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MÁRCIUS –BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELŐ – KIKELET HAVA - Bölénytor (Fák) hava- Kos hava 

Ugye, mennyi elnevezése van ennek a hónapnak ? Természetesen nem véletlen, hisz mindegyik a régi, népi 

hagyományokból ered.  A tavasz a megújulás, a természet újjászületésének az évszaka. A nappalok hosszabbodnak, 

enyhül az időjárás, és lekerül rólunk a nagykabát. A hó alól virágok kukucskálnak, dugják ki a fejüket, madarak 

készülődnek a fészekrakáshoz, és csivitelésüktől egyre hangosabbak a kertek és a mezők. 

Március a meteorológiai évszakváltások szerint az első tavaszi hónap. Rómában az ősidőkben az év kezdő hónapja volt, 

megfelelően a mediterráneumban elterjedt tavaszi - napéjegyenlőségi - évkezdési szokásnak. Márciust a hadba vonulás 

időszakának is tartották. Innen a hónap elnevezése is: a harcias természetű Mars isten volt a névadó. Március régi magyar 

neve böjtmás hava, ami a húsvét előtti nagyböjt második hónapjára utal. A nagyböjt legnagyobb része általában erre a 

hónapra esik. de a hónap többi ünnepe mind a hadba vonulással, a hadi készülődéssel volt kapcsolatos. Szokás volt a Kos 

havának is nevezni márciust – a 21-i tavaszi napéjegyenlőségre, illetve az akkor kezdődő csillagászati év első hónapjára 

utalvaAz ősi Róma a tavasz-újévet március Idusán, holdtöltekor ünnepelte. A földművesek számára a március már a 

tavaszi munka kezdete. Megkezdődik a munka a szántóföldön, a gyümölcsösben, szőlőben. Az asszonyok is vetik a 

borsót, a répát, zöldséget, a palántáknak való magot, dugdossák a hagymát. A korai krumpli, bab is földbe kerül. 

Egyszóval vége a téli szobai munkának, a szövésnek, fonásnak, és a kézimunkázásnak. Ugyanakkor március a húsvéti 40 

napos nagyböjt hónapja is, ilyenkor tilos a vigalom, a lakodalom, a húsos ételek fogyasztása. „Március 21. a csillagászati 

tavaszkezdete. Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magasságában halad át az égen, sugarai merőlegesek a föld 

forgástengelyére, éppen keleten kel, és nyugaton nyugszik, a nappalok, valamint az éjszakák hossza az egész földgolyón 

egyenlő. Innen a neve „napéjegyenlőség”. (Csak az északi féltekén tavaszkezdet, földünk déli oldalán ez az ősz első 

napja.) Ettől kezdve napról napra távolodik a Nap az Egyenlítőtől a Ráktérítő felé, sugarai egyre nagyobb szöget zárnak 

be a földtengellyel, ezért az északi féltekén hosszabbodnak és melegednek a nappalok, a délin viszont rövidülnek, és jön a 

tél.”(Jankovics Marcell: jelkép kalendárium)                        

A meteorológusok Tavaszelő-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Kikelet havának nevezik, eleink 

pedig (az Avisura szerint) a Bölénytor (Fák hava) elnevezéssel illeték márciust. A hónap régi magyar (katolikus) neve 

Böjtmás hava 

Szécsi Margit: Március 

Déli szellők, fújjatok csak, 

játszatok a hajamon. 

Olvassz havat, melengető 

márciusi szép napom. 

 

Fagyos folyó megáradjon, 

vessen bimbót minden ág. 

Szebb a somfa gyenge szirma, 

mint a szürke jégvirág. 

 

Március van, március van. 

Ember s állat érzi már, 

dong a kaptár, szárnyat rezget 

százezernyi kismadár..." 

 
Adj, Isten, meleget,  

Fünek-fánok levelet!  

Nyisd ki, Isten, kiskapudat,  

Ereszd be a meleget,  

Zárd ki a hideget!  

 
Süss fel, nap, fényes nap,  

kertek alatt ludak vannak,  

megfagynak.  

Süss fel, nap, fényes nap,  

kertek alatt egy kis bárány  

majd megfagy.  

Süss ki kopasz kert alá,  

bújj be hideg föld alá,  

süss fel, süss fel,  

tavasz napocskája.  

 

Magyar népköltés  

 

 

Jeles napok márciusban 

Március első hete napjainak időjárással kapcsolatos jóslása:  Ha ez az időszak esős, havas volt, az aratás megkezdését, 

arra felkészülését eltolták egy héttel. 

Március 1.  A buzsáki hagyomány szerint ez „Bolhás Albin” napja, a tavaszi féregűző alkalmak   

   közé  tartozik. Ekkor a gazda háromszor megkerülte a házat, és azt mondta: „Harmadik   

   szomszédba menjen minden bolha!” A gazdaasszony pedig végighúzta a kötényét a szoba  

   földjén, és kiszólt az ablakon: „Ki bolha, ki bolha!” A férje pedig kívülről így válaszolt:  

   „Be március, be március!”. 
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Március 4.   Kázmér napja. Itt-ott még ma is él a hagyomány, hogy Kázmér napján - ha engedi az   

   időjárás - a méhészek kiengedik kaptáraikból a szorgalmas kis munkásaikat, erőt   

   gyűjteni. A régi babonás időkben ugyancsak ez a nap volt faluhelyen a patkányűzés   

   dátuma. Kázmér hajnalán a gazdaasszony háromszor körülszaladta a házat, és    

   mogyoróvesszővel ütögetvén a falat, riasztotta el a portán és környékén élősködő undok  

   férgeket. Fontos szerepük volt ebben a gyerekeknek, mivel versenyezniük kellett, ki tud  

   több dögöt felmutatni a nap végére. Természetesen a jutalom sem maradhatott el. A   

   legeredményesebb gyerek gyújthatta meg azt a máglyát, melyet a sok szemétből raktak az  

   udvar végében. 

Március 7.   Tamás napja. Sok más nap mellett, ez a nap is szerelemjósló. Ha a lány azt akarja tudni,  

   merről jön a vőlegénye, akkor Szent Tamás napjának éjjelén zörgesse meg a kaput, s   

   amerről vastagabb kutyaugatás hallatszik, onnan várhatja. 

Március 12.   Gergely napja. A csillagászati télutó sokszor bevált határnapja volt március 12-e,   

   a 604-ben elhunyt Nagy Szent Gergely pápa "égi születésnapjának", azaz halálának   

   emlékünnepe. Ezen a napon a kisiskolások tarka, csúcsos süvegben járták körbe a falut, 

   "Gergelyeztek". Kicsit a katonatoborzásra emlékeztetően hívogatták leendő pajtásaikat az  

   iskolába. Valamikor a Gergely-nap volt a téli szünet vége, a gyerekhad ilyenkor   

   gyülekezett újra az iskolában, és a Gergely járással összegyűjtött ajándékok elősegítették  

   az újrakezdést. Míg Balázs a diákság, addig Gergely az iskolák pártfogója volt. Ezen a   

   napon tartották a Gergely-járást, melynek eredete a középkorra tehető. Tanulásuk anyagi  

   alapjait próbálták megteremteni kéregetéssel a szegény diákok. Mivel a kötelező iskolába  

   járást csak a 19. század végén vezették be, ezt megelőzően a tanítók toborozták a   

   diákokat. Ekkor a tanévkezdés és zárás ideje a Gergely nap körüli időszakra esett. A   

   Gergely napi ünnepséget a tanítók szervezték, irányították és abban maguk is tevékenyen  

   részt vettek. Az adománykérő énekek a deákos nyelvezetet próbálták utánozni. A   

   Gergely-járás célja a 17. századtól nemcsak az adománygyűjtés volt – melyet sok esetben  

   a tanító díjlevelében rögzítettek –, hanem az iskolába való verbuválás is. A katonai   

   toborzás mintájára a szereplők különféle katonai rangot viseltek, és Szent Gergely   

   vitézeinek nevezték magukat. Néhol a püspököt is megszemélyesítették. A szokás   

   azonban az idők folyamán egyszerűsödött. Volt még a Gergelyjárókkal egy    

   úgynevezett morjó (bajazzo) is, ki képét korommal bekenvén, ruháját szalmával   

   kitömvén egy karikással a kezében, a többi gyermek előtt futkosott és pattogott, s   

   különféle pajzánságot elkövetett. A morjó szájába, amennyire emlékezem, következő   

   vers volt adva: Miért bámulsz reám, vén vasorrú bába. Nem láttál még embert angyali formába? 

   Távozz  ez ártatlan seregtől messzire, Mert másként jót húzok hátad közepire.” 

 

1. Szent Gergely doktornak, híres tanitónknak 

az ő napján, régi szokás szerint menjünk Isten szerint 

Iskolánkba! 

 

2. Lám, a madarak is hadd szaporodjanak majd eljőnek, 

a szép kikeletkor sok szép énekszóval zengedeznek. 

3. Mert ilyetén helyben, mint gyümölcsös kertben 

a fia fák, nevelkednek ifjak, gyermekek, jó fiak Isten 

által. 

 

4. Ily helyben királyok, urfiak, császárok tanittatnak, a 

szegény árvák is, elhagyott fiak is oktattatnak. 

5. Ti is ezenképpen jertek el nagy szépen 

iskolánkba, hol velünk legyetek 

és szép részt vegyetek tudományban! 

 

http://1.bp.blogspot.com/-QFvqhc0Amqg/T1BP-4vtzUI/AAAAAAAACzw/h0Z1pV4DDpQ/s1600/gergely_jaras_2011+044.jpg
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Március 15.   Nemzeti ünnep. Az ezen a napon gyújtott ünnepi tűz, a „szabadsági tűz”. Régi szokások  

   szerint e nap estéjén néhányan összejöttek, szomszédok az udvaron és körülülve   

   Kossuth nótákat énekeltek és idézgették az 1848 – 49-es eseményeket. 

     “ Felszállott a páva, vármegye házára…” 

 ”Piros, fehér zöld, ez a magyar föld!” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Sarkady Sándor: Fel! 

Itt az óra,itt az óra! 

Aki vitéz, fel a lóra! 

Rajta vagyok, rajta máris- 

vitéz volt a nagyapám is.

„Egyszer volt, hol nem volt, egészen pontosan 1848-ban történt, éppen ezen a napon, március 15-én, és nem az 

óperenciás tengeren túl, hanem Budapesten. 

Akkoriban itt Magyarországon a pöffeszkedő osztrák császár uralkodott. Ő volt akkor az országunk kiránya, aki 

igazságtalan törvényeivel sanyargatta a népet. 

A magyarok már nagyon nehezen viselték a terheket, és úgy döntöttek, szembeszállnak a nagy osztrák császárral. Petőfi 

Sándor daliás költő legény a barátaival elmentek a Nemzeti Múzeumhoz, ahol Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dalt. 

 

"Talpra magyar, hí a haza! 

Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk vagy szabadok? 

Ez a kérdés, válasszatok! – 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk!" 

 

Ének: Megütik a dobot 

Város közepibe. 

Felteszik a zászlót 

Torony tetejire. 

  

Sok magyar legénynek 

Most el kell indulni; 

Sok magyar menyecskét 

Özvegyen kell hagyni. 

  

A szép szabadságért, 

Szép magyar hazáért, 

Háromszínű zászló 

Oltalmazásáért.

 

Hatalmas ujjongással fogadták a versét, és amikor Jókai Mór felolvasta a 12 pontot, mindenki egyetértett, hogy el kell 

vinniük az osztrákoknak.  

Ám a császár nem adta magát ilyen könnyen! Ismét becsapták a magyarokat. Míg Petőfi és barátai elhitték, hogy 

sikerrel jártak, az osztrák császár seregeket gyűjtött a környező népekből, és néhány nappal később a katonáival 

megtámadta a magyarokat. Akkor Kossuth Lajos szavára összegyűlt a magyar sereg és felvették a harcot az osztrák 

császár ellen. Sok dicsőséges csata után azonban a császár külföldi segítséggel leverte a magyar seregeket. A magyarság 

életében még is az egyik legszentebb szabadságharcunkat vívtuk ekkor, és ezért soha nem szabad elfelejteni az ebben 

résztvevők hősiességét!” 
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Harangoznak a toronyba,  megy a király a templomba. 

Arany csákó a fejében,  Magyarország a szivében. 

 

A rókának nincs nadrágja,  mert a posztó igen drága. 

Ha a posztó olcsóbb volna,  a rókán is nadrág volna. 

 

Gyertek, menjünk vendégségbe,  három hétig tart egyvégbe. 

Vigyünk el egy rosta vizet,  a nagyharang majd megfizet. 

 

Kiment a ház az ablakon,   utána ment a vénassony. 

Zsuppot kötött a hátára,úgy ballagott a vásárra.  

Huszárcsákó papírból, március 15-re  

     
 

A/4-es méretben nyomtassuk ki. Igazából 54 cm széles karton kellene hozzá. A súlytás 3 csík aranyszínű kreppapír 

összefonfa, de a sárga is tökéletes, sőt az is, ha festjük rá, mindenkinek ízlése szerint.  

A kokárda a praktika segítségével készült, de igazából nem egy bonyolult dolog. 3 db, változó szélességű, kb 40-50 cm 

hosszú kreppapírcsíkot ráncolunk össze és a közepüknél összeragasztjuk őket, megtámogatva a hátuknál egy koronggal. 

Inkább szélesebbek legyenek a csíkok, mert utólag csinosíthatunk rajta ollóval, ha nagyra sikerülne mégis. Aztán 

felragasszuk a csákóra, de lehet helyette magyar címert is. 

 

 

A tavaszi hadjárat huszár-,  és katonadalai: 

 1848. évben 

 A csitári hegyek alatt 

 A gőzösnek kattog a kereke   

 A huszár katona  

 A jó lovas katonának  

 A kaszárnya előtt 

 A pápai sorozóra süt a nap  

 A szegedi vasútállomáson  

 Akkor szép a huszár  

 Arról alól kéken beborult az ég 

 Beváltam huszárnak 

  Csend van a faluban 

 Csillagok, csillagok  

 Dombon van a kolozsvári kaszárnya  

 Édesanyám akkor kezdett siratni 

 Édesanyám, hol van az az édes tej  

 Elkészült már Nyék alatt a vasút  

 Erdély körül van kerítve 

 Esik az esö, ázik a heveder 

 Esik esö karikára 

 Esik esö,  de nem ázok 

 Este van már, csillag van az égen 

 Ez a vonat, ha elindul, had´menjen 

 Ezernyolcszáznegyvennyolcba, el kell menni  

  Fábián Pista   

 Fekete gözösnek 

 Fel, fel vitézek a csatára (Petöfi) 

 Felszántom a császár udvarát  

 Fütyöl a masina  

 Gábor Áron 

 Garibaldi csárdás kis kalapja 

 Gólyamadár odafönn a magas égen  

  Gyertek magyar fiúk  

 Ha kimegyek a doberdóí harctérre 

 Hej anyám, anyám, kedves édesanyám 

 Huszárgyerek, huszárgyerek 

 Huszárosra vágatom 

 Húzd rá cigány  

 Jaj, de szépen esik az eső 

 Jászkunsági gyerek vagyok 

 Jól van dolga 

 Kapum előtt 

 Kaszárnya, kaszárnya 

 Kecskemét is kiállítja  

 Keresik a nem lelik a 

 Kiskunságban verbuválnak 

 Kispelylovam megérdemli a zabot 

 Kossuth Lajos azt üzente 

 Kossuth Lajos Debrecenböl elindul 

 Kossuth Lajos nem tud menni a bálba 

 Kossuth Lajos táborában  

 Kossuth-nóta 

 Lassan forg sej-hja a gözkocsi kereke 

 Le-, le-, letörött a diófa teteje 

 Magyarország az én hazám 

 Megállj német / Huszár vagyok én  

http://4.bp.blogspot.com/-RdlVNcuEQDU/TXt7cSP91UI/AAAAAAAABQU/uwtWJ4YuKIE/s1600/002.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-DhANZhrBh6M/TXt7cIXTfII/AAAAAAAABQM/yqxm1f10uTE/s1600/002.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0_iE86fLPGc/TXt7b0yRtQI/AAAAAAAABQE/DLmDkjs_1qA/s1600/003.JPG
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22685
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22691
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22681
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22687
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22690
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22683
http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13565/lassan_forog_sej_haj_dombon_van_a_kolozsvari_kaszarnya
http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13564/fabian_pista_huszarosra_vagatom_a_hajamat
http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13569/gyertek_magyar_fiuk1
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22697
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22686
http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13568/kaszarnya_kaszarnya2
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22689
http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13576/kossuth_lajos_taboraban_kossuth_lajos_debrecenbol_elindult
http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13575/kossuth_nota2
http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13573/le_le_letorott_a_diofa_teteje
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22699
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22692
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 Megfújják a trombitát 

 Mennek a katonák 

 Most jövök a kolozsvári fegyházból   

 Most jövök Gyuláról  

 Most nyílik a szelíd rózsa bimbója   

 Most szép lenni katonának 

 Nem magamtól álltam be katonának 

 Nem messze van ide babám tanyája 

 Nem messze van ide Kalocsa 

 Nincsen a világnak még olyan csodája    

 Nyílnak, nyílnak a mezei virágok 

 Sárga a csikó  

 Sírt az anyám   

 Söprik a pápai utcát 

 Süvegemen nemzeti szín rózsa 

 Szállj el madár 

 Százados úr sej, haj  

 Százados úr seje haj 

 Százados úr, ha felül a lovára   

 Széles az utca  

 Szép a huszár 

 Szépen szól az ezred trombitája  

 Te vagy a legény Tyukodi pajtás 

 Ütik a rézdobot  

  Vadkörtefa fehéret virágzik  

 Vágják az erdei utat  

 Van nekem egy lovam 

 Várad felől… 

 Vörös bársony süvegem 

      A kokárda 

A kokárda francia eredetű, nemzetközi szó. A coq szóból származik, amely kakast jelent, így a cocardepontos jelentése: 

kakastaréj. Átvitt értelemben utalhat arra is, hogy valaki korlátolt gondolkozású, gőgös, rátarti. 

Lehet bármilyen kerek, sapkára, ruhára helyezett jelvény, harci repülőgépen felségjelzés. Nálunk fodros szélű, nemzeti  

színű, kör alakú szalagcsokor vagy jelvény. Viselése úgy helyes, ha a piros, a fehér és a zöld színek közül a zöld  

kívül, és a piros belül van. A kokárdaviselés a 18. században terjedt el, kezdetben sapkára tűzött jelvényként hordták. Az 

egyszínű szalagok viselőjük pártállását, és általában a fennálló hatalommal szembeni tiltakozását hirdették. A trikolor 

kokárdát a nagy  

francia forradalom idején a francia hadsereg katonái kezdték használni. Polgári körökben egyik nemzetnél sem olyan 

fontos jelvény, mint a magyaroknál. 

 

Mit jelent a piros-fehér-zöld szín a magyar zászlón? A piros jelentése az erő, a fehér a hűség,a zöld a remény. 

A középkorban a magyar királyi lobogón már szerepelt ez a három szín, piros és fehér sávok, és egy zöld dombon álló 

kettős kereszt volt látható rajta. 

 

A 18. században Mária Terézia rendelte el, hogy ebből a három színből  állítsák össze a törzszászlókat. 

A mai változat a reformkorban alakult ki, és az 1848-as forradalom idején terjedt el. 

           
 

http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13571/most_jovok_a_kolozsvari_fegyhazbol_varad_felol
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22682
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22694
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22684
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22688
http://folkradio.hu/radio/album/felvetel/13567/szazados_ur_ha_felul_a_lovara_csend_van_a_faluban
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22695
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=22698
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Március 17.  Arimathiai József  emléknapja.  Arimathiai Józsefnek, aki Wagner híres operájában a Grál- 

   misztérium hőse. Ő előkelő zsidó tanácsúr volt, Jézus titkos követője, aki később a keresztre  

   feszítés után, Jézus méltó eltemetéséről gondoskodott. A grál szó eredetileg széles tálat jelentett. 

   A legenda szerint ez a tál étellel, itallal és minden egyéb szükséges dologgal ellátja híveit. Az  

   utolsó vacsorán Jézus erről a tálról vendégelte meg tanítványait, majd József ebben fogta fel a  

   kereszten függő megváltó vérét. Jézus feltámadása után az angyalok ég és föld között tartották  

   az ereklyét, majd a templomos lovagok - más néven Grál-lovagok - őrizték a Megváltás hegyén. 

   A legenda szerint voltaképpen egyetlen darab jáspisból készült, és csupa varázslatos   

   tulajdonsággal rendelkezik: látása örök ifjúságot ad, a főnix megfiatalodik, ha megfürdik benne. 

Március 18 – 19 – 21.  Sándor, József, Benedek. A legismertebb időjárási regula szerint: "Sándor, József,   

   Benedek, zsákban hozzák a meleget". Az Alföldön Sándor névünnepét március 18-át   

   tartották alkalmasnak a fehérbab vetésére. A Dél-Alföldön sokfelé Sándor napján   

   hajtották ki először a nyájat a juhászok. 

   A legtöbb népszokás József naphoz kötődik: Szent József a famunkások védőszentje,   

   sok vidéken ezen a napon hajtották ki a jószágot először a legelőre, de véglegesen majd   

   csak György napon. A hagyomány szerint a madarak ezen a napon szólalnak meg   

   először, mert "Szent József kiosztotta nekik a sípot". A méhészek is ekkor engedik ki a   

   méhrajokat. A méheket igen szűzies életet élő állatoknak tartották, ezért készítették a   

   gyertyát - Jézus jelképét - viaszból és nem faggyúból. 

 Ezen a napon várták a messzi útról visszatérő gólyákat is, és ha  

    piszkos volt a tolluk, abból bő termésre, a fehér tisztaságukból pedig szűk esztendőre  

    következtettek. Bár a  népi tapasztalás azt sugallta, hogy József után már kalapáccsal  

    sem lehet a füvet visszaverni a földbe, a nap derűje, borúja, vagy a szele az elkövetkező  

    negyven nap időjárását is megmutatta. Alföldi hiedelem szerint, ha szivárvány jelenik  

    meg József -napon az égen, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros jó   

    bortermést ígér. Észak- Magyarországon a József-napi rossz idő sok halottat jövendöl  

    arra az évre. Szeged  környékén uralkodott az a hiedelem, ha József napján megdördül  

    az ég, Péter-Pálkor jég  veri el a határt, viszont jó bortermés várható. József napján  

    kezdenek énekelni a madarak,  mert Szent József kiosztja nekik a sípokat. Sok helyen  

    ekkor hajtják ki először a marhákat a legelőre, ekkor engedik ki a méheket. Ezen a 

napon ültetik a fokhagymát, a krumplit és a kaprot. 

Sándor napja ma vagyon, átbillegtem a fagyon. 

Ha jegy garast annátok, tudom mennem bánnátok. 

Ha mehhaltok jaó jártok, rám marad a vagyontok. 

Szivemből kivánom!  (Istvánffy 1911: 299) 

Március 19.   József napja. A bukovinai magyarok körében ez a nap ünnep volt, a tavasz első   

   napjának ünnepe, munkatilalommal. Szlavóniában úgy tartották, hogy József-napkor   

   mindenkinek meg kell fürdenie és tiszta fehérneműt vennie. Dunaszerdahelyen József   

   napja az iparosok ünnepe volt. Céhes zászlóikkal vonultak a templomba. A hagyomány   

   szerint a madarak megszólalnak ezen a napon, mert „Szent József kiosztotta nekik a   

   sipot” (Marczell 1985: 40).     

   Időjárás- és termésjóslás is fűződik József napjához, sőt haláljóslás. Az Alföldön úgy   

   vélik, ha szivárvány látható, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros sáv bő   

   bortermést ígér. Az Ipoly menti falvakban a József-napi rossz idő sok halottat jelent   

   abban az esztendőben. A Mura-vidéken úgy mondják: „amilyen az idő József-napkor,   

   olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor” (Penavin 1983: 115).Göcsejben József-napkor hajtották ki 

   először a marhákat a legelőre. Másutt általában  Szent György-nap volt a hagyományosan  

   megszabott ideje. József-nap a méhek kieresztésének is megszabott ideje. Algyőn a gazda a  

   következő szavak kíséretében eresztette ki a méheket: „Atya, Fiú, Szentlélök Isten nevibe  

   induljatok, rakodjatok, mindön mézet behordjatok!” (Bálint S. 1980b: 256). Medvesalján azt tartották,  

   hogy József-napkor kell elkezdeni a szántást, mert akkor jó termés várható. József-nap is a  

   kedvelt névünnepek közé tartozik. A Drávaszögben az  ünnepelteket a pincéjükben keresik fel,  

        és ott folyik a névnapozás. A József-napi köszöntők közül egy rövid változatot idézünk Várdarócról: 
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József a neved napján a boroskancsót érd el, 

Amig a halál a torkodra nem térdel!  (Penavin 1988: 72) 

 

   Ezen a napon érkeznek a fecskék, s ilyenkor mondogatták a gyerekek: „Fecskét látok,   

   szeplőt hányok!” Az Ipoly menti falvakban úgy emlékeznek, hogy József-naptól már   

   mezítláb jártak a gyerekek. 

Március 20.  Klaudia napja. Mindenesetre 20-án, Klaudia napján a Nap az égi egyenlítőn delel, és ez jelenti  

   az északi féltekén a tavasz hivatalos, csillagászati kezdetét, a tavaszi napéjegyenlőséget, aminek 

   következtében Benedek pontosan felezi a nappalt az éjszakával. Régebben a Göcsejiek Szent  

   Benedek apát ünnepnapján hagymát és zsírt szenteltek. Hiedelmük szerint az ekkor vetett  

   fokhagyma szép és nagy gerezdű lesz, amellyel azután számos betegséget lehetett gyógyítani.  

   Ugyanilyen gyógyír volt az e napon vetett vöröshagyma főzete is, amellyel a tífuszos beteg  

   testét mosogatták, hogy a fájdalmait enyhítsék. Olykor-olykor a pásztorok a hagyományos  

   mondókát is csúfondárosan átköltötték: "Benedek, zsákban hozza a hideget". Egyébként a  

   Benedek-napi időjárásból jósoltak is: "ha dörög Benedek, akkor 40 napi szárazságra   

   számíthatsz". 

