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I. 
Az embert ősidők óta érdekelte az időjárás. Ez az érdeklődés akkor 

fokozódott, amikor az ember tervszerűen kezdett foglalkozni az élelem 
termelésével saját maga és családja számára. Mivel az időjárástól, az időjá-
rás változásától függött a termelt javak mennyisége és minősége, ettől pedig 
az ember táplálkozása, mondhatnánk élete, természetesnek tűnik az időjárás 
jelenségeinek fokozott megfigyelése, megjegyzése. 

A természetben tapasztalt jelenségek és jelek meglesett összefüggése, 
az összefüggésekből kikövetkeztetett eredmények emlékezetbe vésése igen 
fontosnak bizonyult a létfenntartásban. Az így szerzett tapasztalatot, mint 
minden más tapasztalatot, érdemes és hasznos volt átadni a következő ge-
nerációnak. Apáról fiúra szállt a megfogalmazott tudás. Úgy adták tovább 
az apák fiaiknak, mint a többi népi tudást, megfigyelést. A régi megfigye-
léséket azonban a fiatalok állandóan ellenőrizték, kiigazították a következte-
téseket, ha nem találták helytállóknak, bővítették, gazdagították a tudást, 
így alakult ki azután a népi tapasztalatokra épülő — modern szóval kifejezve 
— időjárási előrejelzés. Igaz, nem mindig vált be az időjárási előrejelzés, 
— hisz még a modern, gépesített időjárási előrejelzés sem válik be mindig!-, 
de arra mégis jó volt, hogy a gazda fekészülhessen a földművesmunkát, 
a pásztorkodást befolyásoló várható természeti jelenségekre, s mentse azt, 
amit még meg lehet menteni. 

A népi meteorológia tudása a szóbeli kultúra idején szóban öröklődött, 
szóban terjedt szájról szájra, az írásos kultúrában viszont ezt a fajta népi 
tudást a kalendáriumok, öröknaptárak, csíziók örökítették meg és adták 
tovább. Jól tudjuk, hogy minden valamire való parasztházban a biblia, az 
énekeskönyv társaságában a mestergerendán ott lapult a kalendárium is, 
melyben röviden, két sorba sűrítve összefoglalták az illető jeles naphoz fű-
ződő népi tapasztalatot, valahogy ilyen módon: 

„Ha Katalin kopog, 
A karácsony locsog." 

A kalendárium-szerkesztők felhasználták az évszázados tapasztalatokat, 
de maguk is adtak hozzá, ez a kalendáriumolvasók révén bekerült a tudás-
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anyagba, népivé vált. A kalendáriumokból merített tudásnak, a földművesek 
és pásztorok természetismeretének, az időjárás pontos, gondos, aprólékos 
megfigyelésének, az egyes változásokat mutató jelekből való olvasni tudásnak 
évszázadokon át nagy hasznát vették a termelésben, a várható elemi csa-
pásokra való felkészülésben. Valóban nagy szükség mutatkozott e jóstudo-
mányra, hisz a termelés az elmúlt századokban egyéb tényezők mellett, 
igen nagy mértékben függött az időjárás szeszélyeitől. 

Adatszolgáltatóinkank, vidékünk embereinek emlékezetét kutatva akár 
a népi folklór termékeit, akár a mindennapi életet illetően, az emlékezet 
a termelés módjára, milyenségére vonatkozóan a múltban legmesszebb a 
török világig nyúlik vissza. A török világ, a török hódoltság, „az Ottomán 
pokol", ahogyan a korabeliek nevezték, mélyen, kitörölhetetlenül bevé-
sődött népeink emlékezetébe, még évszázadok múltán, napjainkban is 
jelen van tudatukban. Nyomait megtaláljuk a mesékben, az elbeszélésekben. 
Élénken él az emlékezetben a kutyafejű tatár, a janicsárnak nevelt és elhagyott 
hazájába vezényelt harcos és a gyermekét az anyajegyekről felismerő szü-
lőanya, a török rabságba hurcolt szegény rája szenvédései, s él még híre 
annak, hogy az otthon maradottaknak az ellenség elől menekülve, a puszta 
életüket mentve minden praktikát igénybe kellett venniük: furfangot, ra-
vaszságot, talpraesettséget és sokszor a végső kétségbeesés diktálta tette-
iket. S ott szerepel a mesékben a portyázó török katana, a végvári vitéz 
zsákmányszerző csele is. Szerepel még az elbeszélésekben a kényszerítő 
körülmények hatására törökké váló magyar alakja is — ami, jól tudjuk, tör-
téneti valóság volt, mint azt Evlija Cselebi is feljegyezte Eszék városának 
ismertetésekor. 

A hajdani múltra emlékezés azonban nemcsak eme roppant társadalmi 
változásokat örökítette meg, hanem a zilált társadalomban magukra hagya-
tottak és magukra maradottak új életének rendjét is, melyet az alaposan 
megváltozott körülmények szabtak meg. A nagycsaládi rendszert is többek 
között a török portyázok elleni összebúvással, az „egységben az erő" tényével, 
a kisebb adózással magyarázzák: a harácsadó fizetéséről szóló törvény szerint 
az egy kenyéren élők csak 50 akcse adót fizetnek együttesen, míg a külön 
kenyéren élők egyenként fizetnek 50 akcse harácsadót. De ott volt még a 
kapuadó, a disznóadó, a kosárpénz, a hordóadó, a tized, a legelőadó, a 
juhadó, a malomadó, a templom-, a menyasszonyadó és ki tudná mind felso-
rolni. 

Idős adatszolgáltatóink nem egyszer térnek ki eme nehéz idők termelési 
viszonyaira is. A XVI. század vége felé már sok a műveletlenül hagyott 
szántó. Művelői vagy elmenekültek pernye- és üszökülte romos házukból, 
északabbra húzódták, vagy bevették magukat a mocsarak rengetegébe, eset-
leg beköltöztek a biztonságosabb városokba. Még mohamedán hitre is áttér-
tek, csak hogy mentsék magukat. Az első török megszállás után, de különö-
sen az 1598-as évben megjelenő tatár hadak miatt vagy a végvári török és 
magyar vitézek kíméletlen sarcolása miatt, a lakosság rabságba hurcolása 
miatt a föld elhagyása pusztásodást vont maga után. Ez kedvezett a rideg 
állattenyésztésnek, hisz legelő volt bőségesen, s a külföldi és a belső piac 
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is követelte a hízott jószágot. Az árutermelés szabályai érvényesültek. A 
török összeírások mezőgazdasági termelésről, szőlőművelésről és eléggé inten-
zív állattenyésztésről (disznó, ló, szarvasmarha, juh) tájékoztatnak. 

Az emlékezet szól még az 1504 óta tiltott, de a háborús időkben mégis 
gyakorolt zsákmányoló halászatról, vadászatról, madarászatról, mint olyan 
élelemszerzési lehetőségekről, melyek a hadak járása idején a mocsárban 
lapulás, bújdoklás során gyakorolható volt, de nyugalmas időben is némi 
megélhetést biztosított, sőt még eladásra, piacra is juttatott. 

A kevésbé munkaigényes gabonatermelés, kendervetés -feldolgozás 
vidékeinken jóval elterjedtebb volt a több munkával járó szőlőtermelésnél. 
A föld minősége is megszabta a termelendő növényt. Amíg a XVI. században 
az eladásra szánt gabonát a jobbágyok termelik meg gazdaságukban, a XVIII . 
században az önellátás akadozik, a házi szükségletre is alig futja a jobbágy-
gazdaság termékeiből, egyre többen szorulnak rá, hogy vásárolják az „életet". 
A török tönkretette a gabonatermelésre alkalmas földeket, de az elvisel-
hetetlen robot is hozzájárult a termelés csökkenéséhez. Ugyanakkor az áru-
termelés a hagyományos paraszti mezőgazdasági technika modernizálását 
is megkövetelte, a sík vidékeken a sarlós aratás helyett kaszás, a kézi csép-
lés helyett az állatokkal történő nyomtatás terjed el. Rendszeres trágyázás, 
ugarszántás, vetőmagtisztítás, vetésgyomlálás, azaz a racionális gazdálko-
dás igénye jelenik meg. 

Az 1699. január 26-án megkötött karlócai béke után a török kivonult, 
a 150 éves megszállás, a Bánát egy részét kivéve, véget ért vidékeinken. A 
mezőgazdaság, a földművelés, az állattenyésztés csak nagy nehezen tért 
magához, hisz „a császári katonaság két év alatt szinte többet pusztított, 
mint a török 100 év alatt" — panaszkodott Eszterházy Pál nádor. 

