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FEBRUÁR - BŐJTELŐ HAVA - TÉLUTÓ - JÉGBONTÓ HAVA 

Az egyházi kalendárium szerint a februárban kezdődő vasárnapok már a húsvétra néznek, tehát nem visszafele 

a karácsonyra, hanem előre a húsvétra. Vége a karácsonyi ünnepkörnek.. Erre utal a hónap régi magyar neve 

is. Február régi magyar (katolikus) neve Böjtelő hava, mivel a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe a hónapba 

esik, jelezvén a farsang utáni és húsvét előtti időszakot. Télutó-ként tartják számon a meteorológusok, 

Jégbontó havának nevezik a régi Székely-Magyar naptár szerint, eleink pedig (az Avisura szerint) Szarvastor 

havának nevezték februárt.  A Nap a Halak jegyébe lép. 

Való igaz, a február már az antik Rómában is a decemberi, januári vígságra következő testi-lelki purgálás 

idejének számított. Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars isten anyjának, Junónak egyik mellékneve. Ahogy 

Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt február Mars havának, márciusnak. A február valamikor az év utolsó 

hónapja volt, s ezért ragasztották hozzá a szökőnapokat. Az év utolsó hónapjában pedig illett az embereknek 

maguknak is megtisztulniok, másrészt az elhunytak tisztulását is elősegíteniök. Ezért a hónap második felét az 

ilyen tisztulási ünnepek jellemezték. Innen származik a „február” név is. Mégpedig egy igen furcsa latin 

népszokás kapcsán, amely a tisztulással, főként az asszonynép megtisztításával függ össze.    

(Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium)  Ez az új élet előkészítésének az ideje. A felhalmozott energia új formában jelenik meg. A 

magok készek és várják, hogy kicsírázzanak. Az elemek átalakulnak, a jég  vízzé válik. Bár idén februárban 

várhatóan bekeményít még egyszer a tél, nekem február mégis már a tavaszt sejteti... Ugyan még hideg van, a 

nappalok rövidek, izmózik az influenza... de mégis! Talán e hónap rövidebb volta teszi, vagy az egyre 

hosszabban járó Nap, nem tudom. Eltelve a téllel, ünnepeivel, én már a távolban a tavaszt látom. Hóvirágot, 

napfényt, rügyeket a fákon és madárdalt, az ébredő nedves föld illatát...:  

„Ezek a hosszú februári éjszakák, mikor a kihűlt szobában felébredünk a szél vinnyogására, dideregve ülünk fel 

az ágyban, meggyújtjuk a kislámpát, rágyújtunk, megnézzük az órát – korábban virrad már, de nincs sok öröm 

benne, mert nappal is a tél odvában kucorgunk, betegségek, csőrepedések, füstölgő kályhák, elvégezetlen 

irodalmi és reménytelen, kedvetlen emberi feladatok között, rongyokba és prémekbe bugyolálva –, lila 

körmeinkre lehelünk, s eszünkbe jut, hogy megint elmúlt egy farsang, az ablakon kocogtat a hamvazó szerda 

jeges ujja, az öröm elillant és öregszünk. A fényre emlékezünk, mely reménytelenül hiányzik életünkből, a fényre, 

melyben van valami pogány és kegyetlen, valami erkölcstelen és nagyszerű, mint az életben. Aztán arra 

gondolunk, hogy ez a hónap, mely telítve van zenekari hangversennyel és tüdőgyulladással. Ez a hónap, mikor 

egészen kis mozdulatokkal élünk, óvatosan és gazdaságosan, mint a bölcs állatok, melyek lecsökkentik ilyenkor 

az élet tevékenységét, mozdulatlansággal védekeznek, lassított érveréssel szunyókálnak és pislogva, rejtélyes 

félálomban várják a napot. E hetekben, tél vége felé, tanácsos különösebb erőpazarlás nélkül élni: rövideket írni 

– legföljebb négy, öt sort egyszerre –, mint a medvék..”  Márai Sándor: Négy évszak  (részlet)   Február

Népi mondóka 
Gyertyaszentelő melege 

sok hó a jégnek előjele 

Gyertyaszentelő hidege 

Koratavasznak előhírnöke. 

Jeget olvaszt Mátyás, hogyha 

talál S ha nem talál, akkor 

bizony csinál. 

Ha derűs a Román napja 
Ég áldását bőven adja. 

  

 

Jön a tavasz, megy a tél, 
Barna medve üldögél: kibújás vagy 

bebújás? Ez a gondom óriás!  

Ha kibújok, vacogok, 

Ha bebújok,hortyogok:  ha kibújok, jót 

eszem, ha bebújok, éhezem. 

Barlangomból kinézzek-e? 

Fák közt szétfürkésszek-e? Lesz- e 

málna, odú-méz? Ez a kérdés, de 

nehéz!(Weöres S.) 

* 
"Pacsirtaszót hallok megint!  

 Egészen elfeledtem már.  

 Dalolj, tavasznak hírmondója te, 

Dalolj, te kedves kis madár." /Petőfi/ 

 Hóvilág, holdvilág -alszik még a 

hóvirág. Félöles, méteres paplan 

alatt aluszik: számoljuk ki, hányat 

kell még aludnia tavaszig. (Kányádi) 

* 
Cine- cine- cinege,   
jön a tavasz, hiszed- e? 
- Hiszem, hogyha leng az ágon 
piros bogyó temérdek; 
rügyfakasztó márciusig 
jéghátán is megélek.
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Jeles napok februárban

Háromszor fordult elő a történelemben február 30-a. A 18. századi nyelvújítók a februárt az enyheges névre 

keresztelték át. Az Arvisurák szerint Jégbontó hava.  

Február 2. 

 

(Donkó Rebekka) 

Gyertyaszentelő Boldogasszony. A templomokban ezen a napon szentelik a 

gyertyát, melynek a keresztény ember életében, ünnepekhez kötődő szokásaiban 

kiemelt szerepe van. A szentelt gyertya, mint Krisztus jelképe egyike a legrégibb 

szentelménynek. Ez Mária tisztulásának napja, görög elnevezése Hypapanté, tehát 

találkozás, a gyermek Jézus, a világ világosságának bemutatása a templomban. 

Az égő szentelt gyertya Mária "világosságát", és magát Jézust is jelenti: a gyertya 

viasza Krisztus teste, a gyertya bele: Krisztus szent lelke, a tűz pedig istenségét 

jelenti, amely saját magát felemészti, hogy másoknak javára legyen. Bár fejben 

tudjuk, látjuk is, hogy hosszabbodnak, nyúlnak a nappalok, de lélekben még 

mindig szorít a sötétség, a hideg. Ha nem is szentelt gyertyát, legalább mécsest 

gyújtsunk minden nap lelkünk világosabb kedvéért, egymásért, a világ 

világosságával való találkozásért. A sublótban, ládafiában tartották, szalaggal 

átkötve a falra helyezték, vagy a szentképre akasztották. Keresztelésig az újszülött 

mellett világított, hogy a  ͈pogánykát" ki ne cseréljék a gonosz, rossz szellemek. 

Amikor a fiatal anya először ment a templomba az ún. egyházkelőre vagy 

avatásra, szintén szentelt gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égettek a súlyos beteg 

mellett, szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe,  ͈hogy annak fényénél múljon ki 

a világból", és ez égett a halott mellett is. Mindenszentek napján és halottak 

napján de más nagyobb ünnepeken, húsvétkor és karácsonykor is meggyújtották. 

Ugyancsak az egész nyelvterületen elterjedt hiedelem volt, hogy vihar, égzengés, 

villámlás és jégeső esetén meg kell gyújtani. A szegedi táj népének hagyománya 

szerint a világ végén, amikor három napig sötétség lesz, csak a hétszer szentelt 

gyertya fényeskedik majd, ezért igyekezett minden család a szent búcsúkban 

díszes gyertyákat venni, azokat 7 esztendőn át megszenteltetni és a szobában 

tartani. 

Ugyancsak általánosan elterjedt időjárás- és termésjósló hiedelmek kapcsolódnak 

ehhez a naphoz. Ha ezen a napon kisüt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, 

akkor visszamegy, és még negyven napig tart a hideg. Általában úgy vélik, hogy 

ha február 2-án jó idő van, akkor későn tavaszodik. Ellenkező esetben a 

Muravidéken úgy tartották:  ͈Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem tart 

sokáig a tél."  

Február 3. 
Szent Balázs püspök napja. Szent Balázs püspök és vértanú napja, aki eredetileg 

orvoslással foglalkozott, nevéhez sok beteggyógyítás fűződik. Szent Balázs 

egyike a tizennégy segítő szentnek, és a torokfájás mellett sok testi nyavalya 

gyógyítója is. Tisztelete a XIV. századi pestisjárvány óta ismert, és tegyük hozzá 

nem véletlenül, mert a fekete halál kezdeti tüneteiben torokfájással, majd fulladási 

rohamokkal jelentkezik. Balázs a torokbetegségek ellen védő szent, a legenda 

szerint megmentett egy halszálkát nyelt fiút. Mivel Magyarországon még a XX. 

század első felében is - a védőoltás bevezetéséig - rettegett és sok áldozatot 

követelő betegség volt a diftéria, más néven torokgyík, érthető, hogy ennek a 

szentnek komoly kultusza alakult ki. „Szent Balázs püspök és vértanú 

közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más 

betegségtől”. Baranyában úgy tartották, hogy ha ekkor eső támad, a nyár elején 

elveri a jég a termést. Néhány vidéken almát szentelnek ezen a napon, amit 

később torokfájás gyógyítására használnak. Régebben borszentelést is végeztek 

Balázs napján, és a Balázs-bor is szentelménynek számított. Az áldás alatt 

mormolt szavaknak a néphit rendkívüli erőt tulajdonított, ezért a férfiak sokfelé 

így imádkoztak:  ͈Ments meg uram engem a torokfájástól, a kígyómarástól, de 

főleg a rossz asszonyoktól." A balázsolás alkalmával a katolikusoknál a pap a 

gyermek álla alá két gyertyát tesz keresztbe, és könyörgő imát mond érte.  

Szokásban volt az iskoláskorú gyermekek balázsjárása is. Ez a Gergely-naphoz 

hasonló adománygyűjtő szokás, amikor a maskarába öltözött gyerekek köszöntik 

a háziakat, azok pedig a tanítónak adományokat küldenek (szalonnát, tojást, zsírt). 

A diákok, a sok alkalmi csibészség mellett védőszentjük napján kéregettek 

maguknak és mesterüknek - a magister kamrája régebben is kongott az ürességtől, 

akárcsak a diákgyomor.  Balázs napja gonoszűzésre is alkalmas volt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_30.
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arvisur%C3%A1k
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Február 5. 
Ágota napja. E naphoz néhol az a hiedelem fűződik, hogy alkalmas a házi férgek 

eltávolítására, ezért körülsöprik a házat és az ólakat. A néphit szerint gonoszűző 

hagyománya van e napnak.  Az időjárást illetően ismert az alábbi regula:„Ágota 

még szorítja, de Dorottya majd tágítja.” Szent Ágota napján már a lassan csak-

csak közelgő tavaszi munka előkészületeire összpontosult a gazdaember figyelme. 

Ennek első lépéseként igyekeztek rendet teremteni a portán, körülsöpörték a 

házat, az ólakat, hogy elűzzék a házi férgeket, a Szent Ágotához címzett 

imádságos cédulák pedig a tűz ellen nyújtottak védelmet. 

Február 6. 
Dorottya napja. A Csíziók a Vízöntő jegyben született leányokról azt írja:  ͈a- 

mely leány a Vízöntő-jegy alatt születik, kevély, minden embert becsmérlő, sokat 

szóló, férjét gyakorta megcsúfolja, jól megtanított, eszes lesz, a lapoczkáján vagy 

orcáján jegy lesz..." A Vízöntő jegyben  ͈jó eret vágatni, orvosolni, vénekkel 

barátkozni, házasulni, jégen járni, madarászni, borotválkozni, adósságot behajtani 

és haszonra való dolgokat kezdeni". Időjárásjósló-nap. Az Ágotától megszorított 

időjárást, a hideget Dorottya tágítja, azaz enyhíti. 

Február 10 
Skolasztika napja. Ez a nap Kolos napja, azaz a termőnap. Az előrelátó gazdák 

ekkor választották ki és vágták le a márciusi gyümölcsoltó Boldogasszony 

ünnepén felhasznált oltóágat:  ͈Mivel a föld és a növények nedvei olyan 

megállíthatatlan akarat hatására kezdenek el ilyenkortályt mozogni, mint a Szent 

Benedek ikertestvérének, Skolasztikának könnyeit követő eső." Történt ugyanis 

Krisztus után 543-ban, hogy a szent életű báty a szokásos éves látogatását tette 

Piombariolában, édes ikerhúgánál. A kolostorban nem kívánt egész éjszakára ott 

maradni, Skolasztika kérése ellenére hajthatatlan maradt, de amikor az imádkozni 

kezdett, olyan égzengés és vihar támadt, hogy távozni nem lehetett. A könnyek 

Isten akaratát tükrözték - a legenda szerint - hiszen akkor látták egymást utoljára.  

Február 14. 

 

A magyarok nem a 

vásárlással 

egybekötött 

Valentint ünneplik, 

hanem Bálintot, és a 

napjához tartozó 

szokásokat – 
vásárlás nélkül! 

Bálint nap. A Bálint napi szokások az ősi pogány templomáldási 

ceremóniákból alakultak ki. 496-ban Gelasius pápa rendelte el, hogy Szent 

Valentin napját február 14-én ünnepeljék. Valentin egyébként magyarul Bálintot 

jelent..Régen szerelmi pratikákat, boszorkányságokat vettetek be e napon a fiatal 

lányok a kiszemelt fiúk megszerezésére vagy arra, hogy megőrizzék 

szerelmeiket. Példának megemlítek néhányat:  
- Olyan almát kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt a kilenc magot bele kell tenni 

egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, hogy bele fog szeretni a 

praktikát végző lányba.  

- Azokat a szerelmeseket a hiedelem szerint nem lehetett semmilyen módszerrel 

elválasztani egymástól, akiknek összekulcsolt kezüket a két anya szenteltvízzel lemosta, a 

vizet pedig a fejükre öntötte. E pár ellen nem használt semmiféle szemverés, igézés vagy 

rontás.  

Február 16.  

 

Julianna napja Julianna ókeresztény vértanú volt. A néphit szerint ettől a 

naptól az idő melegebbre fordulását várják, de ha mégis havazik, akkor 

͈͈bolondoznak a Julisok", azaz megrázzák a dunyhájukat.  

Ragyog és tündöklik Juliannának napjára: 

Ragyogjon életed gyönyörű virága, 

  Sose hervadjon zöld citrusnak ága, 

Inkább virágozzon életeknek fája, 

Akkor is, ha eljön életed határa, 

Végyen fel az Úr maga jobb karjára, 

Helyeztessen ottan égi palotára, 

A bárány Úr Jézus víg lakodalmára; 

Szívesen kívánom. 

(Székelyhidi névnapi köszöntő) 

Február 19.  
Zsuzsanna napja.  Zsuzsanna ótestamentumi nőalak napja. A gyönyörű asszonyt 

fürdés közben a vének meglesték, majd házasságtörés hamis vádjával illették. 

Zsuzsanna azonban tisztázta magát és a véneket elítélték. Ezt a bibliai történetet 

adták elő az ún. Zsuzsanna-játék során dramatizált formában. Ehhez a naphoz is 

kötődik időjárási megfigyelés. Állítólag ekkor szólal meg a pacsirta, melynek 

éneke a tavasz közeledtére utal. A néphit szerint, ha ekkor magasan száll a 

pacsirta, hamarosan megjön a jó idő, és ha reptében még énekel is, akkor már 

biztosra vehető, hogy itt a szép kikelet. Szép idő esetén, e napon már sokfelé 

elkezdték a tavaszi szántó-vető munkák előkészületeit.  
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Február 22. 
 Üszögös Szent Péter napja Különös nevét - a kutatás feltételezése szerint - egy 

elhallásból nyerte: a  ͈cathedra Sancti Petri" középkori magyar fordítása:  ͈Szent 

Pétör ü szekössége" változott  ͈üszögös"-sé, és így alakult ki az ehhez kapcsolódó 

hiedelemkör. Ezt a napot szerencsétlennek tartják, ezért semmilyen munkához 

nem fognak, tyúkot nem ültetnek, az asszonyok nem nyúlnak a lisztbe, félve attól. 

hogy üszögös lesz a búza, megfeketedik a tojás. Turán például úgy tartották, hogy 

ezen a napon nem szabad sem szántani, sem vetni, mert üszkös lesz a gabona.     

A télbe fáradt hajdani öregek február 22-ét, Üszögös Szent Péter neve napját, mint 

jeles napot tartották számon.  ͈Amilyen némű Péter urunk estélye, olyan idő lészen 

negyven napig" - állította a 300 évvel ezelőtti lőcsei kalendárium.  ͈Ha éjjel meg 

nem fagy, tovább se félj a fagytul" - mondogatták. 

Hogy miért kapta Szent Péter az üszögös jelzőt? A néphit szerint, ha ezen a napon 

csapkodó eső esik, vagy ködös az idő, bizonyosan megüszkösödik a búza. 

Szántani sem volt szabad ilyenkor, sőt, mert szerencsétlen napnak tartották, 

semmi fontos dologba nem volt érdemes belekezdeni. 

Mellesleg az átkos  ͈üszög" kifejezés afféle félreértésből került a jeles szent neve 

elé. A galileai tengeren halászó Simonból előbb Jézus egyik követője lett, később 

Péter néven apostol, a szentírásban mint az apostolok fejedelme szerepel.            

A február 22-én tartott apostoli székfoglalójának emléknapján a rómaiak nagy 

ünnepségeket rendeztek. Később a keresztény egyház is elrendelte e nap 

megünneplését.  ͈Péter üti az üszögöt, jön a melegebb üdő" - mondogatták. 

Február 24. Mátyás napja Ez a nap Mátyás apostol ünnepe.  

A középkorban a szenteket a rájuk jellemző tárgyakkal ábrázolták, hogy az 

írástudatlanok is rájuk ismerjenek. Mátyás apostolnak a bárd volt „jelképe”. A 

néphit szerint Mátyás megkönyörül az embereken, a bárdjával megtöri a jeget és 

elűzi a hideget. Azaz hirtelen időjárás változást vártak ettől a naptól. Egyes 

vidékeken azt tartják a Mátyás-napkor kikelő kiscsirke verekedős lesz.  

