ Piroska napján, 

   ha fagy, negyven napig el sem hagy.” Okulván az akkori telek legzordabb időszakából, ezen 

   a napon a földművesek még inkább kímélték az állatokat, a lovakat sem fogták be. Rómában, 

   az Aventinus hegyén áll Prisca ókeresztény vértanú temploma. Claudius császár pogány 

   áldozatra akarta kényszeríteni Priscát, vagy magyarul Piroskát, de ő keresztény létére erre 

      nem volt hajlandó. A császár ezért kivégeztette az Aventinus hegyén.  

Január 20.   Sebestyén és Fábián napja  Császári testőrparancsnok volt, akit keresztény hitvallása  

   eredményeképpen  nyíllal végeztek ki. Legendája szerint Diocletianus és Maximianus  

   társcsászárok testőrtisztje volt, és hitéért vértanúságot szenvedett.  Barbár módon egy  

   karóhoz kötözték és belelőttek egy rakás nyilat. Kivégzői azt hitték, hogy meghalt a  

   nyilaktól,  de Sebestyén  még élt és fel is gyógyult, s jelentkezett szolgálatra. Hitéért  

   másodszor is elítélték, és ekkor halálra botozták.  

   A középkortól kezdve  Sebestyént hívták segítségül  járványok  idején, mivel ő „feltámadt” 

   a nyilak okozta sebeiből, s a pestist a nyilakkal azonosították. Sebestyén alakja  nélkül  

   pestisoszlopot sem  igen találunk. A német hagyományban  ezen a napon kezd az életnedv a 

   fában ismét megindulni, most kezdődik tehát a tavaszi megújulás. A Sebestyén-kultusz a 

   pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. Járványok idején hozzá fohászkodtak. 

   Az alábbi német eredetű  morbid  hiedelemben  Sebestyén  pusztító démonként jelenik meg: 

   „ha e napon a köd alig ér a fák koronájáig, akkor a halál áldozatait csak(!) a gyerekek közül 

   fogja szedni, és a betegség többnyire gyermekbetegség lészen. Ha azonban felér már az  

   innen látható hegy feléig, akkor leginkább a középkorúak fognak betegeskedni, halni. Végre 

   ha mindent elborít a köd, akkor kivétel nélkül fog pusztulni gyermek, ifjú és agg.”  

   A németek ezen a napon zsírban kalácsot sütnek, s megeszik, hogy a szél le ne tépje a  

   háztetőt. Ugyanezen a napon van Fábián napja, ő is a pestisesek védőszentje. 

 

http://netfolk.blog.hu/2014/01/20/januar_20_sebestyen_napja
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Január 21.   Ágnes napja. Legendája szerint 13 éves volt mindössze, amikor kivégezték (†304).

    A római leányzót a város prefektusának fia ostromolta szerelmével, de ő ellenállt, 

   mondván, mennyei vőlegénye (Krisztus) már eljegyezte őt. Az ifjú apja, hallván az 

   ügyről, felszólította Ágnest, hogy áldozzon az isteneknek. A leány megtagadta.  

   Ekkor meztelenre vetkőztették, úgy vitték fényes nappal a bordélyba. Ágnest azonban 

   a csoda folytán hirtelen megnövő haja eltakarta a kíváncsiak szeme elől; a  

   bordélyházban ráadásul egy angyal még fénybe is öltöztette. Egykori ostromlóját 

   viszont, aki ide is követte, hogy erőszakot tegyen rajta, egy démon halálra sújtotta. 

   Ekkor a leányt mint boszorkányt meg akarták égetni, de a lángok a hóhérokat  

   pörkölték meg. Végül is Domitianus „agónján” (cirkuszában) lefejezték. Ma itt áll a 

   S. Agnese in Agone templom. Állítólag január 21-én temették el Rómában, azóta is 

   ez a nap az ünnepe.Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince.  ͈Vígan egyél és 

   mulasd az esztendő elejét, de Vincére és Pálra vigyázz!" - ajánlották a régi magyar  

   kalendáriumok. 

Január 22.   Vince napja. Vince napjával az újulás győz a tél sötét erői fölött. A téli hidegből lassan 

   éledni kezd a természet. Az aragóniai származású Szent Vince Krisztus után 260 és 304  

   között élt,és hirdette az evangéliumot.Kínzások között végezték ki.Emléknapja, január 22.-e

   ma már elsősorban időjóslóként maradt fenn a néphagyományban. Ilyenkor a szőlőtermelők 

   fürkészik az eget, mert napsütés esetén bő termésre számítanak, míg ha ködös az idő keveset 

   szüretelnek ősszel. Ha napfényes az idő, áldomást is isznak a szent tiszteletére. Régebben 

   viszont, ha az eresz nem csordult meg, hideg vízzel öntötték le Vince szobrát. 

   Bácskában az ismert rigmust módosították is: „Ha csorog Vince, tele kamra, tele pince." 

   Mások mást figyeltek meg: „Ha csurog Vince, jó bortermés, száraz Vince, kalácstermés." 

   Volt, ahol a jégcsapok hosszúságából a kukoricacsövek várható nagyságára következtettek. 

    vincellérek pedig Vince-vesszőt metszettek, később a vízben kihajtott rügyek állásából  

   jövendölték meg a várható termőképességet. Szent Vince egyébként már régtől fogva  

   védőszentje egész Európa szőlősgazdáinak. A  vincevesszőt metszettek, ezt a meleg  

   szobában vízbe állítottak, s abból, hogy  mennyire hajtott ki, a következő év termésére   

   következtettek. A gazdák szerint sok bort kell inni ezen a napon, hogy bőséges legyen a  

   termés. Mind a vincevessző hajtatása, mind pedig a pincelátogatás a magyar nyelvterület más 

   részein is szokás volt. 

Január 23.   Mária eljegyzése Mária menyegzőjének is mondjuk, Szűz Mária menyasszonnyá válásának 

   ünnepe. E napot általában az asszonyok ünnepelték meg imádsággal, s volt ahol még meg is 

   terítették az asztalt, mintha lakodalom lenne a háznál. A hosszú, folyamatos ima szabaddá 

   teszi a lelkünket, hogy ne földi dolgokon járassuk az eszünket, hanem a Jóistenre figyeljünk, 

   az Ő világába lépjünk. A lelkünket imádsággal mindig rendbe tehetjük. Isten világa jól  

   megfér az ember világával, s a Jóisten csak azt kéri tőlünk, hogy minden helyzetből tudjunk 

   Hozzá visszatérni.  

Január 25.  Pál napja.  Időjárási, csillagászati tartalma van ennek az ünnepnek.  Ekkorra   már  

   mögöttünk a tél több mint fele, s várható, hogy az idő  lassan enyhül, közeleg a tavasz. Az 

   időjárási jövendölések, mondókák  is utalnak erre. A középkori Franciaországban e nap a 

   kötélverők napja volt. Ekkorra már fonásra készen állt a len és a kender. A hulladékból   

   hatalmas tüzet raktak a fonókban, s  körbetáncolták. A legismertebb Pál-napi regula így  

   hangzik:  ͈Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel". A hajdani dögvészekre való  

   jóslás is benne van a szövegben. Állatokra vonatkoztatva is ismert:  ͈͈Ha Pál fordul köddel, 

   jószág hullik döggel".„Pál fordulásával” visszafordíthatatlanul megkezdődik az újulás. Ha 

   fényes szent Pál, minden termés szépen áll. Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel. A 

   szélvihar háborút jelentett: Hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás. Ezt a  napot 

   pálfordulónak is nevezik, utalván a bibliai történetre, amely szerint  a Jézust üldöző Saul 

   ezen a napon tért meg, és Pál apostol lett belőle.  Szokás a haláljóslás  pálpogácsával.  

   A néphit szerint pálfordulókor mindenki számára pogácsát sütöttek, amibe libatollat szúrtak. 

   Akinek a tolla megperzselődött sütés közben arra betegség, akié megégett, arra halál várt a 

   következő esztendőben. A tollaspogácsa készítésének más alkalmai is vannak:   

   szilveszterkor, de Luca  napkor lucapogácsa néven is sütik.    

 .  
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Januárban születtek 

Festetics György gróf, mezőgazdász, a keszthelyi Georgikon alapítója. 1755.1.1.  

 

Petőfi Sándor – költő 1823.1.1. 

Gróf Batthyány József, esztergomi érsek. 1776.1.1 

Fazekas Mihály magyar költő, a Lúdas Matyi szerzője. 1766.1.6 

A Szent Korona ezen a napon tért vissza Magyarországra az Amerikai Egyesült 

Államokból, ahová a második világháború után vitték. 

1978.1.6. 

Szász Endre festőművész, grafikus. 1926.1.7. 

Wass Albert erdélyi magyar író és költő. 1908.1.8. 

 

Bárczi Géza Kossuth-díjas magyar nyelvész, egyetemi tanár. 1894.1.9. 

Karácsony Sándor egyetemi tanár, pedagógus, filozófus, író, ifjúsági vezető 1891.1.10 

Jedlik Ányos István magyar természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, 1800.1.11 

Molnár Ferenc író, újságíró, színdarabok szerzője, A Pál utcai fiúk alkotója 1878.1.12 

Laczkovics János huszárkapitány, a magyar jakobinus mozgalom egyik vezetője 1754.1.13 

 

Rockenbauer Pál magyar felfedező, földrajztudós, filmrendező 1933.1.14 

Teller Ede magyar születésű amerikai atomfizikus 1908.1.15 

Mikszáth Kálmán magyar író, újságíró, országgyűlési képviselő 1847.1.16 

Madách Imre magyar költő, író, ügyvéd, politikus 1823.1.20 

Sík Sándor magyar író, költő, egyházi szakíró, egyetemi tanár 1889.1.20 

Széchenyi Zsigmond magyar író, vadász, Afrika-utazó 1898.1.24 

 

Polányi János Nobel-díjas magyar kémikus. 1929.1.24 

Kempelen Farkas sokoldalú tehetségű magyar tudós, jogász, 1734.1.24 

Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla leánya 1242.1.27 

Görgey Artúr honvéd tábornok, 1818.1.30 

Népi megfigyelések: 
- januári meleg isten csapása 

- gyenge január, forró nyár, hűvös tavasz 

- ha nem lenne fagy január hónapban, úgy biztosan meg fogja azt hozni március vagy április hónapja 

- nedves január mellett a pincében üres marad a hordó 

- téli mennydörgés jó termést, de még eljövendő csikorgó telet jelent 

- januári kövér veréb, hosszú tél 

- ha a mókusok ősszel sok diót és mogyorót gyűjtenek, akkor kemény januárra és általában hosszú télre lehet 

  számítani 
- a ködös január nedves tavasszal jár.  

A januári hónap javában a tél közepe, amikor a növényzetnek még pihenőre van szüksége, a napsütéses, langyos 

idő káros mind a fáknak, mind a kibújt gabonának. Januárban az őszi vetés alig kikelt gyenge hajtása a hóréteg 

fagytól védő takaróját igényli. A gyümölcsfák ágait is felmelegíti a napsütés, és ennek hatására a pórusok 

kitágulnak, majd a hajnali fagyban újra összehúzódnak, és ez a finom háncsréteg szemmel nem látható 

roncsolódásával jár.Az erdélyi néphit szerint, amelyik gyümölcsfát újév napján kora reggel a gazda felköszönti, 

abban az évben bő terméssel fog visszaköszönni. Ennek a hiedelemnek az az alapja, hogy a felköszöntéskor közel 

kell a fához lépni, meg kell simogatni, és így észre lehet venni a hernyófészkeket és egyéb rendellenességeket. 
Ezeket aztán a gazda idejében orvosolhatja.  

Mit jövendöl a 100 éves naptár? 
Szép és állandó idő szokott faggyal következni, ha a délnyugati szél északnyugatira változik, ha a keleti széllel 

apró hó esik, ha nyugat felől sűrű köd keletkezik. Rossz, általában langy idő következik, ha a keleti, északi szél 
változik, ha a gödrök bűzösek. 

Tevékenységi formák, lehetőségek január hónapban 

 Gondoskodnunk kell a madarakról. Az állatokat gondosan kell etetni, járatni. 

 Át kell válogatni a télire eltett zöldséget, gyümölcsöt, vetőmagvat. 

 Gondosabban kell az állatoknál almozni, a tyúkólakat alaposabban kell tisztítani, mivel a tyúkok elkezdenek 

tojni. 

 Megkezdődik a trágya kihordása és a trágyázás. 

 Kosárfonás, faragás, kézimunkák. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Festetics_Gy%C3%B6rgy_%28mez%C5%91gazd%C3%A1sz%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Georgikon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3f
http://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_J%C3%B3zsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_%C3%A9rsek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fazekas_Mih%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%B6lt%C5%91k,_%C3%ADr%C3%B3k_list%C3%A1ja_%28A%E2%80%93F%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAdas_Matyi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1sz_Endre_%28k%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9sz%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fest%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wass_Albert
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rczi_G%C3%A9za
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csony_S%C3%A1ndor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jedlik_%C3%81nyos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Benc%C3%A9sek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerzetes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_P%C3%A1l_utcai_fi%C3%BAk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Laczkovics_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_jakobinus_mozgalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rockenbauer_P%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teller_Ede
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miksz%C3%A1th_K%C3%A1lm%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%B6lt%C5%91k,_%C3%ADr%C3%B3k_list%C3%A1ja_%28L%E2%80%93R%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Imre
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADk_S%C3%A1ndor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Zsigmond
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1nyi_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nobel-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kempelen_Farkas
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Margit
http://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rgey_Art%C3%BAr
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Jan. Népszokás:   Időjelző, emlékeztető  

Dec.

31 

Regös-járás. Kenyérsütés. Délutántól ünnepi 

készülődés. Éjféltől napkeltéig: mulatozás. 

Nagymosás és takarítás tiltása. Termékenység-

varázsló, időjelző nap. 

Csízió: Szilveszternek vidám napja, éves vágás 

zárónapja.Disznótorát, ‘ki megüli, szerencséjét is 

megleli.Napos reggel, szeles éjjel, jó bor hírét 

rontja széjjel. 
 1. 1588-tól Magyarországon az év kezdőnapja, 

1590-től Erdélyben is. 

Népszokás: Regös-járás. Boldogasszony 

„anyaságának” ünnepe. Nagykarácsony 

„tükörnapja”. Szerelmi varázsló, szerencsejósló, 

időjelző nap. 

Beköszönő: Szerencsét kívánunk ez 

újesztendőben! Új kenyér dagadjon nyárfa 

tekenőben! Sódar és szalonna, érjen 

füstölőben, bab, bor és pálinka legyen 

özönében! Betegség felejtse, éljen 

egészségben, szerencse kísérje az 

újesztendőben! 

Kántáló:Szép újévet a háznak… Ég adjon a 

gazdának! Bort, búzát és barackot! Kurta 

farkú malacot! Szekerébe kereket, köcsögjébe 

feneket! Fejszéjébe jó nyelet, kaszájához új 

követ! Tányérjába kenyeret, poharába friss 

vizet! Abból igyon eleget… Amit kínált 

teneked! 

Újév-jósló: Ahogy kezdődik Újéve, olyan lesz majd 

esztendeje! És, ha eső csepereg, áprilisa se meleg. 

Időjósló:Nem lesz baj a rövid téllel – ha csillagos 

újév-éje. De ha piros napkeltéje – szeles lesz az 

esztendője. Hogyha fényes, szép nappala – hálót 

kíván rengő hala. De, ha napján olvadozik – bor is 

bőven csorgadozik. 

Regula: Ügyelj arra, mit eszel – tányérodba mit 

teszel! Disznót – okos választja, mert szerencsét, 

kitúrja. Szárnyast – dőre ‘ki eszi, szerencsét 

elrepteti. Nyulat – okos nem falja, mert sikerét 

szalajtja. Kását – dőre ‘ki falja, mert ragyáját 

hizlalja. Lencsét – okos választja, pénzbőséget az 

hozza. 

 

Napjelző:  Legkésőbbi napkelte, fény jöttének 

hírnöke. 

 

 2. Regös-járás. Nagyvásár hete. Ünnep utáni 

nagytakarítás és mosás. Szemét elégetése. 

Őszelőre mutató nap. 

Csízió: Makár napja, ha hideg – szeptember sem lesz 

meleg.De ha kisüt téli napja – nyári juhot felhizlalja. 

 3. Regös-járás. Komák és jó szomszédok 

vendégelése. Ünnep utáni kerttakarítás. 

Tavaszi-őszi időjósló nap. 

Időjósló:Csillaghullás, ha látható – hónap fagya már 

várható. De ha meleg az idő – első vihar korán jő. 

 4. Regös-járás. Kalákások, szolgálók 

megvendégelése. Kamrák takarítása. 

Őszutóra mutató nap. 

Időjósló: Titusz ege, ha felhős – tavasz és nyár 

tüsszögős. De ha Napja verőfényes – ősz vége is 

kellemetes. 

 5. Regös-járás. Farsangi készülődés. Istállók, ólak 

takarítása. Hajnyírás, tisztálkodás. Tél-elő havára 

mutató, előjósló, termésjelző nap.  

Csízió:  Amilyen most Simon napja, olyan lesz Télelő 

hava. Bő termést hoz napfénye, gyümölcsöt visz nagy 

szele. 

 6. Farsangkezdés. Karácsonyi „tizenketted” 

zárónapja. Dec. 13.-i Luca „tükörnapja”.  

