
 
 

SZENT GYÖRGY HAVA, BIKA HAVA, SZELEK HAVA, BÁRÁNYTOR (Rügyezés) HAVA 

 
Április (ősi magyar nevén Szelek hava) az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptárban. A hónapot Mars 
kedveséről, Venusról nevezték el, akit ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek 
jelentése „megnyitni” – ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre. A népi kalendárium Szent György havának 
nevezi. Az időjárásban legszeszélyesebb hónapot, az áprilist a jó gazda különösen figyeli, s akkor örül, ha az csapadékos, 
mert azzal bő termést jelez. A Szent György havi eső ugyanis „kergeti a fagyot”, viszont esős májust jósol. Április hónapja 
nemcsak hagyományokban gazdag, hanem ihletként előkelő helyet foglal az irodalomban, képzőművészetekben. Mivel 
április igencsak csalfa, változékony jellegű, talán innen eredeztető a sok bolondozási szokás, amely ezt a hónapot 
jellemzi szerte a világon. Eredete valójában nem tisztázott.  

  
Szent György-virág,  
ha bőven nő,  
Bőven terem az esztendő.  
S ha szót ád a fülemüle,  
Kamrád duplásan lesz tele.  
 

Ha Gyulára kiderül, 

Tiborra már kizsendül, 

György napjára kizöldül, 

Katalinra színesül. 

 

Május éjszakáján, 

Májfává ékesül. 
 
"Április bolondja, felmászott a 
toronyba 
Megkérdezte, hány óra. 
Féltizenkettő, bolond ez a kettő." 
 

         

 
"...Április! Esőt érlelő 

Mindig felhőből bújsz elő! 
Te is felhő vagy, csupa víz: 

ázik a rigó, fürj, fecske, csíz, 
a rét s réten a kiscsikó - 

Szeszélyedben nincs semmi jó. 
Fejünkre zuhogsz záporozva, 
aj, április, tavasz bolondja.

Jeles napok áprilisban 
 

április 1.   A hónap a bolondok napjával kezdődik – április bolondja az, akit elsején becsapnak, rászednek,  
   megtréfálnak, aztán meg jól kinevetnek… Akinek sikerül a másikkal áprilist járatni, csúfolhatja,  
   hogy április bolondja, május szamara! 
április 5.  Vince napja .Megcsordul a jégcsap az ereszen. Ha eddig nem, most már biztosan itt a tavasz. 
   „Ha csordul Vince, tele lesz a pince.” 
április 6.  Vilmos napja. Termésjósló nap révén figyeljék az időjárást. Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő - 
                                    vélik Szerémségben az öregek. 
április 12.   Gyula napja  Másképpen száznapnak is hívták, hiszen ez az év századik napja. A tisztaság, a  
   takarítás ideje. E napon kitakarították a lakást, az ólakat, az emberek megfürödtek, az   
   állatokat lemosták. 
április 24.  Szent György napja: A néphagyomány e naptól számítja az igazi tavasz kezdetét. E nap ősi  
   pásztorünnep, az állatok legelőre hajtásának az ideje.      
   Szent György tisztelete rendkívüli módon elterjedt mind a nyugati, mind a keleti keresztény  
   egyházban. A keleti egyházban a nagy katonaszentek közé tartozik. Közülük is ő   
   a „zászlótartó", hiszen Konstantinápoly védőszentje volt. Nyugaton a lovagok, a   
   nemesség, a parasztok, a lovak, a fegyverkovácsok, a vándorlegények és a háziállatok   
   védőszentje.  Az úgynevezett  tizennégy segítő szent egyike, akinek közbenjárását különböző  
   betegségek esetén is kérték. Ez volt a tavaszi gonoszjáró nap, mikor a boszorkányok szabadon  
   garázdálkodhattak. Ilyenkor  tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a 
                                    gonoszt távol tartsák. A régi boszorkányperekben állandóan felbukkan Szent György napja mint 
                                   olyan időpont, amikor a boszorkányoknak különösen nagy a hatalmuk. E naphoz számos 
                                   hiedelem kapcsolódik. Szent György napján érdemes volt elásott kincsek után kutatni. Az is 
                                  



