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Áprilisi napokhoz fűződő hiedelmek és szokások 
 

Igen gyakori volt a régebbi népeknél, hogy az új év kezdete 
nem január elseje volt. Legtöbbször a természeti változások határoz-
ták meg, hogy egyes népek mikor kezdték az új évet. Ilyen nap volt 
az április elseje is, amikor az újjászülető természetet vették alapul. 
Amikor viszont január elseje lett az évkezdés napja, április első napja 
amolyan „bolondos” újévkezdetté vált. Mi is bolondozzunk, tréfál-
kozzunk, szedjük elő csúfolódóinkat! 

 
Április 24. – Szent György napja 
 

A jószág ünnepélyes kihajtása a mezőre. Sárkányölő Szent 
György ünnepe. Attribútuma a sárkány.  

 
Április 25. – Szent Márk napja – Búzaszentelés 
 

E napon tartották a könyörgő körmenetet. A néphit szerint a 
körüljárt terület védve van minden ártalomtól: jégveréstől, tűztől, 
fagytól. 

 
Húsvét 
A nagyhét a virágvasárnappal kezdődik. A legjelentősebb hús-

véti szokások közül említést kell tennünk a következőkről: 
– Húsvétra zöld ágakkal díszítették a házak ajtaját, a nagyka-

pukat; 
– zöldágjárás, húsvét vasárnap délutánján a falu különböző 

pontjain gyülekeztek a lányok, páronként kezet fogva, kezükben friss 
zöld ággal. Kaput tartottak, és kapus vagy hidas játékot játszottak. 
De fölvonulásokat is rendeztek, amikor a levágott barkaágakat közö-
sen vitték a templomba megszentelni. A szokás lényege a falun való 
végigvonulás zöld ágakkal, énekszóval. A megszentelt barkának a 
villámlás elhárításában nagy szerepet tulajdonítottak. 

Zöldágjárással Szerbiában, Macedóniában és Bulgáriában is 
találkozunk, lazarica, lázárkák járása a neve. Lázár napján – virág-
vasárnap előtti szombaton – a lányok ünneplőbe öltözve házról-
házra jártak zöld ággal a kezükben, s köszöntőket mondtak. Dél-
Szerbiában még ismert a szokás. 
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Dal: Kice, vice, villő (villő = tündér, a német Willi, szlovák vila = 
tündér szóból.) 

 
Áprilisi jellegzetességek 

 
Városi gyermekekkel minél gyakrabban látogassuk meg a 

közeli parkokat, folyópartokat, figyeljük meg a természet újraébredését. 
– Áprilisban észlelhető a tavaszi megújulás igazi látványa, ezek 

közül figyeljünk meg minél többet: 
– pirkadat, napkelte; 
– felhőmentes, felhőtlen égbolt; 
– illatok a levegőben; 
– villámlás és dörgés; 
– szivárvány; 
– a halak egyre élénkebbek; 
– nyílnak a kerti virágok, 
– megjelennek az első lepkék, a katicabogarak; 
– a nappalok hosszabbak, mint az éjszakák. 
 

Tevékenységi formák és lehetőségek áprilisban 
 

– Gyermekláncfűből fűzhető nyaklánc és karkötő; 
– ismerkedés a mezei virágokkal: gólyahír, gyermekláncfű, 

százszorszép; 
– ilyenkor palántálnak; létesítsünk magunknak virágoskertet, 

veteményeskertet; 
– ültessünk burgonyát; 
– ismerkedjünk meg a barázda és a róna fogalmával; 
– figyeljük meg a háziállatok kicsinyeit; 
– hívjuk fel a gyermekek figyelmét a népművészeti tárgyakban 

megjelenő virágmotívumokra: tulipán, fastb;  
– régi hímzett párnák begyűjtése; 
– április elseje: huncutkodjunk mi is a gyermekekkel. Vegyünk 

részt tréfálkozásaikban. Ne feledkezzünk meg a mérték- és tisztelet-
tartásról a vidámságban! 

– a húsvét jelképeinek elkészítése: hímes tojás, zöldágdíszítés, 
zöldágfonás, csuhéból kiskosár, szakajtó fonása a festett tojásoknak; 

– virágkötés barkából, nárciszból ikebana; 
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– Fűzfa sípot fújtam – a tavasz a tilinkózás ideje. Tilinkó, tilinka – 
sok helyütt így nevezték a fűzfa sípot; 

– húsvéti nagytakarítás (kimossuk a babaruhákat, megfürdetjük 
a babákat stb.); 

– felássuk a virágos kertet. 
 