A XVIII . században a töröktől megszabadult vidékeken az állattenyész-
tés dominált, a ló-, a juh-, a disznó-, a szarvasmarhatenyésztés került 
előtérbe, mivel igaerőt, a táplálék jó részét, a ruházathoz szükséges alap-
anyagot, a piacra termelés áruját jelentette az állatvagyon. A sok gazdátlan 
földet primitív módon művelték meg, pihentetés nélkül használták a föl-
deket. A rablógazdálkodást azonban lassan felváltotta a kétnyomásos, majd 
a háromnyomásos rendszer. A mezőgazdaság babonákra alapozott, termé-
szetre hagyatkozó művelésmódjának racionalisabbá kellett válnia, az exten-
zív állattenyésztésről a jászolon való tartásra kellett áttérni. Ezt tette lehetővé 
a parasztgazdaságokban a jobbágyfelszabadítás és a tagosítás. 

A jobbágyfelszabadítás utáni évtizedekben egymás mellett élt az ar-
chaikus, szokásszerű, tapasztalati alapú, esetleg a kalendárium jótanácsait 
felhasználó, a régi termelési eljárásokat fenntartó paraszt és a modern ter-
melési eljárásokkal, technikával kísérletezni kezdő földműves. De mind az 
archaikus módhoz ragaszkodó, mind az újító paraszt jól tudja gyakorlatból, 
hogy az időjárás ki nem iktatható tényező a termelésben. „Az idő a gazda" 
— azaz az időjárás, mondja a közmondás is. Éppen ezért még napjainkban 
is öröklődnek a népi meteorológia megfigyelései. Még a gépesített, teljesen 
modernizált gazdaságban is aggódva kémlelik az eget aratás, szénakaszálás 
idején, vagy nem nevetik ki a hagymakalendárium időjóslását, mert egyre 
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nagyobb becsben tartják a népi megfigyeléseket. (Gondoljunk csak az 
orvostudományra: mennyi ősi gyógyszert, fűben, fában lappangó gyógyító 
erőt használ fel újabban!) A népi meteorológia megállapításainak is van való-
ságalapja, nem légből kapottak, de hogy nem mindig válnak be, az egészen 
természetes. 

II. 

Lássuk ezek után a fentebb tárgyalt mezőgazdasági és állattenyésztési 
móddal összefüggő népi meteorológiai folklór tudat-megnyilatkozásait vi-
dékünkön ! 

Adatszolgáltatóinktól Jugoszlávia minden vidékén hallottunk a paraszti 
kultúrába szervesen beletartozó és sokszor nemzetközinek tűnő időjósló rig-
musokat, szólásokat,hiedelmeket, tanácsokat. Az összegyűlt anyagot az egyházi, 
liturgikus év napjainak sorrendjében tárgyaljuk, mivel adatszolgáltatóink 
idősebb, katolikus vallásban nevelkedett generációja még ahhoz alkalmazkodik. 

Január hónap — Boldogasszony hava 

1. Újév napja: Januárt ha eső veri, erszény, hambár megszenvedi. 
(Ludosi) ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, akkor szeles 
lesz az esztendő. (Baranya, Muravidék, Bácska). Ha süt a nap újévkor, sok 
hal kerül a hálóba (Kopács, Szentlászló). Ha újévkor olvadni kezd, sok bor 
terem az évben. (Szerémség). Ha újesztendő napján szép, fényes az idő, 
jó esztendő lesz (Vojlovica). 

2. Makár napja: szeptemberben olyan idő lesz, mint ezen a napon. 
Ha derült idő van, jó gyümölcstermés várható. (Bácska, Szlavónia, Baranya, 
Szerémség). 

6. Vízkereszt: ha esik az eső, férges lesz a mák, ha hideg van, rossz 
termés várható. Ha csorog az eresz, hosszú télre kell számítani. Ha fúj a szél, 
szerencsés lesz az év. (Szlavónia, Bánát, Baranya). 
Ha fagy, sokára tavaszodik. Ha enyhe, hamar jön a tavasz. Olyan, mint a 
napfényes vízkereszt — mindják Vörösmarton az emberre. Karácsonytól, 
vízkeresztig nem szabad főzni mert megdöglenek a jószágok (Szlavónia) 
Fonni sem szabad (Szlavónia). 

Háromkirályok napja: Ha háromkirályokra eláradtak (megáradtak) a 
patakok, akkor jó bortermés lesz. (Lendva). 

13. Veronika: ez a leghidegebb nap (általában mindenütt). 
18. Piroska: Ha fagy, még negyven napig fagyos idő várható. (Lendva, 

Szécsiszentlászló). Ha Piroska napján fagy, Negyven napig el nem hagy. 
(Dobrodol). 

20. Fábián és Sebestyén: ez az első tavaszt jelző nap. Megindul a gyü-
mölcsfák nedvképződése. (Palics, Ludas, Királyhalom). 

21. Ágnes: Ha derült a nap, jó termés várható, ha borús, zimankós, 
akkor rossz lesz a termés. Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a 
pince. (Nyékince, Dobrodol, Satrinci). 
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22. Vince: Ha fénylik Vince, megtelik a pince,/Ha csorog a Vince, üres 
lesz a pince. (Baranya). Ha fénylik a Vince, tele lesz a pince,/Ha csepeg, csorog, 
kevés lesz a borod. (Baranya). 

25. Pál: Ha Pál fordul köddel,/Ember hull döggel. (Baranya, Bácska, 
Bánát, Szlavónia). Ha Pál napján fúj a szél, szük szénatermés várható. 
A Pál napján fújó szél háborút jelent, jó lesz felkészülni rá. (Baranya). Ha Pál 
napján szép az idő, akkor még annyi hideg napra lehet számítani, mint 
amennyi már eltelt az esztendőből. Pál fordulásakor a tél ellenkezőre fordul, 
vagy jégtörő, vagy jégcsináló lesz. A tiszta idő jó termést ígér, a hó vagy 
eső drágaságot. Ha az ember meglátja az árnyékát, hosszú télre kell számítani. 
(Baranya, Telecska, Szlavónia). Ha nedves szél támad, betegség fenyeget. (Ba-
ranya). Pálfordulás, fele kenyér, fele tél. (Bácska) Ha az ürge kijön, jó idő 
lesz. 

Február hónap — Bőjtelő hava 

Január, február, itt a havaz nyár! (mindenütt). 
Január, február, fú és havaz úgy lesz tavasz. (Baranya). 

2. Gyertyaszentelő Boldogasszony: Ha fénylik gyertyaszentelő, a ruhá-
dat vedd elő! (Baranya). Ha enyhe, napos az idő, a medve megfordul a bar-
langjában és tovább alszik, mert még hideg lesz. Ha hideg van, hamar vége 
lesz a télnek. Ameddig gyertyaszentelő napján besüt a nap a házba, addig 
majd behadar a hó. Ha csepeg az eresz, rossz tavasz lesz. Enyhe idő rossz 
termést jelez, egész napos eső bő termést. (Baranya, Bácska, Bánát, Szla-
vónia, Muravidék). Gyertyaszentelőn ha esik a hó, fú j a szél, nem sokáig 
tart a tél. (Szlavónia). Ha a medve kijön a barlangjából és meglátja, hogy 
süt a nap, visszafordul, lefekszik, mert még 60 napig hideg lesz. (Feketics). 
Ha gyertyaszentelőkor süt a nap, hidegebb lesz, mint előtte. (Vojlovica). 
A kígyók, békák, cserebogarak gyertyaszentelőig lefele mennek a földben, 
akkor megfordulnak, jönnek felfele. (Vörösmart). Ha megcseppen az eszter-
héj, későn tavaszodik, ha nem csepeg, korábban. (Telecska). 

3. Balázs: Ha esik, nyáron majd jég veri el a termést. (Baranya). 
Madárűző nap. Baranyában egy-egy tőkét megmetszenek a szőlő négy sar-
kában, hogy ne bántsák a madarak a szőlőt. 

5. Ágota: A házban található férgeket űzik ki ezen a napon. 
6. Dorottya: Ha Dorottya szorítja, Juliánná tágítja, (mindenütt). 

10. Skolasztika: ekkor kell oltóágat szedni, hogy gyümölcsoltó Bol-
dogasszonyra legyen. 

12. Eulália: jó termést hoz az ekkor vetett mag. (Szlavónia). 
14. Bálint: Ha Bálint napján megszólal a pacsirta, azt mondja: „Csü-

csülj be!", akkor még hideg lesz. (Feketics). Ekkor kell az állatokat párosí-
tani, ekkor kell tyúkot ültetni. (Szlavónia, Szerémség, Muravidék). Ha 
veréblakodalom van, tehát ha összegyűlnek a verebek, jó idő következik. 

19. Zsuzsánna: Zsuzsánna elpisáli a havat. (Baranya) Ahány nappal 
előbb szólalt meg a pacsirta, annyira hallgat el utána a hideg miatt. (Bácska, 
Bánát). 
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22. Péter: Üszögös Péterkor nem szabad szántani, vetni, mert üszkös 
lesz a búza. Ha köd, eső van, üszök várható. Amilyen az idő ezen a napon, 
olyan lesz József-napkor (mindenütt). Péter üti az üszögöt, jön a melegebb 
idő (Székelykeve). 