Regös-járás vége. Gonoszűző, varázsló és időjelző 

nap. 

 

Jósló:  Vízkeresztkor csillagos ég, farsang napját 

jól indítja… Tél zimankós, ‘s hosszú lesz még; 

ünnep nyomát takarítja. 

 

 

 

Farsangkezdő: Hej, Konc vajda, sódar ura! Farsangolás 

tukmálója! Vízkereszttől királykodó, Húshagyóig 

uralkodó! Cibere bánt kiszorítja, tisztességet 

megcsúfolja. Maskarázást elrendeli, pajzánkodást 

megengedi. Aki éhes, húst zabálhat; sódart, kolbászt 

elcsámcsoghat. Falhat hájast, túrós rétest; tikmonyt, 

vajat, húsos bélest. Aki szomjas, igya borát, 

gyümölcsökből főtt pálinkát. Vagy jó méhsert, ízesítve – 

mint nagyurak, úgy vedelve! 

 

Köszöntő: Itt a farsang, beköszöntött, készüljél hát 

hamarjában! Vígan várjuk a Vízöntőt, dallal, tánccal, 

maskarában! Vígság hossza már kimérve, míg farsangot 

el nem űzik, Hamvazóra annak vége, mulassunk hát 

húshagyóig! 

 7. Nagyvásárhét. Farsangolás. Leánykérés, eljegyzés 

és lakodalom időszaka. Báli és menyegzős 

vasárnapi készülődés. Idő- és termésjósló nap. 

 

Mondás: Atilla a jegét hozza, Lucián a ködét adja. 

Niketás, ha hóval áldja, Péter-Pál azt meghálálja. 

Hírvivő: Alakosok nagy kedvence: bika, disznó, kos és 

kecske.Farsang hírét játszva hordják, bort és torost 

meghálálják. 
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8. 

Farsangolás. Élelem, gabona, bor számbavétele,  

beosztása húsvétig. Állatvágás. Áldomás az ősök 

emlékére. Időjelző és dolognap. 

Intelem: Hátra van még tél neheze, tegyél még 

húst füstölődre! Gabonádat jól beosszad, tüzelődet 

porciózzad!Állatokat vegyed számba, legyen 

gondod takarmányra! 

Emlékező: Őseidről ne feledkezz! Elmentekről 

megemlékezz! 

Nevüket jól főbe véssed, fontos helyre feljegyezzed! 

Holmijukból megőrizzél, rátekintve emlékezzél!  

 

 9. Farsangolás. Lakodalmas. Pásztorok fél-ünnepe. 

Számadás, vendéglátás. Takarító és rontásűző nap.  

 

Rontásűző: Szemmel veretéstől – megóvjad házadat, 

Szobád négy sarkába – tégy nyárfa karókat! Etető 

villákat – érintsd lángos tűzzel, Lovaidat itasd – ezüstöt 

ért vízzel! 

10. Farsangolás. Vasárnapi legény- és leányjárásra 

(batyus bálra) készülés. 

Termésmutató és időjelző nap. 

Termésjósló:  Ha felderül Napnak arca, bőséggel lesz 

bor és búza. 

De ha jég is olvadozik, jó reménység foszladozik. 

11.  Farsangolás. Leányfelkészítő, bemutató a 

fonóban. Dec. 8.-i Marina „tükörnapja”. Szerelmi 

jósló, varázsló, termésjelző nap. 

Termésjósló:  Ha meghozza tél erejét, föld megadja jó 

termését. de ha nedves, havát hordja, nyara csak a 

szénát adja. 
12.  Farsangolás. Vendégvárás. Leánykérés, hozomány 

kialkudása, eljegyzés. Hajvágó, fürdő és időjósló 

nap. 

Időjósló: Meleg napnál hideg nyár – igazi tél még kivár. 

 

13. Farsangolás. Legényavatás, bandázás. Dec. 6.-i 

Miklós „tükörnapja”. Gonosz-, rontásűző, 

termésjelző nap. 

 

 

Csízió:  Eme napnak könnyes arca – nyár termését jól 

mutatja. De ha arca hűvös, tiszta – örvendez, ‘ki 

boromissza. 

Rontásűző: Kakukkfű és fokhagyma – szenes víz, só és 

gyertya! Gonosz lelket riasztja – ártót, rontót hárítja.  

14.  Farsangolás. Disznótoros. Leánykérő, eljegyző, 

lakodalmas. Alamizsnaosztás.  Idő- és termésjelző 

nap. 

Előrejelző: Ha vidám lesz fényes napja – örvendezhet 

minden gazda. 

Mert, ‘ki dolgát jól végzi – Ősz jutalmát elnyeri. 

15. Farsangolás. Leánykérő, eljegyző, lakodalmas. 

Esti gyertyagyújtás,Párszerző, varázsló és időjelző 

nap. 

Időjósló: Szép nap – jó év. Szeles nap – nedves év. 

Hideg tél – meleg nyár. Száraz téltől nedves nyár. 

16. Farsangolás. Leánykérő, eljegyző, lakodalmas. 

Leány- és legény-bandázások. Szerelemvarázsló 

és időjósló nap. 

Csízió:  Marcel, ha jő, erejével – csontig hatol 

hidegével. De ha Honor gyenge, lanyha – elkel még a 

vastag dunyha.  

17. Farsangolás. Szegények megvendégelése. 

Gyógyítás füvekkel, füstölés. Lakodalom és bál 

tiltása. Rontásűző, üres nap. 

Rontásűző: Aki Antalt kérleli – azt gonosztól megvédi. 

Ossz almát a családnak – hintsél sót a jószágnak! 

Fokhagymát az ajtóra! Égő gyertyát asztalra! 

18. Farsangolás. Nagyvásár hete. Háztűznéző, 

leánykérés, eljegyzés, lakodalom. Időjósló 

„negyvenes” nap. 

Időjósló: Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem 

hagy! De ha sara nyomot hagy, Vincéig még jöhet fagy. 

19. Farsangolás. Leánykérő, lakodalmas. Áldomás 

elhunyt ősök, rokonok emlékére. 

Idő- és termésjósló nap. 

Időjósló: Sárának, ha napos heve, kalászoknak szép lesz 

szeme.De ha fagyos ‘s metsző szele, messze van még 

télnek vége.  

20. Farsangolás. Háztűznéző, leánykérés, eljegyzés, 

lakodalom. Pince, bor ellenőrzése. Favágási 

időszak vége. Időjelző nap. 

Napi csízió:  Fábián-Sebestyén tavaszát elhozza, 

  Fákban az életet Újholdkor indítja. 

              Ki őket dicséri – nyavalyát elűzi. 

21. Középkorban János-nap is. Farsangolás, 

lakodalmas. Lányok, asszonyok köszöntése. 

Lányos álomfejtő, idő- és termésjósló nap. 

 

Időjósló: Ha kiderül Ágnes arca, sok termés jő a 

kamrába. De ha Jánost hideg leli, Vince napig kell még 

várni. 

22. Farsangolás. Hordótisztítás, borfejtés és mustra. 

Vince-vessző hajtatás, borjóslás. Leánykérő, idő- 

és termésjósló nap. 

Termésjósló:Ha megcsordul Vince – megtelik a pince. 

          És ha fényes napja – édes is lesz mustja. 

          De ha recseg-ropog – kevés lesz a borod. 

23. Farsangolás. Boldogasszony „menyegzőjének” 

ünnepe. Eljegyzés és lakodalom ideje. Rontásűző, 

vígalmi nap. 

  

 

Csízió:  Fáknak ága, ha deres – nyár borús lesz, és vizes. 

 De ha ropog, jég recseg – tél vége már közeleg. 

Fohász:  Boldogasszony! Segíts rajta! 

  Hozzád küldjük nyavalyáját, 

Neked adjuk lázkórságát! 

  Felajánljuk betegségét,  

Erősítsd meg egészségét! 
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24. Farsangolás. Tavaszi munkára készülődés 

kezdete. Szárított növényekkel füstölés. 

Vetésjelző, tavaszváró nap. 

Időmutató: Ha már olvad és meleg – kora tavasz 

csepereg.De ne örvend, bajt hozhat – ekéd sárban 

ragadhat.  

Ajánló: Készülődjél enyhülésre – kerti munkák 

kezdésére. 

Szerszámokat javítgassad – jó magokat válogassad. 

Palántákat elvetheted – duggatáshoz növelheted. 

 

25. Farsangolás, maskarázás. Kötélverők, szíjgyártók 

fél-ünnepe, vására. Céggyűlés, lakoma. 

Pogácsasütés, vendégelés. Termés- és életjósló 

nap. 

 

Időjósló: Pálfordulás, ha szép, tiszta – bőven 

terem mező, puszta. De ha szeles, viszályt hozza – 

ha meg ködös, új sírt ássa. Esős idő, az sem 

kedves – kenyér híja lesz keserves. 

 

 

Csízió:  Pál fordítja rostáját – jól felmérjed kamráját. 

Fele kenyér, fele bor – ha meg van még, nem lesz tor. 

Fele széna, fele fa – ha megmaradt, jöhet fagy. 

 

Hónapjelző: Tél hava, ha dörgött: Teremtő áldása.Ha 

meleget hozott: Teremtő csapása. 

 

Rontásűző: Újhold, Új hó, új király! Távozzon el baj, 

viszály! Amit látok – újuljon; amit nem – az 

gyógyuljon! Ami lombos – lohadjon; amit nyomok – 

elmúljon! 

26. Farsangolás. Leánynézők, kérők, háztűznézők 

fogadása. Hozomány megbeszélése. Időjelző és 

jósló nap. 

Időjósló: Polikárp, ha havát hozza, mezőt, hegyet 

beborítja. Paulina, ha hevíti, Pálfordulást 

megsegíti. 

Hónapjelző: Ha enyhe volt tél hava, télutó majd pótolja. 

 Tavaszelő hideggel, Tavasz hó meg esővel. 

 Tavaszutó zivatarral, Nyáreleje forrósággal. 

 

27. Farsangolás. Női vendégjárás. Kérők kibeszélése. 

Leánynézők, kérők fogadása. Asszonyi dologtiltó, 

időjelző nap. 

Tavaszjelző: Fehér felhő fagyra mutat, deres faág enyhet 

jósol. Varjú-kárlás hóra várat, tyúk-kárica tavaszról 

szól. 

28. Farsangolás, lakodalmak. Gyermek-maskarázás, 

királyfuttatás, jutalomkérés. Háncs- és 

vesszőfonók fél-ünnepe. Időjósló nap. 

Előrejelzés: Károly jege, ha törött, február még reá tölt. 

Tiszta napja – forró nyár. Szeles, hideg – esős nyár. 

29. Farsangolás. Leánybeavató, lánybandázó nap. 

Férfiak otthoni munkát végeznek.  Női dologtiltó, 

üres nap. 

Rémítgető: Fehérasszony estét járja – hallatszik már 

bűvös hangja. Ha férfit lel, elcsábítja – megkísérti, majd 

megnyomja.  

30. Farsangolás. Leánykérő, eljegyző, lakodalmas 

időszak. Szerszámok javítása. Idő- és termésjelző 

nap. 

Termésjósló:  Tél, ha földet jól takarja, tavasz füvét 

magasítja. nyár gombáját felhizlalja, ősz gyümölcsét 

sokasítja. 

31. Farsangolás. Leánykérő, eljegyző, lakodalmas 

időszak. Vetőmagok válogatása. Időjósló és 

dolognap. 

Időjósló: Januárvég, hogyha fénylik, tavaszidő 

közeledik. És, ha meleg szele olvaszt, hamarosan 

vizet áraszt. 

Fertályoló:  Enyhe Január,  

Hideg Február,  

Március hűvös,  

Április ködös. 

 

A csízió latin eredetű szó, hajdan verses naptárt jelentett, mely nagyon tömören tartalmazta a hónap nevét, a fontosabb 

névnapokat, ünnepeket, tennivalókat, sőt némi álomfejtést, csillagjóslást és időjóslást is. Az első magyar csízió a kéziratos Peer-

kódexben maradt ránk a XV. századból. A népnyelvben még a XX. század közepén is élt a naptárnak ez a régi elnevezése.  

Egyik szólásunk is őrzi e szót: „érti a csíziót” – mondják arra az emberre, aki okos, ügyes, hozzáértő. Eredeti jelentése szerint: 

aki érti a csíziót, el tudja olvasni, és meg is tudja fejteni a kalendáriumot.  (A Magyar néprajzi lexikon alapján.) 

  

Januári csíziók 

„Vízöntő havában nyárra 

Hordj jeget, ha a tél nagy 

A víz-vevő tsatornára 

Vigyázz, bé ne zárja fagy. 

Trágyázz, vadássz, búzát.  

forgass. 

Égett bort s olajt le csorgass, 

Száraz ágakat le nyess, 

Tűzre, másra fákat mess!” 

„Csillagra ha ki néz, ím illy 

látást vészen: 

Villanás, mennydörgés nem igen 

sok lészen. 

Napfény is kárt nem sokat tészen.

A hónap meséi 

A telhetetlen kecske, A kecskekörmök, A táltos kecske, Mezőszárnyasi, Kermomiéti, A vándorlegények, 

Babszemjankó, Szent László vizet fakaszt a sziklából, A kőleves, Az aranyszőrű bárány, Csicsóvár, A megpatkolt 

boszorkány, A remetekirály, A kerek kő, Mese az ördögről, meg a királyról, Az aranytulipán, A világszép 

Nádszálkisasszony, Erős János, A nagyotmondó legény,  Vízi Péter és Vízi Pál, Táltos János, A táltos kecske... 
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A hónap népdalai, énekei 

A hajnali harangszónak, Amott legel, Három szabólegények, Hol jártál báránykám? Adott Isten szekeret, 

Aki szép lányt akar venni, Hídló végén, padló végén, A,a,a, a farsangi napokban, Még azt mondják nem illik,  

Három éjjel, három nap, Úgy tetszik, El kéne indulni, Házasodik a motolla, Ne búsuljon senki menyecskéje... 

  

A hónap imái 

ERDÉLY IMÁJA 

Ima,hogy megmaradjunk, itt a honi földön! 

Közös a célunk, benne egy az Istenünk. 

Mi mindnyájan hisszük és valljuk, 

Itt kincses Erdély földjén, az ősök tulipános mezején 

Magyarként, barátként, egy célért élünk, 

Hogy megmaradjunk. 

E tájért, a honi földért, gyermekeinkért, 

A piros,fehér,zöld színű, zászló alatt. 

Kérve kérünk- segíts minket Istenünk! 
Ámen 

******************************************************************************** 

Felvirrad Új Hajnal, mi is kelünk véle 

Megérint a szent Lét, szívünk lángja éled 

Megmártjuk lelkünket gyógyító fényében 

Csend beszél most bennünk szellem erejével 

 

Ember, emeld fel a fejed 

Ébredj tudatára 

Szeretni érkeztél erre a Világra 

Becsüld meg a Léted, váltsd mindazt valóra 

Mi az Akaratban tanít meg a jóra 

 

Mikor este érint, nyugovóra térve 

Szívünk megnyugvással tekinthet elébe 

Mert hallgattunk a belső, igaz és szent szóra 

Tanítottuk mindazt, kit lehet a jóra. 

*******************************************************************************

Ének Boldog Özsébhez 

Magyar erdők mélyén fehér lángok gyúlnak 

Boldog Özséb remetéi imára vonulnak. 

Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk: 

gyűjtsed össze imádságra árva magyar népünk! 

 

Magyar lelkek mélyén fénylő tüzek gyúlnak, 

Nagyasszonyunk lovagjai Atyjuknak hódolnak. 

Boldog Özséb, áldott atyánk esedezve kérünk: 

gyűjtsed össze szeretetben drága magyar népünk! 

 

Magyar élet mélyén izzó tüzek gyúlnak, 

Krisztus Király hű fiai Özsébben imádnak. 

Boldog Özséb áldott atyánk Esedezve kérünk: 

gyűjtsed össze élő hitben küzdő magyar népünk! 

 

Boldog Özséb, büszkeségünk, hozzád száll az ének.  

Kérő szóval, hő fohásszal buzgón kérünk Téged.  

Gyűjtsed össze lángjaink, egyesítsed imánkat,  

Segíts nékünk megmenteni elárvult hazánkat!  

 

Súlyos bánat sanyargatta akkor magyar népünk,  

Imádságos áldott szíved lám segített nékünk:  

Felvirradt szép hajnalunk, messze szállott a bánat,  

Meghallgatta a kegyes ég a te hő imádat.  

 

Haszontalan múló jókért nem könyörgünk Hozzád:  

Ifjúságunk romlására fordítsad szent orcád!  

Gyűjtsed össze lángjaink, egyesítsed imánkat,  

Segíts nékünk megmenteni elárvult hazánkat!  

 
Nem engedhetem meg, 

hogy a kereszt szívemnek nehéz legyen, 

hogy a kudarcok legyözzenek. 

hogy ellenfeleim gyengének nézzenek, 

hogy szívemben a kereszt lángja kiégjen, 

hogy a kard kezemböl kiessen, 

hogy fáradt, csüggedt, reménytelen legyek, 

hogy a sötét felhök elnyeljenek. 

Nem engedhetem meg az effajta gyöngeségeket. 

 

Én arra születtem, 

hogy elüzzem a sötét, fáradt felhöket, 

hogy felébresszem a megláncolt szíveket, 

hogy reményröl beszéljek a csüggedöknek, 

hogy fölemeljema leverteket, 

hogy szeressem azt, akit megvetnek, gyülölnek, 

hogy hitröl, szeretetröl, áldozatról  beszéljek. 