A Kos, a természetes újév kezdete 

Az asztrológus kalendáriuma szerint március 21-től április 22-ig a Nap a Kos jegyében jár és "midőn a Nap a Kosban 

van, a föld megnyílik, a gyökerek erőt vesznek, a fák bimbóznak és zöldülnek, a források és folyóvizek kiáradnak, az 

emberek örvendeznek, az állatokban megbővül a vér és a nedvesség, a madarak énekelnek, bízván a szántó embernek 

szántásában, a jövendő időnek földi munkájában és az esztendő bő termésében" - olvashatjuk az ős-öreg csíziók 

könyvében. A régi könyvek, igazodva a valamikori római naptárakhoz, erre az időszakra teszik a természetes újév 

kezdetét. Van is ebben valami, hiszen mintha minden új arcot öltene körülöttünk és a tavasz megújító ereje érződik 

mindenünnen. 

Március 21.  Benedek napján a század eleji göcseji adatok szerint zsírt és fokhagymát szenteltek,   

   melynek azután gyógyító erőt tulajdonítottak. Szeged környékén a Benedek-napon   

   duggatott hagymát Bertalan napján (aug. 24.) szedték fel, utána a háztetőre rakták, ahol   

   hét nap érte a napsugár és hat éjszaka a harmat. Ennek a benedeki hagymának a    

   főzetével a tífuszos betegek fejét és hasát mosogatták (Bálint S. 1980b: 257).    

   Rábagyarmaton a marhák felfúvódásának gyógyítására tartották alkalmasnak a Benedek  

   napján vetett  hagymát. Időjárásjóslásra is van adat: a bukovinai székelyek úgy vélték,  

   ha ezen a napon dörög az ég, akkor száraz lesz a nyár. A Bács megyei Topolyán a   

   három jeles nap együttes megfigyeléséből vontak le következtetéseket: ha ezekben a   

   napokban kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor hosszú,   

   lucskos őszre lehet számítani. Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. A bencés rendet  

   alapító Szent Benedek  ünnepe. Egyes vidékeken fokhagymát szenteltek ezen a napon,   

   amelynek aztán csodatévő, betegségűző erőt tulajdonítottak. 

Sándor, József, Benedek, 

Vártunk rátok eleget, 

Sok volt már a télből, 

Hóból, hideg szélből - 

Hozzatok meleget, 

Zöldellő rügyeket, 

Madár dala szálljon, 

Lepke táncot járjon, 

Süssél nap, fényes nap, 

Hozz meleget mindennap! 

/Drégely László/ 

   

Sándor, József, Benedek 

hozza már a meleget. 

Mindhármukon hátizsák 

Jönnek hegyen-völgyön át. 

Elöl Sándor billeg-ballag, 

a nyomában József baktat. 

Hátul szuszog Benedek ... 

Cipelik a meleget: 

Sándor viszi a mezőre, 

József viszi az erdőbe. 

A megmaradt meleget 

tóba szórja Benedek. 

/Osvát Erzsébet: Három cimbora/ 

Meleghozónk Sanyika, 

alattad szél-paripa. 

Délre füstöl a pipád, 

fordítsd meg a paripád! 

, 

Nagyon vártunk Józsika, van-e 

nálad jó ima? 

Kérünk téged Józsefünk, 

mormolj imát érettünk! 

 

Ide figyelj Benedek, 

tudd meg, fáztunk eleget! 

Zsákban hozd a meleget, 

s meghúzzuk a füledet! 

 

Sándor, József, Benedek, 

köszöntünk mi tikteket! 

Nálatok a teli zsák, 

nyissátok ki már...! NahátSzuhanics 

Albert – Meleghozók 
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Március 22.  Beáta napján, március 22-én pedig azok az asszonyok is felhagytak a fonással, szövéssel, akik  

   Gertrúd ünnepén ezt a rossz idő miatt elmulasztották. 

  Teljesen új keletű, ám jellegénél fogva is említésre méltó dátum március 23-a, amely 1960 óta a 

  meteorológusok nemzetközi világnapja. Annál is inkább jeles nap ez, mert tapasztalhatjuk, hogy a 

  tudományos módszerekkel dolgozó szakemberek sem vetik el az évszázados megfigyeléseket, sőt 

  igyekeznek hozzájárulni a "népi prognózisok" helyes értelmezéséhez.   

Március 24.   Gábor napja. A tavasz negyedik napja. Ekkor a kertekben megélénkül az élet. A   

   káposztaültetést e napon végezték.  Vetni kell a káposztát és a káposzta-féléket, de   

   vigyázni kell, ha távolabbi földre esik a vető, úgy nézze, hogy ne találkozzék útközben   

   kakassal, mert majd repce nő a káposzta helyett. Halak jegyéből a Kos csillagképbe   

   átváltott március utolsó harmada még inkább a rügyfakasztó kikeletre összpontosította a  

   falusiak figyelmét. Erre emlékeztet 24-én Gábriel, a három arkangyal egyike, vagyis   

   Gábor napja, amely a káposztaültetés hagyományos kezdete. A naphoz fűződő hajdani   

   szokások közé persze némi babonás hiedelem is keveredett, mert egyes helyeken a   

   távolabbi kertekbe igyekvő háziasszonyok arra törekedtek, hogy útközben ne    

   találkozzanak kakassal, mert különben a földbe tett káposztamag csak gizgazos termést   

   hozna. Gábriel héber jelentése: "az Isten embere", egyik fő szereplője az angyali   

   üdvözletnek, mert hiszen ő vitte a hírt Máriának, hogy születendő gyermeke az emberiség  

   megváltója lesz. Az e napon szedett harmatot beledagasztották a kenyérbe, beletették a   

   kovászba. 

Március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus Szentlélektől való fogantatásának napja. Egyike az 

   év legjelentősebb Mária-ünnepeinek. Az évszázados megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség  

   szerint ezen a napon indul meg igazán a mezők növényeinek növekedése, ekkor érdemes  

   gyümölcsfát oltani, szemezni.  Régi hagyomány szerint e napon kell oltani, szemezni a fákat. A  

   Skolasztika névünnepén (február 10-én) levágott és a pincében tartott oltóágak felhasználására  

   ekkor került sor, és a gyümölcsfákat a reggeli mise után kezdték beoltani. A Göcsejiek úgy  

   tartották, hogy az  e napon beoltott fát nem szabad kivágni, mert vér folyna belőle. A délvidéken 

   ilyenkor a békákat is megfigyelték hajdanán: ha megszólaltak, abból még 40 napi hideg időre  

   következtettek. Okkal nevezik e napot fecskehívogatónak, mert ekkor már a déli szél   

   hazafelé tereli ereszeink lakóit.  E nap alkalmas a fák oltására, szemzésére. Gyimesben úgy hitték, 

   ha ezen a napon rossz idő van, akkor rossz tavasz várható.  A hiedelem szerint ezt az oltott fát  

   nem szabad letörni, mert abból vér folyik, de levágni sem lehet, mert aki ezt megteszi, megvakul. 

   Fecskehajtónak napnak is nevezik, mert a jó idő ekkorra hazahajtja a vándormadarakat.  

           (forrás:kossuthsuli.lapunk.hu) 

                                       

                      
Növények beoltása   Gyümölcsoltó Boldogasszony   Szent Benedek 

 

 

 

http://www.szoboszlokepeskonyve.hu/honapok/2.php
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       H ú s v é t i  ü n n e p k ö r   

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe: Krisztus feltámadása.  

325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni 

vasárnapra tette. Mivel ez az időpont évről-évre változó, a Húsvét ún. mozgó ünnep. Az ünnepet megelőző 40 nap a 

nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének emlékére,a felkészülés, a lelki és testi megtisztulás ideje. 

Ekkor ér véget a 40 napig tartó böjt. Az egyházi év mozgó ünnepeinek a központja. Ezt a napot előzi meg hét héttel a 

farsang vasárnapja, és követi 50 nap múlva a pünkösd.  Megünneplésének időpontja a 8. sz. óta vált általánossá: a tavaszi 

napéjegyenlőség (márc.21.) után következő holdtöltét követő vasárnap, azaz március 22. - április 25. között.  

 

A nagyhét a magyar népszokások tükrében 

A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól, húsvét vasárnapig tartó idö a nagyhét. 

Virágvasárnap 

 

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét előtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük. Jézus 

szamárháton érkezett a városba, a nép virágokat, pálmaágakat hintett lába elé, így dicsőítette. Általánosan elterjedt 

szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a hívek között. ( Virágvasárnap elnevezése a római 

egyházban Dominicca palmarum 'pálma vasárnap', ezért mediterrán vidékeken ilyenkor pálmaágat vagy olajágat 

szentelnek. A pálmaszentelés szokása már a VII. században elterjedt volt Itáliában.) A megszentelt barkának gyógyító, 

rontásűző szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, azt tartva, hogy elűzi a férgeket. 

 

     
Kisze, kisze villő, Gyűjjön rád a himlő, 

Kivisszük a betegséget,Behozzuk az egészséget... 

 

Virágvasárnaphoz két jellegzetes leányszokás kapcsolódott, 

A kisze többnyire menyecskének öltöztetett szalmabáb. A kiszejárást a bábu elkészítése, ruhájának összeszedése előzte 

meg. A lányok énekszóval vitték végig a falun, majd a falu végén vízbe vetették vagy elégették. A bábu a különböző 

magyarázatok szerint a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője lehetett.  A villőzés fő kelléke a különböző nagyságú 

villőág, melyet felszalagoztak, esetleg kifújt tojásokkal díszítettek. Ahol a két szokás, a kisze kivitele és a villő 

behozatala összekötődött, önként adódik a feltételezés, hogy a tél kivitelét, illetve a tavasz behozatalát jelképezik. A 

húsvéti ünnepkörben, így virágvasárnap is szokás volt, hogy a lányok – esetleg a legényekkel együtt – a tavasz 

behozatalának jelképeként zöld ágakkal, énekszóval vonultak végig a falu utcáin. 

 

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske Nyitva van az aranykapu, hadd bújjak be rajta. 

(Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat. Hadd vegyem be váradat, váradat. 

Szita, szita, péntek, szerelem csütörtök,Zab szerda.") 

Rajta, rajta, leszakadt a pajta, bent maradt a macska. 

 

Utolsó vacsora 

A főpapok, akik rossz szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek, hogy tanítványai körében elfogják, s az 

áruláshoz megnyerték Júdást. Az utolsó vacsorát Jézus tanítványai körében költötte el. Kenyeret nyújtott 

tanítványainak, és ezt mondta: "Vegyétek, ez az én testem", és bort, mondván: "Igyátok, mert ez az én vérem."  

TEST + VÉR = TESTVÉR 

A Getsemáné kert 

A vacsora után Jézus tanítványaival a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. A tanítványok 

azonban elaludtak, nem virrasztottak mesterükkel. Itt a Getsemáné kertben árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét a 

katonáknak, akik elhurcolták. 

 

Jézus kereszthalála  



 

1
0 

Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fia, istenkáromlással vádolták, a nemrég még éljenző tömeg gyalázkodott, 

Péter pedig, aki leghűségesebb tanítványa volt megtagadta, hogy ismeri. A katonák a római helytartó Poncius Pilátus 

elé hurcolták, aki a népre bízta Jézus bűnösségének megítélését. A tömeg Jézust bűnösnek ítélte, Pilátus pedig 

megmosta kezeit, ezzel jelezve, hogy Jézus halála nem az ő kezéhez tapad. A foglyot töviskoszorúval megkoronázták 

és így gúnyolták,: "Íme a zsidók királya!" Ezután a kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre, ahol 

megfeszítették.Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítő kárpit megrepedt, a föld megnyílt. A sziklasírhoz, 

ahová temették, őröket állítottak a főpapok, hogy el ne lopják a testet, hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik 

napon elhagyja Jézus a sírját. Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja is, finom kenetekkel a sírhoz mentek, mely 

nagy földindulás közepette föltárult, megjelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott.  

Nagycsütörtök  

Elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust. Szokás volt 

ilyenkor kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás 

a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember 

lábát. Szintén liturgikus eredetű szokás a pilátusverés vagy égetés. A templomban a gyerekek égtelen zajt csaptak 

(verték a padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképező szalmabábut égettek. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a 

virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.  Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is 

nevezték, mivel ezen a napon zöld növényekből készült ételeket főztek (sóska, spenót...), a bő termés reményében. 

Nagypénteken 

E napon halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A 

templomokban az oltárakat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passiojátékok, élőképes felvonulások 

világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a Pápa közreműködésével elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) 

stációit.Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti életben. Tiltották az állattartással, földműveléssel 

kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé válik), nem mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), 

nem fontak.  A víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus erőt tulajdonítottak. Nagypénteken 

napfelkelte előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet 

aranyvíznek nevezték. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni, és le is fürösztötték őket, hogy ne legyenek 

betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfiak a templom előtt gyülekeznek, csoportosan 

mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel űzték el az ártó erőket a földekről. 

Nagyszombat 

Véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve 

tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg. Az új tűz gyújtása a 

remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet szombat estéjén.  

 tűzszentelés           zöldágjárás 

 

Húsvét vasárnapja                                      Jézuskeresés, zöldágjárás 

A kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a VIII. század körül vált általánossá, bár 

már a III. századból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap megünneplésére utalnak. Ezen a napon a reggeli 

mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női munkákat tiltó nap 

volt, nem szabadott seperni, főzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon. A húsvéti szertartásokhoz 

kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, ezután 

mágikus erőt tulajdonítottak neki.  

 

A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját a 

gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó termés reményében. A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották, 

vagy a földekre vitték a jó termés reményében. Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor sorban 

felkeresték a falubéli kereszteket. A Zöldágjárás szép szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását ünneplő 

énekes játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj, 
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bújj zöld ág...). Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is 

a feltámadás szimbóluma. Húsvétvasárnap és hétfőn már ismét lehetett táncolni, bálokat rendezni. 

Húsvét hétfő  

A magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz 

megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel 

locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből locsolták le a lányokat, sőt egyes 

vidékeken a patakban megfürösztötték őket, sajnos ha hideg volt húsvétkor bizony betegség is származhatott ebből. A 

„vízbevető" hétfőként is emlegetett húsvéthétfőn a legények a lányokat a kúthoz cipelték és ott nyakon öntötték őket. 

A legények locsolkodását a lányok díszített (hímes, írott, piros) tojásokkal köszönték meg. Egyes vidékeken a tojás 

mellé bort, pálinkát, süteményt is kínáltak a locsolkodóknak.  A locsolás, az ősi termékenységvarázslás és 

megtisztulás jelképe. A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. Jellegzetes szokása ennek a napnak 

a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok és fiúk ) közötti barátság megpecsételéséről szól. A 

lányok komatálat készítenek, és elküldik egymásnak. A kosárban lévő tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a 

lányok örök barátságot kötnek, s ettôl kezdve komának szólítják egymást.  Erdély bizonyos vidékein a fiúk a 

kiszemelt lány (amelyik a legjobban tetszik nekik) kapujára nyírfaágat tűznek, másnap pedig csapatostul kérnek 

bebocsáttatást, és kíméletelenül megöntözik vödörből a választottjukat.  

A lányok a locsolóknak festett (piros vagy hímes) tojást adtak cserébe. A tojásfestésnek komoly hagyományai vannak 

Magyarországon. Természetesen az asszonyok, lányok dolga volt, vidéken a házaknál természetes anyagokkal 

festették a tojásokat, például hagyma héjával, zöld dió főzetével. A tojás írásának, azaz a cirkalmas minták 

készítésének legegyszerűbb módja az, ha a mintát viasszal készítik el, majd a tojást festékbe mártják. Így a mintát a 

viasz miatt nem fogja be a festék. Vannak olyan tájegységek, ahol kezdetben csak a köszöntő mondás volt divatban, a 

locsolkodás szokását csak a XX. században vették át (bukovinai székelyek).  

Dunántúlon a locsolkodással egyenértékű szokás volt a vesszőzés. Sibának nevezték a vékony általában 

fűzfavesszőből font korbácsot, mellyel a legények megcsapkodták a lányokat. A vesszőre a lányok szalagot kötöttek és 

a fiúkat borral vendégelték meg. Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a húsvétot követő vasárnap. A római 

katolikusoknál a húsvéti ünnepkör zárónapja. Jellegzetes szokása ennek a napnak a komálás vagy mátkálás. A szokás a 

lányok (ritkábban lányok és fiúk ) közötti barátság megpecsételéséről szól. Komatálat küldtek egymásnak 

gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel. 

                 

Locsolóversek: 

Nézz fel az égre,  

Csodás szép a világ,  

Nézz ki az ablakon,  

Minden csupa virág,  

Megöntözlek téged az ég harmatával,  

Hogy teljen a tarisznyám sok piros tojással. 

Húsvét hétfő reggelén meglocsollak, szépleány,  

Ugyanúgy az elején, mint ahogy a hátulján. 

Azt hitted, hogy húsvét napján szárazon maradsz ?  

Megöntözlek, kis virágszál, akárhogy szaladsz  

Rózsaviz van üvegemben, jaj, de illatos,  

Nem is hideg, nem is csipős, ne félj, aranyos ! 

Ha akarod, hát fussuk e szobát körül,  

Tudom, hogy a kicsi szived örül. 

Örül, mint a friss harmatnak nyiló rózsaszál.  

Hát az a sok piros tojás vajon kire vár ? 

Látom , éppen kis kosárkád azzal van tele.  

Jaj, de szépek ! Hányat kapok, enyém lesz fele ? 

Csilingelnek a báránykák, a kis nyuszi vár,  

Piros tojást osztogat egy kedves kisleány. 

Friss tavaszi réten fordultam-kerültem,  

Csillogó harmattal csordultig töltöttem.  

El is jöttem véle nyíló rózsaszálhoz,  

Tavaszi napfényben tündöklő virághoz.  

Megöntözöm szépen, mindig friss maradjon,  

Akire rátekint, annak illatozzon. 

 

Itt a húsvét, eljött végre, A szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, Illatos víz illik rájok. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, Hervadt virág lesz már 

holnap.Ne fuss el hát, szép virágom, Locsolásért csók 

jár, három! 

Húsvétkedd A visszalocsolás napja volt. A 19. sz. végén még élt: „A keddi nap aztán a lányoké és asszonyoké, s ekkor 

nekik áll jogukban a kölcsönt visszaadni, úgy, a hogy tehetik és ahogy tetszik.”  

Áldozócsütörtök  

A húsvét utáni 40. nap, Jézus mennybe menetelének napja. A megelőző három nap – a keresztjáró napok – alatt az 



 

1
2 

egyház körmeneteket tartott a templom körül, a környékén lévő keresztekhez. Középkori eredetű szokás. Makón 1954-

ig pap kíséretével az első nap a Kálváriához mentek, a második nap a temetőkápolnához, a harmadik napon a Szent 

János kápolnához. Ezeken a helyeken szentmisét mutattak be.  Mások a körmenetek sorrendjére az alábbiak szerint 

emlékeztek: „Vótak azok a körösztjáró napok, áldozó előtt való három nap. Akkor az első nap möntek a Szent János 

kápolnához, akkor második nap a Kálváriáhun, harmadik nap a temetőbe. Ez így vót. Aztán mindig kérték a 

jóteremtőt, hogy áldja meg a búzáját, áldja meg a többi veteményét, de tartsa mög hozzá a többi jószágokat is. És ezér 

[…] az imába mindön bele vót foglalva úgy, hogy a nép, mint az általa tartott jószág.” A  pap könyörgésén kívül a 

hívők külön, önállóan is imádkoztak. Hajdani dologtiltó nap jellegére utal az a hiedelem, amely szerint, aki 

áldozócsütörtökön varr, annak a kezén kelések lesznek. Ezen a napon volt a harmadikos katolikusok fiúk-lányok első 

áldozása, s a reformátusok konfirmálása. Az ünnep jellege és jelentősége sokat változott, különösen a 

rendszerváltoztatás előtti évtizedekben. „Az áldozócsütörtök a reformátusoknál ünnep inkább, az úrnapja meg a 

katolikusoknál. Áldozócsütörtökön volt valamikor régebben a konfirma vizsga. Akkor konfirmáltunk, reformátusok. 

Addigra tanultuk be a konfirmáláshon ami köllött, és áldozócsütörtökön volt a konfirmavizsga. Akkor délután vót egy 

kis uzsonna a gyereköknek, és akkor pünkösd első napján vettük föl az úrvacsorát először. Akkor még úgy vót, hogy a 

család is ott vót mind, apraja-nagyja. Nemcsak azér, mer ünnepély vót, mer akkor konfirmáltunk, hanem az úrvacsorát 

akkor még az egész család fölvette. De mostmár ez teljesen kiment a divatbul. Mondjam azt, hogy ha konfirmálnak is, 

mer az én lányom is konfirmált még akkor, demán az unokák csak mög löttek körösztölve, de mán nem möntek el 

konfirmálni. Ezt hozta a helyzet.”  

A nagyböjt és a tradicionális húsvéti ételek 

A böjt az érzéki élvezetek, különösen a táplálkozás korlátozását vagy az azokról egy időre való teljes lemondást 

jelenti, eredetileg vallási fogalom. Böjt idején „belülről” táplálkozunk: az önkéntes megvonáskor az energiát nem a 

felvett élelmiszerekből, hanem testünk táplálékraktárából nyerjük.  A böjt valamennyi vallásban megtalálható: régen a 

perzsák, az egyiptomiak, a görögök vagy akár az indiánok egyaránt ismerték a lelki elmélyüléshez vezető utat, a keleti 

jógatanítás is a leghatásosabb szellemi tisztítókúraként tartja számon a böjtöt. Az élvezetekről való lemondás nemcsak 

az evést, hanem az alkoholfogyasztást, sőt a szexuális életet és a tisztálkodást is érintheti (pl. iszlám). 

Keresztény böjt 

A keresztények két fő böjti időszaka a karácsony előtti advent négy hete és a húsvét előtti negyven nap, ebből a 

második a szigorúbb. A nagyböjt (az adventtel ellentétben) mozgó időszak, húsvét időpontját a IV. században 

határozták meg: a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő első vasárnap. A negyvennapos böjt (a 

Szentírásban a negyvenes szám szent) a középkorban rendkívül szigorú volt, szerdán, pénteken és szombaton csak 

kenyeret és sót fogyasztottak, napjában egyszer, a jóllakás és a húsevés pedig a többi napokon sem volt megengedett. 

A katolikus egyházban a II. Vatikáni Zsinat (1962−65) óta már csak a hamvazószerdát, a nagypénteket és a nagyböjti 

időszak péntekjeit veszik szigorúan (napi háromszor étkezés, egyszer jóllakás, hústól való tartózkodás), a protestáns 

egyházak híveikre bízzák az önmegtartóztatást. Régen a nagypéntek előtti napon, népies nevén zöldcsütörtökön is 

böjtöltek (jellegzetes étel volt a spenót rántott zsemlével).  A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánatot, az áldozathozatalt 

és a megtisztulást szolgálja. Magyarországon ebben az időszakban nem főztek, sütöttek állati eredetű zsírral; a 

nagyböjt kezdete előtt mindent a kamrába tettek, amit negyven napig nem fognak használni (zsíros edényeket, 

szalonnát stb.). 

 Mindennap csak kétszer ettek: ebédre levest, böjtös pitét, vacsorára olajos káposztát, savanyú paprikát, diót és mézet.. 

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, majd  általánossá vált 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.  A hagyományos böjti étrendben helyet 

kapott még sokféle főzelék, aszalt gyümölcs, tojás- és halétel. Böjti időszak alatt tilos volt lakodalmat, mulatságokat 

tartani. A nagyböjt a Húsvétot megelőző 40 napos időszak (szintén negyven napig tart a Ramadan, a muzulmánok 

böjtje) hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig terjed. Hamvazószerda elnevezése egyházi szokásra utal, a múlt évi 

megszentelt barkát elégetik, hamuját a pap megszenteli, s keresztet rajzol vele a hívek homlokára, annak bizonyságára, 

hogy a halandók porból lettek, s porrá lesznek.  

 

A hamvazkodásnak egészségmegőrző szerepet tulajdonítottak. Ezen a napon elsikálták a zsíros edényeket, mert zsírt a 

következő 40 napban nem ettek.  Böjt idején tilos volt a bál, a mulatság, de a lakodalom is. Általános volt az a szokás 
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is, hogy a lányok ilyentájt fekete vagy sötétebb, dísztelenebb, egyszerűbb ruhákat hordtak. A nagyböjt végeztével a 

templomban megszentelt ételek kerültek terítékre. Magyarországon tradicionális húsvéti eledel a főtt, füstölt sonka, 

kemény tojással és tormával. Sok helyütt az ünnepi ételhez nem kenyeret hanem kalácsot esznek. A kalács húsvétkor 

süteménynek is kedvelt, töltött mákos, diós változatban is készítik.  

Medvehagymás-sajtos rúd 

Hozzávalók: 1 csomag leveles tészta, 2-3 ek. Tejföl (20-30%-os), 5-6 levél medvehagyma, só, ırölt bors, sajt 

Elkészítés: A leveles tésztát vékonyra kinyújtjuk. A tejfölt ízlés szerint sózzuk, megszórjuk őrölt borssal és jól 

összekeverjük. A medvehagymát alaposan megmossuk, lecsepegtetjük, majd apróra felvágjuk.(a leveleket papírtörlıvel 

letörölni, hogy ne legyenek nedvesek) A vékonyra nyújtott leveles tészta egyik felét megkenjük az ízesített tejföllel, 

majd ízlés szerint megszórjuk az apróra felvágott medvehagymával. A tészta másik felét ráhajtjuk, hogy teljesen 

befedje a tölteléket. Ezután ízlés szerinti rudakra felvágjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, és ráhelyezzük a töltött 

rudakat, majd mindegyik tetejét megszórjuk reszelt sajttal.Előmelegített forró sütőbe tesszük, majd pár perc alatt szép 

pirosra, ropogósra sütjük. (receptek.laptopkonyha.hu) 

Cibereleves: 1 dl tejföl, 1 dl tej, 4-5 gerezd fokhagyma, fél citrom, 1 evőkanál liszt .Elkészítés: Tegyél fel kb. 1,5 liter 

vizet főni, add hozzá a vágott vagy zúzott fokhagymát, forrald fel. Habard be az egy evőkanál liszttel elkevert tejjel és 

tejföllel, fél citrom levével ízesítsd savanykásra, majd kis lángon melegítsd át. Pirított kenyérkockákkal tálald! 