24. Mátyás: Jégtörő Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál (jeget). 
Ha hideg van, közel a,z olvadás. Ha hideg van, fagy, akkor még negyven 
napig fagyni fog. Ha meleg van, újra hideg lesz. (mindenütt). Mátyás ki-
piszkáli a kutyaszart a hóbul. (Feketics). A Mátyás-napi tojás csak enni 
való, a csibe belefúl a tojásba, nyomorék lesz, ha ezt a tojást ültetik el. Ekkor 
kell a zöldséget vetni,mert nem eszi meg a féreg. (Szlavónia). Mátyás, Ger-
gely két rossz ember (ekkor nagy hidegek szoktak lenni). Tapogatva jár, mint 
róka a jégen Mátyás után olvad (mindenütt). Az ezen a napon fogott hal, 
Mátyás csukája, szerencsét hoz. (Kopács). Mátyás kiereszti a kankó ujjábul 
a pacsirtákat. (Szlavónia). Ha jeget talál Mátyás, gyenge lesz a termés. Ekkor 
kell palántát ültetni, árpát vetni. (Szlavónia). 

28. Román: ha derűs az idő, akkor jó termés lesz. (Szerémség). 

Március hónap — Böjtmás hava 

Fúj, és havaz, úgy lesz tavasz. (Vojlovica). 
Márciusi hó csudát tesz. 
Márciusi eső méreg. (Muravidék). 

Ha márciusban dörög és nagy vihar kerekedik, sok vihar lesz az eszten-
dőben. (Bácska, Bánát, Muravidék, Baranya). Március első szerdáján eresztik ki 
a méheket. (mindenütt). Tavaszbúza ravasz búza. (Baranya). Tavasz ravasz. 
Tél után tavasz lesz lelkős utan töbderül. (Baranya). Jó vetés, jó aratás. 
(Baranya). 

4. Kázmér: patkányűző nap. (Baranya). 
10. Negyven vértanú napja: időjárása 40 napig tart. Ha fagy, 40 napig 

fagy lehet, (midenütt). 
12. Gergely: Gergely megrázta a szakállát — esik a hó. (Ada) Gergely 

és József között vetik a lent (Szlavónia). Ezen a napon csírázaltan vetik a 
hagymamagot. (Kupuszina). Búzát, rozsot, babot, borsót, [palántát kell 
vetni (mindenütt). 

17. Guzsalyütőnap: be kell fejezni a szövést, mert jön a tavaszi munka. 
(Szlavónia). 

19. József: Ez az első meleg nap, kieresztik a méheket, kihajtják a mar-
hákat. (mindenütt). Amilyen idő van ezen a napon, olyan lesz 40 napig. 
Ha szivárvány van az égen, akkor jó termés várható. Amilyen az idő Jó-
zsef-napkor, olyan lesz Péter-Pálkor és szénahordáskor. (Szécsiszentlászló). 
Józsefkor mindenki megfürdik, tisztát vesz. Ekkor kell vetni a krumplit, 
csiráztatva a hagymamagot, dugdosni a fokhagymát, (mindenütt). Ezen a 
napon nem adnak ki semmit a házból, a gazda sem megy sehova, hogy a 
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a méhek el ne repüljenek rajzáskor. József után kalapáccsal se lehet vissza-
verni a füvet. (Bácska). 

19. Benedek: Sándor, József, Benedek, Zsákban hozzák a meleget, 
(mindenütt). Sándor, József, Benedök, jűnek a jó melegök. (Szlavónia). 
Ha dörög, 40 napig szárazság lesz. Ekkor kell a füvet vetni, a fokhagymát 
ültetni. 

22. Laetare: guzsalyütő, végleg felhagynak a fonással. 
24. Gábor: ekkor vetik a káposztát, (mindenütt). 
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony: most kell a gyümölcsfákat tisztítani, 

oltani, palántát vetni, (mindenütt). Ha kijön a medve, megszólal a béka, 40 
napig még tél lesz. A derült idő jó termést jelez, a hal is már felveti magát 
a-vízben. (Palics, Királyhalma, Ludas, Kispiac). 

Április hónap — Szent György hava 

Az április fosos hónap, havazik, esik, licspocs mindenfele. (Baranya). 
Lucskos április erős május (mindenütt). Az áprilisi szél seprő nélkül ta-
karítja az utcákat. (Verbász). Ha nedves, aratás lesz bő és kedves (Szlavónia). 
Szeszélyes, mint az áprilisi idő. (Baranya). 

1. Júdás felakasztásának a napja: nem jó kezdő nap, semmit sem 
kell ezen a napon elkezdeni, (mindenütt) 

12. Hugó^Száznap: az év századik napja. Hugó előtt ne kezd el a 
szőlő metszését! (Feketics). Hugó napján nem szabad baromfit ültetni. Ezen 
a napon vetik az indás növényeket, a borsót, a virágokat; palántáznak. (Fe-
ketics). Hugó napja féregűző, lakástakarító nap. Emberek, lovak megfür-
denek, a tehenet leöntik. 40 napig a Hugó-napival ellentétes időjárás lesz. 

(Bácska, Baranya). 
14. Tibor: Megszólal a kakukk meg a pacsirta. Ha kizöldült a rét, jó 

szénatermés várható. 
Ez idő tájban van virágvasárnap-. 40 napig olyan idő lesz, mint virág-

vasárnapkor. Ekkor vetik a salátát, hagymát, krumplit, a kerti virágokat, (min-
denütt). 

Nagyhét: kutyagyötrelem bajt érez. (Baranya). 
Zöldcsütörtök\ zöld növényt kell főzni, hogy jó termés legyen (Dobrodol). 
Nagypéntek-. Nagypénteken mossa a holló a fiát. Mindenütt megúsztatják 

a lovakat, vagy legalább lemossák őket, hogy ne legyenek betegek. Tüzet 
visznek a méheknek, hogy frissebben gyűjtsenek. (Szlavónia). Ha esik az 
eső, az nagy szárazságnak a jele, a makk, a dió férges lesz. (Baranya, Muravidék, 
Szlavónia, Szerémség). Az ezen a napon ellett állatot nem kell meghagyni, 
mert sovány marad. Ekkor vetik a koratavaszi növényeket. (Bácska, Bánát). 
Nagypénteken napkelte előtt egy kapcadarabot meg kell gyújtani, füstölni 
vele, körüljárni a házat, hogy a kígyók elkerüljék. 

Nagyszombat: ugorkát kell vetni. 
Húsvét: Ha esik az eső, sok búza terem majd, de kevés lesz a rozs. (min-

denütt). 
24. Szent György: tavaszkezdő nap. Kihajtják a csordát, a nyájat. 

(Topolya). Szent György-napig hideg van, ha dunna alul fú j is a szél. (Feke-
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tics). Szent György nap, süss fel nap, / Kertek alatt egy kisbárány majd meg-
fagy. (Feketics). Szent György nap éccakáján napkelte előtt harmatot kell 
szedni, hogy a tehenek jól tejeljenek, meg ne rontsák őket. (Szedés közben 
mondták: Viszek is, hagyok is!) (Muravidék). 

Ha Szent György nap előtt megszólalnak a békák, korán kezdődik a tavasz 
meg a nyár. Ahány nappal előbb szólalnak meg a békák, annyival előbb jön 
meg a dér Szent Mihály előtt. (Bácska, Bánát, Szlavónia, Baranya). Szent 
György nap után vetni kell a kukoricát. Az e napon talált mezei virágot meg 
kell szárítani, kiváló gyógyszer. (Szlavónia). Nem szabad kiteríteni a vásznat 
fehéríteni, mert az ördög felcsavarja a fára. (Szlavónia). Ha Szent György 
napján megfürdik a Valkóban nem lesz rühes az ember. (Szlavónia). 

25. Márk: Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó termés lesz. Ezen a napon 
kell vetni az indásokat. Ha köd van ezen a napon, árvizek, jégeső várható. 
(Muravidék). Nem szabad sütni ezen a napon. (Baranya). 

28. Vitális: 40 napig olyan idő várható, mint amilyen ezen a napon van. 
(Bánát). 

30. Széna Kata: Amilyen időjárás ezen a napon van, olyan lesz később 
is. Ha jó az idő, jó termés várható, ha nem, akkor rossz. (Szécsiszentlászló). 
Ha a május elseje előtti éjszaka esik az eső, nagy termés lesz, ha fagy, nem 
lesz semmi. (Muravidék). 

Május hónap — Pünkösd hava 

Májusi eső aranyat ér. (mindenütt). Bárcsak akkora eső esne, hogy a 
kiskacsák lehajtott fejjel úszkálnának az ég alatt májusba! (Szabadka). Leg-
jobb nevelő hónap, (mindenütt). 

1. Fülöp és Jakab: E nap időjárása megmutatja, milyen lesz a tél. 
Nem jó borsót vetni ezen a napon, mert megeszik a csigák. Ekkor kell a 
kendert vetni. (Szlavónia). 