Én csak azért élek, 

hogy gátat állítsak a szennynek, lelketlenségnek, 

hogy álljak a cserbenhagyott örhelyeken, 

hogy a keresztet vivöknek segítsek, 

hogy a magányosnak fülébe súgjam: veled megyek. 

 

Igen, életem célja, egyetlen értelme: 

hogy hirdetöje legyek, harcosa legyek, 

hogy építöje legyek egy szebb, embereibb: igazabb 

jövönek. 

 

Ezért engem le nem gyözhetnek. 

El nem veszthetnek. 

Én ebben a hivatásban csak eléghetek. 

Legyen így! 

 
(Merk Mihály szaatmári egyházmegyés pap) 
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A hónap ételei 

Ma, amikor a legnagyobb téli rekordhideg idején is kaphatunk paradicsomot a boltban, furcsán hatna, ha a 

szakácskönyvek – követve a régiek példáját – külön fejezetben foglalnák össze, melyik zöldségnek, 

gyümölcsnek, húsfélének mikor van idénye, mikor a legtáplálóbb és legzamatosabb. Pedig egykor nemcsak 

az évszakoknak, hanem a napoknak is megvolt a hagyományos étele.            

Malonyai Dezső és huszonöt társa 1904-től hivatalos támogatással végzett népművészeti gyűjtéseket, 

melyet A magyar nép művészete címmel adtak ki. Ebben olvashatjuk azt az érdekes beszámolót, amiből 

kiderül, a közös tálból, kézzel evés nemcsak a távoli India vagy Észak-Afrika vidékén volt szokásban. 

„Szinte alig hihető, hogy a villa használata még a legutóbbi időkig is ritkaság volt. Az ételt hüvelyk-, 

mutató- és középujjukkal ették ügyesen és tisztán.” – írja a palócokról. Nem volt ez másként a 

lakodalmakban sem, ilyenkor hat-nyolc vendég evett egy tálból. Csak az 1910-es évektől terjednek el itt 

előbb a cserép-, majd a pléhtányérok. Az egyszerűségében is szertartásos étkezés másik bizonyítéka, hogy 

ezeknél a falusi asztaloknál mindenkinek megvolt a kijelölt helye. Malonyai lejegyzése szerint ülőhelye – 

más tájegységek szokásához hasonlóan – egykor csak a férfiaknak volt, a nő a férje mögött állt, onnan 

nyúlt a közös tálba. Reguly Antal néprajzkutató jóvoltából pedig azt is tudjuk, hogy 1857-ben a Fülek 

környéki palóc falvakban mi volt azokban a tálakban. Egy keresztelői lakomán ezek alapján a vendégek 

ettek marhahúslevest gerslivel, káposztát disznóhússal, csirkét metélttel, becsinált levest (savanyú leves 

tüdővel-májjal), vajas tejbekását, a jobb módúaknál pedig még lúd- vagy kacsapecsenye is előfordult. A 

mindennapok azonban ennél jóval szerényebbek voltak.A nyári főétkezés két fogásból állt, a levesből és a 

sűrűből.  

Hétfőn bab- vagy borsóleves és valamilyen főtt tészta nyitotta a hetet. 

Kedden krumplilevest ettek, majd káposztát – ha volt, disznóhússal.  

Szerdán ázalékleves volt (borsó, lencse vagy káposzta adta az alapját), ami után szintén tészta következett. 

Csütörtökön rántott leves volt tojással és disznóhúsos káposzta.  

A péntek nem hozott sok változást, bableves és főtt tészta szerepel a leírásban.  

Szombaton lencseleves és zsíron sült krumpli volt soron.  

Vasárnapra tésztás leves és a már jól ismert disznóhúsos káposzta készült.  

A nem túl változatos ételsort Reguly feljegyzése szerint különböző kásák (pépek) egészítették ki, melyek 

kölesből, árpából és kukoricalisztből készülhettek. Persze nem mindenhol volt ennyire puritán az ebéd. A 

nógrádi palócok az 1800-as évek közepén az előbb felsoroltnál valamivel több húst (pörköltet) 

fogyasztottak. További zöldségként pedig a palóc konyhában savanyított fehér tarlórépa (ez gyalulva, 

sózva, rétegesen került a kádba, majd tömörítették – vizet nem töltöttek rá), céklasaláta (akár a 

juhaprólékból és belsőségből főzött, tejjel habart, ecettel savanyított lakodalmi levesből kiemelt főtt hús 

mellé), vadsóskából készült mártás, mákkal szórt főtt kukoricaszemek, gomba, krumplis ételek kerülhettek 

az asztalra. Ünnepi alkalmakkor természetesen nem hiányozhatott a sütemény sem. A malom- vagy 

molnárkalács néven ismert ostyák, a mézzel-mákkal ízesített rózsa alakú ferentő (frentő, fentő), a zsírban 

sült herőce, az olyan lakodalmi sütemények, mint az örömkalács és a morvány, a szilvalekvárral töltött és 

almával díszített kalácstészta alapú lakodalmi torta, a krumplis túrós lepény, a rétesek mind a kedvelt 

édességei voltak a palóc vidéknek.             

Mindebből látható, a természettel összhangban levő, egyszerű népi ételek jóval egészségesebbek voltak a 

vegyszerrel duzzasztott, mesterségesen érő zöldségeket és antibiotikummal kezelt, nagyipari körülmények 

között tartott állatok húsát felhasználó mai konyhánál, amely már nem ismer szezonális ételeket.          
Még eldönthetjük, melyik utat választjuk a kettő közül! 

Népi gyógyászat 

A téli hónapokban oly gyakori megfázás ellen ajánlom a már ismert teák mellett a következő dolgok fogyasztását:  

Erős paprika 
A csípős fűszer leginkább a hörgőkben és az arcüregekben lévő dugulást enyhíti. Hasonló a hatása a Cayenne-borsos 

teának, melyet házilag készítsünk el: egy negyed teáskanál Cayenne-borsot adjunk egy bögre forrásban lévő vízhez, 

ízesítsük friss citromlével, egy kevés gyömbérrel, és édesítsük mézzel. 

 

Vöröshagyma 
Kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben fellépő dugulást is enyhíti. A népi gyógyászatban az asztma gyógyszere. A 

kipréselt nyers hagymalevet narancslével vagy grépfrútlével fogyaszthatjuk. Megfázás esetén egy hagymát vágjunk 

apróra, majd tegyük az ágyunk mellé éjszakára. Reggel dobjuk ki, mert a szobában lévő baktériumokat magába 

szívta. Nagyon jól tisztítja a légutakat. 
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Húsleves 
A húsleves segít felszakítani a váladékot, pótolja az elvesztett folyadékot, és a kaparó toroknak is enyhülést hoz. A 

kutatók a tyúkhúsleves vizsgálatakor a legfontosabb hatóanyagoknak a vitaminokat, ásványi anyagokat, 

fitokemikáliákat találták, és egy aminosavat, melyet ciszteinnek hívnak. A házi húsleves még jobbanenyhíti a 

tüneteket, ha fokhagymával, Cayenne-borssal vagy curryvel ízesítjük. Bár az is igaz, hogy a húsleves akkor hat a 

betegre a legjobban, ha azt egy szerető családtag viszi az ágyába. 

 

Cékla 
A céklából készült ital segít leküzdeni a náthát és az influenzát. 

Gyógyhatását, mely nyersen a legnagyobb, a benne található vitaminoknak, ásványi anyagoknak, valamint 

fitovegyületeknek köszönheti. Rendkívül gazdag folsavban, C- és B-vitaminokban. 

Gyümölcscentrifugában kipréselt levét répa- és almalével fogyaszthatjuk. Salátákat nyersen is gazdagíthatunk vele. 

 

Savanyú káposzta 
A káposzta savanyítva őrzi meg leginkább magas C-vitamin-tartalmát. 

Ennek a jelentősége igen nagy, mert ételeinkben az elkészítés során -a hő hatására - a C-vitamin nagy része 

tönkremegy. Télutón a C-vitaminban dús savanyú káposzta segíthet ezt a hiányt pótolni. S az sem elhanyagolható 

szempont, hogy ez a zöldség lehet az egyik legolcsóbb C-vitamin-forrás a hideg időben. 

Fokhagyma                           
Az allicinnek köszönhetően a fokhagyma a következő csodákat tudja: 

- Oda is eljut, ahova a gyógyszer nem, antimikotikus hatású, azaz baktérium- és gombaellenes 

külsőleg is kiváló a gomba kezelésére (láb- és körömgomba esetén dunsztkötésben vethetjük be) 

- Kiváló vírusölő, emiatt a herpesz egyik ellenszere és külsőleg szemölcs kezelésére is alkalmas (lásd talpon lévő 

szemölcsre fokhagyma dunsztkötésben). 

- Az egyik legszélesebb spektrumú antibiotikum - csodás, hiszen, mivel természetes, sosem fog rá rezisztencia 

kialakulni értisztító - szabályosan kisepri az erek faláról a lerakódásokat, tehát érelmeszesedés megelőzésére kiváló, 

ezáltal véralvadásgátló és koleszterincsökkentő. 

- Magas vérzsír (triglicerid) értékek esetén is fogyasszuk. 

- Vérnyomás csökkentő hatású, amennyiben a magas vérnyomást az okozza, hogy erek falán található lerakódások 

miatt az erek összeszűkülnek. 

- Immunstimuláló, hatékony rákmegelőző, C-vitamin és szelén tartalma által kiváló antioxidáns, B-vitamint is 

tartalmaz. Vesegyulladás, bélhurut és tüdőgyulladás esetén is vessük be. 

Magyar jelképeink 

A népi díszítőművészet szakrális jelentései  

    Az, amit ma tárgyalkotó népművészetnek, népi iparművészetnek, esetleg hagyományos kézművesiparnak 

nevezünk, néhány évszázaddal ezelőtt, természetes közegében, a paraszti kultúrában az 

életvitel benső szervezőerejeként működött, a megalkotott tárgyak az emberek 

hétköznapi életének részei voltak. Az emberek akkoriban még beleszülettek a 

hagyományba, a környezetük rendezettségének élményét is adó tárgyak megalkotásához 

szükséges tudást, miként korábban, évezredeken keresztül mozdulatról mozdulatra adták 

át. A népi kultúrát évszázadokon keresztül őrző, ápoló, gazdagító és örökítő 

hagyományos paraszti közösségek felbomlottak. Az idősebb nemzedékek kihalásával 

szertefoszlott az élő népi műveltség, a hagyomány őrizte tudás. 

  Visszatekintve úgy tűnik, nagyobb lendületet mindig akkor vett, amikor a nemzeti 

identitás, önmeghatározás vált bizonytalanná. Ma is, egy olyan időszakban, amit sok 

szempontból a széthullás és talán újraépítkezés jellemez, hasonló kihívásokkal vagyunk 

kénytelenek szembenézni. Olyan korban élünk immár több mint kétszáz éve, amikor a 

változások rendkívül felgyorsultak. A fordulat kihívása végső soron abban áll, hogy az 

immár globális egységbe szerveződő emberi társadalom a kultúra folytonossága 

érdekében újra megbecsüli-e az elődök felhalmozott, megőrzött tapasztalatát és keresni 

kezdi-e, majd hasznosítani igyekszik-e a hagyományban, mint a közösség kulturális emlékezetében megőrződött 

tudást.                            
A magyar parasztság a múltból nemcsak egy-egy motívumot, emléktöredéket hozott magával, hanem az egész 

motívumkincsben, mint összefüggő jelrendszerben benne lappang archaikus világszemléletének sok alapvető eleme 

is.  
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Ez a világlátás, a jelekben rögzített és jelekkel közvetített tudás pedig ma is érvényes üzenettel szól az ember 

helyéről a világmindenségben: feladatáról, lehetőségeiről, természethez való viszonyáról, a természetben és az ember 

önnön természetében fellelhető törvényszerűségek megfigyeléséről és alkalmazásról, a természetben természetesen 

és a természettel való együttélésről. 

  2. 3.  4. 5. 

2. ábra. A segesdi fenékbélyegek a Föld isteni középpontját jelölik a székely írás „f" (Föld) jelének pontos 

megfelelőjével; a magyar népi fazekasedények archaikus jelmontázsai ma is ugyanezt jelölik, csak esetenként más 

jelekkel.                      

3. ábra. Torontál-megyei ezüstcsésze a Tejút ábrázolásával a török korból; a folyóábrázoláson joggal szerepel a 

székely „ü” (ügy „folyó”) jel; a Tejút hasadékának ábrázolásából keletkezett az „us” (ős), a „ly” ( lyuk) és az „r” ( 

r agyogó) jel.                   

4. ábra. Egy működő világmodell III. Gyula pápa római nyaralójának hátsó kertjében (középső oszlopa a Tejútnak 

felel meg, innen kapja vizét az Éden szent folyóira utaló négy csorgó, amelyek vize végül az óceánba jut).  

5. ábra. A korondi korsó a világoszlopot három jellel (hullámvonal alakú folyó jelképpel, az égigérő fa jelével és a 

hegyekből rakott lépcsővel jelképezi. 

6.  7. 8. 9. 10. 

 A 6. ábrán látható korondi gyertyatartó tetején egy felülnézeti világmodell jelzi a világ közepét és jól láthatóan 

jelölték a négy szent folyót. A gyertyatartó oldalán a kacskaringó alakú  jó „folyó” szójelek sora utal a Tejútra. 

Mellette az égigérő fa tulipánja elolvasható és az Isten („us” + „Ten”) szót rögzíti. E gyertyatartó az óceánból a 

Teremtéskor kiemelkedő, a világoszloppal azonos Isten diadalának jelképe. 

7. ábra. Magyarszombatfai pohár az „atya” jelével.  A magyarszombatfai Zsohár Gyula által napjainkban is 

készített hagyományos őrségi pohár a Tejút függőleges hullámvonala mellett a székely írás „ty” (atya) jelének 

megfelelőjét is hordozza. Az „atya” jel az Orion csillagkép leegyszerűsített rajza. (Orion az égi szarvasvadászatban 

a Tejúton menekülő csillagszarvas üldözője, a magyarság isteni őse. A sumer „Orion” jel egyúttal az „atya” szójele 

is.) Ezen a poháron is azonosítódik egymással az edény, az Isten és a világ közepén álló oszlop. 

 8.ábra. Magyarszombatfai tál az Éden térképével Látható rajta az Éden négy szent folyója és a környezetben 

található négy hegység ábrázolása is. A felülnézeti világmodell közepén az Istent jelképezi a sugaras Nap. 

9.. ábra. Magyarszombatfai tányér a lyuk és a szár jeléből kialakított felülnézeti világmodellel. 

 Az  őrségi tányér jelmontázsának közepén a „lyuk” jelentésű napszimbólumot látjuk (ez a székely írás „ly” 

betűjének megfelelője). A sumer írásban ez a jel „kút forrás”, a kínai írásban „Nap”, az egyiptomi hieroglif írásban 

is Nap jelentésű. A kettős jelentés magyarázata az, hogy a Napot minden jó forrásának tekintették (Kőhalmi Katalin 

szibériai kutatásai szerint). A jelmontázs sarkain az ég és a Föld közötti kapcsolat helyének jelképe, az égigérő fa (a 

szár jele) látható. 

10.ábraAz első tányér körkereszt motívuma egyértelművé teszi a szemlélő számára, hogy világmodellt lát. Ebben a 

világmodellben a kereszt a négy szent folyót ábrázolja. A kereszt metszéspontjában a tizenkét részből álló negyedelt 

napmotívum már a modell idősíkjára, a napútra utal. A két vörös és a két sárga tulipános minta a két napfordulót és 

a két napéjegyenlőséget jelképezi.  A körkereszten (ami egyben a föld jele) kívül a hat tulipán és a hat leveles ág a 

napút (zodiákus) tizenkét csillagképét idézi, már a teremtett világ egészére utalva térben és időben. Világmodellünket 

a tányér hullámdíszes pereme mint az égi világtenger keretezi.             

A második tányér őshazát ábrázoló része nagyjából megegyezik az előzővel, bár itt a négy szent folyót is virág 

motívum ábrázolja. A körön kívül azonban már egy merőben más utalást láthatunk. A nőiességet, termékenységet 

jelképező tulipánok és az ellentétükként megjelenő háló minták - háló-halál - ( bár népművészetünk képjel 

rendszerében a háló a sorsszerencse képjele is.) már az e-világ és másvilág  ábrázolása. 
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 A faragott tárgyon, fazekas által készített edényen a minta nem pusztán díszítés, hanem sokkal inkább képi üzenet. 

Azt mondhatjuk, hogy a jelentést hordozó kép (jelkép) díszít is, de jelentése az elsődleges. Az ember ősidőktől fogva 

úgy alakította tárgyait, hogy azok hasznosak legyenek, de ne csak hasznosak, hanem szépek is, ám a rendeltetésen és 

formai megjelenésükön túl valami magasabbat is kifejezzenek. A szentséghez kapcsolódni: ez a törekvés jellemezte 

évezredeken keresztül a hagyományos emberi közösségek kultúráját. Praktikum, esztétikum, szakralitás 

elválaszthatatlanul együtt volt egy-egy tárgyban. Egy szerves kultúrában a hétköznapi használati tárgyak az 

embereknek a szent tér és idő, környezet megteremtésében segítenek. A népművészet díszítő mintái, helyesebben: a 

világ, mint egységes, összefüggő egész tudását közvetítő szimbólumai ugyanis a mindenség rendjéről szólnak, 

gyakran világmodellt közvetítenek, végső soron pedig azt a tudást, hogy a világ jelenségei között érzékfeletti 

összefüggés létezik. 

