
Szent György története

A  források  szerint  a  római  hadsereg  magas  rangú  tisztje  Kappadóciából  (Törökország  keleti  része)
származott. 305-ben mártírhalált szenvedett Diokletian idejében. Már az 5. században úgy tisztelték Szent
Györgyöt,  mint  a  keresztény  bátorság  jelképét.  Tiszteletére  számtalan  templomot  építettek.  A  görög-
katolikus egyház a „katonaszentek” közé sorolja, és „vasszentnek” nevezi, mivel oly sok kínt szenvedett el.
Szent György életéről sok legenda született. A legismertebb közülük, mely egy sárkánnyal vívott harcról szól,
csupán a 11-12. században keletkezett,  főleg a keresztes lovagok körében volt népszerű, egészen a 19.
századig.

Élt egy tóban, Líbia Silena nevű városának kapui előtt
egy rettenetes sárkány. Ha éhes volt, egészen a városfalig
hatolt, és mérgező leheletével úgy megrontotta a levegőt,
hogy  sokan  belehaltak.  A  lakók  úgy  döntöttek,  hogy
minden nap két bárányt tesznek a tó mellé, hogy e csapást
megszűntessék. Amikor alig volt már bárány a környéken,
azon tanakodtak, hogyan lakassák jól a szörnyeteget. Végül
megegyeztek abban, hogy minden nap egy bárányt és egy
embert áldoznak föl. Sorsot húzva döntik majd el, hogy férf
vagy nő, szegény vagy gazdag legyen-e az áldozat. Egyik
nap  a  király  lányára  került  a  sor.  A  király  keservében
kegyelemért  esedezett  a  népéhez.  Aranyat,  ezüstöt,  fele
királyságát ígérte, ha megkímélik lányát. Erre mérgesen így
szólt a nép a királyhoz: „Oly sok gyermekeinket veszítettük
el,  te  pedig  megtartanád  lányodat?”  Még  azzal  is
fenyegetőztek, hogy megostromolják a várat, és erőszakkal
viszik  el  a  királylányt.  Amikor  a  király  észrevette,  hogy
népe  komolyan  beszél,  nyolc  nap  haladékot  kért,  hogy
lányától búcsút vehessen. Ez a kívánsága teljesülhetett. A
nyolcadik  nap  reggelén  összegyűltek  a  városlakók,  és  a
lány  átadását  követelték.  A  királylány  sírva  elköszönt
szüleitől, és királyi öltözetben, egyedül ment el a tóhoz. Ott
leült egy kőre, sírva, keseregve várta a sárkány érkezését.
Éppen  arra  lovagolt  Szent  György,  és  meghallotta  a
kesergést,  leszállt  a  lóról,  odament  a  lányhoz  és
megkérdezte, miért búslakodik. A lány így felelt: „Nemes lovag, menekülj erről az átkozott helyről, különben
velem halsz, mert mindjárt jön a sárkány, hogy megegyen!” Azonban György így válaszolt: „Bízzál bennem,
és én Isten nevében megsegítelek.” Miközben még egymással beszélgettek, sziszegve előkúszott a sárkány
a  vízből.  György  ekkor  fölpattant  a  lovára,  keresztet  vetett,  és  bátran  vágtatott  a  szörnyeteg  felé.
Lándzsájával úgy megsebesítette a sárkányt, hogy az földre hullott. A királylányhoz pedig így szólt: „Vesd le
övedet és kösd az állat nyakára. Szelíd kutya módjára fog követni téged.” Amikor a város lakói meglátták a
szüzet és a sárkányt, rémületükben felkiáltottak és menekülni akartak. Azonban György ezt mondta: „Ne
féljetek,  mert  Jézus Krisztus küldött  engem hozzátok,  hogy megszabadítsalak titeket  a sárkánytól.  Ezért
higgyetek Istenben és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm a szörnyeteget.” Erre megkeresztelkedett a
király, a lánya és az egész népe. Négy pár ökör kellett a sárkány tetemének elvontatásához. A király pedig
arannyal és ezüsttel halmozta el Györgyöt, aki azonban mindent szétosztott a szegények között. Még egy
ideig a városban maradt, prédikált, megkeresztelte az embereket és jótetteket hajtott végre. Végül a lakók
minden kérésének ellenére tovább akart lovagolni. De előtte még átölelte királyt, sok jó tanáccsal látta el, és
továbbállt, hogy segíthessen a szegényeken, az elnyomottakon, és hogy hirdesse a kereszténységet.

 

Szent Györgyöt általában lóval, piros kereszttel egy fehér zászlón, pajzzsal és lándzsával, a sárkányt
ölve ábrázolják. A bajban segítő 14 szentek közé tartozik, átkok, nehéz helyzetek, lelki vívódások, háborús
veszélyek és szerencsétlenségek esetén könyörögnek hozzá. Számos lovagi rend, ország, város, valamint a
cserkészek,  parasztok,  lovak és háziállatok védőszentje.  A művészek,  pintérek,  puskaművesek,  lovaglók,
nyergesek, katonák és fegyver kovácsok is mint segítőjüket tisztelik Szent Györgyöt. A parasztok gazdag
hagyományokkal  rendelkeznek Szent  György  ünnepével  kapcsolatban:  Szent  György-lovaglás  és  a  lovak
megáldása.