 
    elfogadott nézet volt az ország szinte minden szegletében, hogy a György-nap előtt fogott gyík 
                                    érintése megmenekít a torokgyíktól. 
   A Szent György-vitézek lovagrend tagjainak  (Societas Beati Georgii) kötelessége volt az  
   egyház védelme, a lovagi erények: istenfélelem, foglyok kiváltása, szegények istápolása,  
   bajtársias érzület ápolása, továbbá a királyhűség és a haza védelme. A rendnek ötven tagja volt, 
   aki tartozott minden vigasságban, de különösen a harcjátékban a királyt követni. Jelvénye fehér 
   mezőben piros kereszt, ruházata pedig térdig érő hosszú fekete, csuklyás köpeny. Jelszava: IN  
   VERITATE IUSTUS SUM HUIC FRATERNALI SOCIETATI, vagyis: valósággal igaz vagyok e testvéri  
   társaság iránt.

 

     
 

 
A sárkány a bennünk lévő gonoszt jelképezi.

 Szent György a cserkészek védőszentje is. 
Képe megtalálható a Szent Koronán is.      

 

Süss föl nap! Szép György nap!  Kertek alatt 
jószágaim megfagynak. Terítsd el a köpönyeged! 

Adjon rétnek jó meleget, sarjadjon! 

Adjon nekünk jó füveket, védje rontástól a tejet, gyógyítson! 
Úgy zsendüljön a jószágom, ahogy levél a zöld ágon. 

Hajtsunk ki! 

  
április 25.  A búzaszentelés napja: Márk napján a pap megszentelte a vetést, s a búzaszálakból -   
   melyeknek gonoszűző erőt tulajdonítottak - mindenki hazavitt néhány szálat.

        húsvét   A húsvét a keresztény világ egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz  
   eljövetelének köszöntése is. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik 
   napon, vasárnap feltámadt. Helyettesítő áldozatával megváltotta minden ember bűnét,  
   feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A húsvét egybeesik a tavaszi   
   napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az 
   újjászületés. Mozgó ünnep lévén, legkorábban március 22-re, legkésőbb április 25-re eshet –  
   leggyakrabban tehát áprilisban tartjuk húsvéti szokásainkat, és ekkor üljük meg a   
   kereszténység legnagyobb ünnepéhez, Jézus feltámadásához kapcsolódó (azzal együtt   
   mozgó) számos további ünnepet is.  

  nagyhét    
   virágvasárnap: Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja, ezzel a nappal kezdődik a  
     nagyhét. A hívők barkaágakkal mennek a templomba, ahol a barkát   
     megszentelik, körmenetet tartanak, passiót énekelnek. 
   nagycsütörtök:  Az utolsó vacsorára emlékeznek a keresztények. Az egyetlen nagymisén  
     egyszerre szólalnak meg glóriára az orgona, a csengők és a harangok, hogy aztán 
     nagyszombatig elhallgassanak. 
   nagypéntek:     Jézus elindult a Golgota hegyére, ahol keresztre feszítették. Ez a nap   
     gyászünnep, a templomokban a passiójáték a passiójáték Golgota-beli részét  
     éneklik ezen a napon. A csíki székelyek hosszúnapnak, az északi csángók  
     aszupénteknek is nevezték. 
   nagyszombat: A nagyhét és a böjti időszak utolsó napja, húsvét vigiliája. A középkorban szokás 
     volt a templomok udvarán tüzet gyújtani, ez ma is több helyen élő szokás. 
   húsvét:  Jézus feltámadásának valamint a tavasz megérkezésének örömünnepe. A nép  
     kioltotta a régi tüzeket, hogy otthonában az új szentelt tűzzel gyújtson világot. 