Ezt a transzcendens tudást a hagyomány szimbólumrendszerekben őrizte meg. A hagyományos közösségek 

jelképeket teremtő, jelképekben gondolkodó, jelképeket átörökítő emberekből álltak. Szimbólumok rendszerén 

keresztül alakult ki egy közösség identitása is. Egy díszített tárgyban a szimbólum célzást és lehetőséget jelent egy 

magasabb értelem megragadására is. 

 

Ezért beszélhetünk úgy a népművészetről, mint a magyar nép szakrális művészetéről.   Az a művészet szakrális, 

melynek formái a szellem időtlen tartalmát tükrözik vissza. Az a kézműves munka pedig, amely alapjában véve a 

kozmikus valóságot tükrözte vissza, valódi rítussá, szakrális cselekménnyé vált.A természettel közösségben élő 

ember számára a világgal való rend, a világ rendjébe való ágyazódás pedig mindenek fölötti cél volt, hiszen ez 

biztosította léte értelmét. Ez az elsődleges, ez a legfontosabb az életszükségletekhez, csak ezt követi az olyan 

individuális és időleges szükségletek figyelembe vétele, mint az ízlés vagy a divat s ezek csak az utóbbi 

évszázadokban játszottak szerepet.  

A szimbólumok mindig együttesen hordoznak igazán értelmet, együtt olyan mondatot alkotnak, amely mögött 

mítosz, ősi világlátás és világmagyarázat tárul fel. Nem csak azért nem mindegy, hogy milyen tárgyak között éljük 

életünket, hogy szép, harmonikus környezetet teremtünk-e magunk köré, hanem azért sem, mert ezek úgy is 

hathatnak ránk, hogy a szimbólumokon keresztül az egész érzetét biztosítják, amely nélkülözhetetlen az ember lelki 

egészségéhez. A népművészet képi kifejezési útjain érkező üzenet emberi mivoltunk legmélyén kell 

megérintsen minket. Így válhat számunkra is üzenettel és szellemmel telítővé egy festett bútor, egy 

faragott mángorló, vagy egy napos-holdas házorom. A világegyetem kozmikus erői, a Nap, a Hold, a 

csillagok ugyanúgy megjelennek itt, mint a víz, a szél hullámvonalai, a buja élet rügyező, sarjadó, 

elágazó, kivirágzó indamotívumai, vagy a gyakorta szívet formázó növényi levelek, a különféle 

gyümölcsök, állat- és emberstilizációk számtalan változata, sőt egymásba való átmenete. Nem üres 

díszítmények, nem puszta formák ezek sem, hanem egytől egyig olyan kozmikus analógiák ismeretét 

nemzedékről nemzedékre közvetítő, archetipikus szimbólumok, jelrendszerek, amelyek az embert szó 

szerint minden lépésében a teremtett világba való szerves beletartozására, a természetire és társadalmira 

még nem különválasztott környezetével szembeni oszt(hat)atlan kötelezettségeire figyelmeztették. 

A mágikus-szimbolikus gondolkodás áthatotta az emberek mindennapi életét. A mágikus gondolkodás és a művészet 

még kart karba öltve, szétválasztatlanul működött a létezésben. Egy tárgy készítésekor vagy használatakor ne jelent 

volna meg? De nem csak varázsmondásokkal segítették, hogy sikeres legyen a cselekvés, hanem a vésett, karcolt, 

festett minták is azt a cél szolgálták, hogy az eszköz hatékonyságát a mágia is segítse. Idézzük csak itt a jelenségek 

néhány jellegzetes példáját! A díszesre faragott székelykapuk két oldalsó oszlopa nemegyszer ember formájú 

kapubálvány, amelyben a ház védőszellemei lakoznak.  

A miskakancsók eredetileg áldozati, a halotti toroknál használt edények, üres emberformájuk, a két sújtássor között 

középen tekergő, felkúszó zöld kígyó, a végtelen jele, a dolmánygombok által jelzett hét szint arra is példa lehet, 

hogy az archetípusok korábbi előzmények nélkül is megjelenhetnek, hogy kifejezzék az ember lelki-szellemi 

lehetőségeit. Folytathatnánk a sort, részletesen elemezve az újjászületést jelképező hímes tojások stilizált, ismétléssel 

geometrikussá vált, eredetileg kozmikus (Napot, Holdat, csillagokat jelképező) elemeit, a szőttesek mintáit és 

kompozícióit. Hasonlóképpen a szimbolika ősi kelléktárából maradt fenn például a 

halálra utaló, az elszálló lelket jelképező lepke, amely a hímző művészet motívumkincsét 

gazdagítja.  

Nem lehet figyelmen kívül hagyni egy-egy tárgynál azt az ősi világlátásból fakadó 

ismeretet, hogy az égi eredetű tűzzel edzett vas gonoszelhárító erejű, a faragott fa pedig 

az életfa, a régi áldozati szertartásokban szent faként, az ősök hitében a lelkek útjaként 

megjelenő, földet éggel összekötő világfa "része", amely Boldogasszony óvó-védő erejét 

közvetíti. Amire érdemes kitérni, az a növényi ornamentika, amely a művészetnek évezredekig archetipikus eleme 

volt. A növényhez hasonlóan, amely maga is egy műalkotás, a növényi elemekből álló motívumok egységes 

ornamentummá komponálása önmagában is élő, alkotó folyamat, szabad formálódás, s szemlélője 

számára a jelentés is úgy bomlik ki, mint ahogy egy növény nő: élettel telik meg, teremtődik. Az 

ornamentika maga is szimbólum: ebben az értelemben nem a díszítésről szól, hanem a 

folytonosságról, hiszen fizikai és szellemi értelemben egyaránt a kultúra folyamatosságát 

biztosította. A növényiornamentika a szakralitás érvényesítésére, az ősi világ, a paradicsomi 

állapotok harmóniájában való feloldódásra áhítozó törekvést jelzi, ébren tartja a természethez való 

kapcsolódás, a természeti rend velünk született igényét és lehetőségét.  
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  A növényi ornamentika legfontosabb motívumai és kompozíciói az ókori közel-kelet bronzkori civilizációiban 

jöttek létre a Földanya termékenységét, tehát a növénytermesztés eredményességét, avagy a növényként, faként is 

ábrázolt istennő áldását célzó mágikus-kultikus szereppel. A magyar kultúra egyik megőrzője volt ennek a régi 

hagyománynak. Hoppál Mihály az ornamentika történeti folyamatosságát is bizonyította a honfoglaláskori 

tarsolylemezek "indás-palmettás" stílusával, életfamotívumaival, az övveretek, szíjvégek virágmotívumaival. A 

stilizált növényi elemekből összetett alapkompozíció rendszerint egy biztonságot adó tőből (szívből, virágkorsóból) 

kiinduló, ritmikusan hullámzó, szabadon kanyargó indára épül, ennek hajlataiból nőnek ki apró szárakon, 

szimmetrikusan a levelek, virágok, amelyek mindig felfelé néznek, a lehajlás ugyanis az elmúlást jelképezné.  

     A leggyakoribb, különösen régi, ősi hiedelmekre visszavezethető növényi díszítőelem az életfa, amely az élet 

folyamatosságára, a termékenység által biztosított örök megújulásra irányítja a figyelmet. Megjelenik hímzéseken, 

faragásokon, kopjafákon és sírköveken, állatgyógyító kenőcsös szarudoboz karcolt díszítményeként. A magyar 

hagyományban élénken élt a nő-növény összefüggés ismerete, az életfa, mint a teremtés, teremtő erő, a ciklikusan 

megújuló örök élet jelképe. A nőt elsősorban növényi attribútumokkal, legfőképpen virággal együtt ábrázolták. A 

pásztorfaragásokon a leány virágot tart kezében, átnyújtja a legénynek, hiszen a virág a szerelem ősi jelképe is. A 

párokat kerek vagy négyszögletes virágkeretbe helyezik a faragók, mintegy a szerelem kertjét jelképezve. 

      A szerelmi ajándékok tárgycsoportját, a legény által a választottjának jegyajándékba adott 

mángorlókon, sulykolókon és guzsalyokon található faragott, vésett jeleket elemezve kimutatták, hogy 

ezeken a tulipán a leányt jelképezi, a szív a legényt jeleníti meg. Ezek a tárgyak elsősorban tehát nem 

használati tárgyak voltak, hanem mint a két nembeli fiatalok közti szerelmi kapcsolat és egybekelési 

szándék nyilvános jegyei, valamint státuszszimbólumokként nem pusztán társadalmi és dekoratív funkciót 

kaptak, hanem minden vésett díszítőelemnek: a hármastulipánnak, az egymásnak fordított páros 

szilvamagnak, fenyőágnak, rózsának jelentése és jelentősége van. A tulipánba például gyakran szilvamag 

kerül, így lesz a tulipán a női szeméremtest, a mag pedig a termékenység szimbóluma. A szív megjelenhet 

a férfi lábai közt is, s arra is van emlékünk, hogy szívet virággá továbbfejlesztő motívum neve "tökös" volt. 

Íme, együtt egy jelrendszer: e jelek együtt szerepeltetése szerelmi üzenetet hordoz, sőt: az ajándékozó 

szándéka szerint biztosítja a vágyteljesítő szerelmi varázslás sikerét. 

     Az a tény, hogy a tulipán és a szív megjelennek a szerelmi ajándékok mellett pásztortülkök, 

borotvatokok, karikásostorok, hímzések díszítéseként is, sőt festett templomi 

famennyezeten is, arra utal, hogy ez a jel együttes nemcsak a szerelmi varázslás 

eszköztárába tartozott és nem pusztán a termékenységről szólt, hanem magasabb 

értelmét is kereshetjük. A tulipán sokszor az életfa ábrázolás részeként jelenik meg, s 

mivel az életfa Boldogasszonyt jelképezi, ez esetben már nem a vágyott nő 

megjelenítője a tulipán, hanem általában a női teremtő erőé, amit a pogány 

hagyományban Boldogasszony testesített meg. A tulipán pedig mindig az életfa 

csúcsán nyílik, az ég felé, tehát ennek spirituális dimenziói is feltárhatók: az életfa 

tetején kinövő, kinyíló virág a lélek világra, ég felé tárulását jelképezi. Milyen igaza van annak a dunántúli 

pásztornak, aki ezt mondta: "Az az igazi virág, ami nem terem, hanem amit valaki kigondol"!                             

A jelentés és üzenet a képi, mágikus gondolkodással összhangban alakult ki és így az ősi hitvilágba avat 

bennünket. Több ezer esztendőn át alakult az a kincs, tudás, műveltség, amely a magyarság, mint sajátos és 

összetéveszthetetlen szellemi jelenség anyagi kultúrájában kialakult és megőrződött mind a mai napig. 

Nemzedékek tehetsége, alkotókedve, leleményessége ölt testet egy-egy a mai mesterek által készített 

tárgyban is, így azokon keresztül őseinkkel tartjuk a kapcsolatot. A hagyomány megőrzés és átadás. A 

továbbadás mintái, mozdulatai őrződtek meg a magyar népművészetben. A kéz mozdulatain keresztül 

öröklődő anyanyelv. A szív nyelve. (Internet alapján) 

 

KEREK ISTEN FÁJA    (A karácsonyfa mint térbeli világmodell.) 

Mikor az első nikeniai zsinat döntése alapján 325-ben a keresztény egyház Jézus, a „Világnak Világa" születésének 

idejét a pogány napistenek - elsősorban Mithrász - háttérbe szorítása érdekében a Nap a „Világnak Világossága" 

újjászületésének ünnepére, a téli napfordulóra tette, számos a mai ünnephez kötődő jelkép már századok, ha nem 

évezredek óta létezett. A karácsonyi hagyományok egyike a faállítás, fadíszítés.  A karácsonyfa-állítás szokása 

Magyarországon az ezernyolcszázas évek második felében jelent meg, kezdetben főleg a német ajkú városi lakosság 

körében. Molnár V József szerint a vidéki népességnél, még a huszadik század elején sem volt meg a fenyőfa állítás 

szokása. Általában a karácsonyi terített asztal fölött egy fenyőág, fényág a mestergerendára kötve volt az ünnepi dísz.  

A fa minden növényi jelkép közül a legösszetettebb egyetemes szimbólum. A magyar fa nevek egy része utal a fa 

kozmikus jellegére, fénnyel való kapcsolatára. Ilyen fa név a nyár, vagy a fenyő, „fénylő - fenyő".  A világfát, a 

népmesék égig érő fáját, amely egyetemes Tejút jelkép, sok kultúrában tejes nedvet, gyantát kibocsájtó faként 

ábrázolják - esetünkben fenyőként - melynek törzsére kígyó tekeredik, a fa őrzője.  
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Mind a téli, mind a nyári égbolton megtalálható a Tejút mellett ez a kígyó, a Serpens (Kígyó), illetve a Draco (Sárkány) 

csillagzat képében.  A világfa ágai között járnak a Nap, a Hold , az álló és a vándor csillagok. Más megközelítésben a 

világfa, lecsupaszított formája a világ oszlop, világunk tengelye, melynek csúcsán a sarkcsillag (Polaris, Fúrúcsillag) 

látható.  Mind ezek ismeretében elfogadhatjuk, hogy a karácsonyfa világfa jelkép, mely az archaikus világban 

gyökeredzik és mintegy négyszáz éve került újra általánosan használatba. A fa, a talp, a díszek, a gyertyák, mind, mind 

megannyi jelkép, csak tudni kell őket használni. Nem a mindenféle csillogó, néha giccses függőkre, fényfüzérekre 

gondolok itt természetesen, hanem a nagyapáink korából jól ismert almára, dióra, mézeskalács figurákra, 

viaszgyertyákra. 

 Karácsonyi termőág 

A magyar hagyományban nehéz feltalálni a téli napfordulathoz kötődő fával kapcsolatos emlékeket. Padányi 

Viktor ugyan párhuzamot lát a téli napforduló alkalmával tartott sólyomreptetés (Kerecsen ünnep) alkalmával 

feldíszített üllőfa és a karácsonyfa között, szerintem ez a kapcsolat ép olyan megalapozatlan mint a szent 

ligetek szalagokkal díszített fáival való rokonítása a karácsonyfának.  

Ha azonban elfogadjuk, hogy az ősképek olyan a kollektív tudattalanban élő jelképek, melyek az emberiség 

egyetemes tudásához tartoznak, ebben a kérdésben is támaszkodhatunk más népek kulturális örökségére, jelen 

esetben a kelták fa naptárára.  

Ennek érdekessége, hogy a tizenhárom huszonnyolc napos ciklus mellett külön fa  - a tiszafa - jelöli az év 

utolsó napját, ami a Gergely naptár szerint december 23. A tiszafa az antikvitásban a halál fája volt, ezért az ír 

fanaptár az év utolsó napjának jeléül a fenyővel, az újjászületés fájával párban az év fordulójára ültette, 

jelezve ezzel a fény, a nap újjászületését, hiszen meg kell halnia ahhoz, hogy újra születhessen.  

A fa minden növényi jelkép közül a legösszetettebb egyetemes szimbólum. A magyar fa nevek egy része utal 

a fa kozmikus jellegére, fénnyel való kapcsolatára. Ilyen fa név a nyár, vagy a fenyő, „fénylő - fenyő".  A 

világfát, a népmesék égig érő fáját, amely egyetemes Tejút jelkép, sok kultúrában tejes nedvet, gyantát 

kibocsájtó faként ábrázolják - esetünkben fenyőként - melynek törzsére kígyó tekeredik, a fa őrzője. Mind a 

téli, mind a nyári égbolton megtalálható a Tejút mellett ez a kígyó, a Serpens (Kígyó), illetve a Draco 

(Sárkány) csillagzat képében. A világfa ágai között járnak a Nap, a Hold , az álló és a vándor csillagok.Más 

megközelítésben a világfa, lecsupaszított formája a világ oszlop, világunk tengelye, melynek csúcsán a 

sarkcsillag (Polaris, Fúrúcsillag) látható.  