Innen ered a következő népi szólás:  ͈Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem 

talál, akkor csinál." Az ezen a napon fogott csukát „Mátyás-csukájának” nevezik 
és egész évben bő fogást ígér. 

Èrdekesség: 1458. január 24-én választották meg Magyarország királyának a 15 

– más számítások szerint 17 – esztendős Hunyadi Mátyást (ur. 1458-1490), a 

törökverő hadvezér, Hunyadi János fiát. A legenda szerint Mátyást a Duna jegén 
türelmetlenül várakozó budai és pesti polgárok kiáltották ki uralkodónak. 

                                Február – böjtelő és a megtisztulás hava   

 

A hónaphoz kapcsolódó jellegzetes, hagyományokban gazdag népszokás a farsang, ami bár vízkeresztkor, 

január 6-án kezdődik, de a látványos, népünnepély jellegű vidám mulatságok általában február második 

felére, végére esnek (2015-ben inkább a közepére).  Február jeles napjai is többnyire a farsangi időszakhoz 

kötődnek, de van néhány „időjós” nap is, természetesen a jó idő, a tavasz iránti vágyakozás jegyében. 

Régebben pálfordulás napján - január 25-én -, ma már csak gyertyaszentelő napján érdekli az embereket, 

kijön-e a medve a barlangjából. Tudnunk kell, hogy e szokás gyökerei Erdélyben találhatók, de a szálak onnan 

is tovább vezetnek, egyenesen Jókai Mórhoz. Sokak szerint a nagy mesemondó fantáziájában született meg az 

időjós medve máig élő alakja. A hónap második napján szokás szerint figyeljük a medvét – ha a barlangjából 

kijőve meglátja az árnyékát, visszamegy, mert soká tart még a hideg… Ugyancsak ehhez a naphoz kötődik 

egy másik, kevéssé ismert, ám könnyebben megfigyelhető hagyomány: ha énekel a pacsirta, később még 

hosszan fog hallgatni. A pacsirtákra egyébként – hasonló összefüggésben – kicsit később, 19-én, Zsuzsanna 

napján is érdemes figyelni! Mikor jön már a tavasz?„Ha Dorottya locsog, akkor Julianna kopog” – azaz, ha 

hatodikán enyhe az idő, akkor tíz nappal később fagyra számíthatunk. Bálint napján (14-én) ismét a madarak 

jeleznek: ha messzire hallik a csiripelésük, akkor hamarosan jó idő lesz! Julianna sokszor nemcsak hideget, de 

havazást is hoz („rázza a dunnáját”), míg 24-én jégtörő Mátyásnak szurkolhatunk, hogy eredeti hivatása 

szerint akadjon dolga – mert ha nincs mit törnie, akkor ő csinál jeget.                  

 Február négyévente a szökőnappal ér véget – a naptár pontatlanságát igazították ki ezzel a plusz nappal még 

akkor, amikor az előző év vége és az új év kezdete közé illesztették. Talán igazuk is volt a rómaiaknak, akik 

szerint az új év márciussal kezdődött: a hosszú téli éjszakák, a rövid, gyakran ködös, szürke és hideg napok 

után mindannyian várjuk a természet ébredése, az új élet, a tavasz havát. 

 

http://www.elonepmuveszet.hu/index.php?/orokseg/jeles-napok-es-honapok/farsang.html
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Farsang három utolsó vasárnapja   

BÖJTELŐ   Február régi magyar (katolikus) neve Böjtelő hava, jelezvén a farsang utáni és húsvét 

   előtti időszakot.  

HÚSHAGYÓ KEDD – A FARSANGI IDŐ ZÁRÓ NAPJA        
   A húshagyókedd a nagyböjt előtti utolsó nap a farsangi mulatságok csúcspontja. 

   Dalolni, táncolni azonban csak éjfélig szabad. Az ilyenkor tartott vigalmakban  

   nagyokat kell ugrani, hogy nagyra nőjön a kender. Húshagyókedden tanácsos  

   lemorzsolni a vetni való kukoricát és megmetszeni egy-egy tőkét a szőlő négy sarkán.      

   Ma még mindenki jóllakhat farsangi fánkkal, kocsonyával!  

HAMVAZÓSZERDA – A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE 

Ez a nap a nagyböjt, a negyvennapos vezeklő és böjti időszak első napja, 

megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenvedésének időszakáról. A VII. 

századtól vált szokássá a bűnbánati felkészülés. 

II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát 

hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig 

fennmaradt. A templomban a mise után a pap az előző évi szentelt barka hamuját 

megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek homlokára, annak bizonyságára, 

hogy a halandók porból lettek, s porrá lesznek. A hamuval hintés ősi jelképe a 

bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A néphit 

szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje, illetve egészségmegőrző 

szerepet tulajdonítottak neki. Ezen a napon elsikálták a zsíros edényeket, mert zsírt a 

következő 40 napban nem ettek. Hamvazószerdát másként böjtfogószerdának, 

szárazszerdának vagy aszalószerdának is nevezik. 

Böjt idején tilos volt a bál, a mulatság, de a lakodalom is. Általános volt az a szokás 

is, hogy a lányok ilyentájt fekete vagy sötétebb, dísztelenebb, egyszerűbb ruhákat 

hordtak. A néphagyomány szerint ilyenkor húst vagy zsírt, zsíros ételt enni tilos. 

Csak kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezekből készült meleg ételeket ehettek. 

A paraszti étkezésben az év egyéb szakában szokatlan módon vajjal, növényi olajjal 

főztek. Volt ahol napjában csak egyszer ettek, máshol a tojás és a tejes ételek 

fogyasztását is tiltották. A szigor az évszázadok alatt fokozatosan enyhült, a XX. 

századra az vált általánossá a keresztények körében, hogy a hívők a nagyböjt 

időszakában is csak a pénteki böjtnapot tartják, ilyenkor növényi táplálékot vagy 

halat vesznek magukhoz. Gyakran került az asztalra cibereleves. Ennek az ételnek az 

alapja a búza vagy rozskorpa, melyet cserépedényben forró vízzel felöntve néhány 

napig erjesztenek, majd liszttel, tejföllel behabarják, és főznek még bele kölest vagy 

hajdinát, hogy laktatóbb legyen. Aszalt gyümölcsökből is főztek tejfölös savanyított 

levest, néhol ezt is ciberének nevezték. Igen kedveltek voltak a böjti időszakban a 

hüvelyesek, a borsó, a bab és a lencse. 

KÖVÉRCSÜTÖRTÖK : Két csütörtök népies neve: farsang utolsó csütörtöki napja és a hamvazószerda utáni 

csütörtök. - Tréfás nevei: zabáló-, torkos-, tobzódó-, dobozu- (Göcsej), zsíroscsütörtök 

(Ipolytarnóc, Mihálygerge, Buják). Németlövő és Rábafüzes németsége Fastenpfingstenként 

tartotta számon. Farsang teljes utolsó hete mint kövérhét, zabálóhét is előfordul.  A farsangi 

jólét búcsúztatója, készület a köv. böjti időre. Jó ételeket bő zsírral szoktak főzni, fánkot 

sütni. A lakmározásban másokat is részesítettek, elsősorban istennébe (Isten nevében) a 

szegényeket, koldusokat; megkínálták a betérő vendéget, vándort is. A szólás szerint e napon 

lakomáznak, sütnek, főznek, szegényeket vendégelnek. Somoska csángó asszonyai e 

szavakkal nyújtják át a kalácsfélét a szegényeknek: adom e holtakért, legyen e holtakért s 

magamért es. Bátya idős népe szerint e napon 9x kell jóllakni. Sok helyen este még bál is 

következett. A hamvazószerda utáni öt csonkacsütörtök néven is említik (csonkahét. Az e 

naphoz kötődő bőséges táplálkozás oka lehetett az is, hogy a húshagyó kedden maradt éltelt 

el kellett fogyasztani a köv. napok szigorú böjtje miatt.               

A néphiedelem szerint ekkor tartják menyegzőjüket a madarak, párosodnak a verebek. A Bálint-napi 

időjárásból - száraz hideg esetén - jó termésre következtettek. A gazdaasszonyok jó alkalomnak tartották ezt 

a napot a kotlóstyúk-ültetésre, míg a férfinép szerint az ekkor ültetett facsemete bizonyosan megered.     

Több helyen adtak elő dramatikus játékokat. Szentegyházán (Udvarhely vm.) farsang utolsó három napján 

még 1996-ban is házról házra járva adták elő a dúsgazdagolást, helyi elnevezés szerint ördögbetlehemezést. 
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Az utcán vonulva a szereplők a bibliai dúsgazdag ember és a szegény Lázár történetét énekelték, miközben 

az ördögök és a halál a járókelőket ijesztgették. Ezután betértek a házakba.A következő részlet a gazdag 

ember lelkéért vívott harcot mutatja be az angyal és az ördög (Pluto) között.

ANGYAL 

Hallád, gonosz sátán, ne siess elkapni, 

Testéből a lelket menten kiragadni, 

Senkit Isten mennyből nem akar kihagyni, 

Krisztus életet jött mindeneknek adni … 

PLUTO   

Tudod, az ily gazdag, hogy örök poklot nyer,  

Másnak nyavalyáján, aki sohasem tér,  

Kitől szegény koldus alamizsnát, ha kér. 

Megtagadja, nem ád: őhozzá ez nem fér. 

Szinte ilyen vala a csalárd gazdag is,  

Nem imádott érte Istent egy szegény is. 

Nem ad a Lázárnak egy morzsalékot is,  

Lakoljon a lator azért maga is!  

Ne mond azt hát, hogy nem érdemel kínt,  

Mert talán az Úr is haraggal rátekint! 
Források 
Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Bálint 

Sándor: A parasztélet rendje. In: A magyar nép., Schütz Antal: Szentek élete.  

 
 

Részlet a  ͈Kerek istenfája, szép tizenkét ága" című néprajzi sorozatból (Hintalan László és Molnár V. József,)       

A lakodalmak, a háromnapos vigadalom és rítusrend általában hétfőn vagy szerdán kezdődött. A régiségben 

a legtöbb lakodalmat farsang végén tartották. Valamikor a szombat estétől húshagyó kedd éjfélig tartó 

időszakot nevezték farsang farkának, a hét hátralévő részének csonkahét volt a neve. Húshagyót néhol 

sonkahagyónak s mondták, a hamvazószerda vidékenként kapott más-más titulust: pl. hamvas böjtfő, 

böjtfakadó, de csak a száraz és fogöblítő szerda népi eredetű. Csütörtöknek pedig csonka, zabáló, torkos, 

dobzódó a neve, mert akkor felfüggesztették a böjtöt, hogy a farsangi maradék elfogyjon. 

A farsang farkát előző kövér csütörtök sonka- és kocsonyafőző, meg száraztészta-sütő nap volt, de estefelé 

már látogatónap is. Éjféltől szombat estig szünetet tartottak, akkor azonban megkezdődött a farsangozás, 

annak a palack bornak a kiadásával, amelyet az elmúlt évi avatáskor a legények a kocsma földjébe ástak. 

Ettől kezdve hamvazóig evés, ivás, móka, alakoskodás, tánc következett. Tobzódás mindabban, ami zsírossá 

teszi az ember testét, lelkét. Az általános farsangi lakomázásnak fajtái voltak vasárnap vagy kedden a 

kanivók, csütörtökön pedig az asszonyok ivója. Amazt a gazdák, emezt pedig az asszonyok tartották a 

kocsmában. Mindkettő példája a falusi nép közt bizonyos termésvarázsló alkalmakkor és jeles napokon még 

ma is élő, nemek szerint elkülönülő, férfias vagy asszonyos szokásoknak. 

Első nap tehát húshagyóvasárnap, az egyházi nyelvben ötvenedvasárnap. A moldvai, diósfalusi csángóknál 

piroskavasárnap a neve, mert az ünnepre különleges kalács, a piroska sült. A Székelyföldön, Csíkban 

csonthagyóvasárnap, sonkahagyóvasárnap, ha pedig farsangon esküdött újpár van a háznál vővasárnap 

néven emlegetik. A Zoborvidéken sardóvasárnap a neve: a legények sardóznak, vagyis szerencsét, bőséget 

mennek kívánni. 

Gonoszűző, tisztulatot adó, termésvarázsló a farsang farkának minden szokása. Ilyen a zajos kongó-

zás, hajnalozás, az állakodalom, a hamis bíróság, a tréfás temetés, amely a falu bűneinek eltemetésével 

együtt a tél   ͈elhantolása" is; de ilyen a turizás, sardó-zás, a turka, a busó, és kuka (dőre) járás is. Régen 

ide tartozott a legény és lányavatás kemény próbája is; de a fiatalasszonyok és lányok életvesszővel való 

megütögetése és az állatok zabáltatása, körülfüstölése csakúgy.  

A hajdan volt farsangokon elszabadult a pokol, a régi törvényt szüntették meg, hogy a negyvenhat napos 

penitencia majd az újat hozhassa. 

      

 

     

Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása a Mohácson lakó délszlávok 

(sokácok) csoportos busójárása. A busók fából faragott álarcokban jelennek meg, 

mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A busóálarcot eredetileg csak 

a felnõtt sokác férfiaknak volt szabad felölteniük, a legények másfajta álarcot 

viseltek. 

A farsangi alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is elõadnak. A farsangi lakodalmas játékok 

közül leglátványosabb a Nyugat-dunántúli rönkhúzással összekötött mókaházasság. A kidöntött fát húzták 

végig az úton a leányokból, legényekbõl álló párok. A rönkhúzást olyankor rendezték meg, mikor a 
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községben abban az évben nem volt lakodalom. Sokfelé ismeretes a tuskóhúzás. Bekormozott képű 

legények tőkét húznak maguk után a falú utcáin.  

Végül aztán megszégyenítésül valamelyik pártában maradt lány kapujához kötik. A néphit ugyanis 

szégyennek tartja, ha valaki házasulandó létére kimarad a farsangból, azaz nem házasodott meg a 

legalkalmasabb időben, és így vétkezett a tavasz kozmikus törvénye ellen. Kongózás: Szatmárban 

húshagyókedden úgy csúfolták ki a pártában maradt lányokat, hogy pléhdarabokat kongattak az ablakuk 

alatt, és azt kiabálták: Húshagyó, itt maradt az eladó. Akinek van nagy lánya, hajtsa ki a gulyára. 

 
A vasárnapi litánia után kezdődött a mulatozás s tartott három napig. Kedden reggel a fiatalok 

dudaszóval, táncolva járták végig a falut 

nyársakkal kezükben, s a házakra betérve 

az alábbi verset mondták.      

Hipp-hopp farsang!  

Megölték az ártányt, nem adják a máját,  csak a szalonnáját,  

Adjon az Úr Isten ennek a gazdának  hat szép ökröt, nyolc kis bérest, arany ekét a kezébe, arany búzát a 

földjébe,  

Hipp-hopp farsang! Itthon van-e a gazda,  van-e jó farsangja?  

Menjen fel a padlásra, hozzon le szalonnát,  

szúrja a nyársamra! 

Falusi farsangi  mulatozások, bálok 

A farsangi táncmulatság a házasságok előkészítője is volt. A XX. század elején Honton az a lány, aki      

͈valamelyik legényre számított", annak farsang vasárnapjának reggelén bokrétát küldött. Egy legény több 

bokrétát is kaphatott, bármennyit elfogadtak a fiús háznál, de csak azt a bokrétát tűzte kalapjára, melynek 

küldője neki is tetszett, akit a szülei kiszemeltek számára feleségül. Ez a lány a legény anyjától húsvétkor 

rózsás pántlikát kapott. A táncmulattságban is azt a leányt illett elősször táncba vinni, akinek a bokrétáját 

viselte. 

A szülõk, anyák elkísérték leányaikat a bálba, megvendégelték egymást a házilag készített rétessel, fánkkal, 

borral. Figyelték ki kivel járja a táncot, a csárdás ritmusára, fõleg magyar nótára, cigányprímás húzta 

dallamra. Akkor még három napig tartott a mulatozás, a hamvazószerdát megelõzõ vasárnaptól. Három 

délután éjfélig, húshagyókedden pedig 10-ig, hogy éjféltõl már otthon kezdhessék a böjtöt. 

Leányok és legények egyaránt nagy izgalommal készültek az alkalomra. A legdíszesebb ruhájukat öltötték 

magukra. A leányok a piros brokát rakottszoknyát, a pruszlikot, a hímzett, keményített ujjú inggel. A 

legények cifra szalagos kalapot tettek fejükre, s harmonikázva énekelve vonultak végig az utcán, hogy a 

leányokat hivogassák a bálba. Olykor bokrétát kaptak a leányoktól, melyeket a kalapjukra tűztek, s azzal 

táncoltak elõször, akitõl az elsõt kapták. Párválasztásra is jó alkalom volt a mulatozás, hisz a fiatalok 

ilyenkor többet táncolhattak egymással. A legények a bál befejeztével hazakísérték a leányokat, s a kapu 

elõtt illedelmesen elköszöntek. 

A háború ideje alatt faluhelyen besötétített helységekben  ͈ünnepeltek", beszélgettek a fiatalok.   
   

 

csujogatók: 

 

Három éjjel, három nap nem elég a lábomnak, 

Bárcsak ez az éjszaka Szent György napig tartana. 

 

Farsang három napjába' nem vittél el a táncba, 

Ha nem vittél a táncba, nem öntesz meg húsvétra. 

 

Elment farsang, itt hagyott, a lányoknak bút hagyott, 

De jénnékem nem hagyott, mer' én mindig víg vagyok. 

Víg a gazda, víg a vendég,  Bárcsak így tartana mindég,   

Három éjjel, három nap,  Kimulatom magamat. 

 

 

 

 

 

Ide jöttünk muzsikálni, Jó mulatságot csinálni. 

Aki minket nem állhat,Egye meg a  búbánat. 

Kerek az én csizmám sarka, kereken fordulok rajta. 

Kerek az én szoknyám alja, legény legyen, ki felhajtja. 

 

Lőrincrévi legény vagyok, leányokat csalogatok. 

Az én szemem olyan kerek, ahányat lát, annyit szeret. 

De a szívem olyan igaz, ezer közül egyet választ. 

 

Aj, Istenem, de szép dolog, a  sok bolond együtt forog. 

Ez a lábam, ez, ez, ez, jobban járja mint emez. 