A húsvét szimbólumai 

A tojás ősi termékenység szimbólum, szinte minden népnél fellelhető. A születés, a teremtés, a megújhodás jelképe. A 

kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. A tojás szimbolikáját még a baromfitartással nem foglalkozó északi 

népeknél is felleljük, ők a madarak tojásait gyűjtötték az erdőn. Magyarország területén már az avarkori sírokban is 

találtak díszített tojásokat. A bukovinai székelyek a nagyhéten felállított jelképes Krisztus-sírba is tesznek díszes 

tojást. A tojás nem más, mint Jézus feltámadása által hirdetett élet szimbóluma. A piros pedig a mártírok vérét, a 

Napot valamint a szerelmet is jelképezi. Az archaikus időkben gyökerező nézetek szerint a tojás a kozmoszt jelképezi, 

és a teremtésmítoszok jó része is világunk keletkezését is mint tojásból történő születést írja le. Számos nép és 

történelmi időszak mitológiájában fellelhető az a történet, mikor az anyaistennő madáralakban megtojja a világtojást, 

majd abból kikelti a Napot, Holdat, csillagokat. Székelyeknél ismert az a monda, hogy Tündér Ilona az első húsvét 

alakalmával madár képében tojta a Napot és a Holdat. 

 Képen: a világtojás             
 Számos teremtésmítoszban a világtojásból ered. A világtojás mondája a legtöbb nép hitvilágában felbukkan. Bár kicsi 

és törékeny, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezi. 

 Az inkák szerint az emberiséget három tojásból alkotta meg a teremtő isten. 

 Az egyiptomiaknál Ra, a Napisten született tojásból. De ez még nem minden! A Nap tiszteleteként a kínaiak már 5000 

évvel ezelőtt a tojást pirosra festették. Az egyiptomiaknál volt egy Istennö, akinek a neve lefordítva Ös – tojást jelent. 

Akkoriban neki köszönték meg az emberek az életerőt. 

A bennu az egyiptomi mitológia legendás madara lángok között kel életre, és minden 500 évben egyszer fészket épít 

egy obeliszk tetején, ahol lerakja tojását. Mikor a tojás héja repedezni kezd, a bennut felemésztik a lángok, de aztán 

újjászületve kel ki a tojásból.  Kínában a teremtő sötét, tojás alakú káoszában élt. Tizennyolcezer év múltán a tojás két 

részre oszlott. A tiszta és világos rész lett az ég, a nehéz és tisztátalan pedig a föld. Ennek a kettősségnek lenyomata a 

Jin-Yang szimbólum  

 A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet-Európában maradt fenn a XXI. századig. 

Eredetileg egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a 

börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a feliratos tojások. A díszítést viasszal "írták" a héjra, melyet festés után 

lekapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a keresztény jelképek valamelyike. A minták ismerői tojásfestéssel 

foglalkozó asszonyok voltak, akiktől a lányok megvásárolták azokat. Magyarországon a festett, díszített tojás 
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ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített tojások festésének formái, a minták 

elrendezése tájegységenként változott. A nálunk leggyakrabban használt minták geometrikusak. A tojást hosszanti 

vonalakkal két, majd négy mezőre osztották. A hosszanti vonalak számának növelésével 16 mezős osztás is van, de igen 

ritkán. Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem háromszögletű mezők alkotják a geometrikus 

vagy virágdíszítés kereteit. Néha az osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények lehetnek: tulipános, fenyőágas, 

rózsás, almás, stb. A díszített tojás neve hímes tojás, s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik. 

. A barkaág a másik alapvető húsvéti szimbólum Magyarországon, melyet a templomban is megszenteltetnek. Ennek 

eredete a virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. A mediterrán országokban ilyenkor pálmaágat vagy olajágat 

szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az emberek a béke jelképét, pálmaágat 

tartottak a kezükben. Magyarországon  a barka vette át ennek szerepét. Északi országokban, ahol a barka sem nyílik ki 

Húsvétra, valamilyen éppen rügyező ágat vagy száraz virágokat visznek a templomba virágvasárnapon.  

A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az utóbbi időben jelentősen csökkent, de ábrázolásokon, 

képeslapokon még mindig sűrűn találkozni vele.  A jelkép eredete bibliai.  Jézus kereszthalála is az áldozatot hordozza 

magában, hiszen halála által váltotta meg az emberiséget (Agnus Dei- Isten báránya).  A fehér bárány az ártatlanság, a 

kiszolgáltatottság, a jámborság és a jóság jelképe, míg a fekete bárány az eltévelyedett, rossz útra tért, kiközösítettet 

szimbolizálja. Az égi bárány a magyar népmesék, és népballadák egyik gyakori jelképe. Ilyen bárány a Mátyás király 

és az igazmondó juhász népmese aranyszőrű báránya, vagy Márton Szép Ilona balladájának báránya, mely 

azonosságot a mutat Benedek Elek gyűjtötte Júlia szép leány székely népballada égi bárányával 

. "Azon növelkedik Egy fejér bárányka. Jobb oldalán vala Cifra fényes napfén. Bal oldalán vala Cifra fényes holdfény. 

A homlokán vala Cifra fényes csillag  S a fejibe vala Nyolcvan mise gyertya"  (Márton Szép Ilona) 

"Azon ereszkedék fodor fejér bárány. A napot, s a hódat szarva között hozván;  A fényös csillagot a homlokán hozta. 

Két szép arany perec aj! a két szarvába, Aj, a két oldalán két szép égő gyertya; Mennyi szőre-szála annyi csillag 

rajta." Júlia szép leány)  

 

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak a polgárosodással, a XIX. század folyamán honosodott 

meg. Eredete igen érdekes, a húsvéti Holdban egy nyúl képét vélték felfedezni, azonkívül a nyúl maga is 

termékenység szimbólummá lett, rendkívüli szaporasága okán. A Nyúl csillagkép a fölötte elhelyezkedő Orionnal 

hozható kapcsolatba. Olyan nyulat ábrázol, amely épp a vadász lába alatt ugrik el a Nagy Kutya elől.  

Az ókorban, amikor a Nyúl (Lepus) nevet kapta, tavasszal haladt el e csillagkép felett a Nap.  

Alakja a mitológia világában gyakran kapcsolódik a Föld anya alakjához, a teremtő és megtermékenyítő vízhez, vagyis 

mindahhoz, aminek köze van a termékenységhez, szaporasághoz, bizonyos vonatkozásban az újjászületéshez.  

Több kultúra hozza kapcsolatba a Holddal, sőt vannak kultúrák, ahol a Holdat egyenesen nyúlnak tekintik. A Kínaiak 

szerint a holdon egy fehér nyúl él, és életelixírt keverget, de a holdon élő nyúl ismert a prekolumbián Amerikában is. 

Artemisz (Dianna) vadász és holdistennő, és az egyiptomi Thot állata, de Ozirisszal is kapcsolatban áll, mint a ciklikus 

újjászületés jelképe. Megjelenik Hermész, Aphrodité (Vénusz), Hekaté, és Budha legendáiban.  

Ismert történet, hogy a böjtölésben legyengült Budhát egy önként a tűzbe ugró és ott megsülő nyúl önmagával táplálta. 

E történet nyomán tekintik a budhisták a nyulat az önfeláldozás jelképének.  

Míg a vadászó Artemisz állata a mezei nyúl, a szerelem istennők állata az üregi nyúl. Ennek megfelelően a pogány 

mágiák során a szerelmi, vagy termékenységi varázslás eszköze az üregi, vagy házinyúl, míg a vadász mágiák a mezei 

nyúlhoz köthetők. Így válik érthetővé, hogy miért az üregi nyúlból tenyésztett házi nyúl lett a húsvéti nyuszi. Féktelen 

természete, szaporasága miatt az ószövetségben már negatív szereppel bír, és a tisztátalan állatok közé sorolják. A 

Jézussal együtt ábrázolt nyúl, a védtelen, az ördögnek kiszolgáltatott tévelygő keresztényt szimbolizálja, aki 

Krisztushoz menekül. Szintén német hatásra terjed napjainkban az a szokás, hogy a Március 24.: Vetni kell a káposztát 

és a káposzta-féléket,  de vigyázni kell, ha távolabbi földre esik a vető, úgy nézze, hogy ne találkozzék útközben 

kakassal, mert majd repce nő a káposzta helyett. 

A húsvéti gyertya: Az élet győzelmének a szimbóluma a halál felett. A fénye az élet jelének számít. A húsvéti 

gyertyát a megszentelt húsvéti tűzből gyujtják meg és viszik be a sötét templomba. Azután egymásután gyújtja meg a 

közösség gyertyáikat a lángból. A halál sötétsége a feltámadás által az  élet fényére változik. Ezt a szokást már az Ó – 

Jeruzsálemben is celebrálták. A gyertya az 50 napos húsvéti idöben egészen Pünkösdig, sírbatételnél és a 

feltámadásnál ég, világít. Az Alfa és az Omega betűk, a Kezdet és a Vég jelképe, a fehér viasz pedig a reményé. 

A húsvéti Tűz: Kezdetektől fogva a tűz valami istenies dolognak számított.. A húsvéti tűz gyökere a germánoktól 

ered, akik, Tavasztűznek nevezték. Így üdvözölték a Napot, a tél feletti győzeleme illetve a természet felébredéseként. 

Krisztus feltámadása általi fényességet szimbolizálja a keresztényeknek. Már a XV. századtól ünnepeljük ezt a 
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hagyományt. 

Húsvéti sonka és tojás: Húsvétvasárnap reggelén a hívők fehér kendőbe egy tányért kötnek, melyre sonkát, főtt 

tojást, kalácsot és tormát helyeznek. A mise végeztével a pap megszenteli a csomagot, majd hazatérve az ünnepi 

asztalnál minden családtag kap egy kis szeletet a templomot járt ételből. Népesebb családoknál előfordul, hogy 

hártyavékony szeletekre kell a tojást vágni, és az igazán hagyománytisztelők nem sajnálják a fáradságot, hogy a 

távollevő családtagnak is elküldjék a részét. 

Búza: A húsvéti fészekben található, zöld búzahajtásokba helyezett piros tojás jelképezi a feltámadott Jézust. A 

búzaszem feláldozza addigi formáját ahhoz, hogy a hajtás kizöldülhessen. Mérete ugyan nem nagy, de a csírájában 

lévő erő igen, ez jelképezheti a bennünk lévő csírát is. 

Csibe: a tojásból előbújó új élet szimbóluma, a megújulás jelképe. A képeslapipar gyakran kosárban ülve – hiszen a 

kotlós tyúk kosáron ülve költött –, s nemegyszer több tojással körülvéve ábrázolja. Ezek utalhatnak a még ki nem kelt 

„tojástestvérekre”, vagy csak mint további húsvéti jelképek vannak jelen. Gyakori a levelezőlapokon a tojásra festett 

madár, nagyobb csirke vagy a kotlóst és csibéit együtt ábrázoló életkép. 

Kereplő: szinte mindenki hallotta már a mondatot: „A harangok Rómába mentek”. Valóban, húsvétkor nem 

hallhatunk harangszót, ahogy csend volt akkor is, amikor Jézus védelmében szólhatott volna valaki, de senki nem tette 

meg. A csend ezt jelképezi; a szenvedés idején kereplővel helyettesítették a harangok csengését, ezért látni olykor 

húsvéti képeslapokon csendéletek részeként kereplőt. 

Virágok: a tavaszi kerti virágok és virágzó ágak egymagukban is tavaszi-húsvéti jelképként hatnak, és igen gyakran 

társulnak a már eddig említett ünnepi jelképekhez, díszítve a húsvéti csendéleteket, erősítve és gazdagítva velük a 

tavaszünnepi jelképvilágot. A tipikus húsvéti kompozíció alapdarabja a barka, az aranyág, hagymás növényként a 

húsvét- vagy feltámadásvirágként is ismert nárcisz, a jácint, a tulipán, a fürtös gyöngyike. Utóbbiak összeültetése egy 

kerek vagy hosszúkás virágos tálba a természet nyiladozását, újjáéledését jelképezi. 

Húsvéti szentelmények 

Ételek : "Nagyszombaton este van a feltámadási mise. Ezen a misén szentelnek tüzet, vizet, és eledelt. Mindenki 

viszen szenteltetni kalácsot, báránhúst, disznyósonkát, piros tojást, és bort." (Antalné T Mária: A Gyimesek... 461)  

Számtalan hiedelem fűződik húsvét vasárnapján szentelt ételekhez is, amelyeket a nagyszombati körmenetre is 

magukkal vittek. Mint sok szentelményt, ezek maradékait is mágikus tárgyként használták.  A szentelt sonka csontját 

kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat teremjen. A Székelyföldön a húsvéti étel morzsáját is megőrizték, s nyáron a 

verebek kártevése ellen kereszt alakjában meghintették vele a gabonaföldeket, miközben ezt mondták: „távozzatok 

innen kártékony madarak”. Az Ipoly mentén egy-egy szentelt tojást – hasonlóan a karácsonyi almához – ketten ettek 

meg, hogy ha eltévednek, jusson eszükbe, kivel ették a húsvéti tojást.  

 

Víz : Nagyszombathoz kapcsolódik a vízszentelés szokása is: a víz Krisztus halála és feltámadása révén keletkező új 

élet szimbóluma. A templomi vízszentelés mellett nagyszombat reggel a hívők számára is szenteltek vizet, melyet 

hazavittek, és egész évben szentelményként használtak emberek és állatok gyógyítására,gonosz elűzésére, rituális 

mosakodásra, viharok távol tartására.  

 

Tűz : A mise után a megszentelt tűz maradékából néhány széndarabkát vittek haza, melyet különbözõ módon 

használtak föl. Volt aki kivitte a kertbe, s ott dugta el, hogy jó legyen a termés. Némely gazda a búzavetés közé szórta, 

az üszök ellen.  A megszentelt tűzön gyújtott gyertyával haza vitték a szent tüzet, és ezzel gyújtották újra a 

nagypénteken kioltott tüzeket. Egyes vidékeken a tüzek újragyújtását acéllal végezték, mint az őseink. 

Barka : A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. A nagymise alkalmával megszentelt barkaágat 

hazaviszik, szentelménynek tekintik, és védő szerepet tulajdonítanak neki, betegségek, égiháborúk ellen használják. A 

szentelt barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak régen. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta 

a házat a bajoktól, gyógyszerként lenyelve pedig elmulasztotta a torokfájást. 

Búza : A húsvéti fészekben található, zöld búzahajtásokba - melyeket búzaszenteléskor szedtek, és különböző 

praktikákra használtak - helyezett piros tojás jelképezi a feltámadottat. A búzaszem feláldozza addigi formáját ahhoz, 

hogy a hajtás kizöldülhessen. Mérete ugyan nem nagy, de a csírájában lévő erő igen, ez jelképezheti a bennünk lévő 

csírát is. (Forrás: jelesnapok.oszk.hu, Balassa, Ortutai: Magyar néprajz, Jankovics: Jelkép kalendárium,Hoppál, Jankovics, Nagy, 

Szemadám: Jelképtár, Benedek Elek: Székely népballadák, Antalné T Mária: A Gyimesek völgyében élő csángó magyarok 

hitvilága,Magyar Katolikus Lexikon) 

Feltámadás és mennybemetel       Újszövetségi Szentírás 

http://www.adorans.hu/node/231
http://www.adorans.hu/%C3%9Ajsz%C3%B6vets%C3%A9gi%20Szent%C3%ADr%C3%A1s
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Az üres sír 

Abban mind a négy evangélium megegyezik, hogy az ünnep elmúltával, a hét első napján, kora hajnalban asszonyok 

mentek Jézus sírjához. A cél megfogalmazásában azonban már eltérően nyilatkoznak az evangéliumok: Máté és János 

szerint csupán kegyeletből menek oda, Márk és Lukács szerint pedig azért, hogy megkenék Jézus testét. (Mt 18,1; Mk 16,1; 

Lk 24,1; Jn 20,1) 

A Márk-evangélium - a legrégibb szöveg - a továbbiakat a következőképpen foglalja össze: mikor az asszonyok a 

sírhoz értek, meglepődve tapasztalták, hogy a kő el van hengerítve a sír bejáratától. Mikor beléptek a sírboltba, nem 

találták ott Jézus testét. Megpillantottak viszont egy fehérruhás ifjút, aki közölte velük, hogy Jézus, akit keresnek, 

feltámadott. Az ifjú felszólítota őket, hogy a hírt vigyék meg a tanítványoknak. Ők azonban annyira megrémültek, 

hogy elemenkültek a sírtól és senkinek semmit nem mertek elmondani. (Mk 16,1-8) 

Máté úgy tudja, hogy mikor az asszonyok a sírhoz értek, nagy földindulás támadt, miközben egy angyal leszállt az 

égből, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete fénes volt, ruhája pedig olyan volt, mint a hó. Az őrök ennek láttán, 

félelmükben halálra rémültek. Az angyal itt is felszólította az asszonyokat, hogy vigyék meg a feltámadás hírét az 

apostoloknak. (Mt 28,1-10) 

Lukácsnál két ifjút találnak asz asszonyok a sírnál, akik ugyanazt az utasítást adják, mint Máté angyala. (Lk 24,1-12) 

Míg azonban Márk szerint elhallgatták azt, amit látak, Máté és Lukács szerint teljesítették a parancsot és megvitték a 

feltámadás hírét a tanítványoknak. 

- Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ebben az időben a nők szavára nem sokat adtak. 

Jánosnál Mária Magdolna egyedül ment a sírhoz s amikor észrevette, hogy a követ elmozdították, elfutott Péterhez és a 

szeretett tanítványhoz azzal a hírrel, hogy Jézust ellopták és nem tudni hová vitték. (Jn 20,1-3) 

Máté elbeszélésében a tanítványokhoz siető asszonyok az úton találkoztak Jézussal. Leborultak előtte, átkarolták 

lábait. Jézus azt üzente a tanítványoknak, hogy térjenek vissza Gelileába, ott viszontláthatják őt. Lukácsnál a 

tanítványok nem hittek az asszonyoknak, csak Péter futott a sírhoz, amelyben csak az ottmaradt lepleket találta. 

Jánosnál Péter és egy másik tanítvány futva igyekezett a sírhoz. Meglátván az üres sírt, megértették az Írást, amely 

szerint Jézusnak fel kellett támadnia. 

Máté arról is beszámol, hogy a sír mellé kirendelt őrök közül néhányan jelentették a főpapoknak a történteket. Ezek 

tanácsot tartottak, aztán sok pénzt adtak a katonáknak és meghayták nekik, hogy mindenkinek azt mondják: éjnek 

idején, amíg ők aludtak, eljöttek Jézus tanítványai és ellopták a holttestet. A katonák elfogadták a pénzt és úgy tettek, 

ahogy kioktatták őket. (Mt 28-11-15) 

Az ellentmondásos híradásokból nyilvánvaló, hogy azoknak a lényegét kell tekinteni, a feltámdáshit szökségszerű 

következményét. Ha ui. Jézus a hit szerint feltámadt, akkor sírjának is üresnek kellett lennie. 

Jézus megjelenései és távozása 

Az evangéliumok nemcsak az "üres sír" elbeszélésével, hanem Jézus különböző megjelenéseinek a leírásával is a 

feltámadás hitét akarják elmélyíteni, motiválni. Az üres sír ui. egymagában még nem vezet szükségképpen  

feltámdáshoz. (A testét pl. el is lophatták, vagy az ideiglenes sírhelyből végleges temetkezőhelyére vihették.) Ezért ha 

tanúskodni kartak Jézus feltámadásáról, fel kellett sorolniok azokat a személyeket, akik találkozta vele és 

szemléletesen kellett előadni ezeket a találkozásokat. 

Az evangéliumok a feltámadás és a mennybemenetel között Jézusnak nyolc mejelenését beszélik el. (Pál levei még 

további két mennybemenetel előtti megjelenésről adnakhírt és arról, hogy a mennybemenetel után Jézus megjelent 

magának Pálnak is.) Az elbeszélések sokszor lényeges pontokon is eltérnek egymástól, de nem egyeznek meg a 

jelenések helyére és sorrendjére vonatkozóan sem.  

Az evangéliumok szerint Jézus megjelent a sírtól távozó asszonyoknak, Mária Magdolnának, aki előbb a kertésznek 

vélte, az Emmauszba tartó tanítványoknak, Péternek, az apostoloknak Tamás nélkül, az összes tanítványnak zárt ajtók 

mögött, az összes tanítványnak a mennybemenetelkor, öt apostolnak és két tanítványnak Tibériás tavánál (azaz a 

Genezáreti-tónál).Az Emmauszba tartó tanítványokhoz még a feltámadás napján csatlakozott Jézus, de azok nem 

ismerték föl, csak este, amikor asztalhoz ültek és megtörte nekik a kenyeret. (Lk 24,13-35) Tamás nem volt az 

apostolokkal, amikor először megjelent nekik és nem is hitte elbeszélésüket. "Hacsak nem látom kezén a szegek 

nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem" - mondta. 
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Mikor Jézus nyolc nap  múlva ismét megjelent tanítványainak, akik közt a hitetlen Tamás is ott volt, Tamáshoz fordult 

és felszólította, hogy nézze meg kezét és nyúljon az oldalába. Tamás erre fölkiáltott: "Én uram és Istenem!" Jézus csak 

ennyit mondott: "Hittél mert láttál. Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek." (Jn 20-19-31) Az elbeszélés 

szándéka nyilvánvaló: a föltámadás hitére sarkallja azokat, akik csa a keresztény igehirdetésből értesültek az 

eseményekről. A jános-evangélium kifejezetten is megfogalmazza a jelenések leírásának célját: "Ezeket azonban 

följegyeztem, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten fia, s hogy a hit álta életetek legyen bene." (Jn 20,31) 

A megjelenések másik csoportjáról szóló elbeszélések már nem a feltámadás hitét akarják feléleszteni, hanem az 

őskeresztény misszió képét, az egyházá szerveződő és világhódító útra induló kereszténységet akarják bemutatni. E 

misszióra az evangéliumok szrint maga a feltámdt Jézus adott megbizatást: "Menjetek el az egész világra, és 

hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, 

elkárhozik." (Mk 16,16) A szerveződő egyházban a pásztori hatalom Péteré, aki ugyan háromszor megtagadta Jézust, 

de afeltámadás után háromszor ki is jelentetee, hogy szereti őt, éspedig jobban, mint a töbeik. Jézus ezért meghagyta 

neki: "Legeltesd juhaimat!" (Jn 21-15,17) 

Jézus feltámadása után negyen napig tartózkodott a földön. A negyvenedik napon megjelent Jeruzsálemben, ahova az 

apostolok visszatértek. Kiadta a missziós parancsot, majd meghagyta tanítványainak, hogy maradjanak együtt 

Jeruzsálemben, mígnem elküldi nekik a Szentlelket maga helyett. Aztán kivezette őket az Olajfák hegyére és aszemük 

láttára fölemelkedett az égbe. A tanítványok mindaddig merően nézték a távozó Jézust, míg egy felhő el nem fedte őt 

tekintetük elől. (Mk 16,19-20; Lk 24,50-53; Csel. 1,4-11) 

Márciusban születtek 

  

1817. 3. 2. Arany János magyar költő, műfordító, az MTA tagja, akadémiai főtitkár 

 

1326. 3. 5. I. (Nagy) Lajos magyar király. 

1224. 3. 5. Árpád-házi Szent Kinga, IV. Béla király lánya, Lengyelország és Litvánia 

védőszentje. 

1854. 3. 6. Károly Iréneusz József premontrei szerzetes, fizikus, a rádiótechnika egyik úttörője. 

1942. 3.10. Kosztolányi György orvos, gyermekgyógyász, az MTA rendes tagja. 

1893. 3.11. Szondi Lipót pszichiáter, a sorsanalízis és a Szondi-teszt megalkotója 

 

1910. 3.14. László Gyula történész, régész 

1901. 3.14. gróf Esterházy János, a felvidéki magyarság, mártírhalált szenvedett politikusa. 

1794. 3.14. Bem József lengyel és magyar honvéd altábornagy, az 1848–49-es szh. hős 

tábornoka. 

1910. 3.16. Gerevich Aladár magyar olimpiai bajnok vívó 

1832. 3.19. Vámbéry Ármin magyar nyelvtudós, utazó, a Magyar Földrajzi Társaság egyik 

alapítója 

1887. 3.20. Kassák Lajos magyar költő, író, műfordító, képzőművész 

1684. 3.24. Bél Mátyás, enciklopédikus tudású író, lelkész, Magyarország történetírója 

 

1881. 3.25. Bartók Béla zeneszerző, népzenekutató 

1926. 3.26. Kallós Zoltán magyar néprajzkutató, népdalgyűjtő. 

1676. 3.27. II. Rákóczi Ferenc, a szabadságharc vezetője, Mo. vezérlő fejedelme, erdélyi 

fejedelem 

1784. 3.27. Kőrösi Csoma Sándor utazó, nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója 

1592. 3.28. Comenius (Jan Amos Komenský) cseh pedagógus és író, „a nemzetek tanítója”. 

1892. 3.29. Mindszenty József bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek 
 

 

Népi megfigyelések 
 

-         Ha böjtmás hava száraz, Szent György hava nedves. Vagyis, ha márciusban nem esik az eső, majd áprilisban fog. 

-         Amilyen az idő március 10-én, olyan a további negyven napé. 

-         Ha március ködös az év esős lesz. 

-         Ha Franciska napja (március 9.) napos, napos lesz az egész hónap, ha esős, hát esős. 

-         Sándor, József, Benedek zsákban hoznak meleget. 

-         Ha Benedek napján (március 21.) dörög az ég, akkor negyvennapi szárazság következik. 

-         Ha Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (március 25.) megszólalnak a békák, negyven napig hideg lesz. 

-         Fú és havaz, úgy lesz tavasz-ha márciusban ugrándoznak, táncra perdülnek a bárányok, áprilisban újra akolba . 

    Rekednek 

-         Ttavaszbúza ravaszbúza. 

-         Ha dörög Benedek, akkor 40 napi szárazságra számíthatsz. 
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Mit jövendöl a 100 éves naptár?