   húsvéthétfő: A húsvéti locsolás, korbácsolás a termékenységvarázslást és a rituális   
     megtisztulást jelképezte. Az ajándékba kapott piros tojás a    
     termékenység, a nap, a természet ill. az élet újjászületésének a jelképe. A  
     díszített tojás neve hímestojás. A hímzésnek országonként, népcsoportonként,  
                   tájegységenként különböző technikái és motívumai alakultak ki.  
   fehérvasárnap:  A húsvéti ünnepkör zárónapja. Neve eredete hogy a nagyszombaton   
     megkeresztelt katekumenek ekkor vették le fehér ruhájukat. A  komálás,  
     komatálküldés, mátkálás szokása. 
 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nagyhet


 
Mondóka: 

Komatálat hoztam,  fel is koszorúztam,  
Koma küldte komának , hogy váltsa ki magának.  
Ha nem váltja magának,  küldje vissza komának. 

 

   
 

 
 

 

Locsoló versek 

Feltámadt a Jézus, mondják az írások, 
Vízöntő hétfőre buzognak források. 

Eljöttem hozzátok ifjú létemre, 
Hogy harmatot öntsek egy szép növendékre, 
Mert ha meg nem öntöm ezen esztendőben, 
Nem virágzik szépet nekünk jövendőben. 

Virágozzák szépet, ékes virágokat, 
Nyerjen az egekben fényes koronákat. 

* 
 

Jó reggelt rózsaszál, kékszemű ibolya, 
Jó reggelt gyöngyvirág, jó reggelt viola! 

Harmatos kertemben gyöngyharmatot szedtem,  
nesze, friss rózsavíz, aranyos kis szentem! 

 
 

 

Nagyhét, sanyarúhét, videshét (vizeshét). A természet tavaszi újjászületése az embert is analógiás jellegű 

megújulásra, tisztálkodásra indítja. Ezek az ősi tavaszi lusztrációs szokások az ember egészségének és jólétének 

biztosítására, a betegségek távoltartására, a háztájék és jószágok megoltalmazására irányulnak. A velük 

összefüggő mágikus műveletek népünknél leginkább nagyhéten történnek. Ez egyúttal a húsvéti előkészületnek 

és vallásos megindulásnak, olykor telítettségnek testi, de főleg lelki tisztálkodásnak ideje, alkalma még a század 

elején is. Minden holminak, még a legkisebbnek is ragyognia kellett a tisztaságtól.  

A húsvét jelképei: 
Barka: 
 Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az útra, ma 
ennek emlékére barkát szentelnek a templomokban. De a barkavirág mást is jelképez. Ahogyan véget ér a böjti időszak, 
úgy ér véget a tél is. A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az ünnepe. A barka bolyhos virágainak különleges 
gyógyerőt tulajdonítottak régen. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, gyógyszerként pedig 
elmulasztotta a torokfájást. 
Bárány: 
 A húsvéti bárány Jézust jelképezi.  
A húsvéti bárány, mint jelkép éppen úgy kapcsolatba hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal jönnek a világra, mint 
azzal a máig közismert vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség 
megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten bárányának. 
Ételek : 
Sonka, tojás, kalács, bor. Az ételszentelés a 10. század óta a húsvéti szokásokhoz tartozik – ezeket a jellegzetes ünnepi 
eledeleket vitték a templomba. 
Hímestojás:  
A termékenység ősi jelképe. Karcolt tojásokat már a honfoglalás előtti időkből is találtak. Kevesen tudják, hogy 
eredetileg temetkezési célokat szolgált a hímes tojás, az ábrák mágikus jelentéssel bírtak. Jézus sírjába is helyeztek ilyet - 
állítják a kutatók. A tojás és a húsvét kapcsolata a paraszti hagyományban a tavasz ébredésével függ össze. Télen nem 
tojtak a tyúkok, az első tavaszi tojások közé tartoznak a húsvétiak. A patkolt tojás magyar jellegzetesség, szerencsét 
hozhat akár a szerelemben is. 
Locsolás : 
Ősi termékenységvarázsló szokás volt. 
Nyúl 
A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének magyarázata már jóval nehezebb. Az ünnep termékenységgel 
kapcsolatos vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora voltáról. Mivel éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba 
hozható, amely égitest, a termékenység szimbóluma. 
 



