
Nagyboldogasszony: augusztus 15. 
 

A Mária-ünnepek közül az egyik legnagyobb ünnep Nagyboldogasszony 
napja, amikor Mária mennybemenetelére emlékeznek. Latin neve az egyházban: 
Assumptio Beatae Mariae Virginis, azazSzűz Mária mennybe fölvétele. Az 
ősegyházban ez a nap a legrégibb Mária-ünnep, már az ötödik században 
ünnepelték. Mária mennybe fölvételének a dogmáját XII: Pius pápa hirdette ki 
1950. november elsején. Szent István királyunk óta Magyarországon hivatalos 
parancsolt ünnep volt egészen 1950-ig.5 

Nagyboldogasszony ünnepe a Hortobágy környéki görög katolikusok szerint 
Szűz Mária elhunyta napja. A bűdszentmihályi (Tiszavasvári) görög katolikus 
asszonyok ezen a napon fekete ruhába öltöznek. Muravidéken és a moldvai 
csángó magyarok augusztus 15-én mindenféle virágot és gyógynövényt szedtek, 
és azokat megszenteltették. Ezeket villámlás és tűz ellen használják, állatoknak 
adják, ágyba teszik. A leggyakrabban kerti és mezei virágokból készített csokrot 
visznek szentelésre, aztán feldobják a háztetőre, vagy különböző gyógyításokra 
használják. Halász Péter moldvai gyűjtéséből idézek: „Nagyboldogasszony napján 
burjánokat szentelnek, és azzal füstölik a gyermekeket, ha megijednek. Azt tiszta 
helyen tartják, s ha a gyermek megijed a kutyától, valamitől, nem bír aludni, sír az 
álmában, s akkor füstölik meg. 

Nagyboldogasszony napján szenteltettünk mindenféle burjánt, nagyidő elejibe 
valót. Vaj beteg egy tehen, akkor megtördeled azt a szentelt burjánt, teszel még 
fokhajmahíjjat, s még dercét, s adjuk neki.”6 

Számos tiltás kapcsolódik ehhez a naphoz. Szlovéniában szinte mindenhol a 
kígyókhoz kapcsolódik e nap szokásanyaga. Tilos fára mászni, mert ezen a napon 
ott tartózkodnak a kígyók, a föld ugyanis olyan szent, hogy ott nem 
mászkálhatnak. 

E naptól kezdve tiltották az asszonyok számára a fürdést a folyóvízben, mert – 
például a bukovinai magyarok szerint –, aki Nagyboldogasszony után fürdik, 
vérzésben hal meg. 

Másutt azt mondták, hogy ezen a napon azért nem szabad fürödni, mert kígyó 
van a vízben. Nagyasszony napján a kígyók meghallják a harangszót, ezért 
mindenhol künn mászkának; ugyanígy Kisasszony napján is. Ha Nagyasszony 
napján nem hallják meg, Kisasszony napján, szeptember 8-án minden bizonnyal. 

Ezek tisztázása után vettem elő a lexikonokat, s a Boldogasszonyról szóló 
tanulmányokat. A végeredmény meglepő volt. Röviden: a tankönyvíró átvett egy 
régi tévedést, félrehallást és értelmezést, amit a Néprajzi Lexikon is terjeszt. Ezért 
kezdjük e szócikk ide vonatkozó részének idézésével:  
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„Boldogasszony: 1. feltehetően ősi istenség neve. Gellért püspök tanácsára a 
térítők Szűz Máriára alkalmazták, így Mária, Szűzanya törzsökös szinonim szava 
lett. Archaikus népi imádságaink, ráolvasásaink, ünnepneveink kedveltebb 
invokációja Mária helyett az ünnepélyesebb Boldogasszony.”7 

Ezek szerint a magyarul tudó szerzetesek, térítők alkalmazták volna először a 
Boldogasszony nevet. De vajon miért, milyen meggondolásból? Akik járatosak e 
kérdésben, tudják, hogy két olyan (fontos) tanulmány készült e témában, amelyre 
mindig, mindenki hivatkozik: az egyiket Kálmány Lajos, a másikat Katona Lajos 
készítette. Itt szükségesnek mutatkozik, hogy mindkét tanulmányból a szóban 
forgó mondatot megvilágító részeket idézzem. Katona Lajos a különös nevű kedd 
asszonya, a másik tudós az ősvallásunk istenasszonya kapcsán szól csak a 
magyarokra jellemző Boldogasszony elnevezésről, és e névnek, a fogalomnak 
feltételezhető eredetéről és jelentéstartalmáról. 