Vigyázz lábom, jól vigyázz, mer a másik meggyaláz.  
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Elterjedtek voltak a vénlány és vénlegény csúfolók is: 

Húshagyó, húshagyó, itt maradt az eladó!  Kinek van eladó lánya, hajtsa ki a szűzgulyára! 

  
Elmúlott a rövid farsang, búsulnak a lányok,  

Ettől a nagy búsulástól ráncos a pofájuk.  

Nem tudsz férjhez menni, vőlegényt szerezni,  

Vedd elő az olvasódat, kezdj el imádkozni!  

 

 
Ecce neki, dáridom, a farsangot bevártam,  

De vőlegényt nem kaptam, jaj, de hoppon 

maradtam.  

 

Várok még egy farsangot, tán majd valakit fogok,  

S ha vőlegényt nem kapok, apácának beállok. 
 
Ó, te rozzant kaloda, nem való vagy te oda, 

Nem való vagy te másra, fűtőnek a pokolba! 

 

Jaj, drága jó szüleim, kedves egyetleneim, 

Ne bántsátok tagjaim, ropognak már csontjaim! 

 

Kaptok férjet százat is, mellé még hét bölcsőt is, 

Jaj, csak jaj, ne bántsatok, hisz már menni se 

tudok.

 

Februárban születtek 
 

 1878. 2.1. Hajós Alfréd építész, versenyúszó, labdarúgó, Magyarország első olimpiai bajnoka. 

 

 1568.2.1. Révay Péter magyar főúr, főispán, koronaőr. 

  1914.2 2. Vargyas Lajos, magyar néprajz- és népzenekutató. 

  1830.2. 3 Orbán Balázs báró, néprajzi, helytörténeti gyűjtő, író. 

1911.2. 4 Püski Sándor magyar könyvkiadó, a nemzeti irodalom mentora. 

1920.2. 7 Béres József magyar biológus kutató, a Béres Csepp megalkotója. 

1775.2.9 Bolyai Farkas magyar matematikus, fizikus, polihisztor. 

1811.2.11 Gróf Teleki László magyar politikus, író. 

 

1898.2.11 Szilárd Leó magyar származású fizikus, biofizikus, atomtudós, feltaláló. 

1865.2.13 Csók István magyar festőművész. 

1368.2.14 Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király. 

1825.2.18 Jókai Mór magyar író. 

1806.2.14 Gróf Batthyány Lajos, az elsö felelős magyar kormány miniszterelnöke. 

 

1932.2.19 Pongrátz Gergely a Corvin-közi csoport parancsnoka az 1956-os forradalomban. 

1817.2.19 Kossuth Zsuzsanna a 48-49-es szabadságharc főápolónője, Kossuth Lajos huga. 

1535.2.22 Bornemissza Péter, egyházi író, költő, prédikátor. 

1844.2.21 Munkácsy Mihály magyar festőművész. 

1893.2.21 Honthy Hanna Kossuth-díjas magyar színésznő, énekesnő, operettprimadonna. 

 

1535.2.22  Bornemisza Péter író, ev. prédikátor és nyomdász, Balassi Bálint nevelője. 

1443.2.23 Corvin Mátyás magyar és cseh király. 

1857.2.22 Robert Baden-Powell brit tábornok, a cserkészet megalapítója. 

1850.2.24 Jászai Mari magyar színésznő. 

Népi megfigyelések: 
- Ha gyertyaszentelőkor énekel a pacsirta, utána még sokáig fog hallgatni. 

- Ameddig besüt a nap gyertyaszentelőkor a pitvarajtón, addig fog még a hó beesni. 
- Ágota még szorítja, de Dorottya majd tágítja. 

Mit jövendöl a 100 éves naptár? 
- Szép és állandó idő következik, ha délkeleti szelek vannak, ha a Hold igen fehér, ha az esti pír igen magasra 

terjed a nyugati égen. 

- Rossz vagy lágy idő lesz, ha nyugati szelek vannak, ha huzamosabb hideg után a hó jégalakban esik, amit 

könnyű észrevenni, midőn az ablakhoz csapódik.  

- Ha Gyertyaszentelő Boldogasszony napján fénylik az idő, hideg lészen, de ha keményen fagy, vége a télnek. 

Ugyanígy Üszögös Péter és  Mátyás napján." 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1878
http://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3s_Alfr%C3%A9d
http://hu.wikipedia.org/wiki/1568
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9vay_P%C3%A9ter
http://hu.wikipedia.org/wiki/1914
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vargyas_Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/1911
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCski_S%C3%A1ndor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9res_J%C3%B3zsef_%28tud%C3%B3s%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9res_Csepp
http://hu.wikipedia.org/wiki/1775
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bolyai_Farkas
http://hu.wikipedia.org/wiki/1811
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teleki_L%C3%A1szl%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/1898
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1rd_Le%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/1865
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B3k_Istv%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_fest%C5%91k_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/1368
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1825
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3kai_M%C3%B3r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%B6lt%C5%91k,_%C3%ADr%C3%B3k_list%C3%A1ja_%28G%E2%80%93K%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/1932
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pongr%C3%A1tz_Gergely
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/1817
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Zsuzsanna
http://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1844
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csy_Mih%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1893
http://hu.wikipedia.org/wiki/Honthy_Hanna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/1535
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bornemisza_P%C3%A9ter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassi_B%C3%A1lint
http://hu.wikipedia.org/wiki/1557
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/1857
http://hu.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserk%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/1850
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szai_Mari
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Tevékenységi formák, lehetőségek február hónapban 
 Felkészülünk a tavaszi munkákra, ha az olvadás beáll, a víznek szabad folyást nyitunk. 

  A gyümölcsösben az egymást sikló ágakat lemessük, hernyófészkeket irtjuk.  

 Tehenek borjadzásakor gyakran és bőven kell almozni.  

 Vetőmagvak előkészítése, csíráztatása. A szerszámok javítása, előkészítése. 

 Vetnivaló kukorica kiválogatása, morzsolása. 

 Vakondtúrások elegyengetése. 

 A fákat addig lehet metszeni, amíg be nem indul a nedvkeringés, és trágyázni is kell a fák környékét. 

 Téli séta. A madáretetőket rendszersen fel kell tölteni. 

  Jó alkalom nyílik ekkor az állatok életével, áttelelésével foglalkozni, állatos mesékkel, versekkel 

ismerkedni. 

 Van aki még a böjt előtt disznót vág, hogy húsvétra kész legyen a sonka. 

 Bálint napon tyúkültetés. 

 Fánk, kenyér sütése. 

 Szövés, fonás, horgolás, kötés, hímzés, faragás, gyertyahúzás, kosárfonás. 

 Mesemondás, olvasás és éneklés. Sokat és együtt! 

 

Febr. Népszokás:   Időjelző, emlékeztető  
 1.  Népszokás:  Farsangolás. Fánksütés. Esti gyertyagyújtás. 

Gyógyítók, tudók, látók ünnepe.Nagytakarítás, mosás 

napja. !  

 

 

Hónapjelző:  Ha esős volt január – hamar ürül a 

hombár. Hó, ha vetést nem óvta – gabonádat eladta. 

Figyelmező: Amilyen lesz Breda napja – amolyan 

lesz a hónapja. Napnyugtával gyújtsd meg tüzét  – 

égessed el múlt szemetét. 

 2. Hagyomány:  Régi tavaszkezdő. Gyertyaszentelő 

Boldogasszony, Perun és gromnicák napja. 

Népszokás: Farsangolás. Búcsújárás. Nagyvásár. Farsangi 

palacsinta (leppencs, blin) sütése. Varázsló-, tisztító nap.  

Viharhárító: Dörgés jósol szeles évet, zöldág ménkűtől 

megvédhet.  

Égzengéskor fohászt mondjál, villámláskor gyertyát 

gyújtsál! 

Szentelő: Gyertyaszentelő, ha fényes, nyár termése 

lesz szegényes. 

De ha esik és fúj szele, hamarosan itt hagy tele.Régi 

tüzet mind kioltsad, kemencéket takarítsad!Vidd ki 

házból szemetedet, gyújtsál-szítsál új tüzeket! 

Ügyeljél az eleségre, télről maradt 

terményekre!Férgest, üszköst elégessed; kamrát, 

pincét kifüstöljed! 

Ruháidat tisztítsad meg, napnyugtával fürödjél 

meg!Új tűz mellett melegedjél, gyertyafénynél 

elmélkedjél! 

 

 3. Népszokás: Farsangolás. Maskarás gyermekjárás. 

Balázsolás. Almasütés. Kút megáldása.Torokgyógyító és 

gyermekrontás-űző nap.  

Betérő: Ma van Balázs napja, házakat kerülni, 

 Nékünk megadatva, adományt kikérni. 

 Könyörgő: Balázs segíts rajtunk, bajtól óvj meg 

minket!Torokgyík, nyavalya; vidd el tőlünk, mindet. 

 4. Népszokás: Farsangolás. Leánykérő, eljegyző, lakodalmas. 

Házas férfiak mulatozása (vő-itató).Egészségvédő, vígalmi 

nap. 

Csízió:  Vironnak napja, hideget tartja. 

 Gyereknek arcát hamuval mossa. 

Újszülöttet jól védi, váltottra nem cseréli.  

 5. Népszokás: Asszonyfarsang (este). Éhező és rászoruló 

gyermekek segítése. Kenyéráldás. Tisztító-féregűző és 

időjósló nap. 

Csízió:  Ha Ágota szorítja – Dorottya majd tágítja. 

 Házat, ólat kiseperd – jól vigyázzad a tüzet! 

 

 6. Hagyomány: XVIII. századig a farsang utolsó napja. Majd 

kitolódott Húshagyó keddig. 

Népszokás: Farsangolás. Előkelők, céhek bálja. Húsvétig a 

nagylakodalmak vége. Szerelmi varázsló, utolsó párkereső 

nap.  

 

Csíziók: Ha Dorottya szorítja, Zsuzsanna majd tágítja. De 

ha meleg ‘s fényes nap, csibékkel lesz teli kas.Szél, ha 

ruhát szárítja, tavasz enyhét is hozza.  

 

 

Csúfolódó: Hej, Dorottya húshagyó! Leányokat itt 

hagyó!Aki nincsen párjával, tuskót húzzon magával! 

Aki párját nem lelte, majd Mihálykor keresse! 

 Legény öltsön maskarát, úgy kutassa a párját. 

Tavaszváró:Dorottyának napestéje, családoknak 

estebédje. Hol farsangot kibeszélik, maradt étkét 

még föleszik. Kimért borát még megisszák, tavasz 

gondját megvitatják. Farsang lomját összehordják, 

ház piszkával mind kihordják.Szalmabábot állítanak, 

minden lomot neki adnak. Zajjal, lánggal 

felköszöntik, tűztáncukkal füstbe küldik. 

 

 7. Hagyomány: XVII. században a magyar-népi farsang 

vége. 

Népszokás: Készülődés a tavaszi mezei munkákra. 

Komposzthordás. Pangó víz elvezetése. Idő- és téljósló 

nap. 

Csízió: Mezőkön, ha minden rendben, nem lesz 

hiány terményekben. De ha mégis jönne fagy, 

nemsokára itt is hagy.  

Téljósló: Amilyen a délelőttje, olyan lesz majd 

téleleje. Amilyen a napestéje, olyan lesz majd télnek 

vége. 
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 8. Népszokás: Tavaszi munkálatokra felkészülés, kerti 

munka kezdete. Fohász jó termésért.Tavasz- és nyárjelző, 

időjósló nap. 

Időjelző: Amilyen lesz ez a nap – olyan lesz majd a tavasz. 

Enyhe szellős éjjele – forró, száraz nyár jele. Ha ködös 

lesz reggele – esős lesz a nyár dele. 

Fohász: Segíts meg Teremtő – hogy telelhessünk! 

 Segíts meg Teremtő – hogy elvethessünk! 

 Segíts meg Teremtő – hogy legeltessünk! 

 Segíts meg Teremtő – hogy begyűjthessünk! 

 Segíts meg Teremtő – hogy szüreteljünk! 

 Segíts meg Teremtő – hogy megbékéljünk! 

 

 9. Népszokás: Tavaszi munkálatokra felkészülés, vetőmagok 

válogatása. Kerti munkák kezdete. Fohász jó termésért, 

esti tűzgyújtás. Időjósló nap. 

Időjósló: Köd, ha leszáll reggelre, kitisztulhat még 

délre.De ha ködje megmarad, hűvös-lucskos lesz 

nyarad. 

 

10. Népszokás: Tavaszi felkészülés. Fagymentes időben 

oltóágak vágása. Fák metszése oltáshoz.Termésvarázsló 

nap. 

Csízió:  Oltóágat most levágjad, gyümölcsoltót azzal 

várjad! Tiszteljed meg házszellemét, takaríts ki tüze 

fészkét. 

11. Népszokás: Tavaszkezdő pásztornap. Kígyók 

„előbújására” miatt otthoni munka (kígyóünnep). 

Pásztoroknak dologtiltó. Rontáselhárító nap. 

Rontásűző: Boszorkány, ha háznál mászkál, bejöhet 

a kulcs lyukánál. Rakj bogáncsot sarkokra! Így ijessz 

a gonoszra! 

12. Tapasztalat: Újhold idején az időjárás megváltozhat.  

Népszokás: Tavaszi felkészülés. Kert takarítása. Hulladék 

komposztálása, lomok égetése. Időjárásjelző nap. 

Időjelző: Vörös holdja hirdet szelet, erős szele száraz 

hetet. Északi szél felhő híján, fagyot hozhat 

éjszakáján.  

 

13. Népszokás: Tavaszi felkészülés. Ház kitakarítása, 

rendrakás. Hulladék összegyűjtése, elégetése. Időjárásjelző 

nap. 

Időjelző: Ha kemence huzatja, fát nehezen 

gyullasztja, Enyhe idő közeleg, hamarosan csepereg. 

14. Népszokás: Faültetés (ha a föld már nem fagyos). 

Gyógyító, tudó hívása beteghez. Madarak etetése. 

Rontásűző, termésjósló és időjelző nap. 

 

Ajánló: Frászkereszt és frászkarika, gonosz erőt 

megakasztja .Macskagyökér, levendula, zavart lelket 

megnyugtatja. Üröm, bakfű és pimpolya, hogy ne törjön 

rossznyavalya. 

Párosító: Vadgalambok visszatérnek, verebek is párt 

keresnek. 

Lány és legény – ha nem lelte – sorshúzással azt 

keresse.  

Leány, húzza legény nevét – legény kártyán vesse 

lányét. 

Sors, kiket így összehozta, annak próba jogát adta. 

De, ‘ki párját így sem leli, azt faluja szájra veszi. 

Leányt, férfi vesszőzheti – legényt, asszony 

seprűzheti. Csízió:  Hideg Bálint napja, Bő 

termést mutatja. Kotlót, fát ültessed,  Rügyeket 

ügyeljed.  

 

15. Népszokás: Tavaszi búza, árpa és zab vetésének 

előkészítése. Tyúkültetés és termésvarázslás. Időjelző 

dolog- és vetőnap.  

 

 

 

Csízió:  Fáknak törzsét kopogtassad, 

Minden ágát rázogassad! 

Üszkös ágát, hogy hullassa,  

És gyümölcsét meg is tartsa. 

 Emlékeztető: Februárnak közepe, répavetés kezdete. 

Sárga ‘s fehér, zellerrel, vetésre vár – 

retekkel.Duggass hagymát köziben, több terem így 

egy helyben.  

 

16. Népszokás: Nagyvásár. Vendégeskedés. Tavaszi vetéshez 

készülődés. Bűbáj fagy ellen. Időjelző nap. 

Kívánó:  Ha ragyog, tündöklik, Julianna arca, 

 Úgy ragyogjon élted gyönyörű virága. 

 

17. Népszokás: Nagyvásár. Tavaszi szőlővizsgálás (aug. 7.-i 

Donát-szőlő tükörnapja). Bormustra. Termésjósló és 

dolognap.  

Emlékeztető: Ha rügyező Donát napja, őszre terem 

sok-szép alma.Ha felszáradt, borsód vesd! 

Foghagymával védelmezd! 

18. Népszokás: Tehenek, kecskék csutakolása, gyógyítása. 

Gyümölcsfák metszése, sebek lekezelése. Tavaszi időjósló 

nap. 

Emlékeztető: Gyümölcsfáknak jó hete – ha száraz az 

ideje. Halott ágat lenyessed – élő gallyat 

megmetszed! 

Fák sebére rezes kence! Ami beteg, dobjad tűzre! 

19. Népszokás: Zsuzsanna-napi gyermekjárás. 

Komposztszórás, vetés-előkészítés. Kerti vetésidő. 

Névnaposok körbejárása. Időjósló nap. 

Csízió:  Zsuzsanna, ha olvad már, szántás-vetés reád 

vár. 

 Ha havát is elviszi – legelődet zöldíti. 

 

20. Népszokás: Kerti takarítás, fák gondozása, veteményezés. 

Tavaszi gabonavetésre készülődés.Termés- és időjósló 

nap. 

 

Csízió:  Ha szél támad délidőben, Nyarat sejtet, bő 

termésben.F öld, ha jegét elengedte, Bölcs fáját már 

elültette. Gondosabbja ezt megtoldja,  

Tűzrevalót már most hordja. 

21. Népszokás: Tavaszi munkálatok. Szerszámok, 

felszerelések javítása. Zsákok, kosarak tisztítása. Sarlók, 

kaszák, kések élezését tiltó nap. Termés- és időjósló, zárt 

dolognap. 

Csízió: Ha böjt száraz – jól termő év. De ha már 

zöld – nyáron kiég. 
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22. Népszokás: József napra mutató. Szerencsétlenség 

elhárítása. Hordók, kádak, zsákok tisztítása. Tyúkültetést 

és kenyérsütést tiltó. Idő- és termésjósló. nap.  

Csízió: Péter napja, ha ködös, gabona lesz üszögös. 

Víznek jege már gyenge, emberfia kerülje! 

 

23. Népszokás: Halfogáshoz kedvező próba. Napnyugta után 

szépség és termékenység-varázslás. Termés- időjósló 

vetőnap.  

Csízió: Hamarosan itt a tavasz, de lehet még hóra 

panasz. Vethető a spenót, hagyma. Duggatható már a 

torma. 

24. Népszokás: Zöldségvetés és halfogás. Tojások 

megjelölése. Korai zöldségek, borsó vetése. Idő-, termés- 

és életjósló nap.  

Időjósló:Mátyás jeget tör – ha talál.  

Ha nem talál – akkor csinál. 