2. Zsigmond: ugorkát kell vetni ezen a napon. (Vojlovica). 
4. Flórián: Ha ezen a napon vetik a kukoricát, bő termést ad. Nem 

szabad tüzet gyújtani. (Muravidék). 
5. Gothárd: ugorkát kell vetni. (Muravidék). 
6. Szent János: Babot kell vetni ezen a napon. (Bánát). 

12—14. Pongrác, Szervác, Bonifác: Fagyosszentek. Amilyen az idő 
Pongráckor, olyan lesz Orbánkor. Ekkor nem ajánlatos, ill. nem szabad palán-
tálni. (mindenütt). Fagyosszentek után kell vetni az uborkát, a babot, a 
paradicsomot, (mindenütt). A Pongrác-napi eső jó a mezőnek, de árt a szőlő-
nek. (Baranya, Muravidék). 

21. Konstantin: Ezen a napon még lehet palántázni és tököt vetni, 
(mindenütt). 

25. Orbán: Orbán is fagyosszent, lecsípi a kukoricát. (Baranya). Míg 
Orbán a kemence hátán ül, addig nem hagyjuk el a nadrágot. (Muravidék). 
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Orbán napján rajzanak a méhek. (Szlavónia). Ha esik az eső, jó termés lesz. 
(Bácska). 

28. Madarak napja: ettől kezdve nem szabad kendert vetni. (Muravidék). 
31. Petronella: ha derűs napra ébred Petronella, jó kendertermés lesz. 

(Muravidék). 

Június hónap — Szent Iván hava, Nyárelő 

Amilyen a júniusi időjárás, olyan lesz a decemberi. ' Ha pünkösdkor 
érett földiepret látsz, korai gabonatermés várható, meleg, enyhe lesz az idő-
járás. 

A pünkösd rendszerint erre a hónapra esik: Ha pünkösdkor szép idő 
van, sok bor lesz. (Baranya, Palics). Júniusi eső koldusbotot nyomhat a 
gazda kezébe. (Szlavónia). 

8. Medárd: az utolsó fagyosszent Medárd. 40 napig olyan idő lesz, 
mint amilyen ezen a napon van. Ha esik, 40 napig fog esni. A Medárd-napi 
fagy már nem árt semminek. Lent és kendert, valamint káposztát kell vetni 
ezen a napon, (mindenütt). Ha esik az eső, rossz lesz a szőlőtermés, de sok fű 
lesz. (Baranya, Muravidék). 

10. Retkes Margit: Ha esik, retket kell vetni; az eső rossz dió- és mogyo-
rótermést jelez. (Muravidék). Ha esik, 40 napig fog esni. (Bácska). Margit 
felhőtől fél, égiháborút vél. (Szabadka). 

11. Barnabás: Ha szép az idő, jó termés lesz, ha az idő rossz, akkor rossz 
lesz a termés is. Téli retket kell vetni, szénát kell kaszálni, a házban élősködő 
férgeket ki kell űzni. (Muravidék). 

13. Szent Antal: Eddig be kell fejezni a palántálást. Rendszerint ekkor 
vetik a lent. (Bánát). Nem szabad tüzet gyújtani. (Muravidék). 

15. Vida: Most fordul meg az időjárás. Ha jó idő van, jó termés, ha 
rossz az idő, rossz termés lesz. (mindenütt). 

24. Keresztelő Szent János, Szent Iván napja: 40 napig olyan idő lesz, 
mint amilyen ezen a napon van. Őszi répát, retket vetnek. Szent Jánoskor 
szedik a gyógynövényeket. Ennek a napnak az éjszakáján harmatot szednek, 
hogy útját állják a marhavésznek. (Bánát, Bácska). Szent Ivánig nem szabad 
megveregetni az almát, mert elveri a jég a búzát. (Szlavónia) Szent Jánosra 
szakad meg a búza töve, megszólal a gabona, kezd szőkülni. (Bácska). 

27. László: Jól figyeld meg László napját,/Jó előre megjósolja az idő 
járását. (Muravidék). 

29. Péter-Pál: Megszakad a búza gyökere, szőkül, zsöndül a búza, pár 
hét múlva vágják. (Szabadka, Kispiac, Bánát, Muravidék, Szlavónia, Sze-
rémség, Baranya). Ekkor verik az epret a fáról. Ha sok az eső, sok lesz a 
gubacs. (Muravidék, Szlavónia, Baranya). Aratják a rozsot. (Muravidék). 
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Július hónap — Szent Jakab vagy Nagyboldogasszony hava 

Nyári eső hamar jő, hamar megy. (Baranya). Ha július nem főz, szep-
tember nem eszik. (Muravidék, Bácska). 

2. Sarlós Boldogasszony. Ha esik az eső, aratáskor is eső lesz, mert 
40 napig olyan idő várható, mint amilyen ezen a napon volt. (mindenütt). Nem 
szabad kenyeret sütni, mert kővé válik. (Bácska, Muravidék). Az aratás 
kezdete, (mindenütt). 

5. Sarolta: Ha esik, nem lesz diótermés. (Muravidék). 
13. Mérges Margit ~Pisis Margit: Ha esik, ami általános jelenség ezen 

a napon, aratáskor is ilyen lesz az idő. Ha viharos, dörög, villámlik, akkor 40 
napig ilyen lesz az időjárás. Most már lehet fürdeni a szabadban.(Szlavónia, 
Baranya, Bácska, Bánát, Szerémség). 

15. Apostolok oszlása: Ha északi szél fúj , drágaság lesz. (Muravidék). 
Új kenyeret sütnek az új lisztből. (Baranya, Szlavónia). Ha viharok voltak 
ezen a napon, eloszlanak, nem lesz több vihar. (Muravidék). 

20. Illés: Ezen a napon nem szabad dolgozni a földön, mert a mennykő 
belecsap az emberbe. Ha zivatar, eső van ezen a napon, rossz lesz a termés. 
Bármilyen szárazság volt eddig, Illés napján esni fog. (Bánát, Muravidék). 
Ha száraz az idő, majd hoz Illés esőt. (Szlavónia). 

21. Dániel: Zivatart hoz. (Muravidék). 
22. Mária Magdolna: Zivatart szokott hozni. Ha esik az eső, bőven 

terem a vetemény, de rosszul terem a dió és a mogyoró. (Muravidék). Sem 
sütni, sem mosni nem jó. (Száján). 

25. Jakab: Ezen a napon a szőlő abbahagyja a növekedést. (Királyhalom, 
Kispiac, Palics). Zivatart hoz. Ha derűs a nap, akkor bő gyümölcstermésre 
lehet számítani. (Muravidék). Megmutatja a karácsonyi és a téli időjárást. 
A délelőtti a karácsonyi időjárást mutatja, a délutáni a karácsony utánit. 
Ha sok az égen a fehér gomolyfelhő, akkor sok hó lesz a télen-. Nem szabad 
mosni, kenyeret sütni. (Bánát). 

26. Anna: Megszakad a kender töve. (Muravidék, Baranya). Megmutatja 
a tél időjárását. (Bánát). 

30. Abdon: Patkányűző nap. Ha ezen a napon a gyümölcsfát megkopog-
tatják, elpusztul a fa. (Baranya, Bánát). 

Augusztus hónap — Kisasszony vagy Nagyboldogasszony hava 

1. Vasas Szent Péter: Ennek a napnak az időjárásával ellentétes lesz 
a tél időjárása. Ezen a napon vetik a tarlórépát. Nem szabad a szőlőben járni, 
mert lepotyognak a szemek a fürtről. (Muravidék). 

4. Domonkos: Másmilyen lesz a téli időjárás, mint a Domonkos-napi. 
(Bánát). 

6. Urunk színeváltozása: Tarkul a szőlő. (Muravidék). 
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10. Lőrinc. Az ősz kezdete. Ha esik, bő szőlő- és gyümölcstermés lesz. 
Az időjárás megmutatja, milyen lesz az ősz. (Muravidék). Szép idő hosszú 
őszt jelez, (mindenütt). Ha Vasas Szent Péter és Lőrinc közt nagy meleg van, 
borús, hideg tél lesz. 

15. Nagyboldogasszony ~ Nagyasszony napja: Ha eddig nem hányja 
ki a kukorica a haját, akkor nem lesz termése. A 6 napig áztatott kendert, 
most,illetve az előtte való napon veszik ki. (Baranya). A két asszony közibe 
(Nagyboldogasszony és Kisasszony napja között) kell szedni a gyógyfüveket, 
gyűjteni az ültetni való tojásokat, szellőztetni a hambárt, a téli holmit, (min-
denütt). 

18. Ilona: Nem szabad kotlót ültetni, kenyeret sütni, mert megdöglik 
a csirke. (Bácska). 

20. István: 40 napig olyan idő lesz, mint István napján. A jó idő jó 
gyümölcstermést jelent, a rossz gyengét, (mindenütt). 

24. Bertalan: Őszkezdő nap. A vajköpülés napja. A friss vajjal űzik el 
a férgeket a búzából, lencséből. (Muravidék). Az elpusztulni akaró kígyó 
nem bújik a földbe, hanem a kerékvágásba megy. (Muravidék). 

