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Márciusi napokhoz fűződő szokások és hiedelmek 
 

Március régi magyar neve Böjtmás hava. Az elnevezés arra utal, 
hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire 
márciusra esik. 

 
Március 12. – Gergely napja 
 

A Gergely-napot I. Gergely pápa tiszteletére ünneplik március 
12-én. I. Gergely vagy Nagy Szent Gergely (*540 k. Róma,  †604. 
március 12.) pápa a középkori kultúra egyik legnagyobb előkészítője. 
Összegyűjtötte korának keresztény népénekeit, és gondoskodott 
fennmaradásukról (ennek köszönhető a gregorián ének).  

Gergely-napon toborozták a diákokat az iskolába – a diákok 
Gergely-járása –, ezt a Közép-Európában elterjedt szokást a IV. 
Gergely pápa által 830-ban kiadott rendelethez kapcsolják, mely 
iskolai ünneppé tette március 12-ét. 

 
Március 18., 19., 20., Sándor, József és Benedek napja 
 

A néphit szerint ezek az első meleget hozó napok. Sándor, 
József és Benedek a zsákjukból kiengedik a meleget és a szeleket. A 
három nap közül József napja a leggazdagabb hiedelmekben és 
szokásokban. Szent Benedek kultusza a középkorban terjedt el. 

 
Március 21.  

 
A csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon az éjszakák és a 

nappalok hossza egyenlő. Innen ered a neve: napéjegyenlőség. 
 

Március 24. – Gábor napja 
 

Gábor (Gábriél héberül: 'Isten embere') arkanyagyalt a keresz-
tények az ég hírnökeként tisztelik, aki meghirdette a pásztoroknak 
Jézus születését, illetve Jézus sírjánál ő jelenti be az asszonyoknak 
Isten fiának föltámadását. Ez a nap a káposztavetés napja. 
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Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 
 
Jézus fogantatásának ünnepe. (Március 25-től karácsonyig 

éppen kilenc hónap telik el.) A  szemzés, az oltás napja. A néphit 
szerint, azért, mert Szűz Mária is ezen a napon fogadta méhébe 
Jézust. A gyümölcsoltó napján vetett zöldségnek nem árt se meleg, se 
hideg, sem a szárazság. 

A fecskék, gólyák hazatérésének a napja: Fecskét látok, szeplőt 
hányok. 

 
Márciusi jellegzetességek 

 
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, 
– kevesebb a csapadék, 
– fújnak a böjti szelek, kiszikkasztják a földet, 
– a madarak fészket raknak, költenek, gondoskodás a 

fiókáikról, 
– az alvó rovarok is előbújnak, 
– várjuk a költöző madarak érkezését, 
–márciusban engedik ki a méheket a kaptárból. 
 

Mondóka:  
Atya, Fiú, Szentlélek, Isten nevibe 
Induljatok, rakodjatok, 
minden mézet behordjatok. 
 

– Növénynemesítés, oltás, 
– a hagymás növények bújnak elő elsőnek, 
– virágzik a barka. 
 

Kinyílott az idő, mint egy virág, 
Barkázik, rügyezik a fűzfaág. 
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Tevékenységi formák és lehetőségek márciusban 
 
A húsvéti ünnepek nélkül a március szegényebb lenne 

ünnepekben. A húsvéton kívül naphoz köthető, az óvodában is 
megrendezhető ünnepség nincs. A húsvét, mozgó ünnep, ami annyit 
jelent, hogy időpontja változó. Március végétől április közepéig 
lehetséges. 

Munkánk nagyobb részét a húsvéti előkészületek töltik ki, s a 
természetben való barangolások, megfigyelések, amelyeknek értékét 
semmilyen tantermi órával sem mérhetjük össze. Séta az erdőben, 
parkban, hallgatjuk a madarak hangját mondókák felidézésével: Fű, 
fű, fű..., Madarak voltunk.., Süss fel nap...,Új Hold, új király Gyere tavasz, 
várva várlak …  

Tavaszi virágok megismerése, és tavaszi dalok énekelgetése: 
Beültettem kiskertemet, Terjed a meggyfa, nagy az árnyéka. Cickom, cickom. 
A tavasz kezdeti időszakában az énekes-táncos játékok vannak 
túlsúlyban. Ezeket többnyire pünkösdig lehet játszani.  

Húsvéthoz kötődnek a tüzes játékok. Eredete: régen a tüzet 
nagyon vigyázták, s csak Húsvétkor volt szabad tüzet szítani. Tüzet 
nem kölcsönöztek, mert tiltották a hatóságok a gyakori tűzesetek 
miatt. A régi életformának az emléke él a „tüzet viszek” típusú 
játékokban. 

 

Dalok: 
Tüzet viszek, lángot viszek... 
Tüzet viszek, nem látjátok... 
 