Mátyás, Gergely – két rossz ember. Haragvásuk 

hideggel ver. 

Csízió: Ki csukáját ma kifogja, szerencséjét is 

megfogja. Most kell vetni borsót, répát! Féreg, hogy 

ne egye magját. 

 

25. Hagyomány: Népi időszámításban ez a szökőnap ideje 

(második febr. 24.-e).  

Népszokás: Távoli rokonok meglátogatása, fogadása. 

Leánybandázás, „legénykérés”. Dologtiltó, vendégjáró, 

borkóstoló nap.  

Vendégjáró:  

Szökőnap – jó vendéglátó! Messzi rokont megláttató. 

 Aki soros, keljen útra, kóstolóval böjtasztalra. 

 Aki nem, az majd fogadja, éttel-borral, ággyal várja. 

 De bármilyen kedves vendég, három napig untig elég. 

Számoló: Szökőévnek fölös napja, rendes évet 

fölhizlalja. 

Mert, mikor e nap beszökken, év kereke is 

megdöccen. 

Mikor ugrik be a napja? Számlálás, azt jól kiadja. 

Év, ha néggyel elosztható – szökőnap, úgy sorolható! 

Nem szökik be százévente – de jut minden négyszáz 

évre. 

Kalendárt így rendben tartja – Eget ‘s földet 

összehozza.  

 

26. Népszokás: Tavaszi vetés ideje. Gazdák mezei ünnepe. 

Rituális mezei kínálgatás, áldomás. Időjósló, „negyvenes” 

nap. 

Időjósló: Amilyen az éjszakája, olyan lesz majd 

negyven napra. Ahány nap volt már ködös, nyárhón 

annyi lesz esős. 

27. Népszokás: Legénybandázó. Próbák, beavatás. 

Leányhívogatók, bor- és táncmesterek választása. 

Nyárjelző dolognap. 

 

 

Időjósló: Február minél hidegebb – június annál 

melegebb. 

Ajánló: Ha nem jeges, nem sáros – és, ha lovad nem 

várós, Hajtassad ki száraz rétre! Hagy vágtázzon 

jókedvére! 

28. Népszokás: Közös utak és árkok tisztítása kalákában, 

rokonokkal. Segítők megvendégelése.Kenyér- és lángos-

sütés. Termés- és időjelző nap. 

Időjelző: Ha fagyos a farakás, vidám lesz az aratás. 

 

29. Népszokás: Takarítás, szemétégetés, illatos füstölés. 

Gyógyításra kedvező időszak. Nagymosás, fürdés. 

Termés- és időjósló, zárt nap. 

Időjelző: Februárt, ha hó borítja, búza nyáron 

meghálálja.Égtiszta nappala – bő termést jósola. 

 

 

Népmeséink szereplői utakat járnak be. Megtaláljuk bennük azokat a szimbólumokat, amelyek az évkör 

(Zodiákus) időszakaihoz kapcsolódnak. Szereplői pedig meghatározott időszakhoz kapcsolódó 

tulajdonságokat képviselnek. A mesében kozmikus rend van. Szimbolikája a világ teljességét tükrözi. A 

meséket összefüggésbe lehet hozni a nap pályáján található csillagképek rendszerével, valamint a keleti és 

mediterrán zodiákus rendszer állataival is. A mesékben ott vannak ezek az állatok, és gyakran van szó a 

Napról, a Holdról, csillagokról, szélről. 

A mese szimbolikus formában mutatja be az emberi élet fontos állomásait: a születést, felnőtté válást, 

öregkort, halált – „újjászületést”. Általában ezzel kapcsolatosan megjelennek a beavatási szertartások is: 

ahhoz, hogy a mesehős célba érjen, próbákat kell kiállnia. 
 

A hónap meséi 

Játékainkban megjelennek a naphívogatók is: Süss föl nap...; Új kőkút körül fut...; Pap utcában süt a 

nap...; Új hold, új király...; Süss ki, süss ki napocska; Jöjj fel hold, fényes hold; Süss ki, süss ki jó verő. A 

szépen szóló muzsika, A soknevű királyfi, Mujkó, A színében változó királyné, Venturné, A tizenkét varjú, 

Csókakő vára, Nyika, A vízözön mondája, Kilenc, A szélvári csudavirág, A csókaleta vára, Júlia szép leány, A  

varjúkirály, Atilla király temetése, Hammas Gyurka, A szentdemeteri kastély, Halász Józsi, Nyírfácskából, furulyácska, 

A halász fia, A páva, A kis kuruc, Mondák Rákóczi Ferencről. 

 

A hónap népdalai, énekei 
El kéne indulni, Ne búsuljon senki menyecskéje, A,a,a;  Emlékezzünk Szent Balázsra, Fehér liliomszál, Tavaszi szél, 

Sok Zsuzsanna napokat, Nem megyünk mi messzire, Bújj, bújj zöld ág, Ó mely sok hal, Fújjad, fújjad juhászlegény, Hej 

halászok, Hej páva, hej páva, Csínom Palkó, Felszállott a páva, Nézd meg lányom, nézd meg jól,     A menyasszony szép 

virág, Megkötötték nékem a koszorút, Barna kislány jól vigyázz a koszorúdra, Látod-e babám,  

Ablakomba besütött a holdvilág, Bőg a bárány a mezőbe, A kapuba a szekér, Gondold meg édesem, elejét 

utolját, Gondold meg édesem, elejét utolját, Ne sirasd gyöngy koszorúdat, Én Istenem de víg voltam, 

Házasodik a tücsök, Házasodik a motolla… 
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A hónap imái  
 

Miatyánk úristen, 
Ki vagy a mennyekben, 
Ne hagyjál bennünket pusztító könnyekben! 
Fáradságos harcunk a szívednek tessék, 
A Te áldott neved meg is szenteltessék! 
Erős magyar hittel jöjjön el az ország,  
Azaz ezeréves régi Magyarország! 
Amiként a mennyben sírni sosem kellett, 
Azonképpen ott, a Duna – Tisza mellett, 
Égjenek az álmok, amik ránk omlanak, 
És a kenyerünket add meg nekünk holnap! 
Add meg a száraz barna kenyerünket, 
Kergesd el innen gaz elleneinket. 
Ellenség ne lépjen többé magyar rögre, 
Ez a mi kérésünk most és mindörökre. Ámen. 
 
 
Földanya áldott öle, kiből új élet jöve. 

Régi energia fel is szakad. 

A világ a menny felé halad. 

Fátyol borítja minden völgyet, 

Magyar teremté meg az Új Földet. 

Fényes csillag vályújánál, iszik békét a világ. 

Porló arany hullásánál, alakul az Új világunk. 

Kinőtt már az angyal szárnyunk, 

Virágzik a szívvirágunk. 

Létem itt már áradozik, 

Lelkem békét harangozik. 

Párduc látá elszánt Népét, viseli még az Ő képét. 

Jön és segít Istenanya, ki a magyar Isten vala. 

Újra hívjuk lényét belénk. 

Legyen immár mindig velénk. 

Minden gondomat rád vethetem. 

Nem csak az apró-cseprő gondokat, 

a nagyobbakat is. 

Nem csak a nagyokat, nehezeket, 

a legkisebbeket is! 

Mert a minden, az minden! 

És minden lehetséges, ha hiszek. 

Lehetetlen, megoldhatatlan, 

Elérhetetlen nincsen! 

Mert a minden, az minden! 

És Tebenned mindenre van erőm. 

Mindenre, sokra, kevésre, 

szűkölködésre és bővölködésre… 

Testvérek terhét vállamra vennem, 

Teeléd vinnem! 

Mert a minden, az minden! 

S mindenért hálát adhatok. 

Derűs napok, borús napok, 

Örömök, szenvedések… 

Mindet azért adod, 

Hogy cél felé segítsen. 

Mindenért hálaéneket mondhatok. 

 

 

A hónap ételei 

Minden, ami zsíros, tápláló és jóízű: kocsonya, húsételek, zsírban sültek, tészták, édes sütemények. 

Jellemző az olyan ételek fogyasztása is, melyek a mulatozás utáni gondokat igyekeztek gyógyítani. 

Ilyenek pl: gombás korhelyleves, savanyú becsináltleves,  

Hogy valójában mit is fogyasztottak a régi farsangi lakomákon, hogy voltak-e kizárólag erre az ünnepre készített ételek, erről 

sajnos hiányosak az ismereteink. A farsangi időszakot a bőséges evés, ivás, mulatozás, bálozás jellemezte. A mezőgazdasági 

munkák szüneteltek, ilyenkor volt a szórakozás, erőgyűjtés ideje. Szükség is volt a tartalmas, nehéz ételekre, hisz a farsang 

utolsó napja (húshagyó kedd) után elkezdődött a nagyböjt. 

 Jó zsíros ételeket főztek, és sokat ettek abban a hitben, hogy így bő lesz a termés, és kövérre híznak a disznók. 

Az ételek vidékenként eltértek ugyan, de szinte mindenhol szerepel a hús, tepertő, kolbász, káposzta, kocsonya, pogácsa, 

farsangi fánk (pampuska), forgácsfánk (csöröge, herőce). 

A farsangi ételek maradékát (a karácsonyihoz hasonlóan) megszárították, porrá törték, és beteg jószágot gyógyítottak vele. 

A böjt kezdetével minden mulatságnak, lakmározásnak vége szakadt. 
 

A hónap népi gyógyászata 

Népi gyógyászat Magyarországon a természeti gyógymódok tükrében 

Hogyan éltek, és mi módon tudtak túlélni az emberek betegségeket, járványokat azokban a korokban, amikor még nem 

létezett a tudományos orvoslás, vagy nem volt elérhető mindenki számára?  Mit őrizzünk meg a népi gyógyászat tudásából 

ma, és mit alkalmazhatunk belőle? A népi gyógyászat rétegei: 

A kutatók történetileg több réteget különböztetnek meg aszerint, hogy a magyar népi orvoslás miben látta a betegségek okát. 

 

1. Pneumatan 

„A pneumatan szemlélet ősi, samanizmus korabeli: a betegségek okaként sok esetben a szél, a levegő, a lehelet szerepel 

(pneuma: lehelet, szél, lélek, élet, erő). Eszerint az élet lényege szélszerű valami, ettől élő az emberi és az állati test. Ennek 

szemléletes kifejezésmódja a nyelvben: amikor az állat megdöglik, „kiadja a páráját”; „belészorították a szelet”; aki meghalt, 

„szélanyához ment”. A „rossz” szelet azonban bizonyos betegségek okának tartották. Ez a szemlélet fellelhető még a későbbi 

korokban is. 

http://repaelixir.blogspot.com/2013/03/nepi-gyogyaszat-magyarorszagon.html
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2. Humorális [humor: nedv] patológiai szemlélet 

Ebben a szemléletben az egészség alapja a jó vér, a betegségek oka és fenntartója pedig a vér megromlása, a rossz nedvek 

felszaporodása az egész testben vagy valamelyik testrészben. A betegségek három fő okának tartott ijedés, kihűlés és 

erőltetés megrontóan hat a vérre, és ettől betegszik meg az ember. Elsősorban a bőrbajokat tartották ilyen eredetűnek. A 

humorális szemlélet ugyancsak fennmaradt a következő történeti réteggel párhuzamosan. 

 

3. Szomatikus (testközpontú) patológiai szemlélet 

A betegségek okait és lényegét a szervezet anyagi elváltozásaiban látja. Az anyagi tényezőket tartja kórokoknak, amelyek 

lehetnek baktériumok, a piszok, a táplálkozás, vagy akár az időjárás. 

A népi gyógyászat napjainkban a néprajzi kutatások tárgykörébe tartozik. A tudományos orvoslás a két világháború között 

részben, majd az azt követő évtizedekben teljesen háttérbe szorította a népi orvoslást, így annak hagyományanyagát a 

kutatók jegyezték le és mentették át. Korunkban, ha csak részben is, a természetgyógyászat újra alkalmazza a hagyományos 

gyógymódokat és gyógyszereket. A népi gyógyászat felelevenítése hasznos lehet azért is, mert az utóbbi időben változik az 

orvosok és a betegek szemlélete: a túlzottan elgépiesedett, egyoldalúan csak a testre összpontosító, technokrata 

orvostudománnyal szemben egy természetesebb, emberközpontú, lélektani megalapozottságú orvoslás van kialakulóban. 

Milyen életmódot éltek a népi gyógyászat alkalmazói? 

A falusi emberek a természettel együtt éltek, ismerték és tisztelték a természet alaptörvényeit. Tavasztól a tél beálltáig 

nagyon sokat dolgoztak (ebből adódtak olyan betegségek, mint a megerőltetés és az elhasználódás miatti időskori fájdalmak). 

Hittek a teremtő Istenben, a természet gyógyító erejében. Hittek az ima, a kimondott szó és rítusaik erejében. Ezért tartották 

eredményes gyógymódnak a ráolvasást és az eközben végzett rítusokat például rontás, szemmel verés esetén. 

„A leleményesség, a természetszeretet és a természetismeret hozzásegítette, a hagyományos tudás arra ösztönözte a 

parasztembert, hogy környezetében mindenütt a legkönnyebben megszerezhető, legalkalmasabb orvosságot keresse és találja 

meg.” A falusi ember számára így vált „patikává” az őt körülvevő világ. 

Isten  „patikája”: 

– az emberi test (anyatej, köröm, haj, nyál, vizelet), 

– a ház (kemence tetejéről vett égetett por, tűzhely hamuja, ablakizzadság, pókháló, mészpor, tetőmoha) 

– a kamra (paprika, só, liszt, zsír, olaj, tej, tejfel, tészta, kenyér,…) 

– a ház udvara (por, sár, kútvíz, eperfalevél) 

– a virágoskert (fehér liliom, rozmaring, borsmenta, kerti zsálya, kerti kakukkfű,…) 

– az istálló (ló- és tehénganéj, csikólép, szamár-, ló- és kecsketej,) 

– a kutyaól (kutyaszőr, kutyazsír,) 

– a méhes (méz, lép, viasz, méhszúrás) 

– a veteményeskert (vereshagyma, fokhagyma, torma, cékla, retek, sárgarépa, paradicsom, …) 

– az út széle és az árok (útilapu, porcsin, hársfavirág ) 

– a gyümölcsös és szőlőskert, mező, mezsgye, kaszáló és a vízpart, az erdő. 

 

Milyen a jó gyógyító? 

A gyógyító ember személyisége 

Illyés Gyula azt írja a népi gyógyítókról, hogy azok önzetlen bölcsek, igazlátók voltak, akikben bíztak az emberek. A testet 

és a lelket egyaránt gyógyították. A nép véleménye szerint is bölcs, jólelkű, okos, nagytudományú emberek, akik 

hatékonyan, sikeresen gyógyítanak. A „táltos”-nak tekintett gyógyító embereket természetfeletti hatalom és erő birtokosának 

tartották. 

A jó gyógyító részvétet, szeretetet érez betege iránt, és egyenrangú félként bánik vele. Egy nyelvet beszél a beteggel, nem 

használ idegen szavakat. Nem ismer reménytelen esetet. A gyógyító alázatosan tudomásul veszi a természet rendjét, áhítatos 

magatartást tanúsít vele szemben. „Ha az Isten úgy akarja, csapást mér rá, nem tudom meggyógyítani” – vallja egy 

békéscsabai gyógyító. 

Az embert a természet részeként meghatározó, átfogó szemléletet mutatja az is, hogy a gyógyító szerint meghatározott ideje 

van a betegségeknek (egyes betegségek nedves vagy száraz időben uralkodnak), de éppúgy ideje van a gyógyításnak is: 

hajnalban, napfeljöttekor, éjfélkor, Szent György napján. 

„Az orvosság elkészítése napokat vett igénybe, a gyógyítás az éjszakájukat vette igénybe. Éjszaka nem zavarta senki a 

gyógyító munkáját. Aztán elhamarkodva, kapkodva nem lehetett gyógyítani, csöndes tiszta vérrel dolgoztak mindenkor.” 

 

A gyógyító ember tudománya 

A gyógyító a testre mint természetgyógyász, fizikoterapeuta hat, a természetből vett eszközöket, természetes gyógymódokat 

alkalmaz (gyógynövények, állati anyagok, kenés, mozgás, stb.). A gyógyító szerint minden természetes állapotában jó, a 

gyógymód és a gyógyszer egyaránt. 

A lelket a pszichoterapeuta tudásával gyógyítja: ráolvasásokat, különböző szertartásokat, valamint az ijesztésen, a biztatáson 

és egyéb módszereken alapuló pszichoterápiát alkalmaz, csaknem mindig a fizikoterápiával együtt. 

A népi gyógyító a beteg szellemi részét sámánként gondozza. Úgy hatékony a gyógyítás, ha a beteg hisz az orvosló 
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személyében. Maga a gyógyszer, a gyógyító szava, aktusa szakralizálódik, nemcsak tartalma miatt, hanem mert a gyógyító 

más tudatállapotba képes hozni magát és betegét, túlemelkedve a gyógyítás tér- és időbeliségén. „Mikor mennyei orvosra 

van szükség, akkor földi orvos nem gyógyítja meg” – mondta egy békési gyógyító asszony, ezért gyógyított imával is. 

 

Milyen a gyógyító szemléletmódja? 

Ahogy az előbbiekből is kiderült, a népi gyógyítót pszichoszomatikus szemléletmód jellemzi. A beteget egységében és 

egyénként kezeli. Testi és lelki bajokat egyaránt gyógyít, egyszerre alkalmaz pszichikus és szomatikus terápiát. Számos 

betegséget lelki okokra vezet vissza. A gyógyító ember tudományában az ember összetett lény, és az orvosló hatni kíván 

mint a testi, mint a lelki részre. 

A megelőzést éppoly fontosnak tartja, mint a gyógyítást. Mészáros Ferenc csanádalberti gyógyító így határozza meg a 

hosszú, egészséges életet adó derűs lelkiállapotot, bölcs magatartást: 

„Ha csendes és nyugodt életet kívánunk élni az emberek között, úgy állandóan szem előtt kell tartanunk a következőket: Az 

elvett (elfogadott) jótéteményekről állandóan meg kell emlékeznünk, ugyanakkor a rajtunk esett sérelmekről és 

bosszúságokról el kell feledkeznünk. Bármekkora szerencsétlenség ér is, azt nézzük kicsinek. Kis dolgok megszerzéséért sokat 

sohase adjunk. Ami a miénk, ha kevés is, becsüljük azt nagyra, ami pedig a másé, ha sok is, nézzük azt semminek vagy 

kicsinek.” 