Szeptember hónap — Szent Mihály vagy Kisasszony hava 

Szeptember szép ember, október csúf ember, november rossz ember 
(Mindenütt). A sok fecske az ősz jele. (Baranya). 

1. Egyed: 40 napig olyan idő lesz, mint amilyen ezen a napon. Ha esik, 
gyenge tél várható, és bő lesz a kukoricatermés. Befogják a disznót hizlalni. 
(Szlavónia, Baranya, Bácska, Bánát). 

5. Lőrinc: Lőrinc belepisált a dinnyébe, már nem jó. (Vojlovica). 
Belefosott Lőrinc a dinnyébe, nem ehető. (Bácska, Bánát, Szlavónia, Mura-
vidék). Lőrinc után nincs tovább fürdés a szabadban, (mindenütt). Ha nagyon 
esik az eső, sok bor lesz. (Baranya) A kígyó elbújik a földbe. (Muravidék). 

8. Kisasszony napja: Eddig gyűjtötték a tojást, mert a két asszony közi 
tojásból kelt csirkék egészségesek, ez a tojás sokáig, egész télen eláll. (Min-
denütt). A fecskék már gyülekeznek, de ezen a napon nem indulnak el, mert 
kisasszony napja dologtiltó nap. Az emberek, asszonyok sem dolgozhatnak 
semmit, (mindenütt). Megkezdődik a dióverés, az őszi gabona vetése. (Szlavó-
nia). Amilyen idő van Kisasszonykor, annak az ellentéte várható az ősz folya-
mán. Ha esik az eső, nem lesz jó vetőidő. (mindenütt). A búzát ki kell szellőz-
tetni, hogy meg ne dohosodjon. (Muravidék). 

14. A Szent Kereszt felmagasztalása: A katolikus vidékeken nem szabad 
vetni. 

17. Lambert: Ennek a napnak az időjárása megmutatja a tavaszét. (Voj-
lovica). 

18. Péter: 40 napig olyan lesz az időjárás, mint ezen a napon. (Muravidék). 
21. Máté: Máté napjának hetét pelvahétnek tartják; nem szabad vetni, 

mert polyvás lesz a gabona. (Muravidék). Nem járnak ki többé a méhek. 
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(Szerémség). Ezen a napon vetik a búzát. (Bánát). Ha tiszta az idő, jó bor-
termés lesz. (Szerémség). 

29. Szent Mihály ~ Borszűrő Szent Mihály. Szent Mihály öltöztet, 
Szent György vetkőztet. (Muravidék). Aki Szent Mihály nap után gatyába 
öltözik, attól nem kell tanácsot kérni. (Baranya). Szent Mihály nap után egy 
icce víz, két icce sár. (Baranya). Szent Mihály nap után harapófogóval se 
lehet kihúzni a füvet. (Vojlovica). Szent Mihály-nap megszakad a fű gyökere. 
(Bánát). Ezen a napon a hal a víz fenekére húzódik. (Palics). A méhek már 
nem járnak ki. (mindenütt).Amilyen az időjárás ezen a napon, olyan lesz a 
tél. (Bánát). Kihajtják a makkosba, a tölgyerdőbe a disznókat. (Szlavónia, 
Muravidék). Borszűrő Szent Mihály-napig megforrt az újbor. (Száján). 
Vetni kell, mert jó termés lesz az ezen a napon vetett gabonából. (Baranya). 
Minden természetbeni adósságot, fizetséget e napon egyenlítenek ki. (min-
denütt). Szent Mihálytól Szent Györgyig tart a pálinkafőzés. (Szlavónia). 
Ahányszor van előtte dér, annyiszor lesz májusban. (Bácska). Szent Mihály 
kicsapja a derest legelni. Fehér lovon gyün Szent Mihály. (Bácska). 

Október hónap — Mindszent vagy Szent Mihály hava 

Ha a gyümölcsfákon sok levél marad októberre, sok hernyó lesz jövőre. 
Ha a fák másodszor virágoznak, hosszú ősz lesz. Ha sok a kemény magú 
gyümölcs, hosszú és kemény lesz a tél. (Szlavónia). Őszi eső vizet áraszt, 
tavaszi szél utat száraszt. (Baranya). Október csúf ember, (mindenütt). 
Ha száll az ökörnyál, hosszú ősz lesz. (Szlavónia). Őszkor ahon az este, ott 
a reggel is. (Szlavónia). Amilyen az idő októberben, olyan lesz márciusban. 
Ha fúj a hideg szél, enyhe január lesz. Ha zivatar van, hideg, szeles tél várható. 
Ha lehull a levél, enyhe lesz a tél. Ha meleg van, hideg lesz a február. 

1. Hedvig-. Behajtják a marhákat, jönnek az őszi esők. (Muravidék). 
2. Leodegár: Megkezdődik a levelek hullása, ősz van. (Muravidék). 
9. Dénes: A Dénes-napi időjárásból következtetni lehet a téli időjárásra. 

(Szabadka). 
10. Ferenc: A Ferenc körüli hét a legjobb vetőhét, mert nem lesz szurkos 

a gabona. (Szlavónia). 
15. Teréz: Kezdődik a szüret. (Baranya). Nem szabad mosni, kenyeret 

sütni. (Bánát, Szabadka). * 
16. Gál: Olyan lesz a jövő nyár, mint ez a nap. (Kispiac). 
18. Lukács: Lukács az utolsó magvető. (Lendva). 
20. Vendel: Vendel viszi az állatokat (elhullanak). (Muravidék) Az 

állatokat nem fogják be ezen a napon, hadd ünnepeljenek ők is. (Muravidék). 
21. Orsolya: Olyan lesz a tél, mint az e napi időjárás. 
25. Dömötör: Dömötör juhászt táncoltat. (Zenta környéke). Ha fúj a 

szél, nagy tél lesz. (mindenütt). 
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28. Simon —Júdás: Eljön a Simon, Júdás,/Dideregve fázik a gulyás. 
(Csúza). Eljön a Simon, Júdás,/Dideregve fázik a gatyás. (Baranya). Megér-
kezett Simon, Júdás,/Jaj teneked, inges, gatyás! (Vojlovica). Ez az első 
télkezdő nap; az időjárásából következtetni lehet a télire. Behajtják a jószágot. 
(Szabadka és környéke). 

31. Farkas: Ekkor kell ültetni a fákat, (mindenütt). 

November hónap — Szent András hava 

November rossz ember (mindenütt). November, december,/Lábon 
áll a hóember. (Vörösmart). 

1. Mindenszentek napja: Az időjárásból következtetni lehet a tél idő-
járására. (mindenütt). Nem szabad semmit sem dolgozni, a vetést ekkorra 
már el kellett végezni. Az asszonyoknak nem szabad mosni, mert akkor a 
halottak vízben lesznek, (mindenütt). 

2. Halottak napja: semmi földmunkát nem szabad végezni.(Szlavónia). 
11. Márton: Az e napi szép időt, Szent Márton nyaraként emlegetik 

Baranyában, de a jó idő azt jelenti, hogy hideg lesz a tél. Ha ködös Márton, 
akkor enyhe tél lesz; ha havazik, erős tél várható. Ha Márton napján a híd 
jégre áll,/karácsonkor sárba' jár. (Ludas). Eljött Márton szürke lovon — 
mondják Baranyában. Ha ezen a napon esik, utána a fagy elviszi a termést. 
Márciusban olyan idő lesz, mint Márton-nap. (Baranya). A bornak Szent 
Márton a bírája. (Baranya). Nem szabad mosni, teregetni, mert elhullik a 
jószág. (Baranya, Muravidék). „Márton lúdját" kell vágni, hogy ne éhezzenek 
egész évben. Ha a lúd mellcsontja fehér, akkor a tél havas és enyhe lesz, de 
ha vörös, vörösesbarna, akkor hideg tél várható. (Muravidék, Szlavónia). 
40 napig olyan idő lesz, mint Márton-napkor. A télen ellenkező időjárás lesz, 
mint Mártonkor. (Bánát). 

19. Erzsébet: Ha Erzsébet megrázza a pendelyét, leesik az első hó. 
(Bánát). Ha esik Erzsébetkor, enyhe tél lesz. (mindenütt). Amilyen Erzsébet, 
olyan lesz december, (mindenütt). 

21. Boldogasszony bemutatása, Mária bemutatása: Ezen a napon nem 
szabad szántani (Muravidék). 

25. Katalin: Ha Katalin kopog, karácsony locsog. (Mindenütt). Ha 
Katalin locsogós, a karácsony ropogós. (Zentagunaras). A mulatságokat 
Katalin tiltja, András zárja. (Vojlovica). Katalinkor nem szabad kenyeret 
sütni. (Szerémség). Katalin megmutatja január időjárását. 