Mind ezek ismeretében elfogadhatjuk, hogy a karácsonyfa világfa jelkép, mely az archaikus világban 

gyökeredzik és mintegy négyszáz éve került újra általánosan használatba. A fa, a talp, a díszek, a gyertyák, 

mind, mind megannyi jelkép, csak tudni kell őket használni. Nem a mindenféle csillogó, néha giccses 

függőkre, fényfüzérekre gondolok itt természetesen, hanem a nagyapáink korából jól ismert almára, dióra, 

mézeskalács figurákra, viaszgyertyákra.                                                                             Már maga a 

hagyományos fenyőfa talp, a fából ácsolt egyenlő szárú kereszt is egy felülnézeti világmodell, melynek a 

közepén lévő lyukban áll a fa, melyet világfává varázsolunk és így térbeli világmodellt alkotunk. Ha a fa alja 

az egyenlőszárú kereszttel jelölt Föld, az őshaza, akkor a csúcsa a világ tengelyének csapja a sarkcsillag.  
Ne fogadjuk el tehát kritika nélkül azt a változatot, hogy a karácsonyfa csúcsát a betlehemi csillag díszíti. Ha 

valaki úgy hiszi, legyen neki, de mint tudjuk az ősképek, mint jelképek a tudatalattinkba vésődve tudatunktól 

(hitünktől) függetlenül működnek és hatnak.  
A ma csak egyszerűen csúcsdísznek nevezett motívum is tartalmaz asztrálmítoszi mondanivalót. Ha kis 

fantáziával figyeljük látható, hogy a dísz gömbölyödő pocakja egy helyen megnyílik és csodálatos aranyszínű 

csillag születik belőle. Természetesen itt a Tejút hasadékból újjászülető Napot látjuk. (Maga a fenyő mint 

világfa a Tejutat jelképezi, csúcsdíszének hasadéka a Tejút hasadék, a Napot szülő Nagy  Istenanya)  
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A fán spirál alakban lefutó füzér, angyalhaj az égi kígyó jelképe. Ha megfigyeljük, a Sárkány csillagkép az 

égbolt közepe a sarkcsillag (Kismedve, Tündérek palotája) körül tekeredik. Fontos a spirál forgásiránya, 

hiszen a jobbra, felfelé haladó spirál lesz a kozmikus tűz erő, vagyis a Nap férfias energiájának megidézője.  
A díszítésnél nem szabad az alma és dió használatát azzal elintézni, hogy azért azzal díszítették a 

karácsonyfát, mert az volt nekik. Ne feledjük, hogy a hagyományos karácsonyi vacsora mézbe mártott 

dióbéllel kezdődött, és almával fejeződött be.  
Milyen jelképi tartalommal bír ez a két gyümölcs?  
Általánosan elfogadott, hogy az alma az édenkert tiltott fájának a gyümölcse, és mint ilyen a bűnbeesés, a 

tiltott tudás jelképe. Mi nem elégedhetünk meg ezzel a magyarázattal, miközben éppen a teremtett világot 

megszemélyesítő világmodell elkészítésén fáradozunk. Az almát egyrészt tekinthetjük a teljesség kozmikus 

jelképének, amire példa a koronázási jelvények között az országalma. Ezen túl lehet a nőiség jelképe is, amit 

gömbölyded formája - alma alakú nők - és a magházban sorakozó magok, mint termékenység szimbólumok 

indokolnak. A népdalban is fellelhető ez az utalás: „Mert a leány aranyalma"  
És ha már az aranyalmánál tartunk felsorolhatatlanul sok népmesében, népdalban fordul elő. 

A magyar néphitben a összetartás, összetartozás jelképe. (A karácsonyi vacsora végeztével a családfő, vagy a 

ház asszonya egy almát annyi szeletre vág, ahányan az asztalnál ülnek és mindenki elfogyaszt egy-egy 

gerezdet a család összetartozásának jelképeként.) Ha ezeket a jelképi tartalmakat elfogadjuk, mindjárt más 

szemmel tekintünk e hétköznapi gyümölcsünkre és érdemesnek tartjuk arra, hogy világmodellünk része 

legyen. Almáink általában a hét vagy kilenc bolygót jelképezik a karácsonyfán. 

 
A dió több szempontból is ellentéte az almának. Kicsi és kemény, ráncos csonthéja őrzi a belsejét. 
A dió keresztmetszete körkereszt, ami világmodell szerepére utal. Az igazi titkára azonban Molnár V József 

hívta fel a figyelmemet. A dióban tündér (angyal) lakik és mindjárt kettő is. (A megtisztított dióbelet óvatosan 

válaszd ketté és máris a kezedben tartod a szárnyas tündérkéket.)  
Ha most megvizsgáljuk a népi csillagneveket mindjárt magyarázatot kapunk arra, miért kerül a Tejutat 

jelképező karácsonyfára a tündérek lakhelye a dió. Tündérút - Tejút, Tündérasszonpalotája, 

Tündérasszoncsillaga - Kisgöncöl, Tündérekfordulója - Tejúton a Hattyú elágazásánál (Majd a hattyú 

bukfencet vet és tündérré válik.), Tündérfő - Sírius, Tündérektánca - Szobieszky pajzsa. 

Nem részletezzük jelen esetben a mézeskalács díszeket, hiszen azok változatos alakjai megannyi jelképi 

tartalommal bírnak. Itt a készítőnek kell tudnia, hogy figurái milyen céllal és tartalommal kerülnek a fára, 

hasonlóan a szalmából készült díszekhez. Meg kell azonban emlékezzünk a méz, a mézeskalács és a méhviasz 

gyertyák miatt a méhekről. A méh a Nap, illetve a napisten állata, míg a méhkirálynő az anyaistennők és földi 

képmásaik jelképévé vált, így Istárnak, Kübelének, Démétérnek, Minervának és Vénusnak az atributuma. A 

történelem kezdete óta az állam és az uralkodó jelképe, szorgalmának, okosságának és a méhkas 

szervezettségének köszönhetően. Más megközelítésben lélek szimbólum és az isteni megnyilatkozás az ige 

hordozója. Nem véletlen tehát, hogy a fény születésének világmodelljén szerepet kap ha nem is a méhecske, 

de a hozzá kötődő méz és viasz. 
A karácsonyfa fényei a méhviasz gyertyák természetesen csillag jelképek.Erre igen egyértelmű utalás hangzik 

el a karácsonyi népszokások körébe tartozó regölés legismertebb énekében: 

 
 Amott keletkezik egy fekete felhő, abba legelészik egy csodatévő szarvas  
 csodatévő szarvasnak  ezer ága-boga, száz misegyertya gyújtatlan gyulladjék  ojtatlan aludjék.  
 Haj, regő rejtem, azt is megadhatja  az a nagy Úristen. 

 

Ha már a csillagok gyertyák és a gyertyák csillagok, és a világmodellünk az évkör jeles pontját a téli 

napfordulatot köszönti, legyenek ezek a gyertyák a napút szimbólumai, tehát legyenek tizennégyen a tizenkét 

állatövi, és a két beavató ( Nimród-Orion, Kígyótartó-Ophiuchus) csillagkép jelképeként. 
Karácsonyfánk immár egy a magyar hagyományok alapján, a téli napfordulat, a fény születése tiszteletére 

alkotott térbeli világmodell, melynek már csak méltó helyet  kell találnunk lakásunkban. Természetesen nem 

lehet ennek a világfának sem más helyet kijelölni mint ami minden világfa helye, ez pedig a közép. Legjobb a 

szoba közepe, de ha ez nem megvalósítható, jelöljük ki azt a teret, amelynek a közepére tehetjük, például az 

asztal közepe, vagy egy szőnyeg közepe. Ebben az esetben viszont az asztal, vagy a szőnyeg kerüljön a 

magyar térrendezés szerinti szakrális helyre a helyiség délnyugati sarkába, a házi oltár közelébe.Forrás: Hoppál 

Nagy Jankovics Szemadám Jelképtár, Jankovics Marcell Jelkép-kalendárium, Színia A magyar ház mágikus titka, Toroczkai-Wigand Ede Öreg csillagok, 
CzuczorFogarasi A magyar nyelv szótára, Sebestyén Gyula Regős énekek 1902, Wikipédia, tvnetwork.hu Kelta fanaptár. 
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Magyar népszokásaink: A regölés – „hej, regö rejtem…” 

Fontosnak érzem őseink tudásának minél alaposabb megismerését. Azt, hogy életünk minden lehetséges 

pontos idomuljon, hozzásimuljon a világmindenség rendjéhez, a valódi természethez és a valósághoz.  Az 

évezredek folyamán szent hagyományaink egy része elveszett, míg másik fele népszokásainkban élt tovább. 

Ennél fogva, ha vallatóra fogjuk a népi szertartásainkat, rítusainkat és ünnepeinket, akkor számos 

érdekesebbnél érdekesebb felfedezést tehetünk eredetünkkel kapcsolatban. Mindenekelőtt azt kellene 

észrevennünk, hogy az évszakok váltakozása – legalábbis, amikor még négy, jól elkülöníthető évszakunk volt 

– alapvetően meghatározta az életünk ritmusát. Szokásainkat összekapcsolhatjuk a mezőgazdasági 

munkálatokkal is, de talán közelebb járunk az igazsághoz, ha napfordulókkal, holdfázisokkal, valamint 

csillagok felkelésével és lenyugvásával fűzzük össze a népszokásainkat.              Tehát 

vegyük észre, hogy a hagyományaink és a népszokásaink is a kozmosz ciklikusságát tükrözik. Ezt sokkal 

jobban figyelembe vették őseink, mint manapság mi.   

A tél közepén, főként karácsony és az új esztendő köszöntésének számos hagyománya ismert. Ezek közül egy 

kifejezetten magyar változatról külön is érdemes megemlékeznünk: a regölésről. 

 A regölés egy olyan népszokáshoz fűződik, amikor a legények és a férfiak házról házra járnak, és jó 

kívánságokkal árasztják el a ház népét, hogy ne legyen hiány bőségben a következő esztendőben. 

 Ki ne hallotta volna már a regösének klasszikusnak számító refrénjét: „hej, regö rejtem…” 

Nem lehet nem észrevenni, hogy a „regölés” kifejezés spirituális töltettel bír. S mint ilyen a táltossághoz 

kötődik szervesen. Hiszen a regöl szavunk etimológiailag összekapcsolódik a regél, révül fogalmakkal. Aki 

pedig révül, az egy másik megváltozott tudatállapotba  

 

Regöseink, javasaink és táltosaink, nem is beszélve a későbbi magyar hagyományokat őrző pálosainkról, 

erejüket és képességeiket az égből nyerték. 

A középkorban töltődött meg a regös fogalma valami profánnal, azaz világi értelemmel. Innentől kezdve a 

regösök a lakomákon valamiféle mulattatók és királyi együttivók lettek. Középkori okleveleinkből is ez derül 

ki. 

 A regösök énekeiben – már amennyi ezekből megmaradt – olykor feltűnt István király neve is. A regösök 

ilyenkor önmagukat István király szolgáinak nevezték. A tradíció e változata szerint a regölés fő dátuma 

december 26-a, ami István vértanú napja. Nyilvánvalóan, itt egy keresztény felhangról van szó. 

 A 16-17. században a vízkeresztet (január 6.) követő első hétfő lett a „regelő hétfő”. 

Helta Gáspár regelő hétről beszél, ami szerinte a vad tivornyákról szólt, éppen ezért tartottál az ördög hetének. 

 Akár világias, akár szentséges hagyományokra vezetjük vissza a regölést, egyetlenegy leírt ösi regös éneket 

sem sikerült találniuk a néprajzkutatóknak a régebbi korokból. A regölés tehát mágikus cselekedet és a regös 

egyáltalán nem légből kapott szöveget ad elő. Mind a Dunántúlon, mind Erdélyben a 19-20. századra is 

fennmaradt ez a szokás. 

A regösök főleg az eladó sorba kerülő lány házához mentek és itt énekelték el a varázséneküket. Csak úgy 

záporoztak a jókívánságok ezekben a dalokban.  

Vajon mit jelképez a szarvas? – szokták feltenni a kérdést a kutatók. 

A szarvas a magyarság egyik totemállata. Őseink egyik attribútuma. A szarvas az égi erőknek: a Napnak, a 

Holdnak és a csillagoknak az erejét közvetíti. Ezen kívül a csodaszarvas utal a téli napfordulóra, amikor a fény 

győzelmet arat a sötétségen, s a megújulás erőit személyesíti meg.   

A regös tehát az imént említett misztériumoknak állít emléket és az égből kapott eszméket terjeszti. 

A csodaszarvas 

    „ Homlokomon vagyon / Felkelő fényes nap;    

Oldalamon vagyon / Árdéli szép hold; 

     Jobb vesémen vannak / Az égi csillagok.“ 

 

 
 

 

http://boldognapot.hu/blog/magyar-nepszokasaink-a-regoles-hej-rego-rejtem/
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A magyarság számára a szarvas szakrális állat – neve is mutatja, hiszen külső jegye adta elnevezését. A 

szarvas az örök megújulás, a Nap, illetve idővel Krisztus szimbóluma lett, mert az állat megkeresi az élet 

forrását és iszik annak vizéből. A bőség és a teremtő erő, a gyorsaság megtestesítője, s még ismeri a 

gyógynövények és az örök ifjúság titkát is …                   

Egy, a hun-magyar mondakörben és a magyar népi hagyományokban is ismert Isten által küldött mitikus 

vezérállat. Ipolyi Arnold nagyváradi püspök, műgyűjtő, néprajzkutató, művészettörténész szerint egyes 

magyar istenségek nem ember, hanem turulmadár és szarvas alakjában jelennek meg a mítoszainkban.      

A régi magyar nyelvben a szarvasnak neve volt még az ág szóból képezett ágos, ágas, ágis, ákos. Magyarul 

a ruhaakasztó fogast is nevezzük ágasnak, amit anno lecsonkított ágú fenyőfából, de akár szarvasagancsból 

is készült fogas is. Csuda vagy csoda szavunk eredeti értelme fényesség volt és ez magyarázza meg 

Csodaszarvasunk e nevét is, azért mert őseink a Csodaszarvas agancsa hegyeire csillagokat képzeltek, 

amelyek esténként kigyulladnak, reggelenként elalusznak, mint ebben a dunántúli énekeinkben : 
 

Csodafia szarvasnak ezer ága-boga, 

Ezer ága-bogán ezer égő gyertya, 

Gyujtatlan gyulladnak, oltatlan alusznak. 

 
 

„Szarvam vagyon: / Ezer vagyon! / 

Szarvam hegyin vannak / Százezer sövények. / 

Gyulaszlag, Gyulaszlag, / (H)oltatlan alusznak.

A magyar kultúrában két csodaszarvas is felfedezhető:,a szarvasünő és a csodafiúszarvas , s mindkettő ősi, 

ázsiai eredetű. A regösénekek csodaszarvasa, a közismert csodafiúszarvas hím, agancsos állat. Évente 

lehullajtott és újranövesztett szarva révén a magyar mondavilágban is a ciklikus újjászületés szimbóluma. 

Vas megyében feljegyzett változat szerint ezer szarva van, szarva hegyén ezer égő gyertya, két veséjén két 

arany kereszt; más változat szerint homlokán van a fölkelő fényes nap, oldalán a szép hold, jobb veséjén az 

égi csillagok, vagy ezer ága-boga van, rajta ezer misegyertya, „gyújtatlan gyulladék, oltatlan aludék”. A 

csodaszarvas kis kerek pázsiton legelészik, vagy fekete felhőben tűnik fel. Az Ég felhői közül tűnik elő és 

ezután az égi folyóvíz melletti halastóban (a Tejút és a Vízöntő csillagképe) az ott sarjadozó gyönge 

sásocskákon legelészik.             

Eredetileg a téli napfordulón, napköszöntő énekekben ünnepelték az égből alászálló, a Napot homlokán, a 

Holdat és a csillagokat két oldalán viselő szarvast, a Nap jelképét. A pogány szarvaskultusz szépen 

összeolvadt a keresztény szarvas-szimbólummal: „Csodafiúszarvasnak / Ezer ága-boga / Ezer ága-bogán / 

Ezer misegyertya.” Az énekek szerint, a szarvas szőrén is Csillagok vannak: a fiatalabb szarvasok oldalán 

vannak fehér foltok. Újév és karácsony, vagyis a téli napforduló ünnepe, őseinknél a Napisten újjászületése 

ünnepe, a régi naptárak szerint még egy napra esett. 

A hun-magyar eredetmondából ismert másik csodaszarvas egy szarvasünő, amelynek űzése közben 

találtak új hazára a hunok és magyarok ősei. Először Kézai Simon gestájában szerepel a szarvaskaland, 

kiegészítve a nőrablás és a nemzetalapítás epizódjaival.                       

A szarvasmonda ismert volt a magyar szájhagyományban, Hunor és Magyar történetében. Ne feledjük, 

hogy Hunor és Magyar anyjának neve, az Eneth/Enee, az ünő szó régi alakja, ez is a szarvastehén-ősanya 

mítoszra utal. Ipolyi Arnold szerint a szarvasünő és a templomépítések helyét kijelölő szarvas is az isteni 

akarat kinyilatkoztatója. 

Van elképzelés, mely szerint Magyar a Csodaszarvastól vezetve, a Csallóköz szigetén Selyemhajú Tündér 

Ilonára talál, s nászuk a magyarság őseit eredményezi. Népi regéink szerint Tündér Ilona, násza után a 

Magyar Ilona nevet veszi föl. 