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. 

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

– Sárkányeregetés. A tavaszi szélben kitűnő testmozgásra ad 
lehetőséget. Sárkányt a szülőkkel együtt csináljuk. 
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A hónap eseménye: Komatálat hoztam 
 
Mit jelent komatálat vinni? A komatálküldés a barátság 

szimbóluma. Egész évben érvényben van ez a szokás. Gyakoribb 
azonban, hogy a tavaszi egyházi ünnepekkor (húsvét, pünkösd) a 
családok ajándékcserével pecsételik meg a barátságot. 

beszéljünk a gyermekeknek a barátság szerepéről az 
életünkben. Szüleidnek kik a barátai? Neked? Miért? 

A Komatálat hoztam játékot eseménnyé is tehetjük a szülők 
bevonásával. Előzetesen hívjuk fel a szülők figyelmét erre az igazán 
szép szokásra. Előzetes beszélgetések után kérdezzük meg 
gyermekünket: Te kinek szeretnél komatálat vinni? Közösen 
készítsünk komatálat: egy szalvétával bélelt tálba kalácsot, almát, 
diót, saját kezűleg készített ajándékot tegyünk, s a gyermek elviszi 
ahhoz a kispajtáshoz, akivel „komaságra” szeretne lépni. 

 

Dalok: 
Komatálat hoztam, 
Ispirityi Pál 
 

A hónap tevékenysége: tojásfestés 
 
A húsvéti ünnepkör a húsvét ünnepére való előkészületi időt 

jelenti. A tojásfestés a Húsvét legnagyobb szimbolikája: hímes vagy 
írott tojás, piros tojás. A tojás díszítését és kultikus felhasználását 
nem az egyház kezdeményezte. A pogány időkből ered, s a tavasz 
megünneplését jelzi. 

 

Írott tojás 
 

Pálcára erősített fémszálból készíthetünk írókát. Erre 
vékonyabb rézdrót vagy vastagabb tűhegy is alkalmas. A fémszálat  
forró méhviaszba mártogatjuk, és ezzel írjuk rá a mintát a főtt vagy 
kifújt tojáshéjra. A méhviaszt langyosan kell tartani, amíg dolgozunk 
vele. A mintázást az ún. berámázással kezdjük, geometriailag 
felosztjuk a tojást, majd jöhetnek a motívumok. A megírt tojásokat 
festéklébe áztatjuk, nem forróba, mert a viasz megolvad. Ha a tojás 
megfestődött, ecetes ruhával megtörölgetjük, sütőben föllangyo-
sítjuk, hogy a viasz föllazuljon, és azután letöröljük. A viasz helyén a 
minta festetlen, fehér színű marad. 
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Berzselt tojás 
 

Leveleket gyűjtünk, megvizezzük, s úgy tesszük rá a tojásra. 
Műanyag harisnyába vagy gézbe belekötjük a tojást, és vöröshagyma 
héjával rétegesen – egy sor tojás, egy sor vöröshagyma-héj – 
elhelyezzük az edényben. Hideg vizet öntünk rá, majd kb. 15 percig 
főzzük. A kihűlt tojásokat kivesszük a harisnyából vagy gézből, 
leöblítjük és szárazra töröljük, azután pedig szalonnabőrrel 
fényesítjük. 

 
A hónap meséi 

 

(A mesék az Irodalom rovatban olvashatók) 
 

A szél és a Nap(népmese) 
Mondák a Mátyás király országlása c. könyvből  
 

Irodalom 
 

Barsi Ernő: Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk 
Könyvkiadó, Győr, 1995. 

Dömötör Tekla: Néprajz mindenkinek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 
Dr. Burány Béla: Nádsípot fújtam. Forum, Újvidék, 1987. 
Ének-zene az óvodában (segédkönyv). Budapest, 1964. 
Falvay Károly: Huszonhét magyar népi játék. 1995. 
Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék. é. n. 
Forrai Katalin: Ének a bölcsőben. Budapest, 1994. 
Forrai Katalin: Ének az óvodában. Budapest, 1974. 
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai. Zeneműkiadó, Budapest, 1962. 
Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani. I–IV. Budapest, 2002. 
Papp Kornélia: Szájról szájra. I–II. Győr, 2006. 
Raffai Judit: A mesélő ember. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 
Szedem szép virágom. Kriterion, Bukarest, 1972. 
Szedlacsek Katalin: Kerekecske, gombocska. Corvinus Könyvek. 
Szőke Anna (szerk.): Ne csak taníts, örökíts! Forum Könyvkiadó, 

Újvidék, 2005. 
Szőke Anna: Elszaladt a kemence. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2000. 
Tátrai Zsuzsa – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. 
Budapest, 1997. 