 

A népi gyógyász az egészséges életvitelre, amely ugyancsak a megelőzést szolgálja, három alapszabályt ajánl: 

 

1. Mértékletesség az egész életvitelben (táplálkozás, fizikai terhelés, megfelelő védelem a hideg ellen). Idevonatkozó népi 

tanács: „Mindenki arra vigyázzon, hogy ne emeljen nagyot, és ne fázzon meg. Onnan ered oszt sok minden.”... „Mindig jó 

gazdája legyél a testnek. Kosztolásból, italból, munkából mértékletesen.” 

2. Természetes életmód: együttélés a természettel, a természet ciklusainak követése (példa erre a juhász élete). 

3. Belső élet: hit; derűs, reménykedő, bizakodó lelkiállapot. A bosszúság, az idegesség, a harag rontja az egészséget. A derűs, 

bölcs magatartás a csendes és nyugodt élet alapköve. 

A betegségeket kiváltó legjellemzőbb okok és a gyógymódok 

Külső betegségokok: 

– a megerőltetés – alapgyógyítása a kenés 

– a fázás, kihűlés – alapgyógyítása meleg fürdők és teák (fitoterápia) 

– csömör – gyógyítása kenéssel 

 

Belső, lelki tényezők: 

– ijedés, bánat – alapgyógyítása ráolvasás, ima 

– megkívánás, megcsodálás 

– rontás 

– megátkozás – a rontás máig fennmaradt formája. 

 

A fizikai test gyógymódjai 

– Helyes táplálkozás: sok zöldség, gyümölcs, édesgyökér és méz használata cukor helyett, olaj használata zsír helyett. 

– Gyógynövények külső alkalmazása: borogatás, pakolás, fürdő, kenőcsként. 

– Gyógynövények belső alkalmazása: teaként fogyasztva, öblögetés. 

– Kenés, masszírozás: ezt főleg kenőasszonyok, „mozdulatművészek” végezték. A fájdalmat, betegséget, megtestesítő 

csomókat kitapogatták, és igyekeznek ezeket „elkenni”, eloszlatni. 

– Csontrakás, helyretevés; kiropraktika – csonttörés, megerőltetés okozta betegségek esetén alkalmazott gyógymód. 

– Köpölyözés, érvágás: borbélyok is alkalmazták, a cél a rossz vér eltávolítása volt. 

– Nadályozás: piócák felrakása a beteg testrészre a rossz vér eltávolítására. Helyenként hatékonyabbnak találták a 

köpölyözésnél. 

 

Lelki gyógymódok: 

– Mágikus gyógymódok, sámánizmus: révült állapotot hoz létre, kapcsolatot létesít a transzcendens világgal. 

– Pszichoterápia, pszichoszomatikus gyógymódok. 

– Imádkozás, ráolvasás: a kimondott szó hatalma és a benne való hit (állatoknál is alkalmazták). 

– A népi pszichoterápiában használt ijedés fogalmával először konkretizálják a megfoghatatlan, tárgytalan szorongást: 

„valaki ül rajtam”, „a boszorkány nyom”. A következő lépésben megállapítják a rontó személyét, végül azt a beteg 

ráolvasásszerű kijelentésekkel elűzi magától. 

– Egy másik módszer a beteg biztonságérzetének növelése, védettségtudatának kialakítása. 

– Füstölés, gőzölés (annak a hajával füstöltek, aki szemmel verte a gyermeket). 

A lelki gyógymódok közé tartozik a rendszeres megújulás, megtisztulás is. Az esztendő ciklusában vissza-visszatérő 

alkalmak kínálkoztak erre a népszokásokban, a hagyományokban, a népi vallásossággal összekapcsolódva. „A régiek, 

karácsony napján megénekelték a rokonokat: családostól házról házra jártak, és énekkel köszöntek be a kapu előtt az 

érkezők, énekkel tártak ajtót a befogadók. A haragosokat is meglátogatták sorra, bocsánatot kért a sértő, és megbocsátott a 

sértett. Amire ember gyönge, gyarló, azt ilyenkor teszi Jézus bennük – s hálával mindenki csak neki tartozott…” 
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Néhány példa a zöldségek és gyümölcsök gyógyhatásaira: 

fokhagyma : csökkenti a koleszterint,  lázcsökkentő hatású, baktérium- és vírusölő 

krumpli: méregtelenítő, megtisztítja a szervezetet a nehézfémek lerakódásától, gyomorfekély és bélgyulladás 

földieper: vértisztító, baktériumölő, bőrzúzódás, bőralatti vérzékenység,  magas vérnyomás, elhízás 

cseresznye:  kitűnő vértisztító 

sárgabarack: gyengülő látás (A-vitamin), rák ellen (kén), érrendszeri betegségek 

alma:  fontos a héja, a cellulóz része, mely segíti kitisztítani a beleket, ízületi gyulladás: almabor, almaecet (a magas 

savtartalom miatt) 
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Magyar jelképeink 

A gyermekek  játékai 

Manapság túl nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink fejlesztésére, ami jó dolog, de közben elfelejtünk valamit: A pici 

gyermekeket nem kell tanítani játszani. Csillapíthatatlan kíváncsiásuktól hajtva maguk is felfedeznek mindent a 

környezetükben. A játszáshoz nincs szükségük mű eszközökre, mert minden új, minden érdekes, így a megismerés egyben a 

játszás is.  

A gyermekek négy-öt éves koruktól kortársaik csoportjában játszottak, gyakran a rájuk bízott munka (főleg az állatok őrzése) 

mellett. A környezetükben található nyersanyagokból készítették játékszereiket, melyek egy része az ügyesség fejlesztését 

szolgálta. A felnőttek tárgyait utánzó játékokkal a munkát tanulták. Így nőttek bele a játék segítségével a hagyományos 

paraszti élet rendjébe. A legkisebb gyermekek szívesen mondtak állathívogató,-riasztó mondókákat: 

 

„ Csigabiga told ki szarvadat, 

Én is tolom talicskámat, 

Majd megmondom, hol apád, 

Kertek alatt kutat ás.”  

„ Katicabogárka, reppenj el, 

Jönnek a törökök, visznek el. 

Mély kútba vetnek, onnét is kivesznek, 

Kerék alá tesznek, utána a tűzbe tesznek.”  

A parasztgyerekek szinte minden játékszerét maguk vagy a szüleik, testvéreik készítettek el. Anyagukat tekintve 

bármi lehetett, amit a természetben megtalált a gyermek: fa, csont, csutka, csuhé, cirok, szalma, nád, fűzfavessző, 

kender, kukoricacsutka, kukoricaszár, tök, makk, bojtorján, homok, sár, toll, tojás, gyapjú stb. 

A legkisebb fiúk kedvelt játéka volt a vesszőparipa. Ennek egyik változataként napraforgót kantároztak fel 

(napraforgóparipa), és azon lovagoltak.  A fiúkra volt jellemzőbb, hogy állatokat készítettek természetes 

anyagokból (famadár nyárfából, tökmalac, jármos ökör, burgonyatehén, csontcsikó, cirokszekér), és azokkal 

játszottak. Készítettek különféle tárgyakat is, például makkpipát.  A fiúk főleg állatfigurákkal játszottak, utánozva a 

felnőtt férfiak munkáját. A jármos ökröt drótszarvval készítették a 

lemorzsolt kukoricacsutkából. Cirokkóróból és hasítékaiból 

nagyszarvú ökröt varázsoltak. A tökmalacot úgy csinálták, hogy egy 

hosszúkás főzőtökre pálcikával egy kerekebb tököcskét erősítettek, és 

ennek héjára karcolták a szemet, orrot, szájat. A lábait pálcikából, a farkát a tök indájából 

készítették. A csontcsikó egy megfelelő formájú csont volt, amit 

spárgával föl is szerszámoztak. Ezekenkívül készítettek famadarat nyárfából, uborka-, vagy 

burgonyatehenet.Az állatfigurákat nyájba rendezve �kihajtották a mezőre, vagy cirokszárból 

szekeret készítettek melléjük. A béka ugrását imitálták a dióból készített  ͈békával″. Úgyszintén készítettek még 

libamellcsontból is békát.  A másik ugrálást utánzó játékszer a bolha (prücsök), amelyet lúdtoll szárából készítettek. 

Két oldalán bevágták néhányszor és a toll közepén az ujjukat végighúzva elkezdett „pattogni”, csakúgy, mintha egy 

bolha volna.  A fiúk kedvelt időtöltése volt a hangkeltő játékszerek használata, amelyekkel a lányokat szívesen 

ijesztgették. 

A sárpuskát (pukkantó, kukumáré, tőtömpuska, kukucska) úgy készítették, hogy a sárgombóc közepébe lyukat 

fúrtak, úgy, hogy az alja ne szakadjon át. Miután beleleheltek, erősen rácsapták valamilyen sima felületre. Amikor 

a levegő kiszakította a lyuk alját, nagyot durrant. Zúgattyúnak (drúgattyú) egy lyukas hengeres fadarabba vagy 

gombba fűztek spárgát. Ezt pörgetve, meghúzva hosszú ideig tudták járatni, miközben zúgó hangot adott. 

Általánosan elterjedt a surrogtató (berregtető) is. Egy 35-40 cm hosszú lécdarabot egyik felén kilyukasztottak, és 

spárgát fűztek bele. Ennél fogva forgatták a levegőben, s eközben surrogó hangot adott. A bodzapuskához 

(csepűpuska) egy bodzaág- két bütyök közti- belét kiszedték, és egy dugófát faragtak hozzá. Vizes kenderből 

készített golyót szorítottak a bodzacső mindkét végébe.  
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Amikor az egyiket belökték a dugófával, a csőbe szorult levegő nagy durranással kilökte a másik golyót. Könnyen 

elkészíthető durrantó játék a kulcspuska. Egy kulcs fejéhez dróttal nagy szöget erősítettek. Lyukas végébe tömtek a 

gyufafejek pirosából, beledugták a szöget, majd a drótnál fogva egy kemény tárgyhoz ütötték, mire az nagyot 

durrant.  

Gyakran használtak parittyát, amely úgy készült, hogy egy hosszúkás bőrdarab két végét kilyukasztották, ebbe 

zsineget fűztek. Az egyik zsineg végére hurkot kötöttek, ebbe akasztották a hüvelykujjukat,  

a másikat hüvelyk- és mutatóujjuk közé fogták. A kavicsot a bőrdarab közepébe tették. A parittyát 

kétszer-háromszor megforgatták a fejük fölött, majd elengedték a madzagot, mire a kő kirepült.  

Szívesen készítettek kukoricamuzsikát (kocsánymuzsika) is, amelyhez úgy vágtak le egy egyenes 

kukoricaszár-darabot, hogy a végein a bütyök rajta legyen. Bicskával a héját két helyen felmetszették, és a végén 

keresztbe dugott pálcikával kifeszítették a „húrokat”. Egy vastagabb kukoricaszár-darabból lett a hegedű, és 

ugyanilyen vékonyabból a vonó. A fűzfasíp elkészítése nagy ügyességet igényelt. Május körül készítették, amikor a 

fűzfa nedvkeringése megindult. Kb. 8-10 cm hosszú, két rügy közötti, hüvelyknyi vastagságú 

ágdarabot metszettek le. A bicskájuk nyelével addig ütögették körbe, amíg a héját egyben le 

nem tudták húzni. A kihúzott fás részből lemetszettek egy darabot, amit visszahelyeztek a 

kéregbe. A dugó és a héj közötti résbe fújták a levegőt, úgy sípoltak.A húros hangszerek közül 

a citerát utánozza a pengettyű. Üres gyufásdoboz aljából készítették: lószőrt tekertek rá, két szélén gyufaszálakat 

dugtak alá, hogy feszesebb legyen, s a kicsik lúdtollal pengették. Ilyen játékok segítségével gyakorolták be a 

felnőttkorban rájuk váró feladatokat, munkákat. 

A lányok képzeletét a felnőttek ékszerei ragadták meg. Egy virágot az ujjukra tettek, szárát körültekerve 

megcsomózták, és készen volt a köves gyűrű. A csuklójukon körültekert margarétából karórát csináltak. 

Virágkoszorút fontak kutyatejből, szalmából nyakláncot fűztek, de készítettek karkötőt 

tökmagból is. A játékban nagy szerepet kapott a felnőttek utánzása, ezeken keresztül készültek a 

felnőttkorra. A lányok már kicsi koruktól készültek az anyaszerepre. Készítettek rongyokból 

babát (rongybaba), amelynek sokszor kukoricacsutka képezte a baba alapját. Ezt a fajta babát 

csutakrozinak, csutkakatának vagy bubának nevezik.  

Elkészítése: „ A különféle anyagú-színű-puhaságú rongyokat kisimítva egymásra teregetik, majd 

összecsavarják, és a fej részre külön befoglaló sima rongyot tesznek a kis leánykák. Ez adja a sima 

arc-részt. Majd fejkendőt tesznek a fejre, melyet hátul (a képzelt áll alatt keresztben irányítva) 

kötnek össze. A bubát aztán belecsavarják a legnagyobb rongydarabba s végül a hosszú lapos és 

keskeny szalaggal úgy csavarják körül, mint azt a gyakorlatban látták. Ha a takaró pókarongy 

hosszabb a bubánál, a fennmaradt részt visszahajtják…” 

Játékaikban legtöbbször az otthoni környezetüket mintázták meg, felnőttesdit játszottak. Nedves homokból házat 

építettek, amibe bojtorjánból készült bútorokat tettek. Bútorokat még fából, sárból, agyagból is készítettek.  Kéz- 

vagy lábfejüket körültapasztották a nedves homokkal, majd óvatosan kihúzták. Az így elkészült kemencében 

homokpogácsát, -kenyeret sütöttek. Törött cserépedények darabjaiban vízből, kavicsból, burjánból (zöld 

növényekből) levest főztek. 

Lányok, fiúk egyaránt szívesen játszottak olyan játékokat, amelyben kipróbálhatták 

ügyességüket, erejüket, gyorsaságukat. Ezekhez is szükség volt eszközökre, de azokat már nem 

a természetből gyűjtötték. A csigázás régóta kedvelt játék volt. A hozzá szükséges facsiga egy 

5-6 cm hosszú, hengeres, egyik végén hegyes fadarab. A széles végén lévő vájatra tekerik az 

ostor spárgarészét, amit úgy rántanak meg, hogy a madzag letekeredve megpördítse a csigát. 

Az a hegyén forog, és hogy meg ne álljon, az ostorral a forgás irányába csapkodják. Az 

ügyesebbek úgy tudják hajtani, hogy közben előrehaladnak vele. Mindenütt ismerték és elsősorban lányok 

kedvelték az ugróiskolát (icka), amelyben a játékosoknak egy földre rajzolt ábra kockáin kell meghatározott 

sorrendben végigugrálniuk.  Egyszerűbb változatát dobókő nélkül játsszák. 

A csigaicka csigavonal formájú ábráján fél lábon be kell ugrálni a kör közepéig, ott le lehet tenni a másik lábat is. 

Megfordulás után ismét fél lábon kell kiugrálni.  

A kockákra osztott téglalapban a számok sorrendje szerint ugrálnak páros, majd fél lábbal. Aki vonalra ugrik, 

átadja a helyét a következő játékosnak. (Az ugróiskola mezőiben szerepelhetnek a hét napjainak kezdőbetűi vagy a 

mennyország-pokol jelzése is.) 

A másik változatot dobókővel (lapos kő, cserépdarab) játsszák. A játékos bedobja a kavicsot az ábra első 

kockájába, majd fél lábon végigugrálja az egész ábrát. Visszafelé szintén fél lábon lehajol a kőért, és fölveszi. 

Amikor kiért, van egy iskolája. Ezután a következő kockába dob. Ha már dobott mindegyikbe és már minden 

iskolát kijárt, háttal dob. Amelyik kockába esik a kő, az lesz az ő vára, ott mindkét lábát leteheti, a többi játékosnak 

azonban ezt a helyet át kell ugrania. A játszó akkor bukik meg, ha vonalra lép, vagy vonalra dob, vagy belép más 

várába.  
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Ugyancsak át kell adnia a helyét a következőnek, ha leteszi a másik lábát is, vagy a kavics nem a megfelelő mezőbe 

esik. Ha legközelebb sorra kerül, ugyanabba a kockába kell dobnia, mint amikor elrontotta. Az ugrókötelezésnek 

három változata ismert. Az első két változatot inkább lányok kedvelték. Mindegyik esetben arra kell vigyázni, hogy 

az ugráló gyerek lába bele ne akadjon a kötélbe. Az első változatban egy gyerek a kezében fogja a kötél két végét, 

és átugrálja, miközben hajtja maga körül.              

Ha ügyes, még haladni is tud előre, vagy hátrafelé forgatva is át tudja ugrani. A másik változatban ketten hajtják a 

kötelet, és egy harmadik ugrálja át. Ezt többen is játszhatják. Egymás után ugranak, és aki az előre megszabott 

számú ugrásban nem hibázik, pontot kap. Nehezített változatában két lábbal, keresztbe tett lábbal, égre nézve, 

behunyt szemmel stb. ugrálnak. Ilyenkor a játszó gyerekek nevét mondogatják, és akinél az ugráló elakad, az váltja 

föl.A harmadik változatot fiúk játszották szívesebben. A pányvázásnak nevezett játékban egy gyerek a föld felett 

vízszintesen körbe forgat egy kötelet, amelynek a végén egy kisebb súly van. A többiek körben állnak, és amikor a 

kötél hozzájuk ér, átugorják.  

Az abroncshajtás a gyermekvilág legelterjedtebb játékai közé tartozott. A drótkarikát vagy abroncsot egy bottal 

ütve hajtják végig az utcán, vigyázva, hogy el ne dőljön, mert akkor kiesik a hajtó a játékból. Az a győztes, aki 

először ér az utca végére. Főleg fiúk kedvelt játéka az ostorcsapó.  A játszók libasorban állnak fel, és erősen 

megfogják egymás kezét, vagy átkarolják egymás derekát. Elöl általában a legnagyobb, legerősebb gyerek áll. 

Miközben szalad, magával húzza az egész sort. Amikor egy éles kanyart tesz, a sor vége kicsapódik, és egy-két 

gyerek leszakad a végéről. Kedvelt játék a nemzetes, amely onnan kapta nevét, hogy a bíró kivételével minden 

játszó egy-egy országnevet választ magának. Körülállják a labdát, és egyik kezüket fölé tartják. A bíró szólítja az 

egyiket, például: Magyarország! Erre a többiek szétszaladnak, csak az marad ott, akinek a nevét a bíró mondta.  