 
 
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. 
 
Kiszehajtás és villőzés  
Jellegzetes leányszokás virágvasárnapon. A kisze menyecskének öltöztetett szalmabáb, amit a lányok végigvittek az 
utcákon, majd a falun kívül vízbe vetették vagy elégették.  
A villőzés fő kelléke a különböző nagyságú villőág, melyet felszalagoztak, esetleg kifújt tojásokkal díszítettek. Sok helyen 
a lányok sorra járták a házakat a villővel. A villő szónak kapcsolata lehet a szláv vila, vily „tündér". 

 
Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll; 
Tavaszodik, kék az ég, meleg a napsugár. 
Mire füstje eloszlik, a hideg köd szétfoszlik. 

Egész kitavaszodik. 
 

 
 
  
 

Kice, vice villő, gyüjjön rád a himlő. 
Behoztuk a zöldágat, kivisszük a kice-vicét 

Kice-vice villő, gyüjjön rád a himlő 
  Határainkat a jégeső el ne verje! 
Kice-vice villő, gyüjjön rád a himlő! 

 
 

 

Áprilisban születtek 

József Attila  - A magyar költészet egyik legfényesebb csillaga 1905. 4.11. 

 

Márai Sándor – regény, dráma- és esszéíró, költő 1900. 4.11. 

Tóth Árpád – költő, műfordító, újságíró 1886. 4.14 

Táncsics Mihály – politikus, író 1799. 4.21. 

 
Ne légy szeles. 
Bár a munkádon más keres - 
dolgozni csak pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes. 

(József Attila: Ne légy szeles..). 

 
 

Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, 
Lovagolok fűzfasípot fújva, 
Lovagolok szilaj nádparipán, 
Vályuhoz mék, lovam inni kiván, 
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár... 
͈Cserebogár, sárga cserebogár!" 
(Petőfi Sándor: Szülőföldemen) 

 
Fűzfa sípot fújtam:   A tavasz a tilinkózás ideje. Sok helyütt így nevezték a fűzfa sípot. 

 
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. 

 

Sípot bármelyik üreges, vagy szivacsos belsejű növényből el lehet készíteni. Ez legtöbbször nád, bodza, bálványfa, de 
akár egy műanyag csőből is elő tudjuk állítani. Egy kb. 5 cm-es fadarab.Egy vékony ág segítségével eltávolítom a 
szivacsos belét, és alaposan kitisztítom a belsejét.  Egy fültisztító segítségével egy kis lakkal kezelem a belsejét, hogy időt 
álló darab legyen. Az egyik végén egy ujjhegynyi távolságra (1-1,5 cm ) egy ék alakú bemetszést vágok. Ez lesz a síp 
szélhasító nyílása. A szélhasító nyílással ellátott végébe faragom majd a sípdugót, melynek egyik „oldalát” ellapítom. 
Ezzel hozom létre a befúvónyílást amely, kb. 2 mm.  



A síp másik végét lezárom (ragasztom) egy darabka fával és egybecsiszolom őket. A záródugót elláttam egy kis réz 
dróttal, hogy fel lehessen fűzni egy madzagra. Így akár a nyakunkban is hordhatjuk. A sípdugót nem ragasztom be 
mindaddig, amíg be nem hangolom a sípot. Ezt a dugó ki-be tologatásával tudjuk elvégezni. Úgy kell behangolnunk, hogy 
az egy gyenge fújásra is tisztán szóljon. Ha ez megtörtént bejelölöm a dugón. 
 

            
 

 

 
Ezután beragasztom és a száradás után méretre vágom, majd a fújandó végéből faragok egy kicsit. Sípunkat díszíthetjük 

faragásokkal vagy különféle minták égetésével.  
 