Amilyen időjárás van március 9. körül, olyan marad egész hónapban. Ha január meleg volt, március hideg. Száraz 

március szép májust jövendöl. Éjnapegyenkori szélvészek termékeny esztendőre mutatnak. Ha a harangok messze 

hallatszanak, nagy eső következik. Sűrű köd égiháborút hoz. 

  Az illusztráció azt mutatja, hogy mely csillagjegyben mely testtáj alkalmas az érvágásra. 

Márciust a régi kalendáriumokban böjtmás havának is nevezték, és a csíziók könyve szerint az okos gazda az alábbi jó 

tanáccsal látja el az olvasót: "Én szőlőt metszek, gyümölcsfát tisztítom, Földet az ekével igen forgatom, E hóban semmi 

vérem nem bocsátom, Gőzfürdő igen használ, tudom." Az idézethez annyi magyarázat talán szükséges, hogy hajdan az 

érvágást sok betegség gyógyítására használták az orvosok, felcserek, de még a borbélymesterek is. Úgy látszik, a 

márciust erre a kúrára alkalmatlannak tartották.A csíziók könyve egy más helyen az aktuális tudnivalókat sorolja fel: 

"Böjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne végy hozzád, édes italt igyál, és édes étkeket egyél. Egyél mustárt 

és tormát ecettel, a fürdő hasznos, ruhát vess a borba, amelyet iszol. Ha e hónapban mennydörgést hallasz, szeles és bő 

időt jelent. Amennyi köd van márciusban, annyi zápor lesz az esztendőben. A böjtmás hóban született gyermek serény és 

minden dologban gyors lesz, istenfélő, nagy igazságszerető, jámbor életű, minden rendbeli dolgaiban fölötte okos és 

kedves az emberek között." 

Márc. Népszokás:   Időjelző, emlékeztető  

 HAMVAZÓSZERDA Húshagyó kedd után.  

Hagyomány:  Húsvét előtti hetedik vasárnap utáni 

szerda. Középkorban Dorottyát követő nap. 

Népszokás:  Farsangi időszak vége. Első böjti és 

bűnbánati nap. Húsvétig vígalmi és lakodalmi 

tilalom. Zárt, takarító-rendrakó nap. 

Intelem:  

Aki vétkes, ezt tegye! Szórjon hamut fejére! 

Álljon színre, vallja bűnét! Lássa be a tévelygését! 

Aki sértett – engeszteljen! Aki kárt tett – jóvátegye! 

Regula:Készüljél böjtidőre! Húst, zsírt és bort – 

tegyed félre!Házad, kerted takarítsad, ruhát, ágyat 

kitisztítsad!Farsang piszkát összegyűjtsed, hulladékát 

elégessed!Edényt zsírtól jól kifőzzed, majd 

szennyedet lefürödjed! Napjában csak egyszer 

étkezz! Napnyugtával, hogy ne vétkezz! Italozást 

meg ne engedd! Duhajkodást így kerüljed! 

Böjtkezdő: Cibere bán, kiszi ura! Böjti idő szurkálója! 

 Húshagyótól uralkodik, Kiszehajtás idejéig. 

Konc vajdáját kiszorítja, húsos étkét mind 

megtiltja. Túrót, tikmonyt nem engedi, 

dorbézolást berekeszti.Aki éhes, egyen levest, 

növevényből kiszelevest.Bab és borsó, húst 

pótolja; zsírt és vajat, olaj adja. 

Aki szomjas, igyon vizet, növevényből kifőtt 

levet,Vagy feles bort megvizezve, mint a 

papok, úgy vedelve. 

 

 BÖJT ELŐ VASÁRNAP Vajhagyó vasárnap 

Csonkavasárnap  

Hagyomány: Húsvét előtti 6. vasárnap. 

Hamvazószerdát követő vasárnap. Középkorban 

Dorottya utáni vasárnap.  

 

 

Népszokás: Legényavatás, tűzkarikázás (mint Húsvét, 

Szent-Iván, Kisfarsang és Karácsony előtt).Ünnepi 

készülődő, otthoni zárt nap. 

Sajbózás: Sajbó, sajba, tűzkarika, lánggal égő 

fakarika! Legény dobja, felajánlja, ‘mit nyársán süt, 

felkínálja. Leány látván, elfogadja, kalácsával 

meghálálja. 

   

Beavatás: Aki legény akar lenni, dolgosnak kell annak 

lenni. Terelésben, lovaglásban, szántásban és aratásban. 

Aki legény akar lenni, embernek kell annak lenni. 

Okosságban, becsületben, bátorságban és erőben. Aki 

legény akar lenni, elmésnek kell annak tenni. 

Maskarában, csínytevésben, sérelmeknek tűrésében. 

Aki legény akar lenni, áldomást is kell fizetni. 

Legénybíró, hogy fogadja, legénybanda befogadja. 

Akit, imígy beavattak, annak legény címet adtak. 

Viseletre, kocsmázásra, mentésre és mulatságra. Akit, 

mihelyt befogadtak, azon módon okítottak. Bor erejét 

‘hogy élvezze, szépasszonyt is megismerje. ‘Kit 

legénynek jóváhagytak, háztűznéző jogot kaptak. 

Farsangolni, locsolkodni, pajzánkodni, udvarolni. ‘Kit 

legénynek felemeltek, épkézlábnak tekintettek.  

Alkalmasnak katonának, hites férjnek, jó apának 

 BÖJT MÁSOD VASÁRNAP Guzsalyvasárnap 

Hagyomány:  Húsvét előtti 5. vasárnap. 

Középkorban Dorottya utáni 2. vasárnap. 

Népszokás:  Hamvazószerdát követő 2. vasárnap. 

Asszonyok vendégeskedése.Női pletyka és dolognap. 

Regula: Szövés-fonást siettessed, 

Kelmés munkát félretegyed. 

 Asszony – vessen, palántázzon, 

Ha jó esik – dugványozzon. 
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 BÖJT HARMAD VASÁRNAP  Neveletlen vasárnap 

  Böjtszerda 

Hagyomány:  Húsvét előtti 4. vasárnap.  

Népszokás:  Hamvazószerdát követő 3. vasárnap. 

Böjtidőszak közepe. Legények bátorság- és erő-

próbája. Mészárosok dolognapja. Húz beszerző 

dolognap. 

Bikafuttatás:  Böjtközépnek ős szokása, készülődés 

húsfogásra.Némely bikát kiválasztják, virágozzák, 

aranyozzák.Kibocsátják, megugrasztják, megkergetik, 

jól meghajtják.És, ha legény nem foghatta, gulyahelyét 

megváltotta.Ha megfogták, ünnepelik, jóval tartják, 

kényeztetik. Lészen húsvét húsadója, áldozatnak 

híradója. 

 BÖJTKÖZÉP VASÁRNAP Guzsalyütő 

 Rózsavasárnap Csíkvasárnap  

Hagyomány:  Húsvét előtti 3. vasárnap. 

Középkorban Dorottya utáni 4. vasárnap. 

Népszokás:  Hamvazószerdát követő 4. vasárnap. 

Fonás és szövés időszakának vége. Száraztészta-

készítő dolognap. 

Regula: Szövés-fonást bevégezni, varrást-hímzést 

befejezni! Asszony – hosszú tésztát nyújtson; csíkot, 

laskát daraboljon. 

 

 

 FEKETE VASÁRNAP Süketvasárnap  

 Téltemető   

Hagyomány:  Húsvét előtti 2. vasárnap. 

Középkorban Dorottya utáni 5. vasárnap. 

Népszokás:  Hamvazószerdát követő 5. vasárnap. 

Felföldön a Kiszehajtás napja.Rontásűző, családi nap. 

Emlékező: Házi oltárt letakarjad, ősök képét 

elfordítsad! Öltözzél be feketébe, gyújtsál mécsest 

emlékükre! 

 

 

 VIRÁGVASÁRNAP   Vajhagyó vasárnap 

  Kiszehajtó 

Hagyomány:  Húsvét előtti vasárnap. Középkorban 

Dorottya utáni 6. vasárnap. 

Népszokás:  Több helyen nagyvásár ideje. 

Kiszehajtás, villőzés, télbaba égetés vagy úsztatás. 

Közösségi nap, vendégjáró, áldomásivó nap. 

Kiszehajtó: Kisze-vice villő, gyűljön rád a himlő! 

 Kisze vicét kivisszük, átkos telet elűzzük. 

 Száraz bogát kihordjuk, rongyaival eldobjuk! 

 

Kisze-vice villő, gyűljön rád a himlő! 

Testét széjjelszakítjuk, Vízbe-tűzbe hajítjuk. 

Bolha, tetű, lehulljon! Dög, kolera távozzon! 

 NAGYCSÜTÖRTÖK Zöldcsütörtök   

Hagyomány: Húsvét előtti csütörtök. estéje. Kora 

középkorban 3 nappal Gyümölcsoltó Boldogasszony 

napja előtt. 

Népszokás:  Kenyérsütés. Étkek készítése 

növényekből. Állatok mosdatása. Este zajkeltés, 

gonoszűzés. Tisztító, zárt dolognap. 

Ajánló: Böjti töltött káposzta,  

Zöldcsütörtök falatja. 

  Benne kása és gomba, 

Étek ízét jól adja.  

 

 NAGYPÉNTEK Féregűző péntek  

Hagyomány: Húsvét előtti péntek. Kora 

középkorban 2 nappal Gyümölcsoltó Boldogasszony 

napja előtt. 

Népszokás: Szigorú böjt. Takarítás, meszelés, 

nagymosás, tisztálkodás. Határjáró-, tisztító- és 

gonoszűző nap. 

 

Féregűző: Tüzet viszek, nem látod! Eloltanák, ha látod! 

Lángom, rontást eloszlass, veszedelmet távoztass! 

Kígyót, békát a háztól, egereket kamrából, 

Férgeket az akolból, rontást, bajt az udvarból! 

Szőleinkről a ragyát, mezeinkről a sáskát, Legelőről 

áradást, erdeinkről rothadást!Vizeinkből a fertőt, 

határunkból jégesőt,Falunktól a tüzeket, környékről az 

idegent 

 NAGYSZOMBAT Tűzgyújtó szombat  

Hagyomány: Húsvét előtti szombat. Kora 

középkorban 1 nappal Gyümölcsoltó Boldogasszony 

napja előtt. 

Népszokás: Új tűz gyújtása. Ház környékének 

felseprése. Friss vízben mosdás. Határjáró-, tisztító- 

és gonoszűző nap. 

Igéző: Kígyó, béka űzessék, házból, kertből távozzék! 

 

 

 HÚSVÉTVASÁRNAP  Tavaszvasárnap 

Hagyomány:  Márc. 21. utáni holdtöltét követő 

vasárnap. Régen Gyümölcsoltó Boldogasszony 

napján.  

Népszokás: Közös étkezés: sonka, torma, kemény 

tojás, kaláccsal és borral. Gazdák határjárása, 

áldomásivás. Legények kántálása, falujárása. 

Dologtiltó nap. 

 

 

 

Kapujáró:Süss fel nap, fényes nap, nyissad szét 

subádat!Szérűn aranybúza, hidegtől elfagyhat. 

Bújj-bújj zöld, vesszőcske, zsenge aranybúza! 

Aranykapu nyílik, csak bújjál át rajta! 

Gyere át, gyere át, te szép aranybúza! 

Átmennék jó szívvel, hogyha nyitva volna.Nyitva 

vagyon, nyitva, csak bújjál át rajta!  

Bújjál át fedetlen, süveged kint hagyva! 

Arany Nap, fényes Nap – kapudon bocsásd be! 

Ezüst Hold, teli Hold, – házadba fogadd be! 

Zsenge aranybúza jobban keményedjék, 

Tavaszi új tojás, szebben pirosodjék. 

 HÚSVÉTHÉTFŐ  Öntöző hétfő    Leányöntöző Öntöző: Falunkat bejártuk, jel után kajtattunk. 
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 Vízbevető 

Hagyomány: Húsvét vasárnapját követő hétfő. 

Ősidőkben márc. 26-án, Gyümölcsöző napján. 

Népszokás: Hajnalág állítása lányos házhoz. 

Legényjárás, locsolkodás. Eladósorú lányok 

megöntözése. Cserébe hímes tojás adása, vagy 

hajnalágra aggatása. Bálozó és termékenységvarázsló 

nap. 

  

 

 

 E háznál tárt kaput, zöldágat megláttunk. 

 Mondják, kegyelmednek leány-virágszála 

 Bimbaja kipattant, de már hervadozna. 

 

 Azért hát bejövénk, hogy ezt kiderítsük, 

 Erre kegyelmedtől szabadságot kérünk. 

 E szép virágszálat próba alá fogjuk. 

 Aztán hogyan tovább, majd még kigondoljuk. 

 

 Eme szép virágszál, tudjon nyíllal lőni. 

 Vagy piros tikmonnyal, úgy, ezt kiváltani. 

 Ha tudja, tegye meg, s’ nem kell öntözése, 

 Talál majd locsolót, maga örömére. 

 

 De ha e virágszál, próbát nem viselné. 

 Választhat közülünk, ki őt megöntözné. 

 Kúthoz e leánykát, többiek kivinnék. 

 Addig fogva tartva, amíg megöntöznék. 

 HÚSVÉT KEDD Legényöntöző   

Hagyomány: Húsvét vasárnapját követő kedd. 

Ősidőkben márc. 27-én, Fűnövesztő napján.  

Népszokás: Leánybandázás. Legények megöntözése. 

Dologtiltó nap. 

Intelem: Legény – ne lépj az utcára! Kerten át fuss a 

határba! Mert, leányok – ha megfognak, hideg vízzel 

lelocsolnak. 

 

 KOMÁLÓ Mátkáló        Kis Húsvét  

 Fehérvasárnap 

Hagyomány: Húsvét utáni vasárnap. Néhol Húsvétkor, 

Pünkösdkor.  

Népszokás: Erős barátságok kötése, „testvérré” foga-

dások. Kóstolók küldése egymásnak. Dologtiltó nap. 

 

 

 

Fogadalom: Koma, koma, komálunk, esztendeig 

komálunk! Életben komák leszünk, Hó’ttan testvéré 

leszünk. Becsben tartom, ha jó lesz, eltaszítom, ha 

rossz lesz. Tojást, vissza, ha veszi, komaságot elveszti. 

 Hűtlen fejre baj hulljon! Vessző, virág száradjon! 

 Barátsága szakadjék! Szerelmében csalassék! 

 

Tálhordozó:Komatálat elhoztam, szépen 

felkoszorúztam. Koma küldte komának, koma váltsa 

magának! Ha kiváltja, komáznak; mindég komák 

maradnak. Ha nem váltja magának, küldje vissza 

komának! 

 FEHÉRHÉTFŐ  Komázó hétfő 

Hagyomány: Húsvét vasárnap utáni 8. nap.  

Népszokás:  Előző évi „testvéri” fogadalmak mege-

rősítése. Rokonok sírjának felkeresése. Üres nap. 

Fogadalom: Mátka, mátka, mátkázzunk, még egy évre 

komázzunk. Ha megéljük, ha halunk, testvérségben 

maradunk. 

 ZÖLDJÁRÁS  Játszóvasárnap 

Hagyomány: Húsvét és Pünkösd közötti vasár-

napokon. Középkorig  

Népszokás:  Gyermekek hidas- és bújós játéka. 

Legények és lányok kivonulása, udvarlása, 

incselkedése. Közösségi vígalmi, nem vendéglátó 

nap. 

 

Fésülködő:Fehér liliomszál, ugorj a Dunába! 

  Támaszd meg magadat, zöld leveles ággal! 

  Szemektől rejtezve meg is fürödözzél! 

  Rézhímzett kendővel, meg is törülközzél! 

  Ezüsttükörben, meg is nézelődjék! 

  Aranyos fésűvel, meg is fésülködjél! 

  Vedd ki violádat, forgasd ki rózsádat. 

  Jobbról is, balról is… a leveles ágat. 

  

1. 

 

Népszokás: Gyógyításra kedvező. Hajnali rontás- és 

betegség-elhárítás. Takarítás, rovarirtás. 

Újtűz-gyújtás. Asszonyi dologtiltó, zárt nap. 

 

Időkitaláló:  Senki azt nem tudhatja, e napot mi 

uralja.  

  Eudoxia sara? Netán, Albinnak hava? 

 

Bujkáló: Nyisd ki virág a kapudat! Hadd 

kerüljem a váradat! Egyet lépek, kettőt hágok; 

harmadikra betalálok. Bújj, bújj zöldág! Bújjál rajta! 

Aranykapu tárva-nyitva. Ha bejöttél légy csendesen, 

hogy a szomszéd meg ne lessen. 

2 Népszokás: Pince, padlás takarítása. Tüzelő 

számbavétele, mert holdtöltekor hidegre fordulhat. 

Idő- és termésjósló nap. 

Csízió:  Hogyha játszik Holdnak fénye, felhőt bújva 

válta színe…Jó termésnek hírét adja, esője dús búzát 

hozza. 

 3. Népszokás: Trágyahordás és komposzt terítés ideje. 

Hulladék elégetése. Salétromszérű hamuzása. 

Asszonyi dologtiltó, zárt nap. 

 

Ajánló:  Ha még fagyos, ne nyiss szőlőt!  

             Takarítsál inkább erdőt! 

  Vágd szárazát, szedjed gallyát!  

Gyűjts tüzelőt, tisztítsd útját! 
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 4. Népszokás: Maradék termények válogatása. Romlott, 

penészes élelem és takarmány elégetése. Rontás- és 

féregűző zárt nap. 

Patkányűző: Kázmér napja patkányt hajtja,  Foghagyma 

még lódít rajta. 

 5. Népszokás: Nagymosás, szárítás és kenyérsütés 

kedvező időszaka. Korai veteményezés. Vető- és 

dolognap. 

Vetésidő:  Hagymát most jó duggatni; borsót, kaprot 

elvetni. Spenóthoz jó a napja, saláta is meghálálja. 

 6. Népszokás: Tavaszi mezei munkálatok. Láz és 

fejfájás gyógyítása. Korai veteményezés. Idő- és 

termésjósló dolognap. 

Időjóslás: Ha északon zeng az ég – hideg tavasz jő 

felénk. Ha keleten zeng az ég – száraz lesz a tavaszvég. 

 Ha dél felől zeng az ég – forró nyárban fű kiég. 

 Ha nyugatról zeng az ég – eső okoz gondot még… 

 7. Népszokás: Írástudók, tanítók fél-ünnepe. 

Vendéglátás. Jó idő esetén kerti és mezei vetésidő. 

Időjósló és termésjelző, dolognap. 

Időjósló: Tamás hava, mint a kása – telik abból egy 

rakásra.De ha fénylő, száraz napja – vetésed azt 

meghálálja. 

 8. Népszokás:  Kelengyék, hozományok, jussok 

számbavétele. Menyasszonyi láda összekészítése. 

Időjelző, zárt nap. 

Időjósló:  Ha madár a fészkét, napos helyre rakja, 

  Úgy nyarunk lesz hűvös – ezzel ezt jósolja. 

 9. Népszokás: Özvegyek látogatása. Legény- és 

leányjárás, batyus erdőkerülés, közös bandázás. 

Leányoknál dologtiltó. Vető- és időjelzőnap. 

 

Időjósló: Ha Hold szarva éles-fényes, fagyos idő 

esedékes. 

Párkereső: Úgy köszönt a tavaszelő – hogy ég dörög, 

hull az eső.  Kinek cseppje testét veri – ha nem mulya, 

párját leli. Lány és legény egybe gyűljön – táncot járva 

összejöjjön. Kik párt leltek, erdőt járják – hogy 

szívüket jól kitárják. Aki fázik, tűzhöz menjen – 

párjával, hogy melegedjen. Aki így sem lel kedvére – 

költözködjön más vidékre.  

10. Népszokás: Szőlőhegy bejárása. Szőlőhely négy 

sarkán álló tőkék rituális metszése. Asszonyi 

dologtiltó. Gonosz- és rontásűző nap. 

Jótanács: Aki korán lefekszik, gonosz arra telepszik. 

 Rémálmokkal, lázzal gyötri, görccsel lábát tekergeti. 

 Álmatlan lesz éjszakája, forgolódhat az ágyában. 

 Úgy védekezz ellene, ne hagyj munkát reggelre!  

11. Népszokás:  Szőlőmunkák kezdete, rügyek vizsgálata. 

Napnyugtától rontás-, betegség-elhárítás.  Gyógyító, 

időjósló dolognap. 

Időjelző: Ha hidege hozott jeget, negyven napig újra 

jöhet. De ha itt van már a gólya, eltérülhet jég hozója. 

12. Hagyomány: XV. században a tavaszi 

napéjegyenlőség ideje. 

Népszokás: Nagyvásár. Gyermekjáró, maskarázó. Fél-

ünnep. Borsóvetés, palántázás. Időjósló vetőnap. 

Csízió: Mátyás, Gergely két rossz beteg. Egyik fázik, 

másik remeg. Ha fagyos még ideje, szőlőt ne nyisd 

Józsefre! Okos – ganét kiszórta; elmés – már 

beszántotta. Bolond – késik csak szántással; nem lesz 

gondja – aratással. 

13. Népszokás: Kenyérsütésre és borfejtésre kedvező. 

Készülődés fogat-szemlére. Időjósló, zárt nap. 

Időjelző: Fecske röptét meglátni – tavasz jöttét jelenti. 

 Ha az eső csepereg – szép nyár híre közeleg. 

14. Népszokás: Lovasfogat-szemle és határjárás. Viseltes 

nők hajnali áldozása. Asszonyi dologtiltó és 

komajáró nap.  

Áldozó:  Viselős nő dombra menjen, kelő napba ott 

tekintsen! Szálljon reá Nap ereje, áldassék meg így 

gyermeke! Legyen erős, egészséges, munkájához 

tehetséges! 

Készülődő: Szekeredet javíttassad, gyenge fáját 

kipótoljad! Hámot, gyeplőt igazítsad, szíjat, nyerget 

takarítsad! Lószerszámot viaszkoljad, lovad lábát jól 

ellássad! Fogatodat csinosítsad, büszkeséggel 

mutogassad! 

 

15. Népszokás: Tavaszi munkák legfőbb ideje. Újhold-

idején az időjárás ellenkezőjére változhat.Idő- és 

termésjósló vetőnap. 

 

Vetésjelző:  Márciusnak közepe, ismét vetés ideje. 

 Zabot jó lesz befejezni, árpát és lent – elkezdeni! 

 Lóbab, borsó meghálálja; hagyma, répa megszolgálja. 

  És, ha esik az eső, vetett kender nagyra nő. 

16. Népszokás:  Tavaszi munkák legfőbb ideje. Eső esetén 

istállómunkák. Trágyázás befejezése. Vetésjósló nap. 

Vetésjósló:  Nincsen mindig tél! Vetés is kikél! 

  Kora vetés megcsalhat, késedelmes elhalhat 

17. Népszokás:  Tavaszi munkák legfőbb ideje. 

Készülődés a tavaszköszöntő hetére.  Borkezelés és 

kóstolás. Vetőnap 

Időjelző:  Hogyha deres Gertrúd napja, egy hónapig 

fagyhat újra.Lencsét most már elvetheted, Száraz borsó 

vele mehet. 

18. Népszokás:  Tavaszünnep elő-napja. Mezei munka 

tiltása Gyümölcsoltó napjáig.Takarítás, sütés-főzés. 

Időjósló, dolognap. 

Csízió: Sándor napja ma vagyon, átbillegtet a fagyon. 

 De ha jege nem olvad, egy hónapig itt ragad. 

 Répát, borsót vessed el, József napra készülj fel! 

19. Népszokás: Tavaszköszöntő kezdőnapja. 

Nagyvásár,Időjósló dolognap. Zárt, kölcsöntiltó nap. 

Emlékeztető: József napját köszöntsd borral! Ne 

találkozz ekeszarvval! Járjad be a szőleidet, nyissad 

ki a tőkéiket! Telepítsél csonka helyre, készülődjél a 

Csízió: Józsefnek, ha fénylik arca, meleg lesz a tavasz 

napja. Szép ideje hoz bőséget – de ha esik, csak 

ínséget.Amilyen lesz mai nappal, olyan lesz majd 

Péter-Pállal. 
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metszésre!   

20. Hagyomány: Napéjegyenlőség. Ősi (ó-római, iráni) 

naptár évkezdő napja. 

 

Népszokás: Tavaszköszöntő másodnap. Napköszöntés. 

Vadászok, vadfogók fél-ünnepe. Időjósló dolognap. 

 

Csízió: Hubert napján, ha fagy vége, jó gazdánál kert 

már vetve. Metszést illő befejezni, ünnepekre 

készülődni. Halfogásnak jó kezdete, dúvadfogás – 

épp ideje. 

Napjelző: Nappalnak ideje – éjjellel egyezik, 

  Öntöző tavasznap immár közeledik. 

  Gyújtsunk este gyertyát, Napnak segíteni, 

  Tavasz jövetelét, ekképp siettetni. 

 

Világtájoló:  

Balra – Napunk felkél, szemünk előtt délszak.  

Jobbra – Napunk nyugszik, 

 hátunk mögött észak.  

Alattunk – sárga föld, mélységet takarva;   

Felettünk – kék égbolt, égi fényben úszva.  

21. Népszokás: Tavaszköszöntő harmadnap. Földművesek 

fél-ünnepe. Tejelők gyógyítása. Időjósló, gyógyító, 

rontásűző nap. 

Időjósló: Sándor, József és Benedek, zsákban hozzák a 

meleget. Böjti szelet, ha engedik, háztetőt is 

megtépdesik. Ha gyorsan száll égi felhő, beköszönt a 

napos idő. 

Rontásűző: Benedek szól: vess fokhagymát!  

Elüldöz az rontást, banyát! 

  Sebre só, zsír és fokhagyma!  

Lobot, üszköt jól lohasztja. 

Takaríts ki most portádat,  

Meszeljed ki a házadat! 

 

22. Népszokás: Tavaszköszöntő negyednap. Gyógyításhoz 

kedvező, Benedek-napi szerekkel. Nem vendégjáró 

dolognap. 

Termésjósló: Márciusnak pora – vetésnek aranya. 

  Márciusnak nagy vize – gabonának vesztője. 

 

23. Népszokás: Tavaszköszöntő ötödnap. Kenyérsütéshez 

kedvező. Tejes étel készítése. Gyógyfüvek és tojások 

gyűjtése. Ünnepi készülődés napja. 