Ő felkapja a labdát,  Állj!-t kiállt, és megpróbál kidobni valakit. Ha sikerül, az eltalált játékos esik ki, ha nem, 

akkor ő. Az lesz a győztes, aki utoljára marad. A következő játékban ő lesz a bíró.  Nagy múltra visszatekintő játék 

a pilinckázás (bigézés), amelyet az egész ország területén ismertek, sokféle elnevezéssel (pilincka, pige, brige, bige 

stb.). A játékhoz szükséges egy kb. 15 cm hosszú, két végén kihegyezett fácska (pilincka) és egy 70-80 cm hosszú 

ütőfa. A kezdőhelyen kétujjnyi lyukat ásnak. Kisorsolják az első játékost, aki a lyukra keresztbe fekteti a pilinckát, 

és az ütőfát aládugva megpróbálja azt minél messzebb kilendíteni a lyukból. A többiek figyelik, és igyekeznek a 

pilinckát a levegőből elkapni. Ha sikerül valakinek, ő megy játszani, és az előbbi kiáll. Ha senki sem tudja a 

pilinckát elkapni, akkor az a játékos, aki kilökte, ütőfáját keresztbefekteti a lyukon, s azt valaki megpróbálja 

megdobni a pilinckával. Ha talál, helyet cserélnek, ha nem, ismét a lökő játékos következik. Ütőfájával ráüt a 

pilincka egyik végére, mire az felpördül a levegőbe. Ekkor elüti minél messzebbre. Ezt háromszor ismétli meg.  

Ahová a pilincka harmadszorra esik, onnan lépésekkel leméri a távolságot a lyukig. A lépések számával 

megegyező pontot szerez, majd újra ő kezd. Aki először eléri az előre meghatározott pontszámot, az a győztes. 

Ezeken az eszközös játékokon felül játszottak különféle erő-, és ügyességi játékokat, fogócskáztak, bújócskáztak, 

míg meg nem unták. Persze nem hagyhatjuk ki a becsapós(Lámpás), kitalálós (Mi van a ládában?), 

tiltó(Farkasszemnézés, csendcsináló) és rejtő-kereső (Gyűrűsdi, Tűz-víz) játékokat sem. A nagyobbacskák, az 

eladósorban lévő lányok, fiúk párválasztókat, leánykérőket játszottak (Várkörjáték, Hajlik a meggyfa, Fehér 

liliomszál).  

A Földanya szíve a magyarok otthona 

Mióta a világ világ, a magyarság itt a Kárpát-medencében éli az „ahogy fent, úgy lent” törvényét. A teremtés 

kezdetétől ez a föld, Földanya szíve az otthonunk és mindig magyarul (avagy ennek ősnyelvi formáján) beszéltünk. 

A magyar nemzet ősi hitvilágában érthető és világos rend uralkodik. Hitvilágunk tiszta és egyszerű, hiszen a 

Teremtő, az Egy(isten) mintájára él és lélegzik, ezért Egy-szerű. Életünket teljesen áthatja, átitatja ez, az egyéni 

mindennapoktól egészen a nemzeti lét csúcsáig. Ahogyan az isteni szférában, úgy az emberi világban is. 

A magyarság szorosan együtt él az isteni világgal, tudja, hogy az isteni (energia) itt él velünk, körbevesz minket, 

megnyilvánul. Ebből adódóan a minket körülvevő világgal, a természettel is szoros kapcsolatban van. Tiszteli 

annak elemeit, létezőit, kihasználja az általuk nyújtott lehetőséget. Nem uralja, hanem cselekvően építi és 

használja. Szertartásaiban, még a természethez kapcsolódókban is, a Teremtővel keresi a kapcsolatot, neki adózik 

tisztelettel. A magyarság a világ teremtése óta tudja és éli az univerzális törvényeket. Egyistenhitű, hisz a 

Teremtőben, a mindenek urában, a legfőbb irányítóban. A Teremtő messze van, de egyben közel is, elvont, de 

egyben megszemélyesíthető, tulajdonságai nevén nevezhetők. Mindazonáltal tisztában vagyunk azzal is, hogy a 

világ és az ember Teremtője mellett ott áll párja, hogy az univerzumot, a teremtett világot működtető kiáradó és a 

visszahúzódó, a cselekvő és a befogadó energia egyensúlya meglegyen. Megnyilvánulási, megjelenési formájuk 

végtelen, miként az látszik a teremtett világban, illetve önmagunkon, embereken. 

A Teremtő férfialak, párja az Istenanya, női. Gyermekük szintén férfi, hiszen neki kell a cselekvő energiákat 

lehoznia a földi közegbe, hogy itt párt találva együtt tudják kiteljesíteni azt. A férfialak maga az Öregösten, avagy 

földi közegben megszemélyesítve Nimród, állatalakban oroszlán vagy párduc. Mert amit a Teremtő tett a kezdet 

kezdetén, azt tette Nimród is – elindította a folyamatot. A nőalak Enéh, a Nagyboldogasszony, de ő a Tejút is, aki 

befogadja a teremtői energiákat, és gyermeket hoz a világra, a Tejút egyik csillagát, a Napot. A Nap maga a 

Gyermekisten megszemélyesítője, ő Magyar (Hunor), aki párra Földanyában, vagyis Tündér Ilona személyében 

http://bokay.net46.net/images/jatek/abroncs.jpg
http://bokay.net46.net/images/jatek/ostorcsapo.jpg
http://bokay.net46.net/images/jatek/bigezes.jpg
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talál.  Mivel küldetésünk van, ezért tudjuk, hogy a Teremtő sajátos létet adott nekünk arra, hogy beteljesítésük 

nekünk magyaroknak adott rendelését. Pálosok (Fehér Barátok) 

Boldogasszony ünnepeink és a hétbolygórendszer 

Úgy hiszem, hogy az év minden Hold-nap 8. napja Boldogasszonyunké, ám ez feledésbe merült. A hét 

Boldogasszony ünnepkör egybe tartozik, és csak ekként érthető meg! Az évkörben a hét Boldogasszony ünnep 

egybe teszi Föld Anyánk teremtését az emberi teremtéssel! Ez a harmonizáló, - ősi ritmust adó - jelentősége 

magasztosabb, mint amit igyekeztek különféle vallások ráerőltetni. Az egyetemes jelentést lássuk meg, amikor pl. 

Sarlós Boldogasszony az aratás édesanyja és királynéja gondoskodik a szegényekről és az ég madarairól is. (A 

szegények és a szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben és a fogságban gyötrődők párfogója, a halottak 

oltalmazója.) Ő a várandós édesanyák vigyázója is. Az ünnep vigíliáján (előestéjén) emlékeztek meg Mária 

anyaságáról. Ez a nap adta alkalmát a szegénygondozásnak, az anyaság ünneplésének és az aratás szakrális 

kezdetének is (a már áldott Mária meglátogatja Erzsébetet, aki szintén várandó, Keresztelő Szent Jánossal….János 

és Jézus unokatestvérek, 6 hónap van közöttük). 

Íme Föld Anya teremtés-köre, a BoldogAsszony Ünnepek: 

Földtiltó Boldogasszony: december 8. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony: február 2. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony: március 25. 

Sarlós Boldogasszony: július 2. 

Nagyboldogasszony: augusztus 15. 

Kisboldogasszony: szeptember 8. 

Olvasós Boldogasszony: október 7. 

Földtiltó Boldogasszony: december 8. Eketiltó – szűz – álom hava 8. 

A Nyilas a jósaág, a parttalanul áradó kegyelem urának, a Jupiter otthona - a várakozás és reménykedés 

adventi időszaka. A régi időkben a szeplőtelen fogantatás holdudvarában adventi csönd volt és áhítat.  

Gyertyaszentelő Boldogasszony: február 2. 

A Vízöntő a szigorúság betarttatójának, a törvény őrének Szaturnusznak az otthona. A földből a magába 

fogadott és őrzött, teremtő és éltető fény kiárad, megmutatja magát. A föld ébredésének időszaka ez. 
Tűzzel (gyertya) tisztító (szentelő) – jégbontó hava. 
 

Gyümölcsoltó Boldogasszony: március 25. 

A Kos jegye a harcos istenség, a Mars bolygó otthona, amely a fényrobbanást, a föltámadást, a 

megújulást hozza. A legférfiasabb hónap 25-e a jó befogadásának napja. A megújult nő-növényi életet 

szabadtja ki ez az időszak a sárkány fogságából. Gyümölcsoltó – fogantató - kikelet hava 25. 

 

Sarlós Boldogasszony: július 2. 

A Rák jegyhónap a Hold otthona, aki az Istenszülő Asszonyt idézi meg, a vizek intézőjét, a menny Úrasz-

szonyát, aki a földi mindenek szabályozója, családot ölelő nagyhatalom. Sarlós-betakarító - áldás hava 2. 

Nagyboldogasszony: augusztus 15. 

Az Oroszlán hava a Nap otthona, aki a teremtő akaratából király az égen és a földön is, ezidőtájt tombolni 

kezd. E pusztítás, pusztulás fékezésének asszonyi alkalmát és a növényi élet női oltalmát adja 

Nagyboldogasszony. Nagy – felemelkedő, szentülő– újkenyér hava 15. 

 

Kisboldogasszony: szeptember 8. 

A Szűz időszaka a Merkúr, a hírt hozó otthona. A halni készülő Nap majdani születését jelenti be; 

megmutatkozik ekkor a Szűz, aki majd a téli napfordulón újra szüli a Fényt, a világ világosságát.  Kis - 

születő - FöldAnya (KisAsszony) hava 11. (!) 
 

Olvasós Boldogasszony: október 7. Olvasós - - magvető hava 

A Mérleg időzsakában a Vénusz van otthon. A legteljesebb asszonyi rend valósul meg ilyenkor; a 

szerelem, a szeretet, a szépség, a mindent egybetartó isteni törvény.  Forrás: Molnár V József: Hétboldogasszony, Kalendárium. 
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Kétségesek viszont azok a kora-keletű Mária-ünnepek, amelyeket még „közbe”-iktattak : Kármel-hegyi-, Havas-, 

Fogolykiváltó-, stb. Ezek nem a szerves EGY-ségbe illeszkednek, ezért a Katolikus Egyházi ünnepek körébe 

soroljuk őket!  

           
december.8      február 2    március 25.        július 2.    augusztus 15.  szeptember8.   december 7. 

 Hónapok régi magyar nevei 
Nagyon találóak a régi magyar nevek a hónapokra, bár mostanában kicsit módosultak. 

Amikor első alkalommal találkoztam hónapjaink magyar nevével egy naptárban, olvasás közben végig pergett 

előttem egy teljes év. 

Láttam a hó fergeteget, ahogy végig száguld az utcákon, az olvadó jeget a folyón, a tavasz első óvatos virágait, a 

hűvös szél által borzolt réteket és legelőket. 

Az éledő fákat és bokrokat, ragyogó smaragdzöldbe öltözködve, az életet adó áldott Nap aranysárga sugaraival 

borított virágos mezőket. 

A terméstől roskadozó gyümölcsösöket, az érett kalászokat amint a szélben lágyan hajladoznak. 

Az aratókat a földeken, a frissen kaszált tarló illata betölt mindent. 

Gépek és ember szorgoskodnak mindenütt, s a kis magoncok félősen megbújnak a földben. 

Az erdők tarka ruhába öltöznek, majd ruhájukat félősen a földre ejtik, és a vastag lombtakaró alatt, az új életről 

álmodik Földanyácskánk. 

 

  Régi magyar elnevezések 

 

Január - FERGETEG hava 

  Február - JÉGBONTÓ hava 

  Március - KIKELET hava 

  Április - SZELEK hava 

  Május - ÍGÉRET hava 

  Június - NAPISTEN hava  

 Július - ÁLDÁS hava 

  Augusztus - ÚJKENYÉR hava 

  Szeptember - FÖLDANYA hava 

  Október - MAGVETŐ hava 

November - ENYÉSZET hava 

  December - ÁLOM hava   

 

Segíts, hogy a feledés homálya ne rabolja el tőlünk, régi hagyományaink és múltunk tengernyi emlékét. 

Hiszen a múlt nélkül, nincs jelen és nincs jövő. 

Legény- és a leányavatás ideje 

Régen farsang idején volt a legény- és a leányavatás kemény próbája is. Különböző- nem is könnyű- 

próbákat kellett kiállniuk a fiataloknak azért, hogy a nagylegények-vagy nagyleányok közé fogadják 

őket. Zajos mulatságok voltak a farsangi lakomák, amelyek a régi ember hite szerint elűzték a gonoszt, 

a telet, s meghozták a tavaszt. Ezért zajoskodtak, mulatoztak az emberek. Húshagyókeddi szokás volt a 

rönkhúzás vagy tuskóhúzás.Egy nagy farönköt kerítettek, ezen ült az álvőlegény és az álmenyasszony. 

A menyasszony beöltözött férfiember volt. A legények vesszőt tartottak a kezükben, s ezzel ütögették 

meg az útjukba kerülő menyecskéket, lányokat, gyerekeket. A rönköt olyan házak udvarára húzták be , 

ahol vénlány lakott, ezzel is kicsúfolva őt. 

Este állakodalmat rendeztek, ha nem volt igazi lakodalom abban az évben a faluban. 

Az, hogy valami szerves jellegű, azt jelenti, hogy a legkisebb működési egységében is valamennyi 

létfontosságú tevékenység-mintázat, illetve formai képlet örökítődik. Ami egészen az univerzumig 

mint szélső körig fontosnak bizonyul, az minden következő léptékben az lesz. Tehát semmit, ami nem 

fontos, nem örökít, de mindent amit annak ítél, azt igen.  Ez azt jelenti, hogy a legkisebb léptéke egy 

ilyen típusú, tehát szerves felépítésű társadalomnak természetesen nem az egyén. Ezt talán 

hangsúlyoznom sem kell.  

Az egyént, ha saját szabályai szerint sokszorozom, abból tömeg válik. Az embernek pedig nem a 
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vadállat, a mérgezés, a környezetszennyezés a legveszélyesebb ellenfele, hanem a a tömegember. Ez, 

azt hiszem, nem szorul különösebb bizonyításra. Ha valamit önmaga rendszerében sokszorozok, akkor 

nemhogy szerves rendszert, de még élőt sem tudok felépíteni.(...) ez  a klónozás mechanizmusa. 

Ahogy ma öltöztetjük az embert, konfekcióval, amiként tápláljuk, előre legyártott étlekkel, az nem az 

ivarosan szaporodó ember - általában élőlény - típusának felel meg, hanem a klónozással 

͈előállítottnak". Az a társadalmi mechanizmus, ahogyan ma működtetjük az embert, nem adekvát az 

emberhez, nem hozzáillő. 
Az a szerves  rendszer viszont, amelyben a népi művetség  „működik", a legkisebb egységét a családban 

találja meg. Az egyén a családhoz képest már olyan alrendszernek számít, amelynek csak viszonylagos az 

önállósága. Önmagát nem szaporítja. Újra családdá kell összeállnia ahhoz, hogy bővített módon, gazdagabb, 

magasabb rendű formában tudja önmagát újraalkotni. A családon belül viszont megvan mindaz, ami a 

teremtéstől a mindenség kifejlett működésrendjéig fontosnak bizonyulhat. (...) 

Régi magyar esküvői szokások 

Maga az  ͈esküvő" elnevezés a házasulandók egymásnak tett esküjére utal, régen hitnek, hitlésnek is hívták. De 

lássuk csak milyen régi esküvői szokások voltak és vannak érvényben? 

Eredetileg a menyasszony és a vőlegény kísérete (násznép) külön vonult a templomhoz, miután a 

vőlegény küldöttje (általában a vőfély) kikérte a menyasszonyt a háztól. Az esküvőt levezető papnak 

süteményt és italt vittek ajándékba. Sütemény és ital az ún. hívatlanoknak is járt (kalács vagy 

harapnivaló és bor). A  ͈hívatlanok" - ahogy nevük is utal rá - azok a falubeliek voltak, akik nem voltak 

hivatalosak az esküvőre és a lakodalomba, de érdeklődtek az esemény iránt, és kíváncsiak voltak az 

ifjú párra. A násznép és a hívatlanok ún. paptáncot jártak a templom előtt.  Ezután a mai szokásoktól 

eltérően a két násznép a saját lakodalmas házához tért vissza, mely az ifjú pár szüleinek házát 

jelentette, természetesen. Itt ünnepi fogadás várt rájuk.  

Ezután következett a menyasszony búcsúztatása, melynek keretében az ifjú ara búcsút vett a 

családjától és a hozzátartozóktól. Ezt legtöbbször a vőfély öntötte szavakba a meghatott leányzó 

helyett. Versben mondott  ͈Isten Veletek"-et a szüleinek, testvéreinek, barátnőinek, szomszédainak. 

Megköszönte a gondoskodást, és bocsánatot kért az esetlegesen okozott bosszúságokért.  Az 

események sora a hérészt (más néven kárlátó - amikor a menyasszony násznépe a vőlegény házához 

látogat) követően a vőlegény szüleinek házánál folytatódott, melyet átrendeztek a vendégsereg 

fogadására a rokonoktól és az utcabeliektől összegyűjtött bútorok és berendezési tárgyak segítségével. 

A nagy zsúfoltság ellenére helyet készítettek a menyasszony hozománya számára. 

A hozományba beletartozott minden ingatlan és ingóság, melyet az ifjú feleség a házasságba vitt. 

Néhány dolog azoknál a családoknál is beletartozott a hozományba, ahol anyagi helyzetük nem 

engedett meg nagy értékű ajándékokat. Ilyen volt a kelengye és a menyasszonyi ágy, mely utóbbi neve 

ellenére valójában nem ágyat jelentett, hanem ágyneműt. Ezeket a menyasszony nőrokonai már 

kislánykora óta gyűjtötték (stafírung), és az ún. kiházasításkor adtak át neki. A nászágyról (ágyszék) 

való gondoskodás a vőlegény feladata volt (vagy ha - nem ritka esetben – kényszer-házasságról volt 

szó, és a vőlegénynek nem tetszett a menyasszony, akkor a vőlegény apjáé.) Hozománya általában 

csak annak a menyasszonynak nem járt, aki szülei akarata ellenére ment férjhez. A hozományt 

ünnepélyes keretek között adták át az ifjú férjnek, akit a kezelés joga illetett. Ezek az ingatlanok és 

ingóságok azonban a feleség tulajdonában maradtak. A nő halála vagy válás esetén előfordult, hogy a 

nő családja pereskedett az egykori hozományért, bár többnyire a férjet vagy az örökösöket illette. 

