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„A hagyomány és a légkör kézzel meg nem fogható dolgok. Századok kellenek a 

kialakulásukhoz, és ha lerombolja, nem tudná visszaállítani őket huszonnégy óra alatt.” 

(Agatha Christie) 
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Bevezető 

 
Pályázatom témája a hagyományok őrzése, amely most már nem csak a környező falvakban, de 

Szentgotthárdon is egyre nagyobb szerepet kap.  

A néphagyományok minden korban meghatározó szerepet töltöttek be az ember életében. Ezek 

a szokások az év ünnepeihez kötődő rituális szertartásokban éppúgy tetten érhetők, mint az 

emberi élet fordulóihoz: a születéshez, kereszteléshez, lakodalomhoz és temetéshez fűződő 

ünnepélyes cselekvésekben.  

Dolgozatommal egyfelől ezeket szeretném ismertebbé tenni a fiatalok körében, másfelől, hogy 

milyen megoldások létezhetnek ezek felelevenítésére.  

Továbbá felhívni az emberek figyelmét a hagyományok megőrzésének fontosságára. Mint, 

ahogy Illyés Gyula is említi egyik idézetében: „A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, 

ha nem lesz belőle műalkotás.”  
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Mi az a népszokás? 

 

A népszokás voltaképpen a kultúra hagyományozódásának spontán formája, az a keret, 

melyben a nép ünnepe és hétköznapja lejátszódik. Közösségi magatartás- és cselekvésmód; 

olyan viselkedési mód, melynek a közösségi tagjai alávetik magukat, mert megfelel az élő 

kulturális hagyománynak. Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, 

költészet, színjátszás, mítosz és mágia.  

Európa népeinél, és így hazánkban is, az élet legfontosabb területein már évszázadok, néhol 

évezredek óta a közösségi viselkedésmódot írott törvények szabályozzák. A népszokások 

érvénye a paraszti élet néhány olyan területén maradt meg, amelyek a közösség számára annyira 

életbevágóak voltak, hogy egyszerűen nem mondhattak le róluk, vagy pedig elhanyagolt 

területeken, melyekre sem állam, sem egyház nem fordított különösebb figyelmet. A közösség 

tagjainak egymáshoz való viszonyát, a család rendjét, a kis közösség erkölcsét és illemét, a 

lakóhelyen belüli elrendezést mindig is a szokások szabták meg. Néha a felsőbb hatóságok 

tehetetlenek voltak a szokásokkal szemben. A felvilágosodás idején például rendeletek tiltják a 

falusi lakodalmak, halotti torok pazarlását. A közösség belső törvénye azonban erősebbnek 

bizonyult, mint a rendeletek, s a közösség szertartásos ünnepei továbbra is megmaradtak a régi 

formában.  

Hasonlóan ellenállóak voltak bizonyos mágikus erejűnek tartott rítusok, melyek az élet 

legfontosabb területeire irányultak: a születésre, halálra vagy a termés sorsára. Az ide 

vonatkozó praktikákat titokban, minden tilalom ellenére is gyakorolták. E jelenség fő oka a 

paraszti létbizonytalanság volt. 

Van a falunak feltűnő szokásanyaga, s van olyan, amelyet csak hosszabb tartózkodás után 

vehetünk észre. Legelőször az ünnepi, szertartásos szokások, azok, melyek a kívülálló 

figyelmét magukra vonják, s elsősorban ezekre is gondolunk, amikor a népszokás szót 

kimondjuk. Az illemre és erkölcsre vonatkozó szokásokat már csupán a hosszabb falusi 

tartózkodás tárja fel. Titokban zajlanak le babonás-mágikus szokások is, részben mert 

szégyellik őket, részben mert a titoktartás gyakran hozzátartozik a mágikus praktika 

hatásosságához is.  

Vannak a falu minden lakójára kötelező szokások, de léteznek korosztályoknak, nemeknek, 

foglalkozási ágaknak külön szokásai is. A XV. század óta tudunk például az asszonyok külön 
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farsangolásáról is, ahonnan az odavetődő férfiakat kiutasították. Külön ünnepi szokásaik voltak 

a pásztoroknak, a szőlősgazdáknak, a halászoknak és így tovább. 

A népszokások igen nagy táji eltéréseket mutatnak. A katolikus vidékek szokásanyaga eltér 

például a protestáns falvakétól. Utóbbiaknál elsősorban a lakodalom, farsang, disznótorok 

játszottak le ünnepélyes külsőségek között, míg a katolikus Dunántúl színesebben ülte meg a 

naptári ünnepeket.  

Népünk az esztendő egyes napjait különböző hagyományokkal emelte ki a dolgos hétköznapok 

egyhangúságából. Így alakultak ki a paraszti élet jeles napjai és ünnepei. A hagyományos 

paraszti kultúrában az ünnepeknek meghatározott rendje volt. Az egyházi év ünnepei adták a 

keretét a nép ünnepeinek. Ezekhez kapcsolódva alakultak ki a népszokások. A népszokásokban 

az emberek gondolkodásmódja, érzelemvilága és világképe tükröződött. 

A különösen nagy egyházi ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) a hétköznapi élettől eltérő 

magatartást követeltek.  A naptári év szokásai a téli, tavaszi, nyári, őszi napfordulók köré 

csoportosulnak. A parasztember életében a tavasz, a nyár és a kora ősz a mezőgazdasági 

munkával teli időszak. Ezért télen és kora tavasszal találunk több ünnepet, népszokást. Nyáron 

és ősszel inkább a gazdasági élettel kapcsolatosan alakultak ki jeles napok. Voltak általános 

érvényű ünnepek, mások csak egy-egy közösséget érintettek. 