A magyarság eredetmondája a szóhagyományban ma már nem él, de a kereszténység felvétele után is 

tovább élt. Így Szent László látomásában: „egyszerre egy szarvas jelent meg előttük. Szarvai tele voltak 

égő gyertyákkal...“ „Mondta erre Szent László: - Bizony nem szarvas volt ez, hanem Isten angyala“ 

Egyházi szarvas Az egyházi példagyűjteményekből ismertté vált Szt. Euszták-legenda nyomán a csodafiúszarvas a 

Fiúisten, Krisztus szimbólumává vált. A legenda főszereplője a keresztényüldüzések idején él. El akarja ejteni a 

szarvast, de mikor alaposabban szemügyre vette az állatot, agancsai között megpillantotta a szent keresztet s Jézus 

Krisztus képmását, aki a szarvas szólt : „Miért üldözöl? Én vagyok Krisztus, akit te ismeretlenül tisztelsz. E 

szarvasban, akire vadásztál, én vadásztam terád.” (http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0100.html ) 

 

http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0100.html
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  A farsang január 6-tól, - vízkereszttől-,  húshagyó keddig tart. 
 Életben maradt farsang 

A farsang a karácsonyi ünnepkör végén, vízkeresztkor (január 6.) indul 

és a húsvéti ünnepkor kezdetéig, hamvazószerdáig (változó idõpont) 

tart. A kereszténység elõtti idõkbõl származó farsangot az „erkölcsös” 

16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló 

szokásai miatt tiltották, azonban a reformáció-ellenreformáció szellemi 

légköre sem volt elegendõ a hagyomány felszámolásához. A farsang 

jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötõdik 

hozzá jelentõs vallási ünnep, alapvetõen a gazdag néphagyományokra 

épül. A farsang azon kevés népszokásaink egyike, amely életben 

maradt a múlt században és életképesnek bizonyul a 21. század 

kezdetén is. 
Farsang lényege 

A középkori Magyarországon a farsangot nemesi, polgári és népi kultúrában egyaránt megünnepelték: míg 

a királyi udvarban karneválokat tartottak, addig a városokban és a falvakban fásángot. A magyar nyelvbe – 

szemben a legtöbb európai nyelvvel – a farsang szó nyert létjogosultságot a karnevál helyett. A német 

eredetû fasching szóból származó kifejezés jelentése húshagyókedd, ami az ünnep végére, a húsvétot 

megelõzõ böjt kezdetére utal. (A karnevál jelentése valószínûleg ugyanez: cardo és vale fordítása „hús, 

Isten hozzád!”) 

Akárcsak kisfarsangkor, nagyfarsang idején is szabad a tánc, a bálok szervezése és a házasságkötés, 

tulajdonképpen a húsvétot megelõzõ negyven napos böjt elõtti féktelen mulatozás idõszaka. A szokásjogon 

alapuló merev szabályok pár hétre megszûnnek létezni, a világ kifordul önmagából. Tetõpontját a 

hamvazószerdát megelõzõ héten éri el, az utolsó napok jelentõségét bizonyítja, hogy minden egyes napnak 

külön elnevezése alakult ki a magyar nyelvben. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok 

felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól példáz a következmény nélküli bolondázás az álarc névtelensége 

mögött vagy a nemi szerepek felrúgása asszonyfarsangkor. 

 

Fontosabb népszokások: 

Asszonyfarsang: rendszerint a farsang utolsó szakászában csak az asszonyok részvételével tartott farsang. 

Az év egyetlen napján a nõk korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi módra mulattak.  

Farsangi dramatikus és alakoskodó játékok: jelmezekkel, maszkokkal elõadott „szerepjátékok”, 

felvonulások. Legtipikusabb jelmezek: ördög, koldus, török, kereskedõ, cigányasszony, állatmaszk- és 

jelmez valamint fiúk-lányok/férfiak-asszonyok ruhacseréje. Legjellemzõbb játék: lakodalom és kivégzés 

humoros elõadása, valamint Konc király és Cibere vajda. Leghíresebb felvonulás: mohácsi busójárás. 

Farsangi ételek: kiadós húsételek, kocsonya, disznóhús, cibereleves, káposzta, farsangi fánk. A megmaradt 

ételt kiszárították és az állatok ételébe szórták. 

Farsang farka: farsang utolsó három napja.  

Farsangtemetés vagy téltemetés: húshagyókedden általában szalmabábut vagy koporsót égettek, jelképesen 

lezárták a farsangot és a telet.  

Eljegyzés: báli szezon és táncmulatság lényege. A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok 

rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános 

színvallásként a kalapjukra tûzték a bokrétát. Ezt követte az eljegyzés. A húsvéti böjt idõszakában tilos volt 

esküvõt tartani, ezért a farsang fontos „esküvõi szezon”, erre utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: elsõ 

menyegzõs vasárnap = vízkereszt utáni elsõ vasárnap, võvasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após 

kontójára fogyasztott, stb.). 

Hamvazószerda: böjt elsõ napja.  

Húshagyókedd: farsang utolsó napja.  

Konc király és Cibere vaja: Európa szerte elterjedt szokás, dramatikus játék. Konc király a zsíros ételek, 

Cibere vajda a böjt jelképe. Vízkeresztkor és húshagyókedden megküzdöttek egymással, elsõ esetben Konc 

király, másodízben Cibere vajda nyerte a párviadalt.  

Köszöntõk: más ünnepekhez hasonlóan farsangkor házról házra jártak, jókívánságokat mondtak és 

adományokat gyûjtöttek.  

Lányok vasárnapja: hajadonok vettek rész rajta, házról házra járva adományokat gyûjtöttek. Torkos 

csütörtök: hamvazószerda után tartott ünnep, tulajdonképpen már a böjti idõszakra esõ lakmározás. A 

farsangkor megmaradt ételeket fogyasztották el.  

http://www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/vizkereszt.html
http://www.unnep.eu/nepi-unnepek/kisfarsang-mihaly-naptol-katalin-napig.html
http://www.unnep.eu/nepi-unnepek/torkos-csutortok.html
http://www.unnep.eu/unnepi-receptek/farsangi-fank-recept.html
http://www.unnep.eu/eskuv-337-/szerelmi-ajandek-a-jegygyuru-elodje.html
http://www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/nagybojt.html
http://www.unnep.eu/kereszteny-unnepek/nagybojt.html
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Farsang idején előkerülnek a maszkok és jelmezek. A díszes maskara mögött rejtőzik az ember, aki 

elijeszti a telet és mulatsággal köszönti a tavasz eljövetelét. Ősi pogány hitünk szerint az anyaföld 

tisztelete, annak gyümölcsei, vagyis a megújulás, az élet a Teremtő ajándéka. Őseink tánccal, 

szertartásokkal ünnepelték azt az időszakot, amikor a tél a tavasszal összeér.A rómaiak testi vágyaiknak 

átadva magukat, álarc mögött tivornyáztak. Úgy vélték, a maszkok mögött isteneik nem ismerik fel a 

bűnöst. Az öröm minden szempontból megengedett volt, beleértve a falánkságot, részegséget, 

paráznaságot. A keresztény hitvilággal abszolút összeegyeztethetetlen farsangi mulatságot nem volt 

könnyű adaptálni. A pogány színezetet nem lehetett az emberek emlékezetéből végleg kitörölni, ezért a 

keresztény hívek vízkereszttől hamvazó szerdáig kaptak egy olyan időszakot, amikor kitombolhatják 

magukat. A mulatság idejét azonban húsvétig, 40 napig tartó böjt követi. 

A farsang egyes népi közösségekben már jóval vízkereszt előtt kezdődik, hivatalosan azonban január 6-án, 

vízkeresztkor, és tart hamvazószerdáig.  

A farsang rendkívül gazdag szokásokban. Van állatalakoskodás, tréfa, álarcok felöltése, férfi-női ruha- és 

szerepcsere, zajkeltés, gonoszűzés, télkergetés, tuskóhúzás, bőgőtemetés, bolondlakodalom, kakasütés, bál, 

hamvazás stb. A szokások, hiedelmek főleg farsangvasárnaphoz, farsanghétfőhöz, húshagyókeddhez, azaz 

népi összefoglaló nevén a farsang farkához tapadnak, ahhoz az időhöz, mikor már „szökik a tél”. 

Az igazi, nagy ünneplésre való előkészület a farsang vasárnapja előtti utolsó csütörtöki napon kezdődik, 

melyet a nagy evés-ivásról kövércsütörtöknek neveztek. (Egyes helyeken a kövércsütörtök elnevezést a 

szárazszerda utáni csonkacsütörtök elnevezés váltotta fel.) 

Kövércsütörtökön jó ételeket fogyasztottak, fánkot sütöttek, hogy biztosítsák a bő termést, a disznók 

hízását. A Muravidéken, Radamosban nevezik még a napot „dobozu csütörtöknek” is (talán a tobzódó 

csütörtökből?), mert ekkor a nyers szalonnát fejsze fokával megzúzzák, és „véndelybe”, fadézsába teszik. 

Ezt a megzúzott szalonnát fogyasztják majd csemegeként egész évben kenyérrel. 

Csütörtökön éjféltől szombat estig böjt következett, hogy ezután hamvazószerdáig evés, ivás, tánc, bál, 

játékok, vidámság uralkodjék mindenfele. Ez az időszak ugyanis nem más, mint az elkövetkező tavasznak 

való örvendezés. Nagy, szinte féktelen örvendezéssel „kergetik a telet”. 

Vidékeinken igen változatos módon farsangolnak. Szinte minden vidéknek, nagyobb közösségnek megvan 

a saját ünneplési módja, szokása, sőt étele is. 

Ami az ételeket illeti, mindenütt arra törekszenek, hogy a készített ételmennyiség elfogyjon, hisz 

hamvazószerda már böjtöt hoz. Ezért mondják pl. Kórógyon, Szlavóniában: „Inkább has fakaggyon, 

mincsen ez a kicsi étel megmaraggyon! 

"Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 

 

Alattad a föld  

                          

fölötted az ég, benned a létra."  

  

(Dankó manufaktúra) 
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Tikmonytütty 

Ennyi időnk van még, hogy megmentsük ezt az országot. Aki nem tudná, a tikmonysüttynyi idő, pontosan egy 

tyúktojás megsütéséhez szükséges idő. Hogyan lehet megmenteni ennyi idő alatt az országot?! Egyszerűen: 

visszaforgatjuk az időt.  

Őseink ugyanis még tudták, hogyan kell boldogan élni, pedig nem volt körülöttük csodaautó, számítógép, 

házimozi, GPS (elektromos helymeghatározó rendszer), és mobiltelefon. A régi "GPS" következőképpen működött: 

Karácsony este a családfő annyi részre vágott fel egy almát, ahány tagja volt a családnak. Tette mindezt a családi 

összetartás érdekében, és azért, hogy amelyikük az év folyamán eltéved az erdőben, bármely családtagra gondolván 

haza találjon. És mit ad Isten, ez az egyszerű hazataláló, eltévedés-gátló rendszer bizony évezredeken át ragyogóan 

működött. Miért? Mert az ember alapvetően szellemi lény, és a gondolataival, szavaival maga teremti a valóságát. 

Ha hisz a karácsonyi alma segítő erejében, kikeveredik még a legsűrűbb, legsötétebb erdőből is. Őseink hittek a 

Legfőbb Szellem, ISTEN erejében, és ez boldoggá tette őket. 

Mi több, a házuk sem volt más, mint egy térbeli rovásjel-összetétel, amelynek a gerendázata maga is az ISTEN 

olvasatot adta. A legrégebbi házak egy nagy térből álltak, és sátortetővel rendelkeztek. A teret a mestergerenda 

osztotta kétfelé, és a mestergerenda közepén állt egy oszlop, amelyet Boldogasszony fájának neveztek. 

Boldogasszony fája, mint a neve is mutatja, az Istenanyát jelképezte. (Az Istenanya ereje tartotta az épületet.)  

"Olvassuk hát el" a magyar házat magyar rovásjelekkel! 

Először is így néz ki az "IS" szó rovásírással, jobbról balra olvasva: 

 
  I + S                               S              I 

A következő összetett jel megfejtése pedig TeN. (Rovásírásunk gyakran használta a rovásjelek egybeépítésének 

szokását. Ilyenkor nem egymás mellé írták a jeleket, hanem különböző alakzatokat hoztak létre betűkből. Mint 

tudjuk, eleink az e betűt legtöbbször nem írták ki, de hozzáolvasták a mássalhangzóhoz, ha más magánhangzót nem 

jelöltek a szóban. 

 

A magyar ház szerkezete együtt tehát a következő magyar szót adja: ISTEN. 

 
I + S + T + eN 

Ily módon nagyapáink és nagyanyáink bizony még szó szerint Istenben laktak, ami azért, valljuk be, nem rossz hely 

az élethez. Ez a forma manapság leginkább a régi parasztházakban maradt fenn. A régi parasztházak ugyan már 

nem egyterűek, de a tisztaszoba közepén még áll a Boldoganya, és a gerendázat szerkezete így is az Isten olvasatot 

adja.  

Aki manapság ilyen házban lakik, becsülje meg, ne rontsa el a formáját a különböző átalakításokkal, és gondozza 

szeretettel, mert nagyon szerencsés embernek tudhatja magát.  

Az ilyen házakban ugyanis még befolyásmentesen lehet azon gondolkodni, mi lehet a megoldása országos 

bajainknak... (Színia) 

 

 

Csodálatos rovásírásunk ismerete nélkül sajnos az ilyen dolgokat nem is ismerhetjük meg. 
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A Magyarok Istenének elhívása, törvénye    (Wass Albert – Hagyaték) 

Íme itt van a törvény, tölgyfából rótt ősi hagyatéktok, amit keserves századokon át őriztek számotokra istentudóitok, 

tiszteljétek és becsüljétek és véssétek a lelketekbe minden szavát, mert Isten szól hozzátok az Ő törvénye által és 

semmiféle más törvény nem biztosít számotokra életet, csupán az Úr törvénye! Ez a ti hagyatéktok, magyarok, 

véssétek lelketekbe! 

 Tiszteld a te Uradat, Istenedet, minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és 

az Ő ereje győzedelmeskedik benned! 

 Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted 

Őt kell szolgálja. 

 Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. 

 Ameddig Őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy 

téged. 

 Ha nemcsak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele! 

Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad s elkárhozik, ki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, kiknek 

igazsága, erénye és tudása Őtőle való...! 

 Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát. 

 Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. 

 Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is. Szeresd magyar 

testvéreidet, mint önmagadat! Fegyvert reájok ne emelj s nyelveddel se vétkezz ellenők! Tartsatok össze, 

segítsétek egymást és az Úr szeretete, az Úr védelme és az Úr ereje veletek lészen! 

 Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. 

 Áldott legyen az Úr, magyarok Istene és védelmezője! 

 Áldottak legyenek, akik az Urat szolgálják! Áldottak legyenek az istentudók! Áldott legyen, aki megérti és 

követi az Úr tanítását! 

 Áldottak legyenek az igazak és a hűségesek, mert ők a jövendő őrizői! 

 Áldottak legyenek, akik az Úr erejében bíznak, akik az Úr erejét hordozzák magukban! 

 Áldottak legyenek, kik az igazságot keresik! 

 Áldottak legyenek, akik az Úr hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, tanítják és gyakorolják, és áldottak 

legyenek mindazok, akikben megfogan a tanítás, mert ők kezükbe helyezte a magyarok Ura nemzetünk 

jövendőjét! 

 Az Úr megtartja azokat, akik a nemzet szolgálatában az Ő útját járják!  

 Tudjátok az Urat, tartsátok az Ő törvényét és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeket 

mozdít, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyjoknak nevezik őt, s aszerint is élnek! 

 Bízzatok és hirdessétek az Úr szeretetét! Mert eljő az idő, s már itt is van, csak a szemünkkel nem láthatjuk 

még, amikor az igazaké és az igazságosoké, a valóság tudóié és a jóság gyakorlóié, a békességeseké és az 

istenszeretőké lesz ez a világ és nem lészen több sírás, pusztulás, nyomorúság, rettegés és üldöztetés, mert a 

gonoszokat és gyűlölködőket eltörli az Úr e föld színéről!  

 Minden hatalom megdől, ami nem Istentől való s minden fegyvert, mely ellenetek fordul, ítélettel sújtja az 

Úr! Ez az Úr szolgáinak hagyatéka s az ők igazságuk éntőlem való, mondá az Úr! Nap fiainak, magyaroknak 

teremtett Ő benneteket s törvényt adott néktek, ami életet és szabadságot biztosít számotokra, ha betartjátok 

azt! 

 Nap fiai, magyarok, áldjon meg benneteket az Úr és őrizzen meg benneteket! Fordítsa az Úr az Ő orcáját tifelétek és 

adjon tinéktek tudást, erőt, győzedelmet és hatalmat a gonoszság fölött! Szeressétek egymást, hogy méltók legyetek az 

Úr szeretetére! Segítsétek egymást és az Úr is megsegít benneteket... védelmezzétek egymást és az Úr is megvédelmez 

benneteket... ne féljetek, magyarok... és ne csüggedjetek... mert veletek van az Úr... aki megerősít... megsegít... és 

igazságának jobbjával támogat benneteket... minden küzdelmetekben... - Bízzatok Őbenne... s istentudó hitetek... 

hegyeket mozdít... országot szabadít... Magyar... országot... Isten országát... az Ő dicsőségére... istentudó 

magyarok... jövendőjére...     

A hagyaték megmarad, mert Istentől való, s ezáltal elpusztíthatatlan! Bízzatok, magyarok! A rabság és szenvedés 

napjai megszámláltatva. A szabadság hajnala dereng. Vigyázzátok a mustármagvakat! 
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Pálosok, pálosság, mint minőség 

Az ősi hit, az ősök hite, akárcsak az égi sereg, legyőzhetetlen! 

Az alábbiakban egy kis, pálosság iránt érdeklődő-nyomozó csoport talákozóin elhangzottakat gyűjtöttem egybe. A 

kérdés az volt, hogy mi is a pálosság jelentése ma, milyennek képzeljük el a Pálos rendet, melyek azok a 

hívószavak, amelyek megjelennek bennünk, ha a „pálos” szó elhangzik. 

„Ha tudni akarod az ország soros állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, 

hogy az ország végveszélybe került.”, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van. 

Te is, Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.”  