Tevékenységi formák és lehetőségek áprilisban 
– Gyermekláncfűből fűzhető nyaklánc és karkötő; 
– Ismerkedés a mezei virágokkal: gólyahír, gyermekláncfű,százszorszép, virágkötés barkából, nárciszból. 
– Ilyenkor palántálnak; felássuk a virágos kertet, veteményeskertet,  ültessünk burgonyát;  
– Hívjuk fel a gyermekek figyelmét a népművészeti tárgyakban megjelenő virágmotívumokra: tulipán, fa, stb; 
– Régi hímzett párnák begyűjtése; 
– Április elseje: huncutkodjunk mi is a gyermekekkel. Vegyünk részt tréfálkozásaikban. Ne feledkezzünk meg a  
  mérték- és tisztelettartásról a vidámságban! 
– A húsvét jelképeinek elkészítése: hímes tojás, zöldágdíszítés, zöldágfonás, csuhéból kiskosár, szakajtó fonása a festett 
tojásoknak.  

  
         Népi megfigyelések: 
- Április esője elkergeti a fagyot- hideg április, rossz esztendő,  lucskos áprilist virágos május és száraz június követ. 
- Áprilisi hó, nem jó,  áprilisi hó trágyáz, márciusi szalmáz,  április hónap, ha nedves, aratás lesz bő és kedves. 
- Áprilisban hét tél, hét nyár,  áprilisi zivatar kergeti a fagyot. 
-    Ez a hónap a megújhodás ideje.Megérkeznek a fecskék, a vándormadarak.  
-    A kis bárányok vígan ugrándoznak a gyenge, ízes füvet kínáló réten, bár   a͈ pásztorok félnek, mert még akolba 
szorulhatnak a bárányok a hidegtől".   Április elsején nem volt tanácsos tyúkot ültetni, esküvőt tartani, útnak indulni, 
építkezést kezdeni, sőt eret vágatni sem.    

Áprilisi  csíziók 
A régi magyar kalendáriumok   V͈irághozó, vigasztaló Szent György havának" - is nevezték az áprilist, amikor már a gazdák 

figyelmét a sürgető, kinti tennivalókra terelte a gyümölcsfák virágait kipattantó vegetáció.  
͈Nyesd a barackfát. Irtsd a kerti férget. Most ültesd, akkor lesz szép sűrű sövényed.  
Szőlőt is bujthatsz még, most a legjobb karózni. A palántát is lehet ki szabadba hozni"- ezt ajánlotta dédanyáink korában 

Szent György, azaz április havára a Bácskai naptár. 
 

Mit jövendöl a 100 éves naptár? 
Ha az idő áprilisban igen kellemetes, rossz május szokott rá következni. Ezen hónapi égiháborúk nedves esztendőre 

mutatnak. Ha a szivárvány kék és sárga színe jól látszik, néhány napra jó időt lehet várni. Húsvét körüli nedves idő rossz 
rozsaratást okoz. Ha Szent György napja körül a rozs akkora, hogy a varjú elbújhatik benne, gabonabőségre mutat. 

Ennek a hónapnak is megvannak az időjós napjai – gyakran termésjóslással összefonódva. Vilmos napján, 
 6-án „ha esik az eső, szűk lesz az esztendő”. Tibor 14-én jó esetben igazi tavaszt hoz: „ha virágos a cseresznyefa, virágos 
lesz a szőlő is”. A hónap vége felé, 28-án pedig: „ha Vitális didereg, tizenötször lesz még hideg”. (A legtöbb mai 
naptárban Valéria szerepel ezen a napon, de ekkor ünneplik névnapjukat a Vitálisok is – már ha egyáltalán akad 
manapság viselője e latin eredetű férfinévnek.) 

A hónap énekei 
Hej szélesnek udvarán, Bújj, bújj zöld ág, Gólya, gólya gilice, Hej tulpán, tulipán, Kék ibolya búra hajtja  fejét... 
 