Visszatérve a vigaszsághoz, falvakban sokáig tartotta magát a lakodalmi sátor alkalmazása, melyet 

gerendákból és ponyvából késztettek. A lakodalmas házat feldíszítették, és zöld ágakból kaput 

építettek. A zöld ágak a természet megújulását és a termékenységet jelképezték, és rontáselhárító erőt 

tulajdonítottak neki. Az ágak nemcsak a kapu díszítésében, hanem a lakodalmi kalácsban is szerepet 

kaptak. A hatalmas méretű kalácsba ágakat, virágokat, gyümölcsöket, mézeskalácsot és egyéb 

díszítőelemeket szúrtak. A kalácsból minden vendégnek kellett hogy jusson, sőt a lakodalom-ban 

valamilyen okból kifolyólag részt nem vevő családtagoknak is küldtek, és a hívatlanok is ebből kaptak. 

A nagy anyagi terhet jelentő kalács elkészítését általában a keresztszülők (násznagy,nyoszolyóasszony) 

vállalták magukra.  

http://www.alompar.hu/
http://www.alompar.hu/
http://www.alompar.hu/eskuvo-kepgaleria/Menyasszonyi-ruhak/7/
http://www.alompar.hu/
http://www.alompar.hu/
http://www.alompar.hu/admin/A%20v%C5%91leg%C3%A9ny%20is%20kell%20az%20esk%C3%BCv%C5%91h%C3%B6z
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A vacsora régente tejbekásával zárult, mely alkalmat adott a kásapénz összegyűjtésére. A kásapénzt a 

násznép adta össze a vendéglátó gazdasszony számára, mely vidám formát öltött (kásatánc, 

gazdasszonyok tánca, szakácsasszonyok tánca). A gazdasszony pólyával bekötötte a kezét, és egy 

hatalmas kanalat tartva a másik kezében jajveszékelve körbejárt a vendégek között. A vőfély 

panaszolta el az asszony bánatát, miszerint főzés közben megégette a kezét, és a gyógyításhoz pénzre 

van szüksége. Gyakran a többi főzőasszony is csatlakozott ehhez az aktushoz.  

Az éjszaka fénypontja a menyasszonytánc volt, mely az ifjú utolsó táncát jelentette  ͈leányként". A 

vőfély vagy a násznagy jelentette be ezt az eseményt, és ők is kezdték a táncot. Ezután következtek a 

többiek a lakodalmi tisztségek hierarchiája szerint, majd a többi vendég. A menyasszonyt azonban 

nem adták ingyen.A násznagyok tányérba, kosárba vagy rostába gyűjtötték össze a menyasszonypénzt. 

Innen származik a rostatánc elnevezés. Néhány vidéken ezt a lakodalmi tánc összefonódott a gyertyás 

tánccal (a vőfély és a vendégek gyertyát tartanak a kezükben) vagy a párnás tánccal (a násznép egy 

tagja a feje fölé tartott párnával táncol, melyet választottja elé dob, rátérdelnek, és megcsókolják 

egymást).  

 Sokan nem tesznek különbséget a menyasszonytánc és a menyecsketánc között, holott a kettő nem 

egy és ugyanaz. A menyecsketáncot az ifjú feleség eredetileg piros-fehér babos ruhában, majd magyar 

népviseletben, később szimplán piros vagy bordó ruhában járta. A különbség tehát, hogy a 

menyecsketánckor a feleség már asszonyként van jelen, asszonyruhában. Nevezik még 

újasszonytáncnak is, melyet értelemszerűen az újasszony és az újember táncolt. Az ifjú pár e táncait 

parodizálva néhány mókás kedvű legény vagy férfi menyasszonynak öltözött be. Ez a maskarás 

menyasszony, vagy manapság a bolondmenyasszony szokása.  A következő rítus az ún. kontyolás volt. 

Ennek során a nyoszolyóasszony a menyasszony hajából kontyot fésült, és rátette a főkötőt vagy 

fejkendőt, mely az asszonyokat illette meg (bekötötte a fejét). Ebben több idős nőrokon is 

segédkezhetett, hiszen a menyasszony eljátszotta, mintha tiltakozna az asszonnyá válás ellen. 

Ezután következhetett a menyasszonyfektetés vagy elhálás, melynek régen jogi jelentősége is volt. Az 

ifjú párt a lakodalmi tisztségviselők ünnepélyes rítusok közepette lefektették egy elzárható helyiségbe, 

gyakran a padlásra, hogy a nászéjszakán megtörténhessen az elhálás. Bizonyos területeken a 

menyasszony szűzességét bizonyító véres lepedőt is közszemlére tették. Ha erre nem nyertek 

bizonyosságot, az nagy szégyen volt a leányra nézve, és a vőlegény családja elégtételt követelhetett. 

Az elhálást megelőzően ismét szerepet kaptak a termékenységrítusok. Ennek keretében például 

gyermeket hempergettek meg a nászágyon, hogy a bő gyermekáldás ne maradjon el. Természetesen, a 

nászéjszaka történései a mulatozó vendégek oldalát is furdalták, ezért gyakran olyan tárgyakat dugtak 

a nászágyba, melyek valamilyen módon hangot adtak, hogy kontrollálhassák az elhálás megtörténtét, 

és - természetesen - jót mulathassanak ezen. 

Miután mindenki megtette a kötelességét, és kimulatta magát, a lakodalom másnapjának hajnalán 

került sor az ún. tyúkverőre. Ezen a legkitartóbb vendégek vettek részt, és hazatérés közben nagy 

lármát csapva próbálták meg felébreszteni a korábban nyugovóra tért vendégeket. Sokszor 

megpróbálták őket visszavonni a mulatságba, illetve megdézsmálták éléskamrájukat. Hogy ne 

derülhessen fény a csibészek kilétére, maskarát is öltöttek. 

Reggel (vagy ha a lakodalom nem vasárnap hajnalban fejeződött be, akkor az ezt követő első vasárnap 

reggel) következett az esküvő és a sokszor több napig tartó lakodalom ünnepélyes lezárásaként a 

sokkal visszafogottabb és emelkedettebb hangulatú asszonyavatás. Ennek során az újasszony vagy az 

új pár ünnepi ruhába öltözött, és így mentek el a templomba, ahol az új feleség hivatalosan is 

elfoglalhatta új családjának státusza alapján őt megillető új helyet (székfoglalás). Egyes helyeken 

kalácsot is vitt magával, melyet a pap megáldott, és az asszony hazavitt. 

http://www.alompar.hu/eskuvo-kepgaleria/Menyecske-ruhak/8/
http://www.alompar.hu/
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Azonban ne feledjük: A mennyasszony élete gyökeresen megváltozott és ez még akkor is bánattal, 

fájdalommal járt, ha szerelemből házasodhattak. Sajnos sokszor a szerelem és a férj nem ugyan azt 

jelentette. Erre utal gyönyörű népdalunk is:  „ Tavaszi szél vizet áraszt…” 

     

A menyasszony búcsúztatása.      Az esküvő   Az esküvői ebéd 

   

A kontyolás     A fektetés előtti ceremónia 

Már biz annak mëg kõ lënnyi, 

Szûz koronát lë kõ tënnyi. 

Erdõ, erdõ erdõ, Jaj, de szép zöld erdõ! 

A pallásra fõ kõ mënnyi, Võlegénnyel lëfekünnyi. 

Erdõ, erdõ erdõ, Jaj, de szép zöld erdõ! 

 

 

Érmelléki asszonyok hagyatéka 

 
 

Az Érmellék a Partium egyik térsége.  
 

 

Elhelyezkedése Hajdú-Bihar, Bihar és Szilágy megyék közé tehető, Kraszna és Berettyó folyók közé.  

Egy 5-25 km között váltakozó szélességű és 100 km hosszú sáv nevét a rajta áthaladó Ér folyóról kapta. 

Az Érmellék a kora Árpád-kor óta magyarlakta táj, nagy múltú történeti borvidék.   

Éghajlata nagyon kedvező erre a mesterségre, a nyugati terasz talaja lösz, amly kitűnően alkalmas 

szőlőtermesztésre, keleti teraszon agyagos ezáltal alkalmas pincék építésére.  

 

http://2.bp.blogspot.com/--7HzNAIK1to/U1kJ_koII8I/AAAAAAAAWFo/gcURuq_zsmI/s1600/%C3%A9rmell%C3%A9k.jpg
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Érmelléki magyar tájház - Gálospetri 

 

Ha a mai fiatalasszonyoknak azt mondaná valaki, hogy nyolcvan-száz esztendővel ezelőtt dédnagyanyáik, 

nagyanyáik nem ismertek a hamulúgnál, a mésznél, a házilag főzött szappannál, a kékítőnél, ecetnél, 

szódabikarbonátnál egyéb tisztítószert, hát igencsak elcsodálkoznának rajta.  

Ennek ellenére mégis ragyogott minden: a konyha, az evőeszközök, a fehérnemű, a fal, a padló, a fából készült 

bútorok, az üvegneműk. 

 

 
 

Nagymosás régen 

 

A hajdani asszonyok ezeket a régi praktikákat osztották meg leányaikkal, unokáikkal, hogy megmaradjanak, ha 

netán úgy hozná a világ forgása, hogy össze kell majd gyűjteni a fahamut, le kell hozni a padlásról a régi 

„fatekenőt”, sőt a nagymama szappanfőző receptjét is elő kell majd keríteni a ládafiából.  

Mert voltak idők ezen a világon, amikor az elfelejtett dolgoknak igencsak megnőtt az ázsiójuk. 

 

A lúg és a kékítő 
 

A hagyományos fehér fal, a gerendás mennyezet, az agyonsikált padozat minden jómódú parasztház 

jellegzetessége volt a múlt századelőn. 

 

 Fehér fahamu, amiből a lúg készült 

   

Szegényebb helyeken lincselt föld biztosította a tisztaszoba aljzatát, ám néha még a konyhát – amelyet egyben 

ebédlőnek és nappalinak is használt a család – is fellincselték. 

 Ez a művelet egy vékony sármassza ronggyal való elsimításaként zajlott.  

Majd mikor megszáradt, érmelléki szép sárga homokkal fel is szórták. 

Tehetősebb falusi házakban azonban dukált a deszkapadozat, amelyet lúggal sikáltak fehérre, azaz faszínűre.  

A huszadik század közepétől a vegyipar kiszorította a fahamut, amelyből a lúg készült, helyét drága szintetikus 

termékek vették át, amelyek nehezen bomló vegyületekkel terhelik azóta is a környezetet, az emberi szervezetet 

sem kímélve. 

A fa elégetésekor keletkező hamu számos értékes ásványi sót tartalmaz.  

A termőföldre kiszórva féregtelenítésre is alkalmas.  

Használták is eleink gyakran, ugyanis az Érmelléken úgy tartották, a „lúfíreg” és egyéb földben megbúvó 

növényi kártevők ellen igen hasznos.  

http://4.bp.blogspot.com/-52kmorXOUbY/U1kK-LUzGXI/AAAAAAAAWF0/43yjn83mE8U/s1600/%C3%A9rmell%C3%A9ki+magyar+t%C3%A1jh%C3%A1z+g%C3%A1lospetri.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-yguK8GGhF9A/U1kDzQUItII/AAAAAAAAWFY/Bg8aqIC_Px4/s1600/nagymos%C3%A1s+r%C3%A9gen+%C3%A9rmell%C3%A9ki+asszonyok+hagyat%C3%A9ka.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-DGH-Uxio-DA/U1kMUoiKu_I/AAAAAAAAWGA/ZOc-fPX-kMY/s1600/Feh%C3%A9r+fahamu+amib%C5%91l+a+l%C3%BAg+k%C3%A9sz%C3%BClt+%C3%A9rmell%C3%A9ki+asszonyok+hagyat%C3%A9ka.jpg
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Mivel tisztító hatása a káliumtartalomtól függ, egyes fafajták hamujából eltérő erősségű lúg keletkezik.  

A gyümölcsfáknál erősebb nyerhető a bükkfa hamujából, de egyes leírások szerint még annál is erősebb az 

akácfa és a kukoricaszár hamujából nyert tisztító és fertőtlenítő folyadék. 

 

 Háziszappan 

 

Mivel zsíroldó hatású is egyben, alkalmazható volt általános tisztító- és áztatószerként vagy mosószerként is.  

A faházak, kerítések elszürkülését szintén hamulúggal akadályozták meg.  

A fát néhány éves időközönként forró lúggal lemosták, így a több évszázados faépítmények is megtartották 

kellemes, antik színárnyalatukat.  

Mi több, az általános nagytakarítás idején a pácolatlan bútordarabokat is átsikálták vele. Visszaadta a fa 

mintázatát, eredeti fényét, sőt a szú ellen is védte a deszkát. 

Ehhez a hamut és a vizet egyharmad arányban kellett felfőzni, majd egy vékony vászondarabon átszűrni.  

Ezzel mosták patyolatfehérre a fateknőben a vászonneműt, ágybélit, ruhabélit.  

A kissé megsárgultaknak öblítéskor kékítő oldattal próbálták visszaadni fehéres színét, mely oldatot kis 

üvegcsékben lehetett kapni még a múlt század közepén is.  

A kékítők indigóvegyületeket, berlini kéket, ultramarin festékeket tartalmaztak. 

Lúggal suvickolták ki a konyhai edényeket és kellékeket is.  

Mi több, az elbarnult zománcon is segített, illetve a leégett fazék- vagy üstaljat is tisztára marta, ha 

koncentráltabbra készítették. 

 

A háziszappan 
 

A nagymamák mosókonyháiban, a padlásokon még a hatvanas-hetvenes években is volt néhány nagyobb darab 

barna vagy fehérebb színű házi készítésű szappan.  

 

A háború alatt, de még utána se igen lehetett mosószerhez jutni – főleg faluhelyen –, így házaknál főzték az 

asszonyok.  

Az udvaron egy nagy üstbe belerakták az összegyűjtött zsiradékokat, ehetetlen avas szalonnát, a disznóvágás 

idején megmaradt és fel nem használt hájat, faggyút.  

Ebbe aztán esővizet meg zsírszódát raktak.  

De utóbbit sem lehetett mindig kapni, olyankor oltott mésszel meg sóval helyettesítették.  

Aztán a nagy üstben órákig főzték, kavarták, mivelhogy hamar kifuthatott.  

Mikor már látták, hogy kész lesz, ládákat, azaz öntőformákat tettek ki, azokba meg egy darab vizes vásznat 

terítettek. 

Az üstben szétvált a jó szappan (a fehérebb) a barnábbiktól, majd legalul a szennyeződés maradt.  

Egy nagy szappanfőző kanállal leszedték a javát, ezt öntötték a ládákba. 

Volt, hogy az „asztalfiát” használták erre a műveletre, ha nem volt kéznél egyéb formázó. Két-három nap 

múltával megkeményedett, akkor lehetett darabolni.  

Legtöbbször egy vékony dróttal ejtették ezt meg.  

Csak néhány hét múlva szikkadt ki teljesen, akkor vált használhatóvá is.  

Szappant csak egyszer főztek évente, olyankor annyit, hogy eltartson a következő esztendőig. 

 

 Szappanfőzés 

 

A mész 
 

Manapság már szinte hihetetlen, hogy a meszet az építkezésen túl tartósításra is használták.  

Az Érmelléken csak a módosabb gazdák használtak meszet, a szegény ember földből, fából, nádból építkezett, 

és a falakat is sárral vakolta, majd budaifölddel (falfestéshez használt iszapolt, sárgás agyag) mázolta be. 

 Kékítő 

http://3.bp.blogspot.com/-HUOzahpz8yM/U1kNBA7xYAI/AAAAAAAAWGI/AmXRVayirJA/s1600/h%C3%A1ziszappan+%C3%A9rmell%C3%A9ki+asszonyok+hagyat%C3%A9ka.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3va-BDANcL8/U1kdVk3kaCI/AAAAAAAAWGY/331bQ0yDAPY/s1600/szappanf%C5%91z%C3%A9s+%C3%A9rmell%C3%A9ki+asszonyok+hagyat%C3%A9ka.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-lxQPjVh84mc/U1kdsIEpgxI/AAAAAAAAWGg/4S6rKA_fQz4/s1600/k%C3%A9k%C3%ADt%C5%91+%C3%A9rmell%C3%A9ki+asszonyok+hagyat%C3%A9ka.jpg
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Tartósításra a tojás esetében használták.  

Sokáig elállt, ha oltott mész levébe rakták, olyan lébe, amellyel a házak falát is meszelték.  

Miután kiszedték a kifehéredett tojásokat és megszáradt rajtuk a vékony mészréteg, búzába rakták, ahol akár 

karácsonyig is friss maradt.  

Csak a Nagyboldogasszony (augusztus 15.) és Kisboldogasszony (szeptember 8.) között megszedett tojások 

voltak erre alkalmasak.  

Igaz, a dédnagymamák se igen tudtak erre magyarázatot adni, de ez így maradt fenn századokon keresztül, és be 

is igazolódott. 

Mésszel a gyümölcsfák törzsét is fertőtlenítették.  

Az apró oltatlan mésznek volt még egy elengedhetetlen jó tulajdonsága.  

A kertekre, konyhakertekre kiszórva féregtelenítették a talajt.  

Ha ősszel beleszántották a földbe, a következő esztendőben kevesebb kártevő pusztította a veteményest. 

 

Ecet, szódabikarbóna és levendula 

A szódabikarbóna, vagy ahogyan az Érmelléken nevezik, a pezsgő, a népi gyógyászaton túl (évtizedes 

tapasztalatokra építve gyomorégésre, gyulladásokra, rovarcsípésekre alkalmas) szagtalanításra, mosásra, 

fertőtlenítésre, mindemellett tűzhelyek, edények, evőeszközök, ezüstneműk tisztítására is jól bevált.  

A Kárpát-medencében 1860 óta ismerik.  

Felhasználhatósága szinte határtalan.  
Még a tésztareceptekben is sokszor előfordul.  

Az Érmelléken oly kedvelt csörögéhez és egyéb, fujtatott tésztafélékhez is ajánlatos.  

Sokoldalúságát tán csak az ecet múlja felül.  
Nemcsak a népi gyógyászatban, de a takarításban is kész csodaszernek számított – és számítana még ma is, ha 

ismernék tulajdonságait.  