Első körben a téli ünnepkört szeretném ismertetni. Ez a ciklus magába foglal egy sor, vallásos 

eredetű ünnepet (karácsony, aprószentek napja, vízkereszt), melyeknek saját jellemző 

szokásanyaguk van. Mégis az egész ciklusnak együttes jellege főként évkezdő; sőt már 

november végén, december elején is találunk olyan jósló és serkentő szokásokat, melyek az 

újév közeledésére figyelmeztetnek.  

A télközépre eső, karácsonyi, újévi (nagyjából a téli napfordulónak 

megfelelő) évkezdés a napév szerinti időszámítással együtt 

honosodott meg Európában, s a római birodalomból sugárzott szét. 

Az egységes január elsejei évkezdést azonban sok nép csak az utolsó 

évszázadokban fogadta el. Magyarországon a XVI. századig 

karácsonykor kezdődött az év.  

Amikor a hivatalos évkezdés napja is január elseje lett, az újévi szokások részben átkerültek 

erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak. Így azóta karácsonykor, 

és újévkor is szoktak az elkövetkező év időjárásra jósolni, ajándékot osztani, kellemes 

ünnepeket kívánni.  

A magyarságot letelepedésétől kezdve többféle hatás is érte, melyek együttesen a karácsonyi 

szokások kialakulásához vezettek. Ilyenek voltak a középkortól kezdve a katolikus egyház 
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szertartásai, karácsonyi énekei, továbbá a szerzetesek és tanítok által ideplántált színjátékszerű 

mozzanatok, mint a karácsonyi játékok, a jászolállítás szokása. Ezeknek a századok során 

különféle formaváltozatai alakultak ki. A karácsonyfa-állítás szokása a XIX. század negyvenes-

ötvenes éveiben városon jelentkezett először, ma azonban országosan elterjedt, és ahol 

gyermekek vannak, mindenütt állítanak karácsonyfát. Erdély néhány megyéjében azonban még 

a háború alatt is újévkor, az „aranyos csikó” hozta a gyermekeknek az ajándékot.  

Az évkezdő újévi szokások nálunk éppúgy, mint más népeknél, főként abból a hitből nőttek ki, 

hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények maguk után vonják 

a cselekmények későbbi megismétlődését. Ami az év első napján történik, az a néphit szerint 

később, az év során újra megismétlődik. Ezért az emberek, hogy az egész évi jó szerencsét 

biztosítsák, igyekeznek csupa kellemes dolgot cselekedni: vidáman, rakott asztal mellett, baráti 

társaságban lépnek az újévbe, minden jót kívánnak egymásnak. Az évkezdő hiedelmek között 

igencsak makacsul ragaszkodtak a táplálkozás babonáihoz. Hazánkban például disznót kell 

enni, mert az a házba túrja a szerencsét, tilos viszont szárnyast enni, mert az a szerencsét 

kikaparja, a hallal elúszik a szerencse, így mifelénk ritka a szilveszterkor halat vacsorázó 

társaság. Mindenki tudja, hogy újévkor lencsét kell enni. Ereje, szerencsehozó képessége abban 

rejlik, hogy rengeteg apró szemből áll. A babona szerint mindegy egyes szem pénzt szimbolizál, 

azaz minél többet fogyaszt valaki, annál szerencsésebb lesz.  A lencse helyettesíthető babbal, 

rizzsel, vagy más apró szemű étellel, de igazi hatása a lencsének van. 

E szándékos, mágikus célú cselekedetek mellett igyekeztek jósolni a „véletlenből” is.  

Újévkor például hagymakalendáriumot készítettek, melyekből az év tizenkét hónapjának 

időjárására jósoltak. Így tizenkét gerezd fokhagymába sót tettek. Minden gerezd fokhagyma 

egy hónapnak felelt meg. Amelyik gerezdben reggelre nedves lett a só, a hiedelem azt tartotta, 

hogy az a hónap is csapadékos lesz, sok eső, vagy hó lesz abban a hónapban.  

A téli ünnepkörben rengeteg másik népszokást is találhatunk, mint például a betlehemezés, 

regölés, aprószentek napja, vízkereszt, farsang és a balázsjárás.  

A tavaszi szokások két nagyobb ciklusa oszthatóak. Az egyik a nagyheti-húsvéti ünnepkör, a 

másik a májusi-pünkösdi ünnepkör. A húsvét két 

legnépszerűbb szokása a locsolás és a tojásfestés. 

Mindkét szokást falu és város a mai napig 

gyakorolja, népszerűségük egyelőre nem látszik 

csökkenni. A különbség az, hogy míg régen a 

kútból húzott vízzel öntötték le a leányokat, ma már 

falun is szagos vízzel locsolnak. 
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Húsvéthétfő régi szokása a locsolás. A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az 

alapja. A legények felkeresték a lányos házakat és meglocsolták őket. Ha a lányt az ágyban 

találták kútvízzel ébresztették fel.  

A locsolás után a gyerekeknek pénzt, piros tojás adtak. A legényeket süteménnyel, itallal 

kínálták meg. A húsvéti tojást már szombaton megfestették a lányok. Többféle színben 

készültek. A vetés leveleiből zöld, tintaceruza beléből lila, hagymából sárga, krepp papírból, 

céklából piros színűt festettek. Locsolni csak délig járhattak a legények és a gyerekek