A hónap meséi 
A gulyás leánya ,  A szárnyasok királyválasztása ,  Az állatok nyelvén tudó juhász , A griffmadár, Az égig érő paszuly, 
Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony, A kicsi bojtár, Az aranyszőrű kosok, A huszárból lett király, 



  sárkány  griffmadár   Az égig érő paszuly 

 
 

Tovább a tetejetlen fáról… 4. Rész 

 

Az életfa ágainak és virágainak a száma szigorúan megszabott, legelterjedtebb a hármas elosztás, de találkozunk 

annak többszörösével is. E fa ágai között ott van a Nap (a férfi), a Hold (a nő szimbóluma). Nemegyszer az 

életfa az évente kiújuló szarvasagancsból indul ki, ami a folyamatos elmúlás és megújulás egységét fejezi ki. Az 

égig érő fa képzetét a török népek mind ismerik. A magyar hiedelemvil{g “csud{latos f{ja”, “égigérő” vagy 

͈tetejetlen” f{ja nem egyéb, mint a t{ltoshitű népek vil{gf{ja, amely összeköti az alsó (a földalatti-), a középső (a 

földi-) és a felső (túl-)világot.Az Égig érő fa csod{latos népmesénkben is megmaradt: A s{rk{ny elrabolja a l{nyt 

és az égig érő fa tetejére viszi. Sokan indulnak el a kiszabadít{s{ra, de kísérletük kudarcba fullad. Végül a kis 

kanásznak sikerül feljutnia a világfa csúcsára úgy, hogy baltájával lépcsőt v{g a fa törzsébe és a rétegekből {lló 

lombkoroná   ͈világról-vil{gra” halad. A hőst az ott lakó szél, a Hold és a Nap anyja segíti útján. Ebben a 

mesében a magyar ősvall{snak h{rom rétege ötvöződik: 

 

1. az ég rétegződése és az egyes 

rétegekben lakók pontos 

munkamegosztása; 

2. az élet fája teli tápláló 

gyümölccsel; 
3. az akad{lyokkal megtűzdelt fa 

megmászása. 

  
. 

 
 

Tetején az ég ura, jobboldalon a nap, 
baloldalon a hold, ágain az ősök és a 
megszületésre váró lelkek ülnek. 

A világfa középső része a látható 
világ, az emberek, állatok, 
növények, ásványok világa. 
A magasra nőtt, tekintélyes fákat 
szentnek tekintették, tisztelték, 
köré telepedtek.  
Innen eredhet a falu kifejezés.  
A hajlékot tartó középső erős 
oszlopot istenfának nevezték.  
Szereket gyakran szent fák alatt, 
vagy körülötte tartottak. 

Őseink föld alatti világ-képzete igen régi. 
A felsőbb lények közül legélénkebben a tündérek maradtak meg, akik a csod{s szépségű arany boldoghonban, 

Tündérországban, túl az Óperenciás-tengeren laknak. A tündérek a csodálatos világban az emberiség, a természet, a föld 

jótevő any{iként jelennek meg, kik a halandókat kegyelve, l{togatva boldogító munk{val és művészettel {ldj{k meg. Ősi 

hiedelemvil{gunk csod{latos {llatlénye a belső-ázsiai sárkány, amely halakból, vagy olyan kígyókból lesz, melyek hét évig a 

mocsárban tenyésznek. Az égitestek közül a nap kultusza jelentős volt a szkít{kn{l, a hunokn{l és a török népeknél. 

Megünnepelték a nap feljöttét és a tavaszi napéjegyenlőséget. Őseink kötődése a naphoz szorosabb volt, mint manapság; a 

fény jelentette sz{mukra az életet és az igazs{got. Vezetőik szimbóluma a Nap volt; a   ͈kündü” szó annyit jelent, mint 

Nap fia. Az égi frigynek a mintájára a földi házaséletben a Nap szerepe az erősebb, természetesebb és ellenálló férfié, a 

Hold alak- és fényv{ltoztató szerepe pedig a nőé. 

 