       (Pázmány Péter) 

A pálos rend akkor jelent meg, amikor erre szüksége volt a magyarságnak. Most is ilyen idők vannak. A pálosság 

nem választható el a Szent Korona tanától, személyétől, a Boldogasszony tiszteletétől. 

 A pálos rend alapítása Bertalan pécsi püspök nevéhez kötődik, a Mecsekben, a Patacs fölötti hegyen, 1225-ben 

monostort emeltetett a környék remetéi számára, akik a püspök joghatósága alatt éltek jámbor életet, s később 

csatlakoztak Boldog Özséb közösségéhez. Az új rend védőszentjévé Remete Szent Pált választották. A Szentszék 

1308-ban engedélyezte számukra az ágostonos regulát, és pápai jogú renddé nyilvánította a pálosokat. 

A rendszerváltás után négy kolostorban indulhatott meg ismét a pálos élet, Budapesten, Pécsett, Márianosztrán és 

Petőfiszálláson, a rend székhelye ma is Pécs. 

Szántai Lajos: – Amikor Boldog Özséb a pálos rendet megalapítja, olyanfajta szellemi mozgalmat újít meg a Kárpát-

medencében, a Kárpát-medencén belül pedig a pilisi királyi központban, amelynek gyökerei a kereszténység előtti 

időkre vezethetők vissza. Magának a pálos rendnek a küldetéstörténetében végig nagyon hangsúlyos volt az, hogy a 

pálos rend és a magyarság, a magyar királyság, a magyar sorskérdések a lehető legszorosabban összetartoznak. 

Jelenlegi tudásunk szerint ilyen fajta szoros belső kapcsolat a magyarság és valami más között, egyedül a magyar 

Szent Korona és a magyarság sorskérdései között mutatható ki. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy a pálos rend 

bölcsője, születési helye, az a pilisi királyi központ volt. Egyfajta királyi és nemzeti küldetést visznek tovább, 

amelynek egyetlenegy nagy fontos célja van, hogy a magyarság olyan időkben is nagyon tisztán lássa a múltját, 

jelenét, jövőjét, amely időkben a nemzet felső irányítás nélkül marad. A rendbe – annak idején nagyon fontosnak 

tartották ezt – csak valamiféle beavatás útján lehetett belépni. Kapisztrán Szent János, amikor ellátogat 

Márianosztrára, akkor felkiált, ha valaki élő szenteket akar látni, menjen Nosztrára. Ők a fehér ruhájuk révén úgy 

híresültek el a Kárpát-medencében és az egész világon, hogy a fehér barátok rendje. [...] Büszkén vállalták 

magyarságukat. Itt a magyarság és a kereszténység teljes szoros egységben jelenik meg. 

Árva Vince: (Az utolsó, még az ősi rend szerint felavatott szerzetes. Élete fő céljának a pálos rend újjászervezését és 

Boldog Özséb szentté avatását tartotta.) –A pálos rend a magyarság számára olyan, mint az embernek a lélek. Az 

emberből a lélek kiszáll, azt mondjuk, hogy halott. Sokszor próbálkoztak ugye újjászervezéssel, és nem lett belőle 

semmi végül is. Ha ez nem történik meg belátható időn belül, akkor magammal viszem a sírba a magyar pálos 

rendet. 

A pálosság számunkra a hitelesen megélt, dogmamentes kereszténység. Lényege és célja a krisztusi ember 

megjelenésének és elterjedésének előkészítése. Ebben az értelemben a pálosság egyetemes kategória, legyen bármely 

néphez tartozó valaki, annyiban speciális csupán, amennyiben a magyarság küldetésének a beteljesítése is 

feladataként jelenik meg. A pálosság a magyar nép legjobb pillanatai, képességei, mint emberi minőség desztillált 

esszenciája. A rend feladata a nemzet lelki és szellemi vezetése: a lentet és a fentet átjárhatóvá kell tenni, a földön 

kell megvalósítani a mennyek országát.                   

Sokan úgy hiszik, hogy csak óriási hatalommal, nagy tettekkel lehet a gonoszt kordában tartani; mi tudjuk, hogy az 

apróságok, a hétköznapi tettek, az egyszerű kedvesség, és szeretet tartják sakkban a sötétséget! Azt követjük, amit 

őseink követtek, azt tartjuk erénynek, amit őseink annak tartottak, és úgy élünk, ahogy ők tették.  

Segítsd magyar testvéreidet a szükségben, akár rászolgáltak, akár nem! Fegyvert reájuk - se gondolatban, se szóban, 

se ténylegesen - soha ne emelj! Együvé tartozunk, mi, magyarok!  

  Fehérbarát (pálos) zászló/címer  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A1ntai_Lajos&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rva_Vince&action=edit
http://magyarno.com/wp-content/uploads/palos_rend.gif
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„RÉG ELHAGYOTT ÉGI ÚTRA LELTEK, PILIS ERDEJÉBEN FEHÉR CSUHÁS LELKEK. ŐSI KIRÁLYOK 

OTTHONÁT, BARLANGOK SÖTÉT SZÁJÁT, ISMÉT FEHÉR BARÁTOK JÁRJÁK, S AZ ÖRÖK KIRÁLYT 

IMÁDJÁK.A FEHÉR ATYÁK ŐSI, DICSŐ MÚLTUNKAT ÚJRA FELSZÍNRE HOZZÁK. AZ ÚTTALAN ERDŐT 

ÚJBÓL BEJÁRJUK, SZÉTSZÓRT BARLANGOK MÉLYÉT KIKUTATJUK. ERKÖLCS ÉS RUHA FOLTTALAN 

EGY,ÍGY LÉSZEN KIS FORRÁSBÓL NAGY FOLYAM ÁRJA.” 

A rendnek a magyarságtudat mindig jellemzője volt, a pálos szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, 

hazájáért imádkozik és vezekel. Az ősi jelmondat mindegyikük tudatában él: Te is, Magyarország, édes hazám, a 

pálosokkal fogsz növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyatlani – olvasható a rend honlapján. 

Napjainkban Magyarországon kívül Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Fehéroroszországban, 

Ukrajnában, Horvátországban, Szlovákiában, Csehországban, Belgiumban, Kamerunban, Ausztráliában, a Dél-

Afrikai Köztársaságban és az Egyesült Államokban 54 rendházban mintegy négyszáz pálos szerzetes él. 

 Látható, hogy szükség van egy a gyakorlatban is következetesen értékelvű szellemi elitre, amely kellően alázatos, és 

amely a Gondviselés eszközeként kíván működni. Ez a szellemi elit egy lelki, saját megküzdéssel elért lelki 

nemesség kell legyen. A lényeges történések először nem fizikai szinten zajlanak, hanem a szellemi világban, és a 

közösség tagjainak egymáshoz és másokhoz való kapcsolatán keresztül jelennek meg. Az együttes működés 

eredményeként a kegyelmi idő növekszik a magyarság és az emberiség számára. 

 

A létesülő rend nem külsődleges jelekkel különbözteti meg tagjait másoktól. A rend belső rend, amelyért ki-ki 

maga küzd meg. Akkor vagyok a rendben, ha magam is rendben vagyok, beléptem rendezettségembe. A rend 

egyrészt működési mód, másrészt testi-lelki-szellemi minőség, nem mesterségesen létrehozott és kikényszerített 

szabályok eredménye. 

A rendhez tartozás elsősorban belső azonosulás egy minőséggel, nem pedig feltétlenül szervezeti hovatartozás. A 

mindennapi cselekvésben gyakorolt szeretet tanítja meg a tagokat a megfelelő szintű működésre. A rend szervezetét 

majd úgy alakítja ki a közösség működése, ahogyan a forrás kialakítja, újraformálja a patak medrét, mely 

folyton változik. A rend tagjait nem kell toborozni – a tagok meghívást kapnak, ha belülről ráéreznek a rend 

lényegére. A pálosság ma nemtől független, férfiak és nők egyaránt részesei lehetnek ennek a szellemi áramlatnak. 

A működés során aztán be fog indulni egy differenciálódás. Lehet, hogy megjelennek olyan személyek, akik 

szerzetesként, folyamatosan élik a pálosságot, és más, nehezebb, több lemondást igénylő feladatokat vállalnak, mint 

a mozgalom többi tagja, és így kialakulhat egy valódi szerzetesi közösség is. A rend tagjai szükségképpen eltérő 

fejlődési szinten vannak – nem abszolút értékekhez, hanem kinek-kinek önmagához kell mérnie a fejlődését, és 

senkinek sincs joga megítélni a mások fejlődését. 
 

A rend felépítésére a mellérendeltség, a nem alá-fölérendeltségen alapuló szervezettség, a hálókénti működés a 

jellemző. A rend vezetőit érdemeik alapján, meghatározott időre választják a tagok, tisztségükből - a beléjük 

helyezett bizalom megingásakor- visszahívhatóak. Vezetőnek lenni nagyobb felelősséget, több feladatot, intenzívebb 

szolgálatot jelent. Az önjelölt vagy a hatalmához ragaszkodó vezető még nem jutott túl kellő mértékben az egóján. A 

közösség akkor működik jól, ha a tagjai alárendelik egójukat a közösség egészének, céljainak. Nincs rang, de 

van szellemi vezető, akit a közösség maga választ ki közmegbecsülése alapján. A feladat találja meg az embert, 

aki azt elvállalja, a vállára veszi és viszi. Amikor itt az ideje, a vezető megjelenik, a többiek pedig időlegesen a 

vállukra emelik. Aki feladatot vállal, az dönti el, mit vállalhat, nem a közösség kényszeríti ki belőle a vállalást. A 

hivalkodás nélküli, észrevétlen szeretet gyakorlása a feladat. 

A rendnek a múltjában jellemzője volt a harcosság: a hit mellett kiállni, akár személyes véráldozat árán is. A rendnek 

fizikai síkon is meg kell állnia a helyét, a harcban és a munkában is jól kell teljesítenie, mert a pálosság nem egy 

ájtatoskodó, világ felett lebegő, vértelen szentek mozgalma,  

hanem a saját hibáikon a szeretet jegyében túlemelkedő, együttműködő hús-vér emberek önként vállalt 

magasabb emberi minősége. A pálosság egyben gyakorlatiasságot is jelentett, hisz kitűnő mesteremberek, jó 

harcosok voltak, ilyen pedig csak az lehetett, aki a test-lélek-szellem egységét meg tudta valósítani. A pálosság az 

étel-ital tekintetében is egy tudatosabb belső minőséget jelentett: a túlzások nélküli, ésszerű, önrombolástól mentes, 

minél egyszerűbb és egészségesebb ételek-italok fogyasztása révén a testet is a lehető legjobb állapotban tartották, 

ételeiket-italaikat lehetőleg maguk termelték, készítették. 

A rend egyik feladata a tanítás, a világszemlélet átadása, elsősorban a személyes életpélda által. Nem kell senki 

meggyőzésére törekedni: teret kell nyitni mások számára, mintát kell adni, ítélkezés nélkül választási lehetőséget kell 

felajánlani, és ha ez vonzó lesz mások számára, akkor úgy fog terjedni ez a mozgalom, mint az őskereszténység. 

Tenni kell, törekedni kell, aztán a példa megjelenik, és kezd hatni a világban. Nem magyarázni vagy téríteni 

kell, hanem megmutatni, hogy másképp is lehet. Nincs hétköznapi és ünneplő énünk – mindig és mindenkor 

következetesen kell működnünk.A pálosság minősége az egyes emberben csak a test-lélek-szellem 

harmóniájából születhet meg. 
 



 

27 

Fehérruhások, akik az ősi utat tovább járják 

Az ősi hit, tudás elrejtése, átmentése – a nemzet gyógyítói, fenntartói „hivatalos formát öltenek”.                               

A Turul-dinasztia fennhatósága alá tartozó területeken megmaradt az ősi hitet vallók, az ősi utat járók közössége. Az 

erős Magyarország ellent tudott állni a külső nyomásnak, de mégis eljött egy olyan pillanat, amikor úgy gondolták, 

hogy „hivatalos formába” kell önteni a meglévőt, az ősit. Így jött létre a fehérbarátok, vagyis a pálosok rendje. Azért, 

hogy összegezze, elrejtse, és ezzel átmentse az utókor számára az ősi utat, az ősi tudást. A hivatalos római 

elismeréssel a forma körülölelte a belsőt, a lényeget. Az ősi utat pedig tovább járják. 

III. A rend címere – az ősi tudás összegyűjtése, rendszerezése, átmentése 

 

 - Központi alakja a holló – a holló szerepe, feladata, jelképisége: A holló, mivel ismeri az élet fényes és sötét 

oldalát is, megtanít az átfogó látásmódra, segít, hogy a világot összetetten, tisztán és egyszerűen lássuk. Ösztönöz, 

hogy maradjunk hűek utunkhoz, és cselekedjünk a kozmikus törvényekkel összhangban. A felső és az alsó, a külső 

és a belső világok közötti egyensúly megteremtésének egyik fontos segítője a fényt (drágakő, gyűrű, kenyér vagy 

egy csepp víz) a csőrében elhozó holló. A Fény maga a táplálék, az élet. Ezzel a múltból a lényeget, ősök szeretetét, 

erejét, fényét gyűjtjük össze, tartjuk meg, és visszük tovább, mentjük át a jövő számára. 

IV. A fehérbarátok rendje Mátyás haláláig él – 250 év Özsébtől-Mátyásig     
 - Az első hollós elindítja, a második lezárja – az ősi hit, tudás elrejtése, átmentése a jövő, vagyis jelenünk 

számára. Mátyás halálával (végleg) eltűnt az az erő, és akarat, amely védte a belsőt, a lényeget, a külsőtől. Mátyás 

halála után még volt néhány évtized, amikor „lecsengett” a rend, akkor, amikor Magyarország is megtöretett.           

V. Özséb látomása – a sok kis lángocska akkor és most. Mégis él az ősi kép     
 - Első lépésben a tüzet kell feléleszteni magunkban. A lángok ma is lobbannak, bennünk, általunk. Ezeknek 

kell összefűződni, eggyé válni. Utána következnek a további lépések.A pálosság belső lényegét kell a külső 

formában is megjelenteni. Az ősi tudást, az ősi, jézusi utat kell újjáépíteni, újraélni. Ez a feladatunk. Személyünkben, 

és nemzetként is. 

 

  A FÉNY GYERMEKEI, A FÉNY NÉPE - A magyarság küldetése és feladata              
    (összefoglalás - sokan megfogalmazták már) 

   A szeretet megőrzése, megélése, kiteljesítése, elterjesztése.               

  A Jóistentől kapott, ősi út, hit, tudás megőrzése, fenntartása, továbbvitele. 

Mese, vagyis mise következik. Túllépünk téren, időn. Aki meg nem hiszi, járjon utána. 

A magyarság őrzi a fényt. Amilyen a Magyarság, a Magság, olyan a Világ.                
Az Univerzum energiája, az Isteni energia a magyarságon, a magságon keresztül jelenik meg, manifesztálódik a földi 

közegben. Ennek az energiának a közvetítése, a közvetítés teljességének, tisztaságának és mélységének a fenntartása 

mind közösségi, mind egyéni szinten feladatot ad. A magyarság világban elfoglalt helyét, szerepét könnyen és 

tömören össze lehet foglalni: ez a szeretet („jézusi vallás”) megőrzése, megélése, kiteljesítése és elterjesztése. 

A magyarság, a magság áldozatvállalás - sebesült/megsérült ember-társunk önnön erőnkkel, energiánkkal 

való táplálása.                                                    
Az áldozatot felvállaló, a tápláló önmagát adja, önmagát sebzi meg, hogy az így átáramló/kiömlő égi/isteni energia 

(hordozó közege a vér) feltöltse, új életre serkentse a befogadót. Az áldozatvállalás legtisztább formája, ahol akár 

ellenfeleinkért is készek vagyunk fellépni azért, hogy mindenki magasabb szintre tudjon emelkedni.  

A magyarság, a magság testvérbarátság.               
A testvérbarátság a vérszerződés lényege. Megkötői vállalják az egymásért, és a legfőbb (isteni) értékekért való 

közös fellépést. Célja az, hogy mindenkiből a lehető legjobbat hozza elő, vagyis a még nyugvó állapotban lévő 

értékek felszínre hozásának szándéka áll a középpontban. Ha küzdelemre kerül sor, az soha nem a másik 

megsemmisítésére törekszik. A harc nem egymás ellen, hanem egymásért, egy magasabb cél elérése érdekében 

folyik.                                

http://magyarno.com/wp-content/uploads/hollo2.jpg
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A magyarság, a magság a legsötétebb energiák megtisztítása, a fénytelen sötétség fényre váltása.    Azt célozza, 

hogy a már-már a legalacsonyabb szintre süllyedt ellenfelet visszafordítsuk a felemelkedés útjára. Amikor már nem 

lehet nemes eszközökkel fellépni, a sötét energiákat tulajdon erejük felhasználásával zabolázzuk meg. A keretek 

közé szorított erőket megszelídítjük és felhasználjuk a fény terjesztésére. 

A magyarság, a magság – ha kell – szunnyadó állapot.                                    
Ebben a létfázisban a kedvezőtlen időszakok átívelésére kerül sor. A folytonosság a „semmiben”, a köztes állapotban 

is megvan, soha nem tűnik el véglegesen, legfeljebb visszavonult állapotban vészeli át a nehéz időket. Újbóli 

felbukkanása után, lettlégyen neve (külső borítása) akármi, belső lényege, önnön mag(j)a, feladata ugyanaz. 