Bejáró:  Járd körül a legelődet, erezd ki a méheidet! 

  Tereld ki a jószágokat, füstöld ki az akolokat! 

 

24. Népszokás: Tavaszköszöntő hatodnap. Korai káposzta 

vetése. Gyógyítók, tudók estéje.  Határbejáró és 

mezsgye-kimérő, közösségi nap.  

 

 

Határjáró: Keljetek fel jó szomszédok! Tarisznyázva 

induljatok! Határokat bejárjátok, jelkarókat 

vizsgáljátok! Dűlők helyét kimérjétek, vetéseket 

szemléljétek! Szőlőtőkét megnézzétek – mindezt borral 

köszöntsétek! 

25. Népszokás:Tavaszköszöntő hetednap. Gyümölcsoltó 

(testfogadó) boldogasszony ünnepe. Termékenység-

varázsló „negyvenes” nap. 

Csízió:  Gyümölcsoltó békéje – földnek, 

fáknakszerencse! Vége van a fonásnak, ideje az 

oltásnak. Gyümölcsoltó hidege – téli hónak ölője! 

 Csillag, hold, ha látható, gazdag termés várható. 

 

Fohász: Segíts Boldogasszony, hogy virágozzanak! 

  Segíts Boldogasszony, hogy megfoganjanak! 

  Segíts Boldogasszony, hogy termést adjanak! 

  Segíts Boldogasszony, hogy szaporodjanak! 

 

Ima: Dicsértessél, ó áldott Fa! Engedd ölelni törzsedet, 

pihentesd meg testemet!  Csendesítsd le lelkemet, 

erősítsd meg hitemet!  

26. Népszokás:  Szőlők és gyümölcsösök művelésének 

időszaka. Nyitás, metszés. Boldogasszony másnapja. 

Időjelző, üres nap. 

Csízió: Ha fecskék már itt vannak, állj neki az oltásnak! 

De ha varjak repkednek, hagy békét a tőkéknek! 

 

27. Népszokás: Szőlők és gyümölcsösök művelésének 

időszaka. Tőkék, csemeték pótlása. Időjósló nap. 

Időjelző: Ha Auguszta nem lesz bús, fényes lesz az 

Augusztus 

28. Népszokás:  Szőlők és gyümölcsösök művelése. 

Nyitás, metszés. Beteg venyigék égetése. Vetés- és 

dolognap. 

Vetésjelző: Borsóvetést befejezzük, répákat se 

erőltetjük… 

 

29. Népszokás: Munkálatok veteményesben. Szőlők és 

gyümölcsösök művelésének befejezése. Zárt 

dolognap.  

Vetésjelző: Spenót, sóska kaporral, nem várhat a sorával. 

 

 

 

30. Népszokás:  Jószág-gondozók fél-ünnepe, mulatsága. 

Állatok gyógyítása, rontás elhárítása. 

Gyógyfűgyűjtés. Időjósló nap.  

Időjelző: Ha Március ködös párás, Júniusban zöldáradás. 

 

31. Népszokás: Fagybúcsúztató. Szerencsehozó patkó 

szegelése az istálló ajtófélfára. Istálló takarítása. 

Rontásűző és jósló nap.Időjelző: Márciusnak vastag 

hava, gabonának jó dunyhája. 

Gonoszűző: Füst szemibe, por szájába!  

Kő fülibe, só markába! Tüsketövis derekába!  

Csípős csihán a likába! Távozz gonosz a házból! 

  Takarodj az álmomból! 

 

Tevékenységi formák márciusban 

 Az erdészek felújítják a vadállatok sózóit. 

 Folytatódik a mezőn a vetés. A bujtásokat, dugványokat most foganatosítják. Faültetés 

 A méhek szép időben már megkezdik a kijárást. Figyeljük meg a méhkas környékét. 



 

2
3 

 Tojásfestés, tarsolykészítés, Sárkányeregetés 

 Érkeznek a vadludak, a seregélyek. Figyeljük meg a madarakat repülés közben. Ismerjük meg őket. 

 Hunyor, kankalin, hóvirág, ibolya, gólyahír és még sok tavaszi virág nyílik. Rajzoljuk le öket. Sétáljunk kint. 

 Húsvétra küldjünk képeslapot! Beszélgetés az örömszerzésről.  Mikor  írunk  valakinek?  Meghívjuk  a  postást,  

meséljen  munkájáról. Tervezzünk képeslapot.  

Az  évszakváltás  jeleinek  megfigyelése  és  összehasonlítása  a téllel:  

– az alvó természet ébredése,  napsütés,  

– a gazdák felfrissítik, átgereblyézik a fűtakarót,   

– rügyezni kezdenek a fák, kipattan a friss hajtás,  

–  a  madarak  fészket  raknak,  költenek, 

– az alvó rovarok is előbújnak,  

– növénynemesítés, oltás,  

– a hagymás növények bújnak elő elsőnek,  

– virágzik a barka.  

 

Kinyílott az idő, mint egy virág,  

Barkázik, rügyezik a fűzfaág.  

Mondóka:   

Atya, Fiú, Szentlélek, Isten nevibe  

Induljatok, rakodjatok,  

minden mézet behordjatok.  

A hónap meséi, mondái 

A kis kuruc, Rákóczi harangja, A két Czötkény, A halál anyja, A szegény ember kakasa, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, 

A szegény ember kakasa, A szárnyas királyfi, Bod, Árpád fejedelem sírja, A papucsszaggató királykisasszonyok, Mese az 

ifjító madárról, A kis bice-bóca, Három Matyi, A kis szürke tábornok, Kuckó király,  Beckó vára,  Feszület a fában, Az 

erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony, Atilla, isten ostora, A szél és a Nap,  Mondák Mátyás királyról, 

 

A hónap népdalai, énekei 

Mária, Mária mennyei szép hajnal, Virágszombat estéjén, Bújj bújj zöld ág, Haj ki kisze, haj, Keservesen siratja,  

Föltámadt Krisztus, Komatálat hoztam, Csillagom, révészem, Egy gyenge kismadár, Szent Gergely doktornak, Himnusz, 

Szózat, Sándor napján,  Hej, koszorú, koszorú,  Katonadalok. 

 

A hónap játékai 

Tavaszi  játékainkban  nagy  szerepet  kap  a  kendő.  Nemcsak  a  hajviseletet  szolgálta,  hanem  a  mindennapok  

játékeszköze  is  volt. Később  helyét  felváltotta  a  zsebkendő,  ami  az  ünnepi  viselethez  tartozott. A kendő 

legismertebb emléke a Veronika-kendő.  

 

A hónap imái 

Jézus, világ Megváltója  Jézus, 

világ Megváltója, 

Üdvözlégy, élet adója, 

Megfeszített Istenfia, 

Szent kereszted szívem hívja: 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 

Veled haljak, Veled éljek! 

Általszegve kezed-lábad, 

Átvert tested roskad, bágyad. 

Mezítelen tépett melled! 

Ó, siratlak, ó, ölellek! 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 

Veled haljak, Veled éljek! 

Virágoknak szép virága, 

Honnét orcád sárgasága? 

Hegyes tövis koronázott, 

Édes orcád vérrel ázott. 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 
Veled haljak, Veled éljek! 

 

Aszú földet harmatozván, 

Vérzel, vérzel a keresztfán. 

Úgy piroslik tested róla, 

Mint a most nyílt, piros rózsa. 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 

Veled haljak, Veled éljek! 

Szent karjaid széjjeltárod, 

Tán az embereket várod, 

Kiken vérrel könyörültél, 

Betegekért betegültél. 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 

Veled haljak, Veled éljek! 

Ím, én magam Hozzád vettem, 

Magunk vagyunk, Uram, ketten. 

Szent fejedet hozzám hajtsad, 

Szóljon hozzám kékült ajkad. 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 

Veled haljak, Veled éljek! 

Piros forrás, nyílj meg nékem, 

Ez a mély seb menedékem! 

Ha illeti szomjas ajkam, 

Nincs ereje bűnnek rajtam. 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 

Veled haljak, Veled éljek! 

 

Fektess el e véres ágyon, 

Most szenvedni véled vágyom. 

Ha megmosdom e szent vérben, 

Fehérré lesz minden vétkem. 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 

Veled haljak, Veled éljek! 

Jézusom, ha jön a végnap, 

Ismerj engem magadénak. 

Homlokomon piros véred: 

Tied vagyok, úgy ítélj meg! 

Jézus add, hogy Hozzád térjek, 

Veled haljak, Veled éljek

 

Kérés szerettünké

Szívbéli Krisztusom arra kérlek Téged 

Segíts most itt azon, aki kedves nékem 

Képét a szívembe helyezem így látod 

Milyen fontos nekem ezen a világon 

Tisztítsd meg őt kérlek, helyette is kérem 

Fényed ragyogja át, helyezd a szívébe 

Tisztánlátás lelkét, hogy így felismerje 

Mi az igaz útja és mi az, mi ellene 

Változzon most Fénnyé Isten szent nevében 

Minden sötét árnyék létének terében 

Most itt általa is bocsánatot kérek 

Bocsáss meg Jó Atyám, szabadítsd meg kérlek 

Legyen áldott fénye lélek-sugarának 

Mi átvilágít mindent az ő tudatának 

Elengedje mindazt mi nem szolgálja létét 

Beengedje szíve igazi dicsfényét 

Kívánom most igaz, hű és tiszta szívvel 

Változzon most jóvá minden életében! 

Szerető szívemet felé most kitárom 
Áldd meg Atyám kérlek, legyen boldogságom! 

   

http://ditur04ima.blogspot.de/2012/03/jezus-vilag-megvaltoja.html
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Köszönöm, Uram,  
a végtelenbe nyíló hajnalokat, 

melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek. 

Köszönöm a fényeket és a színeket, 

mert általuk Rád ismerek a világban. 

Köszönöm az ízeket és az illatokat, 

a paprikás krumplit és a búzakenyeret. 

Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet, 

a virágokat és az állatokat, ők a természet mosolya és 

szüntelen figyelme, elkísérnek magányos útjainkra.  

Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, 

a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy 

őket is szeretem. Hála mindenkiért! 

Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért, Jézus 

Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt 

és a boldog nyugtalanságot, 

 

 

aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is 

boldogságunkat a szeretet közösségében!  

Hála a hazáért, hála az egyházért!  

Köszönök, Istenem, mindent, 

ami Tőled jön, mert ez a minden: 

az irgalom, a szeretet és az élet.  

Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást, 

a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol, 

köszönöm a ritmust és a dallamot, 

hogy táncolhatunk és énekelhetünk. 

Hálát adok a jelekért és a hangokért, 

melyek irányítják hétköznapjainkat, és Hangodért, 

hogy válaszolsz és megvigasztalsz, 

hála munkámért és küldetésemért, 

figyelmedért és végtelen türelmedért, 

hogy vársz reám és örökké szeretsz.  

Ámen

Húsvéti köszöntők 

„Mély gyászba borult az egész természet. 

midőn Krisztus Urunk a keresztfán szenvedett. 

Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok, sírtak mindenféle teremtett állatok. 

De harmadnap múlva megnyílt az sír szája, kilépett belőle az Egek Királya. 

Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás, hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás. 

Szívemből kívánom!” (Húsvéti köszöntő, Nagyszelmenc, Ung vidék) 

 

Feltámadt a Jézus, mondják az írások, 

Vízöntő hétfőre buzognak források. 

Eljöttem hozzátok ifjú létemre, 

Hogy harmatot öntsek e szép növendékre. 

Mert ha meg nem öntöm ezen esztendőben, 

Nem virágzik szépet nekünk jövendőben. 

Virágozzék szépet, ékes virágokat, 

Nyerjen az egekben fényes koronákat. (Háromszék) 

 

    Népi gyógyászat   -  A Magyarság Ősi gyógymódjai.  

Szent Kozma és Szent Damján, a keleti egyház két nagy szentje, a szent orvosok. Képük a Szent Koronán is látható. 

 

A Kárpát-medencébe keletről visszatérő magyarság igen magas gyógyító kultúrával rendelkezett. Ennek egyik 

legkiemelkedőbb bizonyítéka a koponyalékelés ismerete és használata. őseink szinte minden bajra tudtak gyógyírt. 

Számukra teljesen természetes volt az a szemlélet, hogy a betegséget mindenek előtt a lélek baja, legyengülése okozza, s 

ez válik később testi tünetté. Őseink tudták, hogy ha az ember nem a világ rendje, a természet tanításai szerint él és 

cselekszik, előbb-utóbb megbetegszik. Vezérlő elvük a mértékletesség volt. Korabeli feljegyzések alapján bizonyos, hogy 

tudásuk része volt a testnedvek vizsgálata alapján való betegség-megállapítás, a gyógyírok (viasz, vaj, faggyú, szurok, 

méz, tej stb.) használata, a hővel, melegítéssel, izzasztással való gyógyítás, a szem szivárvány hártyájából következtetés a 

testi bajokra (íriszdiagnosztika), a vízgyógyászat, iszappakolás, agyagte-rápia, színterápia, köpölyözés, ásványokkal való 

gyógyítás, gyógynövény terápia, gyógyító étkek alkalmazása. Használatos volt a hanggal, hangszerekkel, énekkel 

gyógyítás, de a masszázs, csontkovácsolás és a sebészeti beavatkozások is ismertek voltak. Mindent átszőtt és 

megerősített a ráolvasás, az ima, fohász, a különféle „módosult tudatállapotokban” való gyógyítás, gyógyulás. 

A régi magyarság a természeti elemeket isteni őselvként tisztelte. Ezekben az őselemekben – tűz, víz, föld, levegő - rejlő 

erő betegségeket okozhatott, de gyógyíthatott is attól függően, hogy az embernek milyen viszonya volt a természet 

rendjével. Belesimult-e az isteni törvényekbe, vagy azok ellenére próbált élni. 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. 
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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. 

 

Gyógyírok 

Szembetegségeknél a tavaszi szőlő levét, fülfájásra a kövirózsából sajtolt levet, kisbabák csipássága ellen anyatejes 

lemosást használtak. A fokhagyma igazi csodaszer volt, minden bajra használták! Árpa ellen a szemre kenték, fülfájásra a 

fülbe dugták, torokfájásra teáját itták, s kifőtt szárát a nyak köré tekerték. 

A langyos méz a savtúltengésben szenvedőket gyógyította, semlegesítette a gyomorsavat, bevonta a nyálkahártyát, 

elpusztította a baktériumokat. Segítette az emésztést, a májműködést, méregtelenített és erősítette idegrendszert. 

 

Terápiák 

Saját vizelet-terápia: pattanások, szemölcsök, sebek, csípések, viszketegség, torokfájás, tüdőbaj és gyomorfekély 

gyógyítására használták. 

Érvágás: magas vérnyomásnál használták, vagy a testre piócákat tettek. Erős fejfájásnál a homlokon eret vágtak. 

Hővel, melegítéssel gyógyították például a fülfájást, forró iszappakolással a görcsös izmokat és a reumát. 

Izzasztó kunyhóban, gyógyító szertartás közepette élték meg a négy elemmel való közvetlen kapcsolatot. Ott volt a föld, 

amin ültek, a levegő, a gőz, amit belélegeztek, a víz, amit a kövekre locsolt a szer vezetője, és a tűz, melyben a köveket 

felforrósították. A szertartás megtisztulást, újjászületést jelentett. Mindhárom szinten (test, lélek, szellem) gyógyított. 

A ráolvasás azon az ősi tudáson alapszik, hogy minden kimondott szónak (sőt még a gondolatnak is) teremtő ereje van. 

Régi szavaink, az igéz, megigéz, arra utalnak, hogy szavaink által el tudjuk távolítani az ártó erőket, így a betegséget is. 

A hanggal, zenével gyógyítás azon a felismerésen alapszik, hogy a hang - rezgés, a világegyetem lényege pedig szintén a 

rezgés. Minden, ami él, az rezeg. A betegség rossz rezgés. A hanggal gyógyító táltos „ráhangolódott” a beteg rezgésére, 

kisugárzására, s a megfelelő gyógyhatású rezgés (hang, ének) előidézésével gyógyított. 

A csontkovácsolást, maszszázst („kenést”) igen régen használják már a kificamodott, fájó csontok, testrészek 

helyrerakására, a csigolyák mozgásának felszabadítására. 

Az ima, a fohász minden gyógyítás alapja. Kezelések előtt, alatt, után alkalmazták, de önállóan is teljes értékű 

gyógymódnak tekintették, amely a lélek tisztításán, gyógyításán keresztül hatott vissza a testi bajokra. 

 

A magyarság „tudó emberei" 

 

Legmagasabb tudással a Táltos (régiesen Tátos) bírt. Tát szavunk, jelentése nyit, vagyis a Táltos megnyitja lelkét, 

szellemét, tudatát, és e nem hétköznapi tudatállapotban sokkal tisztábban észleli a kézzel meg nem fogható, nem látható 

világ erőit, energiáit. A Táltos tehát képes arra, hogy a környező világ mások számára rejtett erőit, minden lény, ember, 

állat, növény, tárgy által kibocsátott rezgést, mint információt érzékelje, és így szerzett többlet-tudásával választ kapjon 

olyan kérdésekre, melyek hétköznapi szinten – „józan paraszti ésszel” nem megválaszolhatók. A Táltos birtokolt minden 

olyan képességet, melyet a továbbiakban felsorolt gyógyítók bírtak és használtak. 
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A Látó - „Igazlátó” szintén olyan ember volt, aki látott, érzékelt szemmel nem látható, a hétköznapi ember számára nem 

észlelhető erőket. Kezeléssel, gyógyítással ritkán foglalkozott. Hozzá elsősorban tanácsért fordultak, hogy segítsen 

megfejteni, megtalálni rejtett dolgokat. 

 

A Rejtező a révülés ősi technikáit alkalmazva lépett kapcsolatba a hétköznapi érzékelésen túli erőkkel. Szintén tanácsért, 

információért fordultak hozzá, illetve jeles napokon, szertartásokon segített kapcsolatba lépni a nem hétköznapi világgal. 

 

A Tudós - „Tudákos” ember, Javas ember olyan bölcs volt, aki értett a gyógynövényekkel, állati eredetű anyagokkal, 

mondókákkal, imákkal, fohászokkal való gyógyításhoz. Ismerte a csillagok járását és üzenetét, illetve szintén érzékelt 

olyan erőket, energiákat, melyek a hétköznapi ember számára elérhetetlenek voltak. Jósolt, javasolt és értett a rontások 

levételéhez. 

 

A Füves ember gyógynövényekkel gyógyított. Ismerte a régóta gyógyításra használt füveket, fákat, és az azokból 

készíthető teákat, főzeteket. 

A Garabonciások befolyásolni tudták az időjárást. Nevük gara=kara= fekete, és bonc=bontó összetételét úgy 

értelmezhetjük, hogy fekete erőkkel bontó, vagy rontó. A régi lovas-nomád időkben „csatabűvölőnek” is nevezték őket, 

mert az ő feladatuk volt az ellenség erejének gyengítése, elsősorban rossz időjárás, jégeső, forgószél rájuk zúdításával. 

Sok monda él a nép ajkán a hajdan vándorló Garabonciás diákokról, akik mindenféle varázslatot tudtak csinálni. 

A hagyomány szerint a boszorkány nem tudással született, nem révülés során kapta tudományát, hanem tanulta, örökölte 

azt. Elsősorban rontással foglalkozott. Jellemző magyar jóslási és rontási mód volt a babolás, melyhez megfelelő számú 

fekete-fehér és rajzos száraz babot használtak szitában, rostában forgatva. A babok (bábok vagy babák) a rostában 

„elevenként” mutatták a választ feltett kérdésekre. 

 

PARASZTORVOS VERSE AZ 50-ES ÉVEKBŐL: 

A népi gyógyászoknak kívülről meg kell tanulni .-) 

Világéletemben segíteni volt vágyam, 

Beteget nem látni sem ülve, sem ágyban, 

Nem jó a szegénység s mégis annyi kába, 

Kevés garasát is vivé patikába. 

Bojtorján, útifű, cirok, csalán, forgó. 

Olyikra ha nem is, más betegségre jó. 

Mennyi nyavalyája akad az embernek, 

Gyógyszert az orvosok arra ritkán lelnek. 

Elviszik párnádat, földed, marhád, házad, 

S ha szemére veted, bizony még ő lázad. 

Azt mondja: nem isten, mit sem tud már tenni, 

Ezt persze csak akkor, ha nincsen már mit venni. 

Bármily koldus legyél, kiszívja a véred, 

Nyögsz még egy darabig, hullaház a véged. 

Bocskoros gulyások, juhászok, vén nénik, 

Ezer baj gyógyszerét tarisznyával mérik. 

1. Epéd hogyha beteg, egyél bőven retket, 

Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek. 

Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet, 

Reszelj retket és azt e reszelékbe lökjed. 

Meglátod, azt reggel, sohasem találod, 

Föloldó hatását szájtátva csodálod. 

2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján, 

Theaként iszogasd, pisiled momentán. 

3. Vészes vérszegénység, idegbaj forrása, 

Tízezer közül sincs kettő gyógyulása. 

Rendelnek sok arzént, ferrumot és másat, 

Csak csalángyökér az, amit ki nem ásnak. 

Theaként használják, piros borban főzve, 

Négy ujjod közt mit fogsz egy literre töve. 

Ha ágyban feküdtél, bizton felkelsz tőle, 

Öt-hat hétig használd, megmondom előre. 

4. Ó, hányan szenvednek savtúltengésben, 

Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a présben. 

Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgőt bőven, 

A krumpli gyógyítja, sülve a sütőben. 

Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tőle, 

“Krumplipüre” nem jó, vízben van az főzve. 

Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed, 

Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled. 

Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve, 

Nem emészthet attól senkinek a bele. 

Beleknek bolyhait vakolattal vonja, 

Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva. 

Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod, 

Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod. 

5. Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyomrod, 

Sültkrumplin olajjal lehet csak gyógyulnod. 

Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod, 

Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod. 

Ennyit fogyasztván, a többit olajozd. 

Sebed a sült krumpli mentesíti savtól, 

Szigetelő fedőt kap az az olajtól. 

Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed, 

Ez sivár életben még örömed lehet. 

6. Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kártya, 

Megesik, hogy meghűl olykor a mellhártya. 

Kaphatod szárazon, esetleg vizesen, 

Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen. 

Cirokseprő magját kifőzni teának, 

Egészséget szerez hamar az magának. 

Tetős evőkanál kerül egy literre,  
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Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre. 

Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-főre, 

Egy főzéssel a mag nincsen még kifőzve. 

Vért is kapsz biz ettől, meg is hízol tőle, 

Öt-hat hét alatt már piros arcod bőre. 

Idd reggel mint teát, egész nap mint vizet, 

Ha ezt mind betartod, élted soká viszed. 

7. Betyár ez az élet, sokszor idegre megy, 

Ó, mennyi embernek épp a gyomrára megy. 

Egyszerű tünete : rebeg gyomra szája, 

Hinnéd, hogy egy lepke húzódott alája. 

Mindenre dühödt vagy, szemed mint a vadnak, 

Szikráznak, ha nézel, gubóid dagadnak. 

Félni lehet tőled, bármi szelíd voltál, 

Azt is marod most már, kinek udvaroltál. 

Pokol ez az élet, családodé sem más, 

Testvér, az élet cseppet sem pompás. 

Szaladsz tudósokhoz, vizsgálgatnak egyre, 

Próbareggeliznek, kérdnek tőről hegyre. 

Egy sem leli bajod, dúlnak a tünetek, 

Fizethetsz százasból akár egy türetet. 

Bajod egyre mélyül, Kalló felé sietsz, 

Már előbb megírtam, gyomoridegbaj ez. 

Főzess csak puliszkát, szárazon, tengeriből, 

Vondd ki gyakran magad szokott környezetedből. 

Környezetváltozás csillapítja dühöd, 

A puliszka gyógyít, ha este-reggel gyűröd. 

Sok az arzén benne, szaporítja véred, 

Hízni fogsz hetenként, jó ha magad méred. 

8. Életed ha megnyúlt tisztes öreg korban, 

Bár fiatalon is bekerülsz a sorba. 

Gyakran szédül fejed, bizonytalan lépted, 

Panaszolja ajkad : “oly gyakran szédülök, 

Ingadozó léptem, jó, ha székre ülök.” 

Sűrű lett a véred, gyönge a folyása, 

Egyensúly idegnek nincsen locsolása. 

Kenetlen szekérnek nyikorog kerekje, 

Száraz az agyad is, így jutsz szédületre, 

Öreg ereidben vérkavicsok lesznek, 

Itt az orvossága, attól széjjel esnek. 

Egyél körtét, aszaltat vagy nyerset, 

Biztos egyensúlyod hamar visszanyerted, 

Hegyek szelíd alján termett elég “dicske” 

Aszalva megkapod, forrázd kicsi vízben. 

Vagy vagdald apróra, ha nem lenne fogad, 

Ne búsulj öregem, csak szómat megfogadd. 

Nem számít, hogy ősz vagy, csak fekszel az ágyon 

Vidám ifjon mégy még ezen a nyáron. 

Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne, 

Mert így betegséged a pokolba menne. 

Bár mindent ő szedne nem néznek az égre, 

Receptet ír a doktor, tégelyből vagy hármat, 

Találgatva szépen, hátha ez használhat. 

Ha ez nem használna, van még recept bőven, 

Ha meghalt, van paraszt, szed az a jövőben. 

9. Nincs szív a mellkasban, más van a böndőben, 

Levél végeztével ötlött az eszembe, 

Hány szegény embernek fájdalmas élete, 

Sosem volt zarándok, nem vágyott Rómába, 

Eltorzul a képe, szenved reumában. 

Küldik az orvosok Pöstyén, Szoboszlóra, 

Bár tarisznyájában nincsen aranyóra. 

Aki okos fickó, agyalágya benő, 

Tudja, hogy gyógyszer bármifajta fenyő… 

Kínok ellen adok jó tanácsot, 

Faragj a fenyőből sok apró forgácsot. 

Most járt erre Jézus fenyőfa ünnepén, 

Találsz fenyőt bőven udvarok szemetjén. 

Főzd azt levelestől, szikánccsal keverve, 

Fürödj a levében, bajod le van verve. 

Főzetét ki ne öntsd, adj hozzá forgácsot, 

Új főzetet bővítsd, eljárod a Dájcsot. 