Az ablaküveg száz esztendővel ezelőtt az ecettől csillogott, a poharakkal, üvegkancsókkal egyetemben, mi több, 

a lámpaüveget is ecettel átitatott törlőkendővel tisztították. 

 

 Levendula 

 

Az ecetet az élelmiszerek tartósításán kívül ruhabélik öblítésére is használták, mellyel nemcsak lágyabbá tették 

a vászonneműt, de fertőtlenítették is azt.  

 

Az ecetes vízzel való öblítés fényes csillogást kölcsönzött a hajnak is, és nem kellett a korpásodástól sem 

tartania annak, aki folyamatosan alkalmazta a módszert. 

Ilyen tudással bírtak az Érmellék régi asszonyai, akik embertől idegen dolgokba sosem vetettek bizodalmat. 

Nekik levendulacsokor szolgált a molylepke ellen a sifonban, illetve a szúnyogokat is ez tartotta távol, a 

függönyökre, vagy ahogyan itt nevezték, a firhangokra tűzve.  

Ettől volt illatos az ünnepi ruha is, amelyet a nagy karosláda aljáról vettek elő a templomozás idejére. 

Az Úristen mindent lehelyezett a földre, csak le kellett hajolni érte! 

 

 

A KEMENCÉS KENYÉRSÜTÉS   -   A cipó, a lángos és a pompos 
 

Ma már csak a falusi öregek ismerik a kemencés kenyérsütés szépségeit? 

 

       
 

Régmúlt időkben egy falusi porta elképzelhetetlen volt kemence nélkül.Eleink ebben sütötték mindennapi 

kenyerüket és sok más mennyei finomságot is.A kenyérsütés összetett munkafolyamat, amit a régi időben 

minden lánynak meg kellett tanulnia, még a férjhez menetele előtt. Ma már sajnos csak a falun élő, igen idős 

korosztály emlékezhet egyáltalán az igazi házikenyér sütésének fortélyaira, de kis utánajárással tőlük még 

elsajátítható minden. 

http://1.bp.blogspot.com/-ya6Gr2hwNAk/U1ke5C-si-I/AAAAAAAAWGs/-CkwhuBo_-U/s1600/levendula+%C3%A9rmell%C3%A9ki+asszonyok+hagyat%C3%A9ka.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-WDjudfT3x98/VLT_jM1IhtI/AAAAAAAAqY4/3qOFqlrz5f8/s1600/r%C3%A9gi%2Bkemence.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-IEaI_eOfQmo/VLUThir8zLI/AAAAAAAAqcA/ZpsHoJD5-bM/s1600/erd%C3%A9lyi%2Bkeny%C3%A9r%2Bf%C3%A1bi%C3%A1n%2Berzs%C3%A9bet%2Bparajd.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-KVtTwt43fZE/VLUSnxnkSgI/AAAAAAAAqbk/xlfiFQAl128/s1600/k%C3%B6rkereszt%2Bkeny%C3%A9r.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QbkTkG4DjnM/VLUVoUc18RI/AAAAAAAAqcg/LCsRpTVs0rA/s1600/keny%C3%A9r%2Bszeg%C3%A9se.jpg
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A kenyértészta elkészítése – mivel egyszerre elég sokat kellett dagasztani -, dagasztóteknőben történt.  

Ez a teknő bükkfából, később nyárfából készült, egy tömbből kifaragva, amit csak a kenyértészta dagasztására 

használtak. A teknőt dagasztólábra, más néven teknőtartóra helyezték, így biztosan állt, és a dagasztáshoz 

megfelelő magasságban volt. A jó kenyérhez jó minőségű liszt kellett. 

A szitálással választották el a lisztet a korpától és a dercétől, ehhez több méretben, több rostamérettel készítettek 

szitákat, rostákat.  

Ma már ezt a malmokban megteszik helyettünk, de érdemes azért átszitálni a liszteket, hogy minél levegősebb 

legyen a tésztánk, és az esetlegesen belekerült törmelék kikerüljön belőle.  

A liszt szitálását már előző nap este megkezdték. 

A szitálás után következett a kovászolás. Az átszitált liszt egy részét a teknő egyik végébe húzták, ennek 

közepébe mélyedést vájtak, ebbe került a kovász. A kovász az előző nyers kenyértésztából eltett tészta, amit sok 

helyen liszttel elmorzsoltak, ezért a neve is morzsoltka lett.  

Ezt kis vászontáskában tartották, s ha szükség volt rá vízben feloldották, és az lett a kovász.  

A kovászolás során használták a kovászfát, amit a teknőre helyeztek, azért, hogy a sütőabrosz ne érjen bele a 

tésztába.A teknőt letakarva meleg helyen tartották, hogy meg ne fázzon a kovász.  

Másnap reggel pedig langyos víz és só hozzáadásával megdagasztották a kenyértésztát. Ha azt szerették volna, 

hogy sokáig puha maradjon a kenyér, főtt krumplit reszeltek a tésztába. A dagasztás kb. egy-két órát vett 

igénybe, mire a „padlásról is folyt a víz”. A műveletet öklükkel végezték az asszonyok, amit a tésztában kicsit 

megforgattak. A kész tészta nem ragadt, szép egyenletes, a kalácstésztánál valamivel keményebb állagú kellett, 

hogy legyen. Dagasztás közben a tésztát hajtogatták több irányból is, hogy még levegősebb legyen. A pihentetés 

után a megdagasztott tésztát vászonnal bélelt gyékényből, szalmából fonott, esetleg faragott kelesztő edénybe, 

szakajtóba tették, majd szakajtóruhával beterítették. Ezekből a szakajtókból a bevetéskor lisztezett sütőlapátra 

borították a kenyereket, majd oldalukat megvágták, hogy szebben nyíljanak meg.  

A rozskenyereket nem mindig, mert azok laposabbak maradtak.  

Egyes vidékeken keresztalakban vágták meg a tetejüket. 

A hagyomány szerint akkor kellett bevetni a kenyeret, amikor a piszkafa szikrát szór a kemence alján 

végighúzva.A kemencéből a parazsat szénvonóval húzták ki. Ez egy nyélre erősített deszkalap volt.  

Majd az alját vizes permettel, nyélre erősített kukoricacsuhéval, vagy ronggyal törölték át.  

A kenyeret sütőlapáttal vetették be és vették ki.  

A sütőlapát legtöbbször egy deszkából készült, de előfordult, hogy a fejét külön csapolták hozzá a nyélhez. 

Legelőször a korpából készült kutyakenyeret vetették be, amibe beleszúrták a szusztorát – olajos rongyot 

tekertek egy ágdarabkára -, majd meggyújtották, hogy bevilágítsa a kemencét. Sütés közben be-benéztek a 

kemencébe, ellenőrizték a kenyereket.  Az első húsz perc adta meg a kenyér színét, ami később nem változott.A 

kenyerek két órán át sültek. Amikor kivették őket, aljukat leseperték, majd megmosdatták őket, hogy szép 

fényesek legyenek. Túlsütéskor verőfával leverték a külső, égett kérgét.  

Ezután sütőabroszba beletekerve hagyták kihűlni. 

A kenyér felvágása, megszegése nem adatott meg akárkinek, rendszerint a családfő, vagy a kenyeret dagasztó 

asszony végezte, miután keresztet rajzolt az aljára.  

Egy darabkája sem végezte soha szemétben, vagy az útszélen heverve. 

         
 

Böjt 

A farsangi mulatság, jókedv zárása, a húshagyó kedd. Az idén február 18.-án Hamvazószerdával kezdődik a 

nagyböjt. Ezen a napon szigorú böjt és hústilalom van. A nagyböjt 40 napig tart, Jézus 40 napi böjtölésének 

emlékére. Őseink ebben az időszakban egyáltalán nem ettek húst,és naponta csak háromszor étkeztek. A böjti 

fegyelem az idő  során nagyon sokat enyhült. Azonban nagyböjt péntekjein ma is hústilalom van. A keresztény 

ember lelkigyakorlattal, szentgyónással, gyakori szentáldozással és a jóra való törekvéssel készül a húsvét 

ünnepére. Ez az időszak a nehézségek megoldására, hibáink s bűneink felismerésére, a bűnbánatra és a 

megtérésre ad lehetőséget. Életünk - e rövid szakasza lehetőség arra, hogy lelki sebeinket elfelejtve tovább 

haladjunk a szeretet útján. Hamvazószerdán a szentmisén különleges szertartás jelzi a böjti időszak kezdetét. A 

tavalyi virágvasárnap barkáinak hamvaival a pap hamuval keresztet rajzol a homlokunkra, ami emberi 

végességünkre emlékeztet és bűnbánatra hív. E szavakat mondja: „Emlékezz ember, hogy porból lettél és 

visszatérsz a porba.” 

A hamu az elmúlásra a halálra figyelmeztet minket, de egyben a megtisztulás jelképe is. 

 Imádság - Böjtölés - Adakozás.  

http://1.bp.blogspot.com/-znMhOq-F-Ro/VLUHZsAZSkI/AAAAAAAAqag/ak8HJF3mwQA/s1600/keny%C3%A9rs%C3%BCt%C3%A9s%2Bkemenc%C3%A9ben%2Bkeleszt%C5%91ke%2Bszakajt%C3%B3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-8dmWfCE-Wt8/VLT_1BpujPI/AAAAAAAAqZA/ta6d-hWO64A/s1600/falusi%2Bkonyha%2Bdagaszt%C3%B3%2Btekn%C5%91.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dFP9su8cP4g/VLUEfI3b23I/AAAAAAAAqZ4/upMTwqTh10Q/s1600/a%2Btolnai%2Btekn%C5%91v%C3%A1j%C3%B3%2Bhornok%2Bmagdolna.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZNKB71foR5o/VLUCyH6bGxI/AAAAAAAAqZs/MOxXcq6TgEQ/s1600/keny%C3%A9r%2Bdagaszt%C3%A1sa%2Btekn%C5%91ben.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qfK-EnHeikc/VLUG9SXYO0I/AAAAAAAAqaU/Ce_86OztekI/s1600/tekn%C5%91%2Bszakajt%C3%B3.jpg
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Imádság:  az év minden időszakában fontos lelki táplálék  számunkra. A szó szoros értelmében beszélgetés 

Istennel; tágabb értelemben a minden időben és helyzetben megélhető személyes kapcsolat Istennel. 

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. ”- Mt.4,4 

Böjtölés:  a nagyböjt alatt azzal a szándékkal böjtölünk, hogy még jobban tudjunk figyelni lelkünkre, 

lelkiismeretünkre. 

A mértékletesség nagyon fontos a táplálkozásunkban és az életvitelünkben is egyaránt. 

„Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit a kezedben bírsz tartani.” Seneca 

Adakozás: a szegények segítése ne csak húsvétra és karácsonyra korlátozódjon, kötelességünk az év minden 

napján segíteni az arra rászorulóknak. 

A böjt jelentése tartózkodás evéstől, ivástól, vagy valamilyen tevékenységtől. Táplálkozás esetén a böjt lehet 

részleges vagy teljes, attól függően, hogy például valaki csak bizonyos fajta ételektől tartózkodik, vagy pedig 

minden ételtől és italtól. A böjt változó időtartamú lehet, egy naptól akár egy hónapnál is tovább tarthat. 

Tudatosan böjtölni vallási, spirituális vagy egészségügyi okokból szoktak. A böjtre lelkileg rá kell hangolódni. 

Hagyni kell időt magunknak, hogy gondolataink megérjenek rá. 

  

A böjt indítéka lehet: 

Megszabaduljunk a méreganyagoktól. Regeneráljuk májunkat. Megtisztítsuk testünket - lelkünket 

Apátia, érzelmi kimerültség, depresszió. Legyőzzük az ételekhez fűződő érzelmi kötődést 

  

Mikor lenne a legjobb számunkra, hogy elkezdjük a böjtöt? 

 Az egyik legoptimálisabb, a húsvét előtti időszak.  

Böjtölni bármikor lehet, de előre el kell tervezni. A hosszantartó böjtnél fontos a böjt - törés, vagyis a levezető 

szakasz. Ami éppen olyan fontos folyamat, mint maga a böjt. Tehát, ha valaki komoly lé-böjtöt csinált 7 napig, 

akkor a levezetés 4 napig kell, hogy tartson. A böjttörés délben történjen, ekkor csak jól megfőtt  barnarizst 

fogyaszthatunk! A levezetés alatt nem fogyasztható só, hús, tejtermék. A szervezet visszahangolása, felkészítése 

a táplálkozásra – bármilyen böjtnél, nélkülözhetetlen folyamat! Mielőtt rászánnánk magunkat egy hosszabb 

böjtre, lé - böjtre konzultáljunk az orvosunkkal!  

Jó lenne, ha nagyböjt csendjében, esténként beszélgetnénk társunkkal, gyermekeinkkel. 

Nem véletlenül javasolják a lelki mesterek a böjtöt a testi-lelki megújuláshoz. Gyakran a rossz táplálkozás áll a 

betegségek hátterében. Ha valaki beteg, első számú alternatíva a gyógyulás felé. Influenzánál, de még egy 

egyszerű náthánál, köhögésnél is a böjt, a megtisztulás. Nevezhetjük diétának is. 

Nem mindenki tud böjtölni. Ez nem baj, ne keseredjen el! A nagyböjt időszaka tökéletes alkalom arra, hogy 

változtassunk megszokott táplálkozási szokásainkon.  

Heti gondolat…  

„Nem a betegségekkel kell foglalkoznunk, hanem az életmódunkban lévő hibákkal. Szüntesd meg ezeket a 

hibákat, és a betegségek maguktól eltűnnek." 

Are Wearland  

 

Nemzeti jelképeink  a magyar néprajzban 

 
Magyarországon  a 19. század végén, a 20. század elején a népművészet divatja a legfelsőbb társadalmi és intellektuális 

körökben népszerűsítette a parasztság tárgyi világát. A 19. század második felében jelentkező paraszti reprezentációs 

igény kielégítésére előállított népművészeti termékek nemzeti jelentéstartalmat kaptak. Különösen megnőtt 

ennek szerepe az 1848/49-es szabadságharc bukása után a nemzeti ellenállás kifejezésre juttatásában. A paraszti 

öntudat népművészeti érvényesülését elősegítette az 1870-es évektől a háziipari kiállítások rendezése, a 

világkiállításokon a népművészeti tárgyak nagy számban való szerepeltetése.  

 

Országcímer: A leggyakoribb motívum, amely minden népművészeti tárgyféleségén megtalálható, az ünnepi 

szférán túl a munkaeszközökön és használati tárgyakon is. Ábrázolásának formai változatossága és nagy száma 

arról bizonykodik, hogy az országcímer a népi díszítőművészet teljes értékű motívuma lett. Megformálói 

(iparosok, pásztorok, parasztok egyaránt) a többi díszítőelemmel egyenrangúan kezelték, ezért ábrázolása 

eltávolodott a heraldikai szabályoktól, ornamenssé vált. A néprajzi tárgyak bizonysága szerint csaknem 

kizárólag a koronás címer képét alkalmazták. 

„Míg len egy magyarnak testében vérere,  
 Sérthetetlen marad országa címere”. 
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A Szent Korona: A megdőlt kereszt teszi egyértelműen azonosíthatóvá a magyar Szent Koronát. A 19. század 

közepétől a néprajzi tárgyak túlnyomó többségén a korona dőlt kereszttel szerepel. A köztudatban a magyar 

korona jellegzetes tulajdonsága a ferde kereszt, ami ebből következően maga is nemzeti szimbólummá vált.           

A korona önmagában ritkán fordul elő, jobbára az országcímer alkotóelemeként szerepel. A népi megformálás 

sajátossága az erőteljesen ferde kereszt, valamint a parasztruhás angyalok alakja.  

A nemzeti szín és zászló 

A nemzeti színű zászló önmagában is előfordul, olykor „Éljen a haza” felírat kíséretében. Többnyire azonban az 

országcímer kísérőelemeként, mintegy nyomatékosító szerepben fordul elő a pásztormunkákon és a 

kerámiaedényeken. 

           
 

A huszár: A magyar népművészetben az emberábrázolás terén különösen a huszár volt közkedvelt. A huszár 

testesítette meg a büszke és vitéz katonát, így alakja sajátos szimbolikus tartalmat, különös nemzeti jelleget nyert 

el. Az Alföldön az 1830-as évektől divatossá lett emberalakú borosedény, a „miskakancsó” a huszárviseletet 

jelenítette meg . A pálinkásbutellákon is gyakran ábrázolták a lovas huszárt . A huszár alakjának jelentőségéről 

tanúskodik, hogy a legnépszerűbb ajándéktárgy, a mézeskalács készítésében futott be több évszázados karriert. 

A vitézkötéses mintázatú huszár volt a vásározó mézeskalácsosok legkelendőbb portékája. A huszárságot nem 

véletlenül azonosították a magyarsággal,a vitézséggel, a magyar virtussal. Az ábrázolásokon bajuszos, csákós, 

huszárruhás férfialakként jelenítették meg. A miskakancsó gyakori kiegészítője a kígyó, amely sok borosedény 

díszítésében megtalálható. A kígyó a hiedelem szerint speciális tudású állat, mely örök élettel bír, így kívánnak 

a kancsó tulajdonosának hosszú életet.  

            
 

 

A betyár:A művészkedő pásztorok a betyárt, mint hőst, vagy mint mulató, táncoló daliát alkották meg.  A betyár 

a somogyi tükrösök jellegzetes kompozíciója a címert két oldalról őrző betyárok, vállukon puskával, kezükben 

fokossal. A városi ponyvairodalom és sokszorosított grafikák nagy hatást gyakoroltak a művészkedő 

pásztorokra. Noha a betyárvilágot az 1870-es években végleg felszámolták, a népmondák, balladák ébren 

tartották népszerűségét. 

 

         

Nemzeti hősök: A nemzeti jelentőségű történelmi személyiségek sorából magasan kiemelkedik Szent István és 

Kossuth Lajos alakja. Ebben lényeges szerepet játszott a hagyományőrzés, a személyükhöz kötődő jelentős 

méretű folklóranyag.  Szent Istvánt többnyire a vallási kultusz hatását mutató jelenetben ábrázolták, amint 

koronáját, és ezzel együtt az országát felajánlja Szűz Máriának. Ennek a megfogalmazásnak több műfaji 

változatával (üvegkép, hímzés, festmény) találkozhatunk. 

        