30. András: Az András-napi hó a vetésnek nem jó. (Bánát), Ha hideg 
van, jó termés lesz. Ha locspocs, karácsonykor fagyni fog. (Mindenütt). 
Andráskor indulnak el a farkasok. (Székelykeve). Ha ez a nap szeles, zimankós, 
hosszú lesz a tél. Andráskor már lehet disznót ölni; ilyenkor kell fákat ültetni, 
kotlót ültetni, a disznók párosítását végezni. (Bánát). A háziférgeket most még 
ki lehet irtani. (Szerémség). 
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Kukaszerda ~ András utáni szerda: csak otthon szabad muzsikálni, 
másutt nem. (Szlavónia). 

Advent: András éjfele után kezdődik az advent. Az adventi malac nem 
maradós, nem jó hízó. Az adventi kutyakőlyökből lesz a legjobb házőrző. Hogy 
jól üljön a kotlós, a gazdasszony ezen a napon a földre tett szalmán ül. (Baranya, 
Muravidék). 

December hónap — Karácsony hava 

November, december, lábon áll a hóember. (Vörösmart). Még a kócos 
kutya is a téli bundáját vette fel. (Verbász). Nem eszi meg a kutyó a telet. 
(Szlavónia). Nem is tél a tél, ha nincsen szél. (Verbász). Foga van a télnek. 
(Kupuszina). Hideg december, korai tavaszodás. (Bánát). Hosszú, mint 
a teli nap karácsony fele (Vojlovica). 

1. Longinus: Befogják a karácsonyi pulykát hizlalni. (Muravidék). Ha 
fúj a szél, 40 napig szeles lesz az idő. (mindenütt). 

4. Borbála: Nem szabad fonni, mert megsántul a marha. Nem sza-
bad bort fejteni. (Baranya). 

6. Miklós: Miklós megrázza a szakállát. (Baranya). Ha fúj a szél, 
elpusztulnak az egerek. Ha ezen a napon kismalacok születnek, a koca fel-
nevelheti őket. (mindenütt). Ennek a napnak az időjárása megmutatja a 
karácsonyét, (mindenütt). 

8. Szeplőtelen fogantatás: Ha ez a nap sáros, karácsonyra jég lesz. Ha 
hosszú a jégcsap, hosszú szálú lesz a kender. Ettől a naptól kezdve már nem 
ajánlatos szántani. (Baranya). 

12. Luca előtti nap\ Ha leverik a tyúkokat az ülőjükről, korán fognak 
kotlani. (Muravidék). 

13. Luca: A karácsonyig hátralevő 12 nap időjárása megmutatja a 
következő év 12 hónapjának az időjárását. Mindenütt ismerik a Luca-kalen-
dáriumot: 12 dióhéjba vagy a hagyma 12 héjába sót tesznek, az egyes da-
rabokat megjelölik, melyik melyik hónapot jelképezi. Az a hónap, amelyikben 
a só megnedvesedik, nedves, esős lesz. Ekkor készítik kistányérba a Luca-
búzát, ha sűrű lesz, jó termésre lehet számítani. Ez egyúttal a vetőmag ki-
próbálása is, ugyanakkor tojás- és tejrontás ellen is kiváló. Szlavóniában 
valamikor fonalat fontak, ezzel megkötözték a szőlőt, a gyümölcsfát, hogy 
jó termés legyen. Most kell az állatoknak a gyógyító füvekből gyógyszert 
készíteni; egy bottal meg kell piszkálni a tyúkokat, hogy jobban tojjanak. 
A nők semmiféle munkát sem végezhetnek, különösen varrni nem szabad, 
mert bevarrják a tyúkok seggét, (mindenütt). Tilos sütni, mert ez tűzvészt 
okoz. (Szlavónia). Tilos sütni, mert üszkös lesz a búza. (Bánát). Nem szabad 
vetni. (Szlavónia). Rendszerint szeles nap a Luca-nap, ekkor fúj a Luca 
szele (Baranya) Ha éjjel csillagos az ég, jó termés várható a következő évben. 

14. Nikázius: Patkányűző nap. (mindenütt). 
21. Tamása Disznóölő Tamás: Baromfivész ellen mézet kell szentel-

tetni és azt adni a baromfinak, mert Tamás öl. Aki ezen a napon disznót 
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vág, annak minden évben disznót kell vágnia, mert különben elpusztul 
a jószág. Azon a napon vágott disznó hája nem avasodik meg. (Muravidék). 
Rendszerint fagy szokott lenni, azért jó ez a nap a disznóvágásra. 

24. Ádám, Éva: Karácsony böjtje, szenvedője — böjt még a refor-
mátusoknál is, de este bab, lencse, káposzta, hal, kalács, gyümölcs kerül 
az asztalra. A vacsora morzsáját régebben eltették, és az állatokat, embe-
reket gyógyították vele. Éjfélkor megszólalnak az állatok, elmondják egy-
másnak, milyen a gazdájuk. Ha szép az idő, dús termés lesz. (mindenütt). 

25. Karácsony, szenteste, bövedeste: Fekete karácsony, fehér pajta (Mu-
ravidék). Fekete karácsony, fehér húsvét.(mindenütt). Ha borús az éjjele, 
tele lesz a csür. (Muravidék, Bánát). Ha éjjel tiszta az idő, jó termés lesz. 
Ha a reggel felhőtlen, száraz nyár várható. Ha felhős, havas, akkor esős 
lesz a nyár, gyenge termés várható. Ha süt a nap, de a zúzmara megmarad 
az ágakon, a hambár tele lesz gabonával. (Baranya, Szlavónia, Muravidék, 
Bánát). Ha süt a nap, jó bortermés lesz. (Baranya). Ha vasárnapra esik a 
karácsony, akkor jó tél, szeles nyár, se meleg — se hideg tavasz lesz, de bő 
termés várható és nagy lesz az állatszaporulat. Ha hétfőre esik a karácsony, 
akkor ködös tél, szeles tavasz, jeges, viharos nyár lesz, pusztulni fognak 
az állatok. Ha keddre esik, akkor a tél nagyon hosszú lesz, a tavasz nedves, 
sok lesz a gyümölcs, a szőlő, de sok ember is elpusztulni. A szerdai kará-
csony kemény, zúzmarás telet, szeles tavaszt, nedves nyarat, kellemes őszt 
jelez, a következő évben sok gabona fog teremni. A csütörtöki, pénteki 
ünnep kellemetlen telet, forró nyarat, az állatok elhullását jelzi. A szombaton 
ünnepelt karácsony jó telet, szeles tavaszt, semmilyen nyarat és nagy drá-
gaságot hoz. (Bácska, Bánát, Szerémség). Ha megsüti a nap a gyümölcs-
fákat, jó termés lesz. (Baranya). A karácsonyi szalmacsóvát rákötözik a gyü-
mölcsfára, az jó termést hoz. (Szlavónia). A karácsonyi asztalról származó 
almát beledobják a kútba, arról itatják a jószágot, akkor nem lesz beteg, 
(mindenütt) A karácsonyi vacsorán maradt csibecsontot elviszik a hangja-
bolyba, hogy annyi legyen a psibe, mint a hangya. (Szlavónia). A szemetet 
nem viszik ki, hogy a varjú ne vigye el a csibéket. Karácsony este ne legyen 
mosott ruha, mert megdöglik a jószág (Szlavónia). Amilyen embert látnak 
karácsony napjan, olyan lesz a baraomfi. (Szlavónia). Karácsonyi gabonát 
adnak a jószágnak, hogy egészséges legyen. (Szlavónia). Aranyvíz van a kút-
ban, aki kora reggel iszik belőle, az egészséges lesz. (Bánát). A karácsonyi 
abroszból vetik a tavaszi gabonát, (mindenütt). Nem szabad semmit sem 
dolgozni, a gazdaaszony nem kelhet fel a vacsorától, mert nem ülnek jól 
a tyúkjai, nem lesznek kotlói. (mindenütt). 

Számos napok: A karácsony estéjétől vízkeresztig terjedő idő éppen 
úgy megjósolja az időtt, mint a Luca-naptól karácsonyig terjedő tizenketted 
(Muravidék). 

26. István: Ha szép idő van, jó termés lesz. (Bánát). 

27. János: Ha ez a nap borús, jó termés lesz. (Baranya). Patkányűző 
nap. A szőlősgazdák bort szentelnek, a szentelt borból minden hordóba 
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tesznek egy cseppet, hogy el ne romoljon a hordó bora. A maradékot gyógy-
szerként használják. (Baranya). A szentelt bor fülfájásra, fogfájásra jó. (Bácska). 

28.aprószentek: Ezen a napon adják oda a karácsonyi morzsát a jó-
szágnak. (mindenütt). Az emberek, ha babot esznek, kelésesek lesznek. Ha 
esik az eső, himlős lesz a gyerek. (Baranya). Megvesszőzik, "megsuprikálják" 
a gyerekeket, a felnőtteket, az állatokat, hogy egészségesek legyenek. (Szla-
vónia, Baranya, Muravidék, Bácska, Bánát). 