Ám tíz percen túl már vízzel mosd arcod, 

Oly erős, e főzet szüli ájulásod. 

Ha fán mankón jártál, eldobod azt tőle, 

Ne félj, nincs reumád, szabadultál tőle, 

10. Új szer jut eszembe, gyulladás a neve. 

Nyelés kínos tőle, mandulád van tele, 

Fulladás környékez, hangod csak suttogás, 

Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás. 

Nyomd ki azt egy fedőn, szabj szennyes kendőre, 

Forrón váltogatva torkodra jön tőle. 

Ha kezdetén teszed, egy nap szabadultál, 

Ha dagadtan teszed, ne félj, meg nem fojt ám. 

Egy kettő kifakad, áldod istenedet, 

Hogy hyperol helyett bugát juttat neked. 

Kitűnő hatású idült állapotban, 

Forró céklalével mint állód gurgulgatva. 

11. Szörnyű betegség még s örök az Isiász. 

Ellene, testvér, tudod mit csinálsz ? 

Savanyú káposztát melegíts magadra, 

Huszonnégy órán át feküdj jól dunsztolva. 

Elhagyod az ágyat, nem szenvedsz a sírig, 

Áldod Istent, s kapod ami éppen illik. 

Tavasszal gyűjthető gyógynövények 

A gyógynövények fogyasztása egyidős az emberek megjelenésével. A WHO adatai alapján a világon kb. 20.000 faj 

szerepel a listán, melyet gyógyítási céllal hasznosítanak. A Kárpát-medencében kb. 150-re tehető ezen gyógynövények 

száma. A gyógynövények legfontosabb hasznosítási területei: népi gyógyászat, gyógyteák, fitoterápia, aromaterápia, 

táplálkozás kiegészítők, fűszerek, gyógyszer alapanyagok, vegyipar (kozmetika, illatszer), növényvédő szerként (riasztó 

illatcsapdák).       
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Mielőtt gyűjtenénk:  

a./ Fontos a növények ismerete. 

b./ A növény melyik részét kell gyűjteni? Gyökér: Radix - Rizóma (ősz, tavasz), Levél: Folium,Virág: Flos – Flores 

c./ Mikor szedhetők? 

  

Növényi részek:  
Virágzás előtt: orvosi zsálya, csalán, citromfű. 

Virágzáskor: kamilla, kakukkfű, méhfű, kasvirág, szurokfű, orbáncfű, tisztesfű, kis ezerjófű, orvosi veronika. 

Bimbós állapotban: erdei aranyvessző, füzike, erdei deréce. 

Termések , különböző érési állapotokban: csipkebogyó, galagonya, som, kökény. 

d./ Szennyeződéstől mentes területeken gyűjtsünk, egészséges, nem rágott növényrészeket. 

  

Tartósítás: Szárítás 

1./ Természetes úton: zárt, szellős helyen (szoba, padlás, kamra). 

2 ./ Mesterséges úton: szárító berendezések (60 C°). 

3./ Közvetlen napfényen: °gyökerek, fehér és sárga virágúak. 

4./ Árnyékos helyen: zöld és egyéb színű virágok és föld feletti részek. 

5./ Mérgező hatású növényeket külön kell szárítani és tárolni. 

 

Kora tavasszal gyűjthető gyógynövények: csalán, nadálytő gyökér, fehér fagyöngy, macskagyökér, medvehagyma, 

martilapu, kakukkfű. 

Egy-egy mezei, erdei séta során begyűjthetjük azokat a vad- és fűszernövényeket, gyógynövényeket, amelyekből otthon 

különlegesen ízletes ételeket készíthetünk. Tavaszi fáradtsággal küzdő szervezetünk hálás lesz érte! 

A legkorábban gyűjthető tavaszi növények sora igen sokszínű: salátaboglárka, gyermekláncfű, martilapu, zamatos 

turbolya, vadsóska, pásztortáska, vadhagyma-félék, medvehagyma, tyúkhúr, zsázsa, csalán, nagy és réti útifű, cickafark. 

Valamennyi felhasználható a konyhában, készíthetünk belőlük leveseket, mártásokat, főzeléket, szendvicskrémeket, 

salátákat, ízesíthetünk lepényeket, házi kenyereket. Jól kombinálhatók vörös- és fokhagymával, fűszerekkel. 

Érdekességek a „legfrissebb” tavaszi növényekről 

Martilapu: kora tavasszal, még levéltelen állapotában virágzik. Teája légúti hurutok, köhögés, rekedtség ellen ajánlott. 

Friss virágai tavaszi salátákban, friss levelei csíkokra vágva, vajas kenyérre szórva fogyaszthatók. 

Sokan használják tavaszi tisztítókúrák részeként. 

Csalán: reumatikus, köszvényes panaszok kiegészítő kezelésére, tisztítókúra során teaként használják. Friss tavaszi 

leveleiből ízletes főzelék, leves, saláta készíthető. 

Zamatos turbolya: magas illóolaj-tartalmú növény. Tartalmaz még keserűanyagokat, vasat, magnéziumot, A- és C-

vitamint. Hatásos az érelmeszesedés megelőzésében, enyhe vízhajtó és légút tisztító hatással bír. Általában frissen, 

fűszernövényként használjuk. 

Salátaboglárka: enyhe összehúzó és vérzéscsillapító hatású. A tavaszi tisztítókúrák kedvelt növénye. Friss leveleit tea 

vagy saláta formájában fogyasztjuk. Bizonyos hatóanyagai gomba- és baktériumellenesek, így enyhébb fertőzések, 

bőrpanaszok kezelésénél is hatásos. 

Pongyola pitypang (gyermekláncfű): leveleit tisztító, vízhajtó hatása miatt vesehomok, vesekő megelőzésére, hajtására 

alkalmazzák, de cukorbetegség kiegészítő kezelésénél is hasznos. Szárított gyökerével együtt része epe-májvédő 

teakeverékeknek. Tavaszi saláták, főzelékek kedvelt növénye, de bátran díszítsünk, ízesítsünk vele szendvicseket is. 

Tyúkhúr: főzete és alkoholos kivonata vízhajtó és hurutoldó. Serkenti az epe- és veseműködést. Semleges íze miatt kedvelt 

salátanövény. A népi gyógyászat húslevesben főzve, tüdőbetegségek kezelésére használta. 

Zsázsa: manapság gyógynövényként nem használjuk. A népi gyógyászat sebek, sérülések kezelésére, elfertőződés 

megakadályozására, belsőleg influenzaszerű, megfázásos betegségek, hasmenés kezelésére alkalmazta. A zsázsa fő 

hatóanyaga a csípős mustárolaj-glikozid, ennél fogva friss saláták, szendvicskrémek remek fűszere. Nagyon könnyen 

termeszthető cserépben, néhány nap alatt kibújnak a kis zöld növénykék. 
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Nagy és réti útifű: a modern fitoterápia az útifüveket felső légúti hurutos megbetegedések, toroktáji gyulladások 

kezelésére használja. Külsőleg a friss levelek nagyszerű sebgyógyítók baktériumellenes hatásuk miatt. A nagy és réti útifű 

zsenge levelei tavasszal saláták, főzelékek alapanyagaiként is szolgálnak. 

Cickafark: az egyik legsokoldalúbban használható gyógynövény: nőgyógyászati panaszok, emésztőszervi problémák 

(epetermelést és epeelfolyást szabályoz, görcsoldó, étvágytalanságot megszüntet), sebgyógyítás elősegítésére használjuk. 

Tavasszal a növény zsenge, friss leveleit salátákba tehetjük. 

Pásztortáska: a népi gyógyászat közismert vérzéscsillapítója. Friss sebek, horzsolások, fogínyvérzés megszüntetésére 

alkalmas. A modern fitoterápia sok vérzéssel és görcsökkel járó menstruációs problémák kezelésére használja. Tavaszi 

friss leveleit salátákba, főzelékekbe tesszük. 

Nyírfa: talán kevéssé ismert, hogy a nyírfa kora tavaszi nedve igazi vitaminbomba. A fa megsebzett törzséből gyűjtjük. A 

törzset 4-5 cm mélyen megfúrjuk, kb. 1 cm-es átmérőjű fúró használata esetén egy egészséges fából napi 1-1,5 l nedv 

nyerhető, 8-10 napon át. A mennyiség függ a hőmérséklettől és a vízviszonyoktól. A nedvet a fejbőrbe dörzsölve 

megakadályozhatjuk a hajhullást és a korpásodást. A fa zsenge leveleit salátákba tehetjük. 

TAVASZI RECEPTEK  A következő receptek nincsenek kőbe vésve. Mindenki saját ízlése szerint variálhatja a 

növényeket, fűszereket, egy a fontos: próbálják ki és rájönnek, milyen értékes, tápanyagokban gazdag, ízletes ételek 

készíthetők mezei és vadnövényekből. 

Tavaszi fűszernövény saláta: vizitorma, százszorszép virága és levele, pongyolapitypang zsenge levelei, mezei sóska 

(vadsóska), galambbegy saláta – az öntet zúzott fokhagyma, kevés méz, borecet és olívaolaj. 

Főzelék vadnövényekből: csalán, medvehagyma, libatop, tyúkhúr, paraj-libatop, tetszés szerinti arányban és 

mennyiségben. Megmossuk és apróra vágjuk. Felkockázott angolszalonnát, vöröshagymát és zúzott fokhagymát vajban 

megpárolunk és hozzáadjuk a zöldségeket. Kevés erőlevessel főzzük, végül tejföllel és tönkölybúzával behabarjuk, 

összeforraljuk és frissen reszelt szerecsendióval ízesítjük. 

Fűszernövényes leves ugyanezekből a hozzávalókból: az összesen 150 g apróra vágott és vajon megpárolt 

fűszernövényeket felöntjük kb. 1 liter zöldséglevessel. Tíz perc főzést követően összeturmixoljuk, majd 1 tojás sárgájával 

dúsított 1 pohár tejszínnel gazdagítjuk. Pirított kenyérkockákkal tálaljuk. 

Fűszernövényes krém: két pohár tejfölt, 1 kefirt vagy joghurtot, 3 evőkanál olívaolajat, 1 apróra vágott 

mogyoróhagymát, kevés sót és frissen őrölt borsot simára keverünk. 

Kb. 150 g növényt (medvehagyma, zsázsa, vadsóska, százszorszép levele és virága) vágjunk apróra és keverjük a krém 

alapba. Friss kenyérrel, pirítóssal, friss retekkel tálaljuk. 

Fűszernövényes krém túróval: fél kilogramm túrót (vagy 1/4 kg juhtúrót és 1/4 kg tehéntúrót) kikeverünk annyi kefirrel 

vagy tejföllel, hogy jól keverhető legyen. Zúzott fokhagymát, ízlés szerint vadnövényeket, kevés pirospaprikát keverünk 

hozzá. A sokak által nem kedvelt vadsóskát is nyugodtan használják, íze kicsit kesernyés, mégis nagyon finom. 

Kora tavaszi vitaminbomba: a megmosott fejes- vagy galambbegy salátát leveleire szedjük, apróra vágott hagymával, 

pirított mandulával megszórjuk. Felkarikázott narancsszeletekkel gazdagíthatjuk, megszórhatjuk petrezselyemmel, 

zsázsával, frissen szedett gyermekláncfűlevéllel. 

Öntet: 1 pohár kefir vagy joghurt, 3 evőkanál ketchup, 2 evőkanál balzsamecet. Ízlés szerint 2 evőkanál olívaolajjal is 

gazdagíthatjuk. 

Zöldmártás: három tojást keményre főzünk. Egy fej mogyoróhagymát megtisztítunk, és apróra vágunk. A zamatos 

turbolyát, bazsalikomot, kaprot, borágót, petrezselymet és tárkonyt 2 dl tejföllel és 1 dl tejszínnel, 2 főtt tojással és 

hagymával összeturmixoljuk, majd 4-5 evőkanál majonézzel, fehér borssal és pici mustárral ízesítjük. A mártást a 

megmaradt főtt tojással díszítjük. 

A vad- és fűszernövényes receptekre pontos leírást adni lehetetlen. Ki-ki azokkal a vadnövényekkel gazdálkodjon, 

amelyeket biztonsággal fel- és megismer, valamint gyűjteni tud a lakókörnyezetében. 

A bemutatott receptek ízlés és lehetőség szerint alakíthatók, bővíthetők. Aki a szolidabb ízeket kedveli, kevesebb 

vadnövényt használjon az ételek készítésekor. Az intenzívebb ízek kedvelői bátrabban fűszerezzenek, nyugodtabban 

keverjenek össze több növényt. 
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Magyar jelképeink 

 

Biztató a tavaszban 

Töröld könnyed, gyűrd le fájdalmadat,  

te nem azért vagy, hogy odaragadj  

ügyhöz, multhoz, amely nem a tiéd,  

és dac poshasszon és keserüség.  

Kaptál ütleget, kaptál eleget  

(légy keresztyén s mondd: érdemelteket,  

s könnyűlsz tőle!)… Most ne vélt igazad  

emlegesd, s ne a hibát, a zavart  

(az benned is volt!): nézd a rétet, a  

nagy fényt, a Feltámadást!… Tavasza  

jött újra a földednek: nézd, a nép  

dolgozik, szépűl város és vidék:  

nem árt, hogy eltűnt sok gőg, régi copf,  

s jobb lesz a jó, ha te is akarod,  

ha igazán:… másét és magadét,  

úgy gyógyítod ama ezer sebét,  

ha az csordítja megnyugvó szived,  

ami sosem elég, a Szeretet! Szabó Lőrinc 

Szer-etet 

A magyar konyhaművészet gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza. Ám manapság egyre ritkábban találkozni 

olyan fogásokkal, amelyek valóban az évezredes, évszázados hagyományos ízeket mutatják meg. E helyett a 

pirospaprikás, fekete borsos gulyást, csikós, paprikás imázst próbálják ránk erőltetni olyannyira, hogy már 

háziasszonyaink konyhájából is hiányoznak az ősi fűszereink, még pontosabban fűszerszámaink, hiszen a fűszerezés 

minden esetben a harmónia, az egyensúly visszaállítását, a gyógyítást is szolgálja, ha máshol nem is, akkor az 

emésztőrendszerben. Minden ősi fűszerünk egyben gyógynövény is, ízük harmóniája egyidejűleg szolgál testi, érzelmi, 

gondolati egyensúlyunk megtalálásához. Az ősi magyar fűszerekhez, ételekhez való visszanyúlás érdekében 

mogyoróhéjban tekintsük át a magyar konyha történetét. 

Az ősi magyar konyha néhány jellemzője mai napig tetten érhető konyhaművészetünkben, ilyenek pl. a következők: 

 Az általunk igazán ízletesnek tartott ételekben a pentaton (édes, savanyú, sós, keserű, csípős) ízharmónia jelenik 

meg, melyből egyik íz sem „lóg ki”, nem válik dominánssá, s éppen ettől élvezetes (pl. gondoljuk az igazi házi 

húsleves ízeire). 

 Legfinomabb ételeink egyetlen edényben készülnek, és 

 ezek mindig leveses, szaftos fogások. 

Nagyon sok az olyan tartalmas leves, ami főétkezésnek is beválik, pl. gulyásleves, babgulyás, palóc leves, stb.Az 

magyarok, a nyugati népeket több ezer évvel megelőzve, ismerték és alkalmazták a szárított hús és tejpor készítését. Így 

egy ősmagyar lovas bőrzsákjában több liter levesnek vagy tejnek megfelelő élelmet vihetett magával. Alkalmazták az 

aszalást és a füstölést is. A téli szálláshely körül gabonaféléket termesztettek: árpát, kölest, búzát. A főzéshez bográcsot 

használtak, a sütéshez nyársat. A kásafélékből, a gabonákból tejben, vízben főtt kásákat, később kerek köveken sütött 

lepényeket készítettek. Ezek a lepények átmenetet jelentettek a kenyér és a tésztafélék között. Az egyik legrégebbi 

tésztánk a galuska és a csipetke. 

Ételeik ízesítéséhez előszeretettel használtak tárkonyt, csombort, kakukkfüvet, fokhagymát, rozmaringot, zsályát, 

valamint gyümölcsöket (áfonya, fekete ribizke), és virágokat (ibolya, körömvirág, rózsaszirom). A magyar konyhában 

mai napig fontos étel-alapanyag a vöröshagyma, káposzta.A tej savanyításával nyert kötő-, sűrítő- vagy éppen 

alapanyagok közül is a magyar tejföl és túró nem csupán számos ételünk nélkülözhetetlen kelléke, hanem egyetlen más 

világkonyhában nem használatos (tejszínt használnak általában). Mindmáig egyedülálló pl. a kovászos uborka elkészítési 

módja, máshol nem készítenek ilyen savanyúságot. 

A reneszánsz korban Mátyás király konyhája nagy hatást gyakorolt a konyhaművészetre, előtérbe került az élet élvezete, 

a finom fogások, ízletes lakomák, fantasztikus borok. Ebből a korból már írásos receptek is maradtak fent. 

A török hódoltság korában a magyar konyha visszaszorult Erdélybe, és erdélyi konyhaként élt tovább. Az ásványi só 

elterjedése a konyhában is az erdélyi sóbányáknak köszönhető. 
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A paprikát Kolumbusz hozta magával Közép-Amerikából, az ebből készült megőrölt fűszer az írásos emlékek szerint a 

XIX. Században vált használatossá. 

A konyhánkban próbáljuk meg hasznosítani a keleti hagyományokon kialakult táplálkozástudomány (makrobiotika) 

alapszabályait is, melyek a következők: 

 A mérsékelt égöv népeinek hagyományos tápláléka a teljes gabonafélék (erőt, energiát adnak), a zöldségfélék 

(gyógyítanak), a hüvelyesek, a gyümölcsök (méregtelenítenek, frissítenek) és olajos magvak. A hideg éghajlaton 

természetes a hús és a zsiradék fogyasztás. A gabonát (barnarizs, köles, kukorica, hajdina, búza, rozs, árpa, zab) 

sütve, főzve fogyasszuk. A hüvelyesek fehérjeforrások (bab, lencse, felesborsó). A gyümölcsnek nyugodtan 

megehetjük minden részét, kifejezetten használunk vele a szervezetünknek. 

 Mindig a közvetlen környezetünkben termő táplálékot részesítsük előnyben, mert arra van szükségünk, annak 

energiái vannak velünk összhangban. 

 Minden évszakban azt együk, ami éppen terem, legfeljebb természetes módszerekkel tartósított táplálékkal 

bővítsük étlapunkat. 

 Figyeljük magunkat, és rájövünk, hogy milyen ételre van szükségünk. Amikor az egyik irányba felborítjuk az 

összhangot, máris jelez a szervezetünk valamilyen másik oldali élelemre vágyással, amivel ellensúlyozza az 

eltérést. (Pl. húsos ételek után szomjasak vagyunk, zsíros ételre jól csúszik a bor, stb.) 

 A legtöbb energiát a cserép, öntött vas edényben való főzés hagyja az ételben. Jó még a zománcozott, acél és 

üveg edény is. 

 A kukta és a mikrohullámú sütő használatát a lehető legminimálisabbra csökkentsük. 

 A legjobb a szabadtéri tűz a főzéshez, sütéshez, amelyet kirándulásokkor és kerti partikon engedhetünk meg 

magunknak, a gáz is a tűz energiáját adja át. A villanyáram nem tűzenergiával telíti az ételt, hanem villamos 

energiával, ezért ha lehet, ne használjuk. 

 A főzéshez jó kedvvel, örömmel álljunk hozzá, mert akkor az ételen is érződik majd, hogy ezt jó szívvel 

készítették. 

A főzés a nő, a családanya jelképe. A nő felelős a családi tűzhely melegéért, s ha nem vigyáz rá, a tűzhely kihűl, a család 

szétesik. A család tagjai akkor tartózkodnak szívesen otthon, ha melegséget, szeretetet, jó főtt ételt (régi mondás, hogy a 

férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út), jó illatokat találnak a lakásban. Nem mindegy, hogy a családanya örömet 

talál-e a főzésben, sütésben, nem véletlen, hogy a magyar nyelv azt mondja, milyen finom ez az étel, érződik, hogy 

szívvel készült, igen, jó szívvel, szeretettel. Érdekes módon a magyar szokások szerint a szabadtüzű főzésnél szinte 

mindig az apa főz, így ha időnként is, de részt vesz a tűz táplálásában. Fontos, hogy a rég elfeledett fűszernövények ízét 

és hatását újra felfedezve, szeretettel és szívesen használják azokat az ételek elkészítésénél, hiszen fűszerezni egészséges 

és pompás élvezet. A jól elkészített ételt szívesen enni: egészség és életöröm. 

A szkíta konyha   Szkíta őseink étkezési szokásairól viszonylag kevés feljegyzés áll rendelkezésre. Néhány görög 

történeti forrás említi a békés kancafejő népek ételeit. Ezért a kutatók számára a régészeti leletek, valamint a 

rendelkezésre álló néprajzi leírások nyújthatnak segítséget. 

Szkíta edények  A szkíta sírokból sok gabonatároló kerámia, bronzedény került elő, ami arra utal, hogy sokféle edényt 

használtak az étkezéshez. Hérodotosz is említi a csészét, amiből a férfiak az ételt fogyasztották, de ez egyben 

méltóságjelvény is volt. Csak a szabad férfiaknak volt övön csüngő csészéje. A néprajzi vizsgálatok is megerősítették, 

hogy valóban, a lovas népek fémből készült csészéből fogyasztották régen az ételt. A gajmanovai szkíta sírból páratlan 

leletek kerültek elő. Sok bronzüst és edény sorakozott egymás mellett, ami a szkíták változatos ételkészítési módjára 

utaltak. A hatalmas bronzedényekben bizonyára a hadseregnek főztek, esetleg a nagycsaládi, vagy nemzetségi 

összejövetelek idején is használhatták a közel 140 liter űrtartalmú edényeket. Ezen kívül voltak kicsi, családi méretű 

üstök, bográcsok is. Szintén Gajmanován találtak egy szállítható tűzhelyet, amelynek két füle volt, alul pedig egy tűzteret 

alakítottak ki, azon sütöttek-főztek, grilleztek. 

Szkíta gabona   Sok adatunk van arra nézve, hogy a szkíták gabonát termesztettek. Egyrészt Hérodotosz művében 

emlegeti a földműves szkítákat. Valószínűleg ők termelték görög exportra a gabonát. A szkíta sírokban a régészek találtak 

gabona tárolására szolgáló edényeket. A szkíták által lakott terület kiváló búza- és gabonatermő vidék volt, ezért az ottani 

lovas népek mesterei voltak a földművelésnek. Az orosz gasztronómiai szakemberek úgy vélik, hogy a szkíták készítettek 

először kenyeret a mai Oroszország területén, sőt maguk a szlávok is a szkítáktól tanulták meg a földművelést. Sajnos, 

nálunk éppen fordítva gondolják az akadémikusok, a tankönyvekben, de még a modern szakirodalomban is az szerepel, 

hogy mi, magyarok ezeket a készségeket a szlávoktól tanultuk. Sok kutató úgy véli, hogy ezen kívül a szkíták ismerték és 

fogyasztottak zöldségféléket is, főleg hüvelyeseket. A kínaiak nem mást állítanak, minthogy a répa az „nomád” 

növénynek számított. Különös, hogy a gabonafajták és egyes zöldségfélék elnevezései mennyire hasonlók a Kárpát-

medencétől egészen az Ordoszig. 

Tejtermékek   A lovas, nagyállattartó népek mesterei voltak a tej tartósításnak. Az orosz szakemberek azt állítják, hogy a 

középkorban feltűnő és szkíta vidéken elszaporodó szlávok is tőlük tanulták ezt a mesterséget. Már a legkorábbi görög 

forrás is békés, kancafejő népeknek nevezi a kimmereket és a szkítákat, ami jellegzetes ételükre, a kumiszra utalhat. 

Kiválóan tudták tartósítani a tejterméket, amelyből még hadjáratukra is vittek magukkal. A szárított túró volt a szkíta 

katonai élelmezés egyik csodafegyvere, ezt majszolgatva a katonák elegendő vitaminhoz jutottak, és nem alakult ki náluk 
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olyan hiánybetegség, mint a skorbut. A szakemberek rekonstrukciója szerint a tejtermékeket faedényekben tárolták és 

abban is erjesztették, néhányat állati szarvban szolgálták fel. 

Egyéb ételek   A lovas népek igazi húsevők voltak, birkát és marhát előszeretettel fogyasztottak, de nem vetették meg a 

lóhúst sem, az ukoki hercegnőnek például azt csomagoltak a túlvilágra. Hérodotosz leírta a szkíták egyik különleges 

ételének, a saját bőrében párolt húsnak a receptjét, amelyhez hasonlót máig készítenek mongol és kaukázusi pásztorok. A 

fent említett bronzüstben birkahúst főztek. Ismerték a szárított húst, azt vitték magukkal a hosszú hadjáratokra. A szkíták 

tejféléket, kefírt és kumiszt fogyasztottak leginkább, és nem vetették meg a bort, de a görögöktől eltérően, ők tisztán itták 

a nemes nedűt. 

Kik is azok a szkíták? 

Minden pápai bulla azzal kezdődött (évszázadokon keresztül) 

"A Királyi scythák utódai, a hunok és avarok leszármazottai, a mai magyarok". 

A Magyar Tudományos Akadémia tanítása szerint a Kárpát-medence egy jóformán üres, lakatlan terület volt, amikor a 

Római Birodalom bekebelezte Pannóniát. Edward Gibbons azonban egyik könyvében azt írja, hogy Rómának a terület 

gabonája és bora kellett. Ez önmagában is letelepedett, mezőgazdasági életformát jelent. Az itt élő lakosság erejét pedig 

mi sem mutatja jobban, hogy Pannónia meghódítása Kr. e. 35-től Kr.u. 9-ig tartott. Az itt élő nép tehát több évtizedig volt 

képes ellenállni az akkori világ legerősebb hadigépezetének. De lássuk, kik is éltek már ekkor is a Kárpát-medencében.  