Fűzfa síp 
 
Tavasszal a fiúk kedvenc hangadó játékszere volt. A 

fűzfavesszőt kifejtették a héjából (kb. 10 cm-től 20–25 cm hosszú 
fűzfa). A vessző átmérője 1–2 cm. Tavasszal a tömény fától könnyen 
elválik a héja, s hogy könnyítsék a folyamatot, kés nyelével 
ütögették. 

Duvasztás előtt ék alakban nyílást vágtak, majd kibújtatták a 
héjából az ágat. Erről a csupasz ágról lefaragtak 2–3 cm-t a végén, 
azon a végén, amelyet szájba helyezve fújtak. Ezután visszahúzták 
„bundájába” a vesszőt, megfújták, így kellemes hangot hallatott. 

 
Mondóka: 
 

Jöjj meg, jöjj meg tilinkó, 
Kesely lábú kiscsikó, 
Télben, nyárban, 
Minden esztendőben. 
 
Dal: Hej szélesnek udvarán... 
 

A hónap eseménye: locsolkodás 
 

A locsolkodás a vízzel kapcsolatos rítusok egyike. A víznek ős-
idők óta tisztító, termékenyítő, újjáélesztő hatása él a néphagyomány-
ban. Mai napig is élő népszokásunk a locsolkodás. Régen kútból 
merítették vödörrel a vizet, és locsolták a lányokat. Vályúba is merí-
tették. Innen az elnevezés: vízbevető hétfő. Régen a locsolók hímes 
tojásokat kaptak ajándékul. A tojás a megújulás ősrégi jelképe. A 
szaporaság megtestesítője a nyúl. Így váltak húsvéti szimbólumokká. 

Gyűjtsünk locsoló versikéket! 
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A hónap tevékenysége: agyagozás, fazekasság 
 

Az emberiség egyik legősibb foglalkozása. Ezt az ösztönt 
hordjuk magunkban, amikor azt látjuk, hogy a kisgyermek szeme 
felragyog, ha gyurmaszerű anyagot adunk a kezébe. Lehet az tészta, 
sógyurma, agyag, plasztelin, minden, amit formálhat. 

Őseink az első agyagedényeket nem korongolták, hanem több-
nyire agyaghurkákból építették föl. Az agyaghurkákat gyakran meg 
is sodorták az ékesebb, díszesebb edény érdekében. A fazekaskorong 
feltalálása a munka gyorsítását hozta, s a sorozatgyártáshoz vezetett. 

A fazekassághoz szükséges jó minőségű agyagot fazekas 
üzemekben vásárolhatjuk meg, vagy ha a környezetünkben találunk 
tárgykészítésre alkalmas agyagot, azt használjuk fel.  

 
Az agyagozás fokozatai kisgyermekkorban 
 

1. Saraskodás: Az udvaron a képlékeny (sárga) agyagot, 
homokot fellazítjuk, gyúrhatóvá, formálhatóvá tesszük, s a gyerme-
keknek engedélyezzük, hogy kézzel-lábbal gyúrják, tapsikolják tet-
szés szerint. 

2. Homokvár, sárpuska, alagutak, folyómedrek megformálása. 

3. Sütés-főzés. Nagyon kedvelt a sógyurma. Formáljanak belőle 
szőlőszemeket, őszi gyümölcsöket, süteményeket. 

 4. Plasztelin vagy gyurma: üzletben kapható különböző 
színekben. Alkalmas színes tárgyak megformálására, pl. lepke, fa, 
gomba. 

5. Agyaggal való ismerkedés. Spontán gyurkálás, gombócok, 
nudlik formálása. Gömbölyítés, hengerítés, sodrás, lapítás. Torta-
sütés, a felsorolt technikák alkalmazása. 

6. Részekből összeállított figurák. Külön elkészített hurkákból, 
gombócokból állítjuk össze. 

7. Edénykészítés. Agyaghurkákat sodrunk a célnak megfelelő 
mennyiségben. A kiszárított tárgyakat égetőkemencében lehet 
kiégetni.  
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A hónap meséi 
 

(lásd az Irodalom rovatban) 
 
A gulyás leánya 
A pulyka beszéde 
A szárnyasok királyválasztása 
Az állatok nyelvén tudó juhász 
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