 
* * *  

Befejezésül meg kell említenünk, hogy a Boldogasszony nemcsak a fenti 
ünnepeken és a liturgiában van jelen. Ott van a falvak, puszták nevében: 
Boldogasszonyfa (Somogy), Nemesboldogasszonyfa (Zala), Pozsonyboldog-
asszonyfa, Zalaboldogfa, Felsőboldogfalva (Udvarhely). Boldogasszony ágya 
közismert és szépséges elnevezése a szülő nők ágyának. Boldogasszonyról 
csillagot és hónapot is neveztek el. De neve folytatódik fűben, fában is: 
Boldogasszony (boldoganya) ága, haja, mentája, csipkéje, rózsája. De van 
boldogasszony ültő fű (egy 1737-es boszorkányperben szerepel), és van 
boldogasszony tenyere és tövise is. A gyermekek énekes kapus-hidas játékában 
(Kodály műve révén legismertebb a Lengyel László), az egyik csoport (csapat) az 
elrontott hidat azzal a sárarannyal aranyozná be, amelyet a Boldogasszony 
kiskertjéből kértek és kapván kaptak. 

Az imákról, az énekekről se feledkeztünk meg. A legismertebb talán a XVIII. 
század elején keletkezett, Boldogasszony anyánk kezdetű népszerű katolikus ének, 
amelynek szerzője Lancsics Bónifác, pannonhalmi bencés szerzetes. 
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2. Óh, Atyaistennek kedve, szép leánya, 

Krisztus Jézus anyja Szentlélek mátkája! 
 

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, 
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. 
 

4. Íme, ládd, mit kérünk, bűnünkből kitérünk, 
Tehozzád sóhajtunk, énekszóval intünk! 
 

5. Fordíts el hazánkról ennyi sok ínséget, 
Melyben torkig úszunk, s nyerj már békességet! 
 

6. Sírnak és zokognak árváknak szívei, 
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.8 
 

(Minden vers után: Magyarországról, édes hazánkról / Ne feledkezzél el 
szegény magyarokról!) 

 
A fenti énekről el kell mondani, hogy nem közismert, hanem a régi dallam 

alapján idéztük. Ha a gyűjtők ezen éneket akarják hallani, általában megkérdezik, 
hogy az új vagy a régi dallamra mondják-e. A legtöbb helyen mindkettőt ismerik 
és éneklik akár a templomban, a kár a búcsúban. Volly István azt feltételezi, hogy 
a fent közölt az eredi dallam. 

De a Boldogasszony ott van a sokkal régebbi archaikus imákban. A vajdasági 
Kapuszinán gyűjtött reggeli és esteli népi imádság szerint Jézus az ajtóban, 
Boldogasszony az ablakban, a négy sarokban pedig négy angyal. Így láttatják, így 
jelenítik meg a régi imákban, és ezt a látványt miért is ne hinnénk el a láttatók-
nak? 

Közben Gellértről se feledkezzünk meg, akinek nevét a Gellért-hegy őrzi. 
Szobrát naponta sok ezer ember látja, akik az Erzsébet hídon Pestről Budára tarta-
nak. Milyen is ez a szobor? Közelről túl nagy és túl szigorú. Könnyen 
elképzelhető, hogy ilyen szigorú volt az életben is. De erről majd Gellért 
névnapján szólunk majd. 
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A két asszony köze: augusztus 15. – szeptember 8. 
 

Az úgynevezett két Boldogasszony közét varázserejű, szerencsés, az asszonyi 
munkában fontos időszaknak tekintették. A két Mária-ünnep közötti tojások 
sokáig elállóak, és az ebben az időben ültetett tyúkok nyugodtan ülnek a 
tojásokon. Minden tojás fias lesz, az ekkor kikelt csibékből jó tojók, jó kotlók, 
egészséges, edzett baromfik lesznek. A sülyi hagyomány szerint a nyáron ültetett 
tyúk alá kilenc udvarból kellett lopni a szalmát, hogy minden tojás fias legyen. 
Kisudvarnokon a tyúk alá szánt tojásokat ültetés előtt férfikalapba rakták, így 
biztosan fiasak lettek.9 

A kopácsi halászok ebben az időszakban szedték a gyékényt.10 
Az egész magyar nyelvterületen általános hiedelem szerint a téli holmik, 

ruhafélék szellőztetésének ekkor van az ideje. Nagycsalomiján ebben az időben 
szokták kiszárítani az ágyhuzatot meg a ruhákat, mert azokat „így télén nem lépi 
meg a moly”.11 

Zagyvarékason úgy vélték, hogy kétasszony között ki kell szellőztetni a búzát 
is, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik.12 

A két asszony napja között csépelik ki a magnak való búzát. Ebben az 
időszakban vetik a lóherét Doroszlón, ekkor pelcelik a muskátlit, ekkor kell alvóra 
szemezni a gyümölcsfákat. 

Moldvában azt tartják, hogy a két Boldogasszony között köt a bósztán.13 
(Forrófalva 2004) 

Az erdélyi románok kalendáriumi rendjükben a Nagy- és a Kisboldogasszony 
közötti periódust olyan különleges időszaknak tartották, mely elsősorban az őszi 
vetések számára volt kedvező.14 
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