  Az ókori íróktól pontos adatokat tudunk már az i.e. 700-as évektől. Herodotos a következőket írja: „Szkítaország 

legnagyobb folyója az Ister” azaz a Duna. Tudjuk, hogy Esztergom korábbi neve IszterGam volt. A Gam kifejezés a 

sumér nyelvben is értelmes, kanyart, könyököt jelent, ahogyan az Ister is egy sumér istenség neve. Közli továbbá, hogy az 

Isterbe folyik a Tiphisas, vagyis a Tisza, és az Agatirs scytha törzsektől, Erdélyből a Maris vagyis a Maros.  A scytha és a 

hun nép azonosságát igazolta Agathias, amikor ezt írta: „Mindazon barbarus népek, melyek az Imauson (havasokon) belül 

laknak scytháknak vagy hunnusoknak neveztetnek.” A barbarus szó itt természetesen nem a mostani értelemben szerepel. 

Az antik görögök minden népre, akiknek nem értették beszédét, a barbarus, másképpen dadogó kifejezést használták. 

Hippocrates pedig úgy vélte, hogy „Európában él a szittya nép, melyet szarmatáknak, szakáknak, szabiroknak, 

gepidáknak, pártusoknak, pannonoknak, médeknek, jazigoknak, hunnusoknak és avaroknak is neveznek… „ 

Érezhetjük, hogy itt az „és”-en van a hangsúly. Ezen elnevezések tehát egy népet jelölnek, de legalábbis nagyon közeli 

rokonságban álló népeket, ami kiderül Ptolemaus Claudius írásából is: „A scytha alánok fölött laknak a roxolánok, 

pannonok és hunok, mind testvérek.”  A Kárpát-medencébe visszatérő szkíta magyarok is magukat ezen leszármazás 

alapján tekintették a hunok örököseinek. Az Árpád-házi királyok magukat Atillától származtatták, uralkodóházukat Turul-

nemzetségnek nevezték. A régészeti leleteink, szokásaink, ételeink, hiedelemvilágunk, zenénk és harcmodorunk mind a 

szkíta népekhez kapcsolnak minket. 

  A Honfoglalás szó maga is nyelvújítás korabeli, hisz addig honvisszaszerzésként nevezték az eseményt. A korszak 

leggyakrabban idézett forrásait, II. Bölcs Leó és Bíborbanszületett Konstantin írásait is ügyesen megválogatja az 

Akadémia. Mindig a harcmodorunkat és ruházatunkat leíró írásokat emelik ki, holott Bölcs Leó írta az alábbiakat is, 

amikor a harcmodorunkról beszélt: „Ez többnyire az északibb és skytha népeknél szokott előfordulni, mint például a 

türköknél…” Az MTA által is elfogadott tény, hogy türköknek a bizánciak a magyarokat nevezték. Ugyanakkor XI. Leon 

Diakonos így ír a 10.századi magyarokról: „Így, amikor azon időben egy skytha sereg átkelt a Dunán (hunnak nevezik a 

népet)…”. A bizánciak előtt tehát ismert volt a magyarok származása.  Érdekes megfigyelni azt is, hogy ugyancsak a 

bizánciak, még a 12. század után is skytháknak és hunoknak neveznek minket. Az egyház ugyancsak okosabb volt az 

MTA-nál. A pápai bullák évszázadokon keresztül így kezdődtek: „A királyi scythák utódai, a hunok és avarok 

leszármazottai, a mai magyarok” . 

A magyar történetírás, a krónikáink és a Tarih-i Üngürüsz is egyaránt ezt az eredetet erősítik meg, kijelentve, hogy a 

hazatérő magyarok azonos nyelvű népeket találtak a Kárpát-medencében.  Ezen szkíta, hun, avar, magyar azonosság 

egészen az 1848-as szabadságharc végéig egyértelmű volt hazánkban. 180 fokos fordulatot az osztrákok által az MTA 

élére kinevezett Josepf Budenz munkássága hozott.  

A finnugor származáselmélettel primitív jöttmentként állították be a magyarságot, és törték meg ezzel a nemzet gerincét. 

Krónikáinkat és valódi őstörténelműnket elsuvasztották. Érdekes, hogy a fent leírtak a világ más részein már régen 

tények, míg nálunk elhallgatás a sorsuk, és a hivatalos álláspont még mindig a magyarságra erőltetett budenzi és 

hunsdorferi álomvilág. 

Nem könnyű meghatározni kik is voltak az igazi szkíták, mivel a kifejezést a külsőleg hasonló, bár különböző népek 

megjelölésére használták. A Szkíta egy hős nép, amelyik ott bábáskodott az emberi civilizáció és kultúra bölcsőjénél. 
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Kik az igazi őseink? Szkíta, hun, avar, magyar! Az Emberek aranyban szkíta-kiállítás alapján. 

Előzmény: A csupán nevében Magyar Tudományos Akadémia a saját történelmünkről a következőket írja a Kárpát 

medencét illetően. Őszerintük a római hódítók korában is jóformán üres volt a Kárpát medence és korábbi telepeseknek 

nyoma sem volt. Ezer évvel később is csak szlávok éltek itt, ezek azonban nem tanúsítottak ellenállást a jóval később 

érkező magyar megszállókkal szemben, a Tudományos Akadémia akkori elnöke (Glatz Ferenc) pedig a következőket írta a 

magyar nemzet őseiről:  

"Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció... görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, 

nyelvük nem lévén csak makognak, s a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el... "  

 

Egyetlen nemzet tudósai sem írnak ilyen mocskos rágalmakat és hazugságokat nemzetükről, s ha valaki ilyet tenne, az 

bíróság elé kerülne nemzetgyalázásért, s azonnal kirúgnák a Tudományos Akadémia elnöki tisztjéről.  

Ellenük emelték védekezésül a kínaiak a Nagy Falat. Már kétezerötszáz éve ingben és nadrágban jártak. Feltaláló nép: a 

szőnyegtől a kengyelen át az íjig és a fokosig sok mindent köszönhetünk nekik. Rokonaink-elődeink? – Etruszkok, 

türkök, hunok, avarok és mi magyarok is a leszármazottaik vagyunk – állítja Papp Attila, tárlatvezető. A hajdani magtár 

három szintjén az úgynevezett Issyk-kurgán és a Berel mellett feltárt lovas temetkezés leleteinek méret- és anyaghelyes 

reprodukciója látható (annyira valósághűek, hogy a másolatok is aranyból készültek, több száz millió forint az 

összértékük); a kincseket a Tutanhamon-lelethez hasonlították a szakemberek. 

 

– Változik már a szemlélet, a tudományos akadémián is egyre több lesz az olyan tudós, aki hajlandó elfogadni, amit mi 

vallunk: ne az elméletekhez keressünk leletanyagot, hanem fordítva – feleli Papp Attila, (a szkíta kincseket feltáró 

világhírű Krym Altynbekov professzor intézetének európai partnere) és a Civil Régészeti Alap képviseletében arra, hogy 

a „hivatalos” magyar őstörténetet ma még kissé máshogy tanítják a diákoknak. – Nem véletlen, hogy létezik ma már hazai 

régészképzés orosz nyelvű szakvizsgával, elvégre Kelet felé kell keresnünk, mert ott találunk kapcsolódási pontokat. A 

finnugor elméletnek se leletanyaga, se legendája, se művészete. Mi csendben, acsarkodás nélkül állunk elő vele: csak a 

nyelvrokonság terén többszörös az azonosságunk a kazahhal. A főváros korábbi neve Alma-Ata, az alma ugyanazt jelenti 

mint nálunk, vagy például a batir betyárt, s vannak béres, meg madzsar törzsek. Az egyező motívumokról, 

hagyományokról nem is beszélve. A szkíta kultúra temetkezési leletei kerültek elő a mai Magyarország területéről, 

például a világ legnagyobb aranyszarvasa, vagy a nemrég Balatonudvarinál talált nemesi és középnemesi 

ékszerkollekció.    

 

Mai hazánk is része volt tehát a szkíta birodalomnak? – Az Altájtól egészen a mai német területekig nyúlott – így Papp 

Attila. – Annak higgyünk, ami kézzel fogható, vagy például a  korabeli „sajtónak”: a legnagyobb görög történetíró, 

Hérodotosz szkíta filozófus és orvos mesterekről tudósít, közben mi a görögöknek tulajdonítjuk a filozófia tudományát. 

Az se biztos egyébként, hogy periféria voltunk a szkíta birodalomban; a Kárpát-medence akkor is köztudottan ideális 

terület volt, hiszen védelmet nyújtott, kiváló földekkel és vízzel. Természetközeli népeknek ez maga volt a „Kánaán”. 

Amúgy éppen a görögök találták ki a szkíta szót összefoglaló néven a lovas nomád népekre. Szkíta, szarmata, hun, avar, 

magyar – ez folytonosság, ugyanannak a kultúrának az újramegélése, különböző korokban. Egy példa erre: a griff ott van 

a szkíta hadvezéri zászlón, az ordoszi csodaszarvason és az avar korból származó övsoron is. Bolondság persze mindent e 

korból származtatni, de ma már a teljes tagadás is az. A magyar se egyetlen etnikum: kun, jász, palóc és még sokféle, 

eltérő szokásokkal, néprajzzal. A szkíta birodalom is több száz népből állt össze; két kontinenst uraló „unió” volt az 

időszámításunk előtti 9. és 1. század között.  

 

Nadrágot, zakót, inget, csizmát hordtak, nem tógát vagy tunikát – mutatja Papp Attila a szemesi kiállítási anyagot, s le is 

vonja a következetést: a mai nyugati civilizáció is „tőlük tanult öltözködni”. A szkíta kultúrából származik az az 

ivócsésze is, melyen a világ egyik legrégebbi írásos emléke látható – folytatja tovább a szakember a rendhagyó 

történelemórát, hozzátéve: csak nálunk és tőlünk keletre élő hagyomány az áldomásivás, amikor poharunkat az égnek 

emeljük. – Nem az a lényeg, hogy mi van a csészére írva (többféle elmélet is akad), inkább azon gondolkozzunk el: van 

hát közünk a szkítákhoz? Az első sikeres sebészeti beavatkozásra is bizonyítékot találtak az egyik feltárt sírban: 

koponyalékeléses agysebészetre. Feltalálták a tóga helyett a ruházatot, a lószerszámokat (előbb a kápás nyerget, azután a 

kengyelt, onnantól kezdve hunokról beszélünk), egy száznyolc oroszlánnal díszített férfinyakék zárja gombnyomásra 

oldódik, egy kulcsos zár 1400 év után előkerült kulcsa ma is fordítja a zárat. Vagyis óriási tudás birtokában voltak, azóta 

csak visszafejlődtünk... 

 

A szkíta leletek többségét az un. kurgánokban (halomsír) találták: 

A kurgánok – régi magyar neve korhány – a sztyeppei népek, különösen az indoiráni népek temetkezési helyei.A kurgán a 

halomsír egyik fajtája, amikor egy fedett, de nem feltöltött gödörsír fölé emelnek halmot. 

A kurgán török-tatár eredetű orosz szó, melynek jelentése sírhalom. A szkíta művészet stílusát erősen befolyásolták az 

asszír, urartui és később a görög mesterek, akik műveik készítésekor alkalmazkodtak a szkíta igényekhez.A legkorábbi 

hatások Mezopotámiából származtak a Kr. e. 7. század végén, 6. század elején.  
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A kurgánokban talált tárgyak (aranyedények, arannyal borított fokos, arany párduc) már felmutatják a szkíta 

állatstílus csaknem minden elemét:  spirálokba csavarodó agancsú fekvő szarvas, kőszáli zerge, párduc, madárfejek.  Az 

állatok testét nagy felületekkel ábrázolták. Ekkor még nem alakították át az egyes állatokat, később azonban előfordult, 

hogy a szarvasagancs kosfejben végződött. Az ötvösmunkákon gyakran látható a világosság és a sötétség mitikus 

küzdelme.      A következő évszázadban a szkíta művészet helyét a szarmata művészet vette át Európában. 

 

           

     Egy kurgán metszete. 

Ősi jogszokásaink nyomában 

Népmeséinkben találunk néhány olyan különleges hagyományt, amelyről aligha gondolnánk, hogy azok az ősi, a szkíta-

hun időkre visszamenő jogszokást takarnak. Jelen cikkben néhány alapvetően fontos elemre hívom fel a figyelmet.  

A halott jussa 
Amikor a múzeumok tárlóiban megcsodáljuk az ősi szkíta és hun aranykincseket, nem is jut eszünkbe, hogy azok az 

elhunyt nemes, vagy uralkodó gazdagságának csak kis része volt, amit ő a túlvilágra vitt. Régen megvolt az a szokás, 

hogy az örökségből a halottnak is jár rész, azt el is temették vele a kurgánsírba.Később, ínséges időben már előfordult, 

hogy az eltávozott mellé a szokásosnál kevesebb tárgyat helyeztek, mert a jussát más, szimbolikus felajánlásokkal 

igyekeztek pótolni. Miután az elhalt nemest vagy uralkodót ellátták az örökséggel, a többit az utódai osztották el egymás 

között, fiai kapták a legnagyobb részt, a lányokra pedig hozományt hagytak, mert ő úgyis elhagyta az atyai házat. A halott 

ingóságához a régi magyarok sem nyúltak hozzá, személyes tárgyait, ruháját, csizmáját, imakönyvét, stb. vele együtt a 

sírba tették. Volt olyan eset, hogy a ruháját a koporsó tetejére helyezték. Ha minden holmiját nem tették bele a sírba, 

akkor a maradékokat család szétosztogatta a szegények között, esetleg elégették, mert azt ők babonás félelemből nem 

tarthatták meg. 

 

Öröklés és gyámság 
Népmeséinkben mindig a legkisebb fiú kapja meg az atyai örökséget. Ez a magyar jogszokásokban is így volt, a 

Werbőczi által összeállított Hármaskönyvből megtudjuk, hogy mindig a legfiatalabb, a szülőkkel együtt maradó és rájuk 

gondot viselő fiú örökölte az apai házat. Keleti rokonainknál a tűzherceg, az otcsigin maradt az apai háznál. Abban az 

esetben, ha legkisebb fiú helyett más, nagyobb fiútestvér maradt a szülőknél, akkor ő kapta meg az örökséget: az apai 

házat. Az örökléssel kapcsolatban nagyon fontos szociális intézkedés meglétéről is tudunk. A régi közösségekben nem 

voltak árvaházak, a szüleiket elvesztő gyerekekről is gondoskodtak, sokkal még jobban, mint a mai intézmények. A 

férfiak nemcsak azért kötöttek vérszerződést, hogy szövetségeseket találjanak maguknak, hanem azért is, hogy 

gyermekeik sorsa biztosítva legyen, ha az apa harcban elesne. A régi szkíta-hun népeknél ugyanis a vértestvéreknek volt a 

kötelességük gondoskodni szövetségesük árván maradt gyermekeiről, ők nevelték fel és kiházasították őket, esetleg 

eltékozolt vagyonukat is visszaszerezzék. Ez a hagyomány a magyaroknál is megmaradt, nagyon hosszú ideig a 

keresztszülőknek választott fogadott testvérek, barátok, komák gondoskodtak az árvaságra jutottakról. 

 

Kondásból királyfi 
A meséket a felnőttek általában megmosolyogják, magam is sokszor hallottam a kételkedést, miszerint hogyan lehetne 

egy egyszerű kondásból, vagy a szegény szolgálóból királyfi, aki elnyeri a király lányát és fél birodalmát. Ez azonban 

nem mese, hanem egy ősi magyar jogszokás emléke, mely a népmeséinkben is továbbélt. Werbőczy Hármaskönyve 

szerint a királynak joga volt nemtelent nemessé tenni, ha az kiérdemelte. Mivel érdemelhette ki a nemtelen, a szegény 

ember a nemességet? Legtöbbször vitézség árán! Erre nagyon sok példa áll rendelkezésre, ne is gondoljunk másra, mint 

Kinizsi Pálra, az egyszerű molnárlegényre, akit vitézsége és hűsége magas katonai ranglétrára juttatott és ez gazdag 

földadományokkal is járt. Népmeséink főszereplői, a szegény legények vagy szolgálók is hasonlóan jártak: megmentik az 

elrabolt királylányt, vagy visszaszerzik az elrabolt égitesteket, ezáltal rászolgálnak a nemesi címre. 

 

Fő az alkalmasság 
Sok mese arról szól, hogy a király meg akarja tudni, hogy melyik fia a legügyesebb, azért hogy annak adja oda 

királyságát. Általában a legfiatalabb fiú győz és övé lesz az apai örökség. Ez sem légből kapott történet, hiszen a régi 

szkíta-hun jogszokás alapján a királyságot mindig a legalkalmasabb fiúnak kell örökölni, aki képes helytállni a 

http://1.bp.blogspot.com/-b4jZYhXjhQQ/U9JM4rivk_I/AAAAAAAAYfQ/DFXeVpvJxCY/s1600/szk%C3%ADta+temetkez%C3%A9si+kurg%C3%A1n.jpg
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legnehezebb helyzetekben is, meg tud birkózni az államügyekkel és irányítani tudja a hadsereget is. Maga a hatalmas 

Dzsingisz kán is állítólag ilyen próbáknak tette ki fiait. 

 

Önbíráskodás? 
A népmesékben arról is esik szó, hogy a szegény legények, szolgálók, vagy kondások legyőzhetnek királyokat, 

megölhetnek hatalmas sárkánykirályokat. Vajon lehetséges, hogy egy közrendű ilyen tettre ragadtatja magát? Hogyan 

merészel ilyet tenni? A választ ismét a Hármaskönyvből olvashatjuk ki. A régi magyar jogszokás szerint a bűnös nemest 

egy nemtelen is lefoghat, letartóztathat, ha rajtakapja azon, hogy éppen gyilkol, rabol, vagy éppen pénzt hamisít. Azonban 

mindig csak tetten éréskor lehet intézkedni, míg az illető el nem menekül a helyszínről.  

 

Fele királyság 
Népmeséinkben sokszor olvashatjuk, hogy a vitéz fiatal, aki hősies tettéért elnyeri a királylány kezét, megkapja vele a fele 

királyságot is. Ez nem mást, mint az Árpádok körében létezett dukátus intézményét juttatja eszünkben, amikor az 

uralkodó életében birodalmának jelentős hányadát bocsátotta fia, vagy testvére rendelkezésére. A trónörökös számára 

nagyon fontos volt ez a megbízás, hiszen ott, kicsiben felkészülhetett a jövendő királyi feladatokra. Testvér esetén pedig 

királyaink így akarták elejét venni a trónharcoknak 

           Az Aranyhajú királyfik    Meseelemzés 

 

Ezt a mesét régen szerettem volna elemezni, de mindaddig, amíg pontos helyét meg nem találtam a csillagos égen, nem 

sikerült. A mezopotámiai csillagászati gyakorlat segített hozzá a megértéshez. A három sávra osztott Égbolt és a 

tizenkettőnél több csillagkép szerepeltetése a sávokon tette vilá-gossá a mese égi eseménysorát. 

 

Az Évkör csillagképei a mese Téridejét adják, a szereplők pedig az Ori-on, a két Kutya és az Ikrek csillagkép, meg a 

Sziriusz csillag. A mese ese-ménye az égi szereplők égi cselekvéssorozatát vetíti elénk. Vagyis elmeséli a mesemondó az 

éber hallgatónak az égbolt jelentős csillagszemélyisége-inek életét, emelkedését, hanyatlását, mintha az egy királyi család 

sorsfor-dító eseménysora lenne. Úgy tanították az égbolt csillagvilágát, hogy az egymás közelségében lévő égi 

tüneményeket, mint egy királyi családot fog-ták fel és törvényszerű mozgásukból formálták meg a mese tartalmát. 

 

Ha rápillant a kedves olvasó a közzétett régi mezopotámiai égtérké-pekre és az égi állapotokat megjelenítő határkőre 

/KUDURRU/, világossá válik, mennyire összefügg az Orion, az Ikrek, a KIS- és NAGY Kutya csil-lagkép sorsa, s 

valamennyien egy sávban Bél útján az Ekliptika mentén helyezkednek el, mintegy fentről sugározva a család 

kiemelkedően fontos tényezőjét az emberi életben. 

 

A misztikus Zodiákus a 12 csillagkép közötti lelki és szellemi kapcso-latot emeli ki. Ilyen mély, a tudattalan szintet is 

felölelő viszony van a banya és az ikrek, vagyis a Szűz és az Iker csillagkép között. Ahol Aranyhajú királyfik születnek, 

ott terem a banya. A Szűz kétarcú voltából a banya a rosszabb részt uralja, s ezt a rosszindulatú, galád magatartást 

erőszakolja rá az egész királyi családra. Szó szerint aláássa jövőjüket. A királynét erkölcsi-leg ellehetetleníti, a királyt 

igazságtalan tettekre sarkallja, az ikrek sorsát az elemek kénye - kedvére bízza. Csak a kutyának biztosít jó bánásmódot. 

A Szűz csillagkép, mint Téridő sorsszerű elemeket tartogat a mese szövege számára. A szereplők a maguk 

csillagtörvényei szerint viselkednek. A banya a Szűz Téridő törvénye alapján hat. Az Orion, a Sziriusz, a két Kutya és a 

Kis Év vonatkozásában az Ikrek is eleget tesznek az Isten égboltozatán ren-dezett színjáték előírt dramaturgiájának, de a 

Szűz és az Ikrek viszonya a Nagy Napév vonatkozásában nagyon sok váratlan meglepetést is hozhat. A népmesék 

elemzésekor el kell dönteni, hogy a Kis vagy a Nagy Napévben játszódik-e le az esemény. Itt ebben a mesében, a Kis 

évben folyik az égi színjáték, de a szereplők jellemét az idők kezdetén átlebegő lélektani minő-ségek is meghatározzák. 

Ez a minőség változékony, mint a Szűz. 

 

A cselekmény főszereplője az Orion, a király. Fiatalon megörökli a trónt és élete felszálló ágba lép ezáltal. Aztán ez még 

fokozódik, midőn va-dászat közben az erdőben szert tesz egy tündérfeleségre, aki két szép arany-hajú fiút ígér neki. 

Aztán a király leszállóban, elmegy háborúskodni, és ott-hon hagyja ifjú hitvesét. A tündérfeleség a Sziriusz akkor van 

delelőn, mi-dőn az Orion leszáll. Boldog ifjú feleségként megszüli aranyhajú fiait, aztán leszálló ágba kerül, mert a banya 

a kutya kölyköket teszi mellé, és az ikreket vízre, vagyis a Tejútra bocsátja. A Sziriusz egy fél évre eltűnik, ezt a mese 

úgy fejezi ki, hogy a hazatérő király, az Orion derékig földbe ásatja gyönyö-rű feleségét. A királyné, mint Sziriusz egy fél 

évig tündököl, egy fél évig láthatatlan. A derekunk, testünk felezővonala, ezért kell félig eltűnnie a királynőnek, mert egy 

fél év az ő láthatatlan ideje. Az Orion a Nap szüle-tésének tanúja. A Sziriusz a nyári napéjegyenlőség királynője. És a 

király nyáron ismerte meg az erdőben tündérlány feleségét. 

A banya és az Ikrek kapcsolata 
A misztikus Zodiákus, melynek kapcsolatrendszerét mesemotívumok-ból munkálta ki az íratlan magyar bölcselet, lelki és 

szellemi együttműkö-dést vagy ellenérzetet fejez ki, de felszínre hozza az emberi viszonylatok ős-képeit is. Ilyen viszony 

rendszer van a banyát képviselő Szűz és az Ikrek között. Az Ikrek beavatásra váró ifjak, akik számára a banyát jelölte ki a 

sors a beavatási folyamat elindítójául. A magyar mesékben azért nem pusz-títják el a mese végén a gonosz, áskálódó 

boszorkányt, hanem csak szélnek eresztik, mert még szükség lesz rá a következő mesében, az új generációs if-jak 

beavatásánál. 
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A misztikus Zodiákusban tehát a 12 csillagkép nemcsak Téridőt, hanem embertípusok közötti ősképi erejű 

kapcsolatrendszert is kifejez. A banya galádkodása indítja el az ikrek nevelésének tengelyét. Vízre teszi őket, be-járják a 

Tejutat, mint őseink. Meleg fövenyre kerülnek, ahol a Nap neveli fel őket, mint ősmeséink ifjú hőseit. A meleg föveny, a 

víz és az aranyhajú ifjak a legszebb aranykor képi megjelenítése. A banya ármánykodása nélkül nem kerültek volna ebbe 

a gyönyörű aranykori idillbe a fiúk. A banya segítette elő a Nap házában való beavatódásukat és azt is, hogy rá tudtak 

mutatni aty-juk átgondolatlan ítélkezésének helytelen voltára. A banya nélkül nem éb-redtek volna rá hivatásukra, mi 

szerint meg kell tisztítani a királyi házat a nem oda való elemektől, s atyjukat helyes belátásra kell bírni. 

 

Banya a Téridőben 
A banya a Szűz csillagkép ura. A precessziós nagy Napévben, ami-kor a Föld forgása a Szűz korába ért, nagy, nehéz 

megpróbáltatásokat kel-lett átélniük a földi élőlényeknek. A Szűznél fejtette ki hatását az Extra galaktikus szuperhalmaz, 

amely kedvezőtlen természeti viszonyokat idézett elő. Ezt a krízishelyzetet az Ikrek a sors kegyelme révén túlélték, a 

király háborúzás ürügyével másfelé vette az irányt, a tündérlány királyné pedig félig földbe ásva várta sorsa jobbra 

fordulását. 

 

A királyné félig földbe ásva 
Pontosan kifejezi a Sziriusz égi magatartását, fél évig láthatatlan, de ja-nuár 1-én teljes fénnyel ragyog és uralkodik a 

csillagok felett. Aztán július 1-én reggel együtt kel fel a nappal a horizont legalsó rétegében. Ettől kezdve emelkedik újra 

felfelé, hogy január 1-én az égbolt tetejére érjen és újra találkozzék férjével az Orionnal. 

Térideje is van a Tündérlány királynénak. Ő a Szűz csillagkép másik arca a jóságos, szépséges női ideál. Ezért van a 

mesékben jó és rossz tündér, mert a Szűz csillagkép karakterébe mindkettő belefér. Éppen azért, mert rokonlelkek, 

szakadatlanul űzik egymást ellentétes természetükkel. Szeren-csés ember az, akiben csak az egyik szűzi tulajdonság él, s 

nem keverednek a tendenciák és az indulatok. A mese kristálytisztán mutatja fel, különvá-lasztja a jót és a rosszat, a Szűz 

kétarcúságát. Csak így, ezt a kettőséget jól ismerve tudunk eligazodni a Szűz típusú emberek lelki életében és megté-

vesztő társadalmi megnyilvánulásaikban. 