Két karácsony köze: Nem szabad nyers fonalat látni, mert szemfájós 
lasz az illető. (Szerémség). 

31. Szilveszter: Ha szilveszter éjszakáján eső esik, újévkor pedig süt a 
nap, rossz lesz a termés, de ha egyforma időjárást hoz az éjszaka és a reggel, 
akkor jó lesz a termés. A csillagok erős ragyogása jó termést jelent. Ha áz 
ezen a napon vízbe állított gyümölcsfaág kihajt, bő gyümölcstermés lesz. 
(mindenütt) Szilveszter végezte nekünk jól az időt/Vár hatunk ezután boldog 
új esztendőt — mondják, ha szép az idő éjjel és reggel egyaránt. (Szerémség). 
A december sokat megmond előre. Ha a hónap eleje és vége enyhe, csapadé-
kos, akkor a tél március elejéig fog tartani. Ha az egész hónap hideg, akkor 
korán beáll majd a tavasz, de ha a hónap első fele enyhe, akkor szigorú, 
hideg lesz a tél. 

I I I . 

Az egyes napokhoz fűződő tapasztalatok, hiedelmek, szokások feljegy-
zése után nézzük, milyen jelekből tudott még a természetet ismerő ember 
következtetni bizonyos természeti jelenségekre! 

Eső lesz — mondták, ha nagy a harmat,ha a holdnak udvara van; ha a 
veréb a porban, a galamb a vízben fürdik; na a légy nagyon csíp; ha a tyúkok 
a porban fürdenek, bogarászkodnak, és ha későn ülnek el; ha a macska mosdik; 
ha a szamár ordít; ha a fecske alacsonyan repül; ha erősen hallik a vasút, 
a gyár zaja, a templom harangjának zúgása, a kiáltás; ha a füst lecsapódik; 
ha „pipál" a hegy; ha a hegy közelebb látszik, mint ahogy valójában van; 
ha az erdő sötétebb a rendesnél; ha száraz az ember tenyere; ha sok sűrű, 
apró csillag látható; ha bújkál a nap vagy ha korán kisüt; ha a nap napnyug-
takor felhőben van; ha az újhold szarva lefele áll; ha a trágyán gomba nő; 
ha a kakas napnyugta után kukorékol; ha a ludak a záporban a fejüket fel-
felé tartják; ha a kutyák füvet rágnak; ha a békák nagyon brekegnek; ha 
valakinek a füle viszket; ha sok hangya jelenik meg a fal tövében; ha sok a 
vakondtúrás; ha sok a vízen a békalencse; ha bugyborékos eső esik, akkor 
hosszantartó eső vártható; ha a halak „pipálnak" a víz színén. 

Nem minden felhőből lesz eső: fehér lónak, világos felhőnek nem kell 
hinni. — mondják Baranyában. Esik eső, süt a nap/Paprika Jancsi mosogat. 
Esik eső, süt a nap,/veri az ördög a feleségét, lakodalmaznak az ördögök. 
Májusi eső aranyat ér. Nyári eső hamar jő, hamar megy. Hetes eső, hármas 
ünnep. A harmat nem eső. Füstöl a hegy, eső lesz. Sír, mint az őszi eső. Esik, 
mintha öntenék. Jönnek az esők Kata szegletiből. Ha reggel esik az eső, azon 
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a napon kilencszer fog esni. Udvara van a holdnak, harmadnapra eső lesz 
Ha nappal álmos vagyol, eső lesz. Van ekemosó hó, késő őszkor, mikor még 
nincs fagy, és van gólyahozó hó, áprilisban. Felülről derül, a bocskor viszont 
merül. Sót, kenyeret nem szabad hazavinni a mezőről, el kell dobni, hogy 
essen az eső. Ha a szárnyas hangyák rajzanak, 3 nap múlva eső lesz. Ha 
a meztelen csiga felmászik a fűszál végére, 3 nap múlva eső lesz. Halottal 
álmodni esőt jelent 

Szél várható, ha vörösen nyugszik le a nap, ha a csillagok futkosnak; 
ha a nap még fent van, de a felhőn át egy másik nap, vaknap látszik; ha janu-
árban mennydörög. Sok szél lesz, ha minden nagyon csendes; ha a ludak 
sokat és hosszan gágognak, ha asszony hajtja a lovat; ha a ló ficánkol. A tél 
tél, de a szél szél. (Baranya). Nem is tél a tél, ha nincsen szél. (Verbász). 
Fú és havaz, úgy lesz tavasz. (Vojlovica). Ha szaladó lóval álmodsz, szelet 
várhatsz. Ha a macskák hemperegnek, játszanak, szél lesz. 

Hó lesz, ha ősszel sok a gomba; ha Szent György-nap előtt dörög az 
ég; ha nagy köd van; nő a hó, ha a varjak játszanak; ha a macska méri a havat, 
azaz ha a körmét seprűbe, fába eresztgeti; ha nagyon szürke az ég. 
Ha északról fúj a szél, „hószagú" szél fú j ; ha kárognak kergetőznek a 
varjak; ha a vadludak pánikszerűen vonulnak; ha nagyon tiszta az ég; ha a 
macska behúzódik a melegre. Esik a hó, fújik a ló, neked való! (Topolya). 
Sok hó — sok búza (Baranya). 

Szárazság várható, ha az újhold két szarva felfele áll; ha az égen sűrű, 
apró csillagok vannak; ha a szivárványban sok a zöld szín (a moholiak szerint 
akkor, ha kevés a zöld szín a szivárványban); ha a tyúkok sok vizet isznak; 
ha Benedek napján dörög az ég. Sót és kenyeret nem szabad hazavinni a 
munkából, el kell dobni, hogy ne legyen szárazság. 

Jön a tél, ha a falevél korán lehullik; ha az ökörfarkkórónak először a 
teteje kezd virágozni, akkor hosszú, erős tél lesz, ha a közepe, akkor gyenge; 
minél nagyobb ősszel a vakondtúrás, annál hidegebb lesz a tél; ha Simon-Júdás 
napján északi szél fúj , a tél elején lesz hideg, keleti szél esetében a tél derekán, 
déli szél esetében pedig a tél vége felé. Ha levágott disznó lépe elől vasta-
gabb, hátul vékonyabb, a tél első fele hidegebb lesz, második fele kevésbé 
lesz hideg. Ha a csillagok ritkán látszanak, hideg idő várható, ha a fecskék 
későn érkeznek, még hideget éreznek. Ahány nappal Szent György előtt szó-
lalnak meg a békák, annyival tovább tart a hideg. Ha vízkeresztkor a kerék-
vágásban megindul a víz, nem lesz hosszú a tél. Ha gyertyaszentelőkor süt 
a nap, még kemény tél lesz. Mátyás ha fagyot talál, elviszi, ha nem talál — csi-
nál. Ahány nappal Szent György-nap előtt kijönnek a békák, kígyók, annyi 
napig lesz még hideg. Ha csikorog a hó, hosszú lesz a tél. Ha az akác másodszor 
virágzik, hosszú tél jön. Ha a vadlibák korán útrakelnek, jön a tél. A sok 
vakondtúrás a hereföldeken nagy telet jelez. Ha a kutya ok nélkül vonít, 
vagy ha a macska a melegre húzódik, hideg, téli nap következik. Ha a varjak 
alacsonyan szállnak, száraz hideg jön. Ha ősszel nagyon kövér a veréb, hosszú, 
hideg tél jön. Ha a fák egy évben kétszer rügyeznek, hosszú tél lesz. Hangos 
az idő (csikorog). Nem eszi meg a farkas a telet. Foga van a télnek. Még a 
kócos kutya is a téli bundáját vette fel (nagyon hideg van). (Verbász). Nem 
szokott a tél kemény hideg nélkül elmúlni. 
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Jó idő várható, ha a hold nagyon tiszta; ha az ökörszem a fára száll; 
ha csillagos az ég; ha egyenesen száll fel a füst, ha a gólya magasan repül és 
sokáig tartja egyenesen a szárnyát; ha a kecske dombra vagy kőre áll fel; 
ha ebédkor minden étel elfogy a tányérból; ha felhőtlen az ég; ha a hold tisztul. 

Hosszú őszt jelent az őszi orgonavirágzás. 

IV. 