Szent György napi népszokások

A néphagyomány ettől a naptól (április
24.)  számítja  az igazi  tavasz kezdetét.
Április  hónapot  pedig  Szent  György
havának  is  nevezik.Pásztorünnep
Ezen a napon tartották a pásztorok, béresek
szegődtetését.Szent György napján hajtották
ki először a legelőre az állatokat, amik aztán
Szent  Mihályig  be  sem  jöttek.  Az  állatok
Szent György napi első kihajtásához számos
hiedelem és szokás fűződött.

Füstölés
 A  pásztorok  kiseperték  az  istállókat,
meghintették  vízbe  mártott  ágakkal,  a
szalmatűz füstjével megfüstölték magukat és
a jószágukat is. A füstöléssel igyekeztek távol tartani a rontást. Almágyon például a gazda a karácsonyi morzsával
füstölte állatait. Ezenkívül reggel fokhagymával dörzsölik be az istálló ajtaját. A megmaradt résszel, pedig keresztet
kennek az ajtóra, hogy a boszorkányok meg ne rontsák a teheneket.

Tűzugrás
Áthajtották a tűzön a nyájat, majd maguk is átugrottak rajta háromszor, hogy megvédjék a boszorkányos rontásoktól
állataikat és saját magukat is. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a vesszőnek, zöld ágnak,mellyel az állatokat
először hajtották ki a legelőre. Ez általában nyírfa vagy rózsafaág volt. Az Ipoly mentén a karácsonyi aprószentek-
vesszővel  hajtották  ki  az  állatokat  először  a  csordára.A  marha  kapuba  fektetett  láncon  áthajtása  országszerte
általános volt, de gyakori volt a fejszén, ekevason, tojáson, ill. a gazdaasszony kötényén, kifordított szoknyáján stb.
való áthajtás. Vépen (Vas megye) az állatokat kihajtás előtt az istállóban bodzafával vagy zöld gallyal verték meg.

Harmatszedés
Szent  György  napját  a  magyar  néphit  rontásra,  varázslásra  alkalmas  időpontnak  tartotta.  Jellegzetes
megnyilvánulása a harmat szedése. A pásztorok miután bemutatták áldozati rituáléjukat, kezet mostak a harmatban.
A harmatcseppek magas energiát hordoznak, mágikus hatással bírnak. Ha harmat cseppes kézzel átmossuk arcunkat
megvédjük magunkat a rontástól.A harmatot szedték, tejhaszon érdekében is. Zagyvarékason köténnyel szedték fel a
hajnali  harmatot,  közben egy marék füvet  is  szedtek,  amit  a tehén elé tettek.  A harmatos ruhadarabot a tejes
fazékba csavarták ki, hogy sok vajuk legyen, vagy a kenyértésztába cseppentettek, hogy szebbre süljön a kenyér,
vagy ezen harmattal pogácsát készítettek, amit megszárítva, megsózva odaadták a tehénnek, hogy az jól tejeljen.

Juhbemérés
Szent György napjához köthető pásztorszokás a kalotaszegi "juhbemérés". Ilyenkor állapították meg, hogy a gazdák a
nyár folyamán milyen sorrendben, mennyi tejet kapnak. Ez még a lakodalomnál is nagyobb ünnep volt, ezért evés-
ivással és táncmulatsággal zárták a napot.

Szent György-napi kilövés 

A lányokat és legényeket összepárosító szokás volt. A legények kikiabálták, "kilőtték" a lányok és asszonyok hibáit.
Néhány Garam-menti községből vált ismertté.

Boszorkányok ereje

Ez volt  a tavaszi  gonoszjáró nap is,  amikor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak.  Ilyenkor tüskés ágakat
tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. A régi boszorkányperek szerint a boszorkányoknak ilyenkor
különösen nagy volt a hatalmuk. Aki ilyenkor a keresztútra ment, láthatta a boszorkányokat harmatot szedni.

Egyéb hiedelmek, babonák

Ezt a napot a néphit alkalmasnak tartotta a földbe rejtett kincsek keresésére, amelyekről úgy hitték, hogy minden
hetedik évben, ezen a napon lángot vetnek. Hitték, hogy az éjszaka földbe rejtett kincs megtisztul. Hittek abban is,
hogy a Szent György nap előtt fogott gyíkkal megelőzhető a torokgyík, ha megkenegetik a torkukat vele. Az éjjel
gyűjtött gyógyfüvek embert, állatot gyógyítanak. Ilyenkor kell vetni a kerti növényeket, többek között a mákot is.
Közben ügyelni kell rá, hogy egy szót se szóljunk, mert akkor kis fejű és kukacos lesz a mák. Ezen a napon vetették el
a  kukoricát,  babot,  uborkát.  A  Szent  György  nap  előtti  mennydörgés  a  bő  termés  előjele  volt  a  magyar
nyelvterületeken. Ha a varjú nem látszott ki a búzából, jó termésre számítottak. Bizonyos területeken úgy vélték, ha
e napon megszólalnak a békák, az korai tavaszt és nyarat jósol.