Újjászületett, hogy folytassa azt, amire rendeltetett. 

És a kör kezdődik elölről.     Éljünk is ennek megfelelően. 

A TITKOK KORONÁJA   (A MAGYAR SZENT KORONA) 

Nincs még egy olyan nemzet a Földön, amely egyetlen nemzeti ereklyéjének ekkora jelentőséget tulajdonítana és 

olyannyira tisztelné, mint a magyar nép a Szent Koronát. Birtoklásáért trónviszályok dúltak, sokszor árulások és 

összeesküvések áldozatává lett. Volt eset, amikor egyszerűen ellopták vagy titkon őrizték. Egy alkalommal 

hazaszállítása közben vesztették el, de mindig megkerült. Többször hurcolták ki az országból, föld alatt elásva 

rejtegették, és történt, hogy zálog tárgyát képezte. A korona "szent" elnevezése abból az áhítatból eredt, miszerint az 

államalapító királyt szentté avatták. Példa nélküli az a szemlélet is, melyet a régi feudális Magyarország alkotott a 

Szent Koronáról: a Szent Korona Tan.  

A Magyar Szent Korona a magyar történelem legbecsesebb emléke, s a legrégebben használt, mind a mai 

napig épségben megmaradt királyi fejék Európában. A Magyar Szent Korona hozzá tartozik 

történelmünkhöz. A Magyar Szent Koronával ezer év alatt 55 magyar királyt koronáztak meg (csak két király fejére 

nem tették a Szent Koronát; II. János Zsigmondékra, mint  ͈ellenkirályra", aki csak névleg uralkodott és 1570-ben le 

is mondott, valamint II. József fejére, aki saját akaratából nem koronáztatta meg magát).  

A koronáknak három típusát ismerjük: 1. a házi korona, melyre semmiféle megkötés nem vonatkozik, 2. az országló 

korona, melyet az uralkodóknak meghatározott alkalmakkor viselni kellett, és 3. a beavató korona, melynek 

analógiái csak Belső-Ázsiában vannak; európai képviselője egyedül a Magyar Szent Korona. Ezt az uralkodó csak 

koronázáskor viselheti, amúgy két koronaőr őrzi. Rajtuk kívül csak a nádorispán nyúlhat hozzá, aki koronázáskor 

párnán a helyszínre viszi és az érsek helyezi a király fejére. A magyarok királyainak koronája az államiság 

jelképe lett, ebből alakult ki a világon egyedülálló Szentkorona Tan. 

A Szentkorona Tan 

A közvéleményben ma is él az a tudat, mely szerint a Magyar Szent Koronát II. Szilveszter pápa küldte/adta Szent 

Istvánnak, az első magyar királynak. A határainkon kívüli magyarság tudatában az anyaországbeliekénél sokkal 

erősebben él az a tudat, mely szerint a Magyar Szent Koronához hozzá tartozik a Kárpát-medence egész területe. 

Ennek oka az a jogviszony, melynek értelmében a Kárpát-medence a Magyar Szent Korona tulajdona. Ebből 

következően a Kárpát-medence minden polgára, aki a Magyar Szent Korona uralma alatt került be a Kárpát-

medencébe, a Magyar Szent Korona polgára. Ez a jogi helyzet azért áll fenn, mert 1038. augusztus 15-én 

Nagyboldogasszony napján Szent István magyar király Székesfehérvárott a Mennybe emelt Szűz Mária 

templomában országát a Magyar Szent Korona képében a Mennybe emelt Szűz Máriának ajánlotta fel. Ez az ég és a 

Föld között kötött szerződés a Kárpát-medencét Szűz Mária országává tette, és ezért ezen a jogi helyzeten a földi 

hatalmak nem változtathatnak. A szentkorona-eszme Szent István tudatos politikai és államjogi alkotása. 

A törzsi szervezet felbomlása és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette, hogy a Kárpát-medence egész szabad 

lakossága számára István király jogi biztosítékot adjon a kiváltságok megtartására és a király leválthatóságára. Ennek 

legegyszerűbb módja ez volt, hogy István király koronáját önmaga (pontosabban a mindenkori király) az ország fölé 

helyezte. Szent Istvánnak  ͈Intelmei" szerint a Magyar Szent Korona jelképezi az országot, mint területet, az országot, 

mint egy uralom alá tartozó népességet, a közigazgatási intézményrendszert, az apostoli keresztény hitet, az 

apostolságot, az uralkodó személyét, az uralkodói tulajdonságokat és képességeket, az igazságos ítélkezést és a jogi 

intézményrendszert, a társadalmi türelmet, az ország védelmét és az országban lakó, együttélő, vendégként 

befogadott idegen népeket. Szent István Intelmei fiához, Imre herceghez a 720-as izlandi alkotmány után a világ 

második alkotmányának írásban megmaradt emléke.  
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A szentkorona-eszme, mint államjogi rendszer alkalmas arra, hogy ma is jogi, társadalmi rendünk középpontjában 

legyen, ugyanis ez keresztényi, türelmes, befogadó - nem kirekesztő -, ugyanakkor nemzetvédő és megtartó erő is."A           

͈Szentkorona-tan nem csak emlé ke egy dicső múltnak, hanem, kötelező érvénnyel bíró közjogi tan. A Szent Korona 

élő személyiség voltát és a Szentkorona-tan hatályos közjogi tan voltát nem kérdőjelezheti meg az a sajnálatos tény, 

hogy a mai magyar törvényhozó hatalom nemcsak, hogy nem igényli a Szent Korona közjogi tana segítségét, de nem 

is tekinti élőnek, illetve hatályosnak, márpedig a Szent Korona a mai magyar társadalom akaratától is 

függetlenül az, ami volt, aminek hosszú évszázadokon át tekintették. a magyar államhatalom alanya, a 

Szentkorona-tan pedig a történelmi magyar alkotmánynak éppen az a központi elmélete, amely 

hatálytalaníthatatlansága által legfőbb biztosítéka a magyar közjog folytonosságának" (Kocsis István).  

A Szentkorona-tant soha vissza nem vonta alkotmányosan összeült magyar törvényhozás. Az 1920. évi magyar 

nemzetgyűlés a jogfolytonosság kérdését érdemben a Szentkorona-tan szellemében tárgyalta. A második világháború 

után Magyarországon a magyar nemzeti öntudat elsorvasztását kormányprogram szintjére emelték; az idegen 

hatalom kiszolgálói megpróbáltak mindent megtagadtatni a magyar néppel, ami nemzeti önérzetét megtarthatta 

volna. Az 1990-ben összeült rendszerváltoztató országgyűlés sem a Szentkorona-tan, sem a jogfolytonosság 

jelentőségét nem tudta felfogni. A törvénysértés jogot nem alapít elve alapján a magyar történelemben mindig - 

1790-ben, 1865-ben és 1920-ban is - helyreállt a jogfolytonosság csak az 1990-es országgyűlés tagjai nem merték 

felvetni a jogfolytonosság helyreállításának a kérdését.  

             

A Magyar Szent Korona és megítélése a történelem folyamán 

A magyar középkor a Magyar Szent Koronáról azt vallotta, amit első királyunk Szent István legendájának Hartvik 

püspök által Kálmán király uralkodása idején (1095-1116) készített változatában olvashatunk, amely szerint a pápa 

Asztrik (Anasztáz) püspökkel Szent Istvánnak áldását és egy koronát is küldött. Thietmar von Merseburg (+1018-

ban) jelentésében ugyan megemlékezik arról, hogy III. Ottó hozzájárult István magyar fejedelem királlyá 

koronázásához, a pápa áldását is küldte, de semmiféle koronáról nem ejt szót. 1613-ban Révay Péter koronaőr 

egyértelműen vallotta, hogy a teljes Szent Koronát II. Szilveszter pápa adományozta Szent Istvánnak. 1790 után 

Weszprémi István, Katona István, Koller József, majd Franz Bock kezdtek alsó ún.  ͈͈görög" és felső, ún.  ͈latin" 

koronáról beszélni ahelyett, hogy a Szent Korona alsó és felső részéről írtak volna. A korona hátsó részén elhelyezett 

Konstantín, Dukász Mihály és Geobicás képeket sem Ipolyi Arnold, sem Hampel József nem tudta egységes 

koncepciójába betenni. E okozott problémát Czobor Bélának, Varjú Elemérnek, Otto von Falkénak és sok más főleg 

művészettörténész és régészkutatónak. A Magyar Szent Korona származási idejét a IX. századtól a XIII. század 

közöttire, annak keletkezési helyét pedig Bizáncba, Rómába, Nyugat-Európába és ki-ki fantáziájának és 

műveltségének megfelelően minden más helyre tette. Szent Koronánk részei voltak könyvabroncsok, ereklyetartók, 

kapudíszek, stb. Akadtak ügyeletes okos  ͈hagyományos" magyarázók, akik nem ismerve a Szent Korona analógiáit 

taglalgatták annak felső és alsó részét, mintha azt úgy külön készítgették volna és valamikor - a késő-középkorban - 

 összebarkácsolták. Sajnos az ilyen konformis nézetek vallók leírásai kerültek be a köztudatba. Ilyen  ͈hagyományos" 

nézetet vallott a Benda Kálmán és a Fügedi Erik páros, valamint a Kovács Éva és a Lovag Zsuzsa páros, majd Kopári 

Dénesnek volt afféle  ͈egyéni" nézete, amely szerint Szent Koronánk felső része Szent Bertalan apostol 

ereklyetartójából készült volna. E nézetek - Szent Koronánk eredetére eddig kb. 40 elmélet született - felsorolása 

aligha több tudománytörténeti érdekességeknél.  

Új fordulatot vett a Szent Korona vizsgálata, miután az az Egyesült Államokbeli Fort Knox-ból 1978 január 6-án 

visszakerült Magyarországra. Ekkor egy négytagú mérnökökből álló csoport (tagjai: Beöthy Mihály, Ferencz Csaba, 

Ferenczné Árkos Ilona és Fehér András) végzett olyan vizsgálatokat a Magyar Szent Koronán, amely 

megkérdőjelezték a  ͈hagyományos" nézeteket. Később Ludwig Rezső és Csomor Lajos aranyművesek ötvös és 

aranyműves szemmel vizsgálták meg szent ereklyénket és a következő alapvető természettudományos 

ténymegállapításokra jutottak: a Magyar Szent Korona egységesen tervezett és kivitelezett ötvösmű. Szakmailag nem 

lehet sem bizánci, sem dél-, sem nyugat- sem észak-európai készítmény. Ékszerkészlete belső-ázsiai, iráni és 

mezopotámiai eredetű kaukázusi technikák felhasználásával feltehetően egy kaukázusi ötvösműhelyben készülhetett. 

A felső pánton eredetileg is nyolc apostol volt, az alsó rész hátsó oldalán levő - feltehetően Szűz Mária, Raffael- és 
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Uriel arkangyalok képét későbben cserélték ki és másodlagosan tették be a ma látható Konstantín, Dukász Mihály és 

Geobicás képeket.  

Hogy az immár szakmailag bizonyítottan egységes korona hol és mikor készülhetett arra is több nézet van. Csomor 

Lajos szerint  ͈a Kaukázusban készült hun formában, hun és párthus valamint kaukázusi ábrázolási hagyományok 

szerint, hun és párthus viseletek ábrázolásával hun és kaukázusi munkamódszerrel" a IV. században. Mivel a 

dunhuangi 325-ös barlangban két vezető hun fején, valamint az ordoszi sírleletek között is a Szent Koronánkhoz 

hasonló kör- és keresztpántos korona látható, felvetődik a kérdés, hogy nem egy ősi hsziungnu (hun) fejedelmi 

viselet túléléséről van-e szó. Szigeti István szerint Szent Koronánk ott volt az avarok által Kaukázusból elrablott 

aranykincsek között, amelyet Nagy Károly zsákmányolt, vagy valamelyik avar kagán (el)adott neki. Vannak 

adataink arról, hogy amikor Nagy Tundum avar kagán Aachenben hódoló látogatást tett és megkeresztelkedett 796-

ban a csodálatos avar ékszerek között volt egy drágamívű korona is és hódolata jeléül felajánlotta Nagy Károlynak. 

Feltehető, hogy ezekkel az avar kincsekkel együtt került Szent Koronánk Aachenbe. III. Leó pápa 800-ban Nagy 

Károlyt ezzel a koronával koronázta meg. A korona Nagy Károly halála (804) után az uralkodóval 1000-ig Aachen-

ben a sírban nyugodott. 1000 húsvétján III. Ottó megtalálta Nagy Károly sírját. Amikor október 2-án Rómába 

érkezett, a Szent Koronát is magával vitte és átadta II. Szilveszter pápának, aki neki barátja volt. II. Szilveszter pápa 

(Gilbert) pedig ezt a koronát küldte el Szent Istvánnak 1000. karácsonyán. Szigeti István szerint a Szent Korona 310 

táján Grúzia keleti részében készült. E logikusnak látszó feltevés mellett természetesen még igen sok más is létezik; 

Csapody Csaba egész egyszerű feltételezése pl., az; István olyan hatalmas és gazdag király volt, hogy vehetett vagy 

készíttethetett magának grúz műhelyben koronát, amivel Anasztáziusz (Asztrik) apát őt 1000 karácsonyán 

megkoronázta.                              

A Magyar Szent Korona eszmei tartalma két részre oszlik, ahogy két szerkezeti egység alkotja a koronát: az abroncs 

és a pántok. A felső rész Isten mennyei birodalmának a szimbóluma; az alsó rész Isten földi országát jelképezi. A 

pántok csúcsán felírás nélkül az ég és a makrokozmosz uraként trónol a Teremtő Atya Isten. Az alsó részen az 

abroncson felírással (Jézus Krisztus görög nevének rövidítésével) Isten földi birodalmának ura, Krisztus székel 

Mihály és Gabriel arkangyal kíséretében. A pántokon az Atyától jobbra nem lehet más, mint Krisztus földi 

helytartója, Péter, háta mögött Péter helyettese, a második fő-tanítvány, Jakab áll. A Pantokrátor balján Pált ábrázolja 

az ikon, mert ő külön meghívást kapott. Leveleinek egy része a kisázsiai egyházakhoz szól, így kultusza az 

örményeknél is megvolt. Ezután következik a kedvenc, szeretett tanítvány, János, akire az Atya Fia, Krisztus a 

kereszten függő édesanyját bízta. Péter lábánál testvére, András látható, aki először ismerte föl, hogy Jézus messiás. 

Sokan felvetik, hogy miért nem 12 tanítvány van a Szent Koronán; azért, mert a 12 tanítvány (Júdással együtt 13) 

csak az Utolsó Vacsoránál volt együtt. A középkori templomok bejáratánál általában csak 8 apostolt szoktak 

ábrázolni. A korona tervezője azokat a szenteket választotta példaképnek, amelyek védőszenteknek bizonyultak egy 

keresztény uralkodó számára (Kozma, Damján, András, Fülöp, György és Demeter). A Szent Korona valamennyi 

ábrázolt személye örmény típusú; legklasszikusabb a két angyal ábrázolása. Az Isten égi és földi birodalmának 

egybeszövése klasszikusan a Magyar Szent Koronában csúcsosodik ki.  

A koronázási jelvények 

Magyarországon, első királyunk korában a koronázáshoz hozzá tartozott a lándzsa - ha volt is ilyenünk, annak 

nyoma veszett. Középkor forrásokból tudjuk, hogy a koronázás kelléke volt a ezüstkereszt, a gyűrű, a karperec, a 

kengyel, más lószerszámok, különböző ruhadarabok (ingek, saruk, kesztyűk, harisnyák stb.) és a koronázási trónus. 

Ezek az idők folyamán mind elvesztek. Megmaradt viszont a korona, az országalma, a jogar, a kard és a palást. A 

korona, a jogar és a palást a magyar királyság első századából származnak. Az országalma és a kard feltehetően 

későbben kerültek az együttesbe. Szent István egy kardját a prágai Szent Vid székesegyházban őrzik, lehet, hogy ez 

volt az eredeti koronázási kard. A palástot Szent István és Gizella királyné 1031-ben ajándékozták a székesfehérvári 

koronázótemplomnak. Ma koronázópalástként átalakított formában ismerjük. Eredetileg nagyobb volt. Az 

országalma egy aranyozott ezüstgömb, rajta az apostoli kettős kereszt, mely az Árpád-házi királyok címerkeresztje is 

lett. A nem hiteles hagyomány szerint ilyen kettős keresztet küldött a pápa Szent Istvánnak a koronával és a 

lándzsával együtt. Az országalmán ma Károly Róbert magyar király címere van, de ez valószínűleg utólagos rátétel, 

így az alma és keresztje sokkal régebbi lehet. Az országalma az országot és a földet jelképezte. A jogar az ítélkezés, 

az igazságosság, a jogszolgáltatás jelképe; ősi keleti eredetű hatalmi jelvény. Elefántcsont előképeit korai 

ásatásokból ismerjük. A magyar jogar kristálygömbjébe vésett három oroszlán is az uralkodói hatalom ősi keleti 

jelképe. Ez a kristálygömb mai ismereteink szerint a világ harmadik legnagyobb átfúrt kristálya. A rajta levő 

oroszlánok csiszolási stílusa alapján legkésőbb IX. századi keleti munka. Valaha a koronázási szertartásnak fontos 

része volt az országzászló, amely sajnálatos módon a mohácsi csatamezőn odaveszett. 

36 éve tért haza a Szent Korona! 

 