A földműveléssel kapcsolatos néhány regula 

Nem az ember, az idő a gazda. (Feketics). 
Tíz körme után él a paraszt. 
Amilyen a gazda, olyan a háza tája. (Muravidék). 
Egy szántás — egy kenyér, három szántás — három kenyér. (Mindenütt). 
Jó vetés — jó aratás, (mindenütt). 
Okos gazda a kárt is jóra fordítja. (Muravidék). 
Búzát porba, zabot sárba! (mindenütt). 
A homok is elissza az esőt, de nem terem. (Baranya). 
Tavaszbúza — ravasz búza. (mindenütt). 
Az az igazi búza, amit Mihály-nap után egy héttel meg még előtte elvetel, 
nem az, amit karácsony hetében vetel. (Szlavónia). 
Az őszi búzát a tölgylevél lehullása után vesd, a tavaszit a varnyú láttán! 
(Szlavónia). 
Ősszel porba, tavasszal sárba vesd a búzát! (Baranya). 
Üszögös Péterkor, polyvás Máté hetében nem szabad vetni! (mindenütt). 
Ha a búzát új, először mosott abrosztól vagy karácsonyi abroszból, vetik, 
nem lesz üszkös, (mindenütt). 
Búzavetéskor tisztára mosakodj, tisztát végy! (Szlavónia). 
Ha vizes földbe vetik, szurkos lesz a búza. (mindenütt). 
Újholdkor semmit sem szabad vetni. (Szlavónia). 
Szeleletlen gabonának sok a szemete. (Baranya). 
Újholdkor és Illéskor nem szabad aratni, mert beléd csap a villám. (Baranya). 
Amelyik háznál rend van, annál a háznál minden van (Muravidék). 
Pénteken nem szabad aratást kezdeni. (Szlavónia). 
A rossz gazból nem lesz széna. (Baranya). 
Amilyen a gazda, olyan a szerszáma. (Baranya). 
Ökör nélkül csak a Göncölszekere megy. (Baranya). 
Az a gyümölcs a legédesebb, melyet a féreg megrág. (Baranya). 
Könnyen hull az érett gyümölcs. (Baranya). 
Sok hó — sok búza. (Baranya). 
Szorgalom szövi a koszorút. (Muravidék). 
Nem minden felhőből lesz eső. (Muravidék). 
Tarackos földbe kendert vess! (Szlavónia). 
Csütörtökön meg pénteken kell vetni a tököt. (Szlavónia). 
A káposztát hétfőn kell vetni, akkor nagy feje lesz. (Szlavónia). 
A káposztamagot tálból vesd, hogy nagy feje legyen. (Szlavónia). 
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A májusban vetett káposztát megeszik a bolhák. (Szlavónia). 
Krumplit nagyhéten vessél, holdtöltekor, akkor nagyra nő és bőven terem. 
(Szlavónia). 
Elsőben istállót, aztán tehenet. (Muravidék). 
A Fülöpkor vetett borsót megeszik a csigák, (mindenütt). 
Az akácfa erős virágzása bő babtermést jelent. (Baranya). 
Ugorkát nagyszombaton jó vetni, (mindenütt). 
A paprikát pénteken, kedden, napkelte előtt ülve vesd. (Szlavónia). 
A palántamagot egy szál ingben vesd, hogy a bolhák ne egyék meg. (Szlavónia). 
Szép gyümölcsnek is lehet romlott a belseje. (Muravidék). 
Mezítláb nem jó vetni, mert bolhás lesz a növény. 
Békaszólás után nem jó mákot vetni, mert férges lesz. (Szlavónia). 
A lenmagot új fazékból vesd! (Szlavónia). 
Kendervetéskor nem szabad beszélni, (mindenütt). 
Bükkönyvetéskor nem szabad tojást enni, mert koszos lesz. (Baranya).. 
Lucernát férfi név napján vess, és ne egyél tojást, mert különben arankás lesz. 
A muskátlit holdfogyatkozáskor kell ültetni. 
Gazda szeme hizlalja a jószágot, (mindenütt). 
Amilyen a kanász, olyan a csorda. (Muravidék). 
Korán virágzó fának ritkán eszel gyümölcséből. 
Egy kenyérért nem fűtik be a kemencét. 
Adtál uram esőt, de nincs köszönet benne. 
Rózsaszedés tövissel jár. 
Fűbe, fába adta isten az orvosságot. 
Sok kéz — hamar kész. 
Régi búzából is válik jó kenyér. (Muravidék). ' 
Nincs olyan rakott szekér, amelyre még egy villányi nem fér. 
A tehénlepény mindig lapjára esik. (Újvidék). 
Sose kérj több földet, mint amennyit meg bírsz művelni. 
Örömmel minden dolog könnyebben megy. (Újvidék). 
Aki kerüli a munkát, nehezen tölti meg a gyomrát. (Muravidék). 

Folytathatnánk még a felsorolást, de akkor is csak az derülne ki, hogy a 
legtöbb regula a búzatermesztésre vonatkozik, ami a legfontosabb termék, 
a búza termesztésnek elterjedtségét, domináló voltát mutatja. A kerti vete-
mények az adatok kis száma szerint is csak a házi szükségletek kielégítésére 
szolgáltak. Érdekes viszont, hogy a jövedelmező állattartás aránylag kevés 
regulával jelentkezik. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy gyűjtésünk még 
nincs lezárva, a következő ötéves tervidőszakban is folyik, tehát még hozhat 
újabb, értékes adatokat. 

11 



496 PENAVIN OLGA 

FORRÁSOK 

A magyar folklór. Tankönyvkiadó, Bp., 1979. 
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.—II. Bp., 1977. 
Katona Imre: Népi idő- és termésjóslás Csongrádban. Időjárás, 1951. 55. kötet. Márc.— 

—ápr. füzete 
Királyhegyi János: Cisio az az az astronomiai tudománynak rövid értelemmel való leírása 

Buda, 1852. 
Magyarország története. 1526—1790. A késői feudalizmus korszaka, Tankönyvkiadó, 
Bp., 1962. 
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Bp., 1976. 
Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár I—III. Novi Sad-Űjvidék, 1965—1978. 
Penavin Olga: A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon) Üjvidék, 1981. 
Pozsonec Mária: Töredékek Muravidék közmondáskincséből. Naptár 1981. A szlovéniai 
magyarok szemléje, Murska Sobota, 1980. 
Szaitz Antal Mária: Huszonöt esztendőre szegődött házi s mezei szolga, avagy az astro-
nomiai tudomány szerént, a tsillagoknak s több égitesteknek 25 esztendős kalendárium 
formában való rövid leírása, Vátzon, 1797. 
Tolnai Vilmos: A szólásokról. Bp., 1910. 
Voigt Vilmos: A szólások változatainak szintjei. Magyar Nyelvőr 1971/29—34. 
Adatszolgáltatóim Jugoszlávia-szerte. 

REZIME 

NARODNE POSLOVICE I RIMOVANE IZREKE O METEOROLOŠKIM PO-
JAVAMA ZA POJEDINE DANE U GODINI KOD MAĐARA U JUGOSLAVIJI 

Pošto su nekada količina i kvalitet poljoprivrednih proizvoda umnogome zavisili 
od vremenskih prilika i njihovih promena, a od toga i ishrana čoveka i gotovo čitav njegov 
život, prirodno je da su se zapažale i pamtile meteorološke pojave. Zranja iz narodne me-
teorologije prenosila su se usmenim predanjem u doba usmene kulture, a u doba pismene 
kulture raznim kalendarima. 

U rimovanim narodnim izrekama o meteorološkim pojavama, u pesmicama i izre-
kama, mahom sažetim u jednu rečenicu na narodnom jeziku koje imaju svoju šemu kom-
pozicije, izražava se stvarna situacija u doba njihovog nastajanja. Međutim, zahvaljujući 
njihovoj velikoj rasprostranjenosti, one se javljaju u svakidašnjem govoru i nezavisno od 
situacije. U narodnim pripovetkama i bajkama, pa i u književnim delima, one imaju poetsku 
funkciju. 

Autor je prikupio materijal iz cele Jugoslavije i obradio ga po mesecima i značajnim 
danima. Taj materijal se može podeliti na (1) opšte poznate izreke i na (2) izreke koje su u 
upotrebi samo u našoj zemlji; medu njima se nalazi priličan broj onih koje su u toku vi-
ševekovnog zajedničkog življenja preuzete — u nepromenjenom ili nešto promenjenom 
obliku — iz narodne mudrosti izvornih govornika srpskohrvatskog ili nekog drugog jezika. 

SUMMARY 
POPULAR VERSES AND RHYMED PROVERBS ABOUT METEOROLOGICAL 

PHENOMENA BY HUNGARIANS IN YUGOSLAVIA 

Once the quantity and quality of agricultural products depended very much on the 
weather and its changes, and so did the human living, too. Therefore it is quite under-
standable why meteorological phenomena had been observed and remembered. The 
knowledge of folk meteorology was transmitted by oral tradition in the era of oral culture, 
and in the period of written culture this was done by calendars and almanacs. 
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In the rymed popular proverbs on meteorological phenomena, mostly one-sentenca 
proverbs in the popular language, the real situation at the timie of their genesis has been 
expressed. However, due to their great extension, they appear independently from the 
situation, too, nowadays. In folk tales, as welj as in literary works they have apoetic func-
tion. 

The material (linguistic corpus) was collected all over Yugoslavia and elaborpted 
according to the months and noticable days. The material can be divided in (11 generally 
used proverbs and (2) proverbs used only in Yugoslavia; among them there can be found 
a great number of proverbs which — due to the long co-existence of several peoples on 
this territory — have been borrowed from the native speaker of Serbocroatian or another 
language. 
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