A királyné, mint Sziriusz vezércsillaga volt az egyiptomi mitológiának. Ő volt Ízisz, s férje, testvére Ozirisz az Orion 

csillagkép. Az egyiptomi mítoszok a magyar népmeséhez képest zavarosak, költőietlenek, de a csilla-gos ég "családjáról" 

mégis pontos képet adnak, ugyanis nem kívánnak a család jövőjére nézve erkölcsi előképet nyújtani, hanem az égi 

szereplők mozgását rögzítik a mitológiában. Ebből a kis, Aranyhajú királyfik című meséből bontakozik ki lelki szemünk 

elé a magyar ősmesék, minden mitoló-giánál emelkedettebb volta. A magyar mese bölcselet, a tiszta emberi és is-teni 

viszonyok áttekinthető, világos megjelenítése és egyben magyarázata, de erkölcsi intés a jövendő kialakításához. 

 

A kutyakölykök 
A kutyakölykök sorsa a királynő sorsával párhuzamos. Tudjuk, hogy a Sziriusz a Canis Mayor csillagkép állkapcsának 

felső felén látható, tehát ők együttműködnek. A kutyakölykök és a Sziriusz együttes megjelenése tör-vényszerű, de az is, 

hogy a kutyakölyköknek az Ikrek havában gyengül az erejük, mert a hazatérő Ikrek elfoglalják helyüket a királyi 

családban. Júni-usban, a napforduló pillanatában csak a királynő, a Sziriusz dominál, min-den más csillag és csillagkép 

elhalványul mellette. Ez a királyi palotába való bevonulásának pillanata. Vagy, mint ifjú hitves, vagy mint a földből 

kiásott, erkölcsi állapotában megerősödött fiatalasszony.  

A kutyakölykök a mesében szerepelnek. A magyar történeti hagyomá-nyokban oroszlánokkal találkozunk. A csillagászat 

ismeri a kutyák és az Orion alsó része táján kibontakozó, ködös oroszlánpofát, amint erről már ír-tunk az előző fejezetben. 

Így az oroszlán megjelenítése éppúgy jogos, mint a kutyáké. Hunort és Magyart vadászás közben kutyákkal, méghozzá 

két ku-tyával szokták bemutatni, de a Szövetség táblán is két oroszlánt markol a maszkos madár. Ez a kettősség 

végigkíséri történetünket, meséinket és a fantáziadús költészetnek is virágoskertje. Az Aranyhajú királyfik című me-sében 

a két kutyakölyök magatartása csillagászati és tisztán mutatja meg égi magatartásukat, s a Sziriusszal való 

szétszakíthatatlan voltukat. 

 

Generációk 
Több magyar bölcseleti tartalmú mese az öreg király halálával és a trón új, ifjú várományosával, s ennek kalandjaival 

indul. Tény, hogy két generá-ció /sőt néha még több is/ szerepel a meséinkben. Ez a családi kapcsolat-rendszer is az égen 

jelent meg először, azután szőtték meséikbe eleink, nehogy elfelejtsük sorsunk előképét. 

Az öreg király jellemét, sőt ókori rovásírásos üzenetét is kifejtettük a róla szóló tanulmányunkban. /Ősi Gyökér 2000. 28. 

2. 52-55. old./ Az öreg király erkölcsi mérce, ő az Aranykor embere, aki híven őrzi Isten ráruházott arcképét testi 

mivoltában és erkölcsi magatartásában. 

Miként a Szűz-BANYA kettős rátette bélyegét a hősnők sorsára, úgy a Nyilas csillagkép Téridőt rendező, sorsalakító 

ereje és az Orion, a Nagy Vadász sorsot megélő karaktere egyaránt égi modellé vált, s ősi bölcsele-tünk sarkalatos 

kérdése lett. Az egymást követő generációk romlása és az ősi, az aranykori állapotok szépségéhez és erkölcséhez való 

visszatalálás magyar sorskérdés. Romlunk az évek folyamán, rossz házasságok, rossz baráti, megélhetési kapcsolatok 

rontanak. A világot már nem a régi, turáni erkölcsű, Isten kezéből kapott mintát élő emberek formálják. Az ősi modell 

már csak a mesék bölcseletében és Isten kegyelméből megmaradt éber szí-vekben él. A Zöld király típusú mesék is arra 

intenek, amire az Aranyhajú királyfik édesapja, a középső generációt képviselő király viselkedése, hogy a generációk 

sorsa hullámvonal mentén zajlik. A középső, az apa király gyorsan ítélkező, mondhatnám hebehurgya, befolyásolható, de 

jólelkű, épp-úgy hajlamos a jóra, mint az átgondolatlan rendelkezésekre. Szereti a szépet, hiszen a fiúk szépsége, arany 
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haja ragadta meg elsősorban is a templomban. A fiúk is azért álltak rá a banya tanácsaira, hogy a Nap házában a 

próbatéte-lek során az édesapjuk örömére még szebbek legyenek. Szereti a családját, de nem gondolja át a család 

helyzetét, nem keresi a helyzet kulcsát. 

Ez a feladat az Ikrekre, a jövő generációra hárul. Az ikrek kerülnek a hullámhegyre, ők mentik meg a családot a 

széthullástól és az elállatiaso-dástól. Van egy nagy szerencséjük, édesapjuk házassága révén ők már tün-dérek és tündér 

édesanyjuk nemes ösztönvilága vezérli tetteiket. 

 

A Zodiákus kilencedik csillagképe a Sagittarius vagy Nyilas a férfi főszereplők Téridő egységének képviselője. 

Meghatározza a generációk sorsát, úgy ad magatartásmintát, hogy nem tulajdonít el minden sikert az utódok elől. A 

csillagászati könyvek szerint, ha a Nyilas kissé magasabbra emelné íját, beletalálna a Tejút közepébe. De nem emeli, 

hanem a pontos célzás örömét átengedi fiának, a Nagy Vadásznak, aki példát ad célzásból, de átgondolt életvitelből 

megbukik. Egy jó dolog erősíti a család sorsát, ami az ő érdeme és ez a házassága, a tündérlány felesége és az ikerfiúk 

édes-anyja. Az Infántis Lacikában még erőteljesebben bontakozik ki a tündér fe-leség karizmatikus jelenléte a család 

minőségének megőrzésében. A Sagitta-rius Nyilas csillagkép és az Ikrek szoros kapcsolata a Tejúton átívelő össze-

fogásuk a magyarság számára a fennmaradás, a szebb jövőkép biztosítéka. Fennmaradásunknak az Égre írt dokumentuma. 

 

A Nap háza és a templom 
 

A banya mindig a Nap házába küldi az ikreket megmosakodni, megtö-rülközni és megnézni magukat a Nap tükrében, 

lelkiismeretük aranytük-rében, ahogy Magyar Adorján mondotta. Az ikrek édesapjukat mindig a templomban találják 

meg, s onnan indulnának haza, a palotába, ha a banya újabb küldetésre nem sarkallná a fiúkat. 

A Nap háza az ég szellemi központja, Isten szeme. Egyben az Ég lelki központja is, Isten lelke közepe. Csak a magyarban 

ismerjük a "lelki szemével látta" kifejezést, mert a magyar ember elörökölte Isten képmásán át a lélekkel látás csodáját és 

egyre többen művelik is azt. Azok elsősorban, akik szó nélkül megértik családtagjaikat, barátaik gondját, s úgy 

viselkednek, hogy elősegítsék a lélekben rászorulónak a kibontakozást. A fiúk erre már képesnek mutatkoztak. Nem 

magyarázgatnak a királynak semmit, hanem bebizonyítják tettekkel édesanyjuk igazságát. És nem a saját keserű sorsu-

kon siránkoznak, nem vetik szemére apjuknak a család szétszórását, hanem az újraegyesítésen munkálkodnak. Derűsen, 

következetesen és az igaz szere-tettől vezérelve működnek. Az ö templomuk a Nap háza. A földhöz közel álló királyapjuk 

temploma az épített templom, ahová ő szorgalmasan el is jár, ez a templom azonban attól a pillanattól kezdve lesz Isten 

háza, attól a mozzanattól néz be Isten szeme a fény útjának hagyott ablakon, amidőn a királyi ikergyermekek aranyhaja, a 

Nap sugara a tisztaság fényével átra-gyogja a kőbe merevedett imák házát. 

 

Ez keserű nagy üzenet minden vallási gyakorlatot folytató ember szá-mára. Őseink sorra rendre mindig megtisztították 

lelküket, istentiszteleti előkészületeiket, lélekvizsgálataikat a megkövesedés átkától. Figyeljük meg: a megtisztítás menete 

nem új eszközök és rítusok kimunkálására irá-nyul, hanem a "vissza a régihez, a legősibb értékhez". Isten és lelkiisme-

retünk vizsgáló szeme a Nap. Nagy nemzeti és egyéni magatartásminta lép elénk az ikrek cselekvéseiből. Hármas 

veszélyforrást vállalnak fel. Nincs más segítőjük, mint a szokásos hét három "szentje" Péntek, Szombat és Vasárnap, 

vagyis a jól beidegzett, helyes életvitel, a köznapok és ünnepek rendje. Nemcsak a származásuk volt magasabb rendű, 

mint földi király édesapjuké, de ösztönéletükből eredő szokásaik is emelkedettebbek voltak. Ők az igazi templomba, a 

Nap házába mentek lelki megtisztulásért. Édes-apjuk szorgalmasan eljárt a templomba, de nem kapta meg a lelki 

impulzust sorsa és családjuk sorsának rendezéséhez, ami számára a lelki megtisztulást is biztosította volna. Nem, ehhez a 

királyfik tiszta, egyszerű, ragyogó lelkü-lete hozta meg a megváltást. 

 

Elemzett mesénk a több ezer éves Aranykorba vezet minket. Népünk már itt, ebben az ősi állapotban is ismerte a 

megváltás fogalmát és az égi-testek működésében is meghatározó erőként fedezte fel. Az IKREK, az ORION és a 

SAGITTARIUS-Nyilas egy vonalban vannak a Tejút mentén. Jellemük ennek megfelelően épül fel. Sagittarius-Nyilas az 

ősapa, a megha-tározó erő. Az Orion a javakorbeli király, aki hibát hibára halmoz, de ha rá-vezetik, képes a megújulásra, 

akár az Orion, fél évig lent, fél évig fent. Az Ikrek a generációk megváltói, a születetten jólelkű, tiszta ösztönvilágú, kö-

vetkezetes és másokért jót tenni akaró fiatalok. 

Az Ikrek felemelkedése és értelmes működése lehet megváltó hatású nemzetünk életében, mert a felnőtt generáció a maga 

erejéből erre már kép-telen. Csak a fiatalokra számíthatunk. 

 

A magyar ember az imádság révült perceiben „lajtorján” közeledett az ég felé. Erre több népmesénk is utal. A kissikátori 

Árpád-kori templom ka-zettáin bemutatja az ég felé vezető lélek-lajtorját épített környezetben, a föl-di templom előtt, 

ahol a fa kicsit görbén nő felfelé. Egyben bemutatja a szar-vasok által őrzött lajtorját, melynek csúcsán a madár, a 

lélekhozó várja a felfele igyekvőt, hogy szárnyain Istenhez röpítse. Az ábra rejtélyes gondo-latot is tartogat. Lehet, hogy 

lélekben szarvassá kell válnunk ahhoz, hogy a lélek lajtorjáján eljuthassunk Istenhez. Hiszen, a szarvasok már emelked-

nek! 

Most pedig lássuk a Zodiákus téridő-körét, az egyes stációknál a megfelelő ima-szövegrész feltüntetésével. Kezdeti 

számozásunkat megtartva, ez ilyen megfelelés-sorrendet fog adni.  

 

1. Nyilas (Keleten Ló),  

2. Bak (Kecske vagy Juh),  

3. Vízöntő (Majom),  
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4. Halak (Kakas),  

5. Kos (Kutya),  

6. Bika (Disznó),  

7. Ikrek (Patkány vagy Egér),  

8. Rák (Bivaly vagy Ökör),  

9. Oroszlán (Tigris),  

10. Szűz (Macska vagy Nyúl),  

11. Mérleg (Sárkány),  

12. Skorpió (Kígyó). 

 
Irodalom  Pap Gábor: Népművészetünk Téridő keretei. 41.-74. old. In.: Hazatalálás, 

A témánk szempontjából alapvető fontosságúnak ítélhető Vámos-mű 1943-ban jelent meg, Kozmosz a magyar mesében 

címmel. Eredetileg több kötetre tervezte ezt a munkáját. Az első kötete jelent csak meg, ennek az alcíme: A térelképzelés. 

Ebben népmeséink szabályszerűen visszatérő helyszíneit vallatja, Lenztől vagy Propptól eltérően azonban ő elsősorban 

konkrét földrajzi egységeket vizsgál: hegyeket ("fekete hegy", "üveghegy"), tengereket ("óperenciás tenger"), erdőket stb. 

Feltételezése úgy szól, hogy a mesék földrajzi egységeiben az ún. "szent tájak" leírását kapjuk, s ezek alapján összesíthető 

a magyar népmesék "kozmikus földrajzi" fogalomrendszere. Néhány kiragadott tétel a könyv egyes fejezeteinek tartalmi 

kivonataiból sokat elárul gondolatmenetének sajátos irányultságáról (az eredeti fejezetcímeket aláhúzással jelöljük): 

  

"A térelképzelés alapja: megépített természet...  

Az iráni szakrális Hvarenahtáj.  

Természet-mítosz megjelenítése, kozmoszredukció a térben . . .  

Világhegy a magyar szakrális tájban . . .  

A világhegy szerepe az eurázsiai kozmogóniákban . . .  

Vadászat a világhegyen . . .  

A vadász és a vadászat összefüggése a világ fényével . . .  

A kozmikus forgás mágikus képe . . .  

A magyar mese Jánosa: sötétségáthidaló hős . . .  

Tér és idő a forgástémában. Az égi fény a tér- és időelképzelés forrása . . .  

A mese vára nem védekező, hanem szakrális jelentésű . . .  

Ebben a megépített, külön valójú kozmoszban - a magyar mese előadásában - jellegzetességek: 1. hídrendszer, a 

várnak mintegy koordinátarendszere, 2. a Sarkcsillaghoz felkötött nap, 3. három nap az esztendő, 4. az alsó világba 

vezető "lappancs", 5. madárlábon forgása a várnak...  

Virtuális világhegy a közép-ázsiai türkök és a magyar fejedelmi székhely "fehérvár"-ja . . .  

Kozmosz és fejedelem . . .  

A fejedelem országlásformájának anyaga: 1. fényszimbolika, 2. égtájszimbolika, 3. építészetszimbolika . . ." 
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Ez a tér-idő egység vonatkozik a Mi Atyánk-ra is!  Forrás: Pap Gábor 

 

 A Szent Grál 

Kevés olyan ereklye létezik, amely mágikus erővel bír, és még kevesebb amelynek varázsereje segítségével elérhetjük az 

örök fiatalságot és halhatatlanság misztikus szintjét. Az isteni eredet ötvözése legendák elemeivel olyan mágikus kehely 

létezését taglalja, amely az emberiség számára ma is olyan fontos,mint akár egy atombomba. A hatalom és dicsőség 

megtestesítőjeként ma is ostorozott cél a vallási vonásokat magában hordozó Szent Grál keresése.  

A monda őskeresztény, kelta és keleti eredetű elemeket tartalmaz. Több megjelenési formája szerepel az irodalomban: 

kehely, tál,  drágakő,  illetve az ezoterikus irodalomban szimbóluma valaminek. ebből a kehelyből ivott az utolsó 

vacsorán,  és keresztrefeszítése után Arimathiai József ebbe fogta fel a sebeiből kifolyó vért (lásd Nikodémosz apokrif 

evangéliuma). Arimathiai Józsefet a feltámadás után megvádolták a holttest eltulajdonításával,  börtönbe zárták,  étlen-

szomjan tartották,  de ő mégis életben maradt,  mert táplálékát a Szent Grál biztosította,  amelynek őrzője volt. Egy másik 

legenda szerint Jézus feltámadása után a Grált angyalok tartották ég és föld között,  majd a templomos lovagok őrizték a 

Megváltás hegyén. Nem kanonizált (apokrif) iratok szerint a Grál abból a smaragdból készült,  amely Lucifer koronájából 

hullott ki,  amikor az Úr a mennyből letaszította. Később a Grálba folyt a keresztre feszített Krisztus vére. Más források 

szerint az edény jáspisból van,  és aki belőle iszik (esetleg csak látja),  örökké fiatal marad. Mai ismert formája a 11. 

század végén,  a Mária-kultusszal egyidőben alakult ki. A Grál a fehér mágia legismertebb megtestesítője, amely örök 

fiatalságot, örök életet ad tulajdonosának. Az egyház a Grált szimbolikusan Szűz Máriával azonosította. A legendák 

szerint a Grál színaranyból készült mágikus kehely. A Grál szó az Ófrancia szóból eredeztethető. De mi is az a Szent Grál 

? Lássuk hát a különböző elméleteket és hipotéziseket.  Ma is vita folyik arról, hogyan nézhet ki valójában –e különös és 

rejtélyes ereklye, vannak akik edényként, mások kupaként, míg megint mások egy kehelyként azonosítják. Ám olyanok is 

vannak, akik egyáltalán nem a fent felsoroltak valamelyikét tartják a Grállal egyenlőnek, hanem egészen mással 

azonosítják. Néhányan Jézus Krisztus által írott könyvként tartják nyilván, de vannak olyan hívők is, akik szerint a Grál 

nem lehet más, mint maga a Frigyláda. Sokak szerint azonban a Grál nem más, mint egy kő, amely jövendőmondó 

képességgel rendelkezik és a frigyláda belsejében található. Az egyház a Grált szimbolikusan Szűz Máriával azonosította. 

Mária mint a Grál megtestesítője hordozta magában Krisztust, vagyis Krisztus vérét… 

Felmerült később az is, hogy esetleg a Grálban illatszert tartottak, amivel Mária Magdalena megmosta Jézus lábait. Akad 

olyan elképzelés is, hogy a Grál az az aranydoboz , amelyben Krisztus halotti leplét tárolták, illetve, hogy a Szent Grál 

egy üveggömb, amiben az élet víze található. A keresztény tanítások szerint kétségtelen, hogy a Grál története Krisztus 

halálával indult útjára. Az újszövetség tanítása szerint Jézus és tanítványai az utolsó vacsorán, valamikor Kr.u 33-ban, egy 

kupából, a Krisztus vérét jelképező kupából ittak bort. Majd Jézus keresztre feszítése után, amikor egy római katona 

lándzsája mély sebet ejtett Krisztuson, az ács Arimatei József ebben a kupában fogta fel Jézus vérét. A kupa Kr.u 70-

tájékán a Francia Királyságba került, ahol Mária Magdalene zarándokhelyet építetett, hogy minden keresztény 

megtekinthesse a szent ereklyét. A titokzatos tárgy sorsa ettől kezdve teljesen homályba vész, és abban is maradt egészen 

napjainkig, bár számos kutató szerint az Arthur mondakörben megjelenő Grál legenda hitelesen meséli el a kehely további 

történetét… Ma már tudjuk, hogy a XV.században megjelenő Arthur mondakör alapjait a XII.századi Grál történetek 

jelentették. E művekben viszont a Grálnak semmi köze Arimetiai Fózsef kupájához, Jézus kelyhéhez. E művekben valami 

sokkal titokzatosabb és misztikusabb tárgyról esik szó. A első irodalmi és történelmi leírás a nagy francia költő Crétien de 

Troyes Conte du Graal című művében található, amely azonban 1182-ben befejezetlen maradt.  

Ebben a történetben a Grált egy szűz vitte magával, ám magának a tárgynak a leírása igencsak homályos. A Grál 

színtiszta finomított aranyból készült , amelybe számos drágakövet foglaltak bele. A legdrágább és legragyogóbb 

ékköveket égen s földön. A Grálról nem derül ki, hogy kehely, serleg, vagy kupa lett volna, bár a szövegkörnyezet szerint 

ezek valamelyikének értelmezhető a szerző. A francia szerző – író még csak véletlenül sem említi, hogy a Grál azért lenne  
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szent tárgy, mert abban Krisztus vérét felfogták. Sőt az író egyik későbbi értelmezése szerint a Grál egy nagy templomot 

jelent… Így hát a pompáról és a gazdagságról árulkodó Grál semmiképpen sem lehetet azonos a szegény ács Arimateai 

József kupájával, hiszen az feltehetően egy agyagból készült edény volt. A tárgy sokak szerint mágikus erővel bír: erős 

fényt bocsát ki magából, amely minden más fényt elnyomott. A következő években egy német író, bizonyos Wolfram von 

Eschenbach említi a Grál titokzatos történetét egy Rarsifal című műben. A parsifalban a Grál egy titokzatos kő, amit egy 

tiszta szívű szűz vigyáz, és amit ha meglát az ember attól a naptól fogva nem hallhat meg. A Parsifalból kiderül, hogyha 

200 évig nézi ezt a követ az ember, akkor is ugyanolyan maard, vagyis nem öregszik. A Parsifal nem említi, hogy a Grál 

azért lenne Szent tárgy, mert abban Krisztus vérét felfogták, sőt mára egyre nyilvánvalóbb , hogy a Parsifal 

tulajdonképpen a templomos lovagok kézikönyve volt, amely útmutatást adott a templomos lovagok számára a Grál és a 

Frigyláda felkutatásához.  

A XX. Századi kutatások szerint Wolfram von Eschenbach gróf feltehetően tagja volt a templomos lovagrendnek, de 

mindenképpen szoros kapcsolatban állt az 1118-ban alapított renddel, amelynek tagjai az 1119-és 1126 között kutattak a 

Jeruzsálemi Szent sír templom környékén, ahol évszázadokkal Salamon temploma állt, az a templom, amelyben a 

Frigyládát őrizték. A templomosok olyan ereklyéket és kéziratokat kerestek, amelyben a zsidó vallás, és az ókori 

egyiptomi mágia lényegét adták, és amelyek némelyike egészen Mózes idejéig nyúlik vissza. Ezt testesítette meg az 

Ószövetségből ismert Frigyláda, amelyet azonban a titkos rend lovagjai nem leltek meg, de szinte biztos, hogy tudomást 

szeretek hollétéről , és az is bizonyos, hogy még valami titokzatos dologhoz hozzájutottak Jeruzsámeben. Ezt a valamit 

Franciaországban, az ekkortájt épülő és csak 1225-ben befejezett első gótikus templomban, a Chartres-i székesegyházban 

helyeztek letétbe .És valóban a katedrális kapuján van egy kis dombormű , amin a Grálra utaló felirat áll, míg a katedrális 

északi kereszthajójában együtt ábrázolják a Grált, a Frigyládát, és az Ertiópiai Sába királynő szobrát, akinek fia Menelik 

lopta el Salamon templomából a frigyládát. Ebből többen arra következtetnek, hogy a templomosok, akik a gótikus 

építészet bevezetőjeként is ismertek, tudták hol rejtőzik a Frigyláda és így megtalálták magát a Grált is.  

Eschenbach parsifalja viszont arra utal, hogy a Grál nem más, mint a Frigyláda altergója. Erre utal, hogy a Grál egy furcsa 

kő, olyan mint a Frigyládában található Mózes kőtáblák is. A Grál ugyanúgy jövendőmondó képességgel rendelkezett, 

mint a Frigyláda, amely a Biblia szerint gyakran szolgált urákulumként a zsidók számára. A Parsifal szerint a Grált egy 

csapat angyal hagyta a földön, s aztán magasra emelkedtek a csilléagok fölé. Ha nem földönkívüliekre gondolunk, akkor a 

Grált ugyanúgy isteni eredetűnek kell tekintenünk, mint a Frigyládában elhelyezetett tízparancsolatot tartalmazó két 

kőtáblát, amelyeket Mózes a Sínai hegyen kapott Istentől. A legszembetűnőbb hasonlóság azonban a Grál és a Frigyláda 

között az, hogy mind a kettő sugárzást bocsátott ki magából, és mind a kettő színaranyból készült. Bár a Grál olyan nehéz 

volt, hogy csak tiszta szívvel és lélekkel lehetett megmozdítani, így a bűnös halandók képtelenek felemelni a helyéről. , 

mégis eltűnt és egy Terra Salvaeshe nevű helyre került . Egy új, Eschenbach halála után folytatott mű szerint Terra 

Salvaeshe azonos János pap országával, azaz János Király földjével, amelyről ma már sokan úgy gondolják, hogy nem 

más mint a mai Etiópia. Az a hely, ahol jelenleg a Frigyláda jelenleg is megtalálható, és amelynek keresztény 

hagyományait a frigyláda felkutatására ideérkezett keresztes lovagok alapoztak meg. Ezek szerint nem kell már tovább 

keresnünk a Grált, hiszen nyilvánvalóan azonos a Frigyládával ? Sajnos a válasz nem ilyen egyértelmű, mert a német, 

francia és zsidó írók, szerzők, mondái és írásai eléggé eltérnek egymástól, de érdemes nyitva hagyni a lehetőséget arra 

vonatkozóan, hogy a Szent Grál az Etiópiai Axumban rejtőzik, ahol megfelelően őrzik a fegyveres erők.  

…. Aki nem hiszi, járjon utána! 

Országok rongya! könyvtár a neved, 

De hát hol a könyv mely célhoz vezet? 

Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e 

A könyvek által a világ elébb? 

 

Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 

Agyunk az ihlett órákban teremt. 

 

Mi dolgunk a világon? küzdeni, 

És tápot adni lelki vágyainknak. 

Ember vagyunk, a föld s az ég fia. 

Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, 

S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, 

Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt 

Posvány iszapját szopva éldegéljünk? 

 

 

 

 

Mi dolgunk a világon? küzdeni 

Erőnk szerint a legnemesbekért. 

Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. 

Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből 

S a szellemharcok tiszta sugaránál 

Olyan magasra tettük, mint lehet, 

Mondhatjuk, térvén őseink porához: 

Köszönjük élet! áldomásidat, 

Ez jó mulatság, férfi munka volt. 

  
Vörösmarty Mihály 

Gondolatok a könyvtárban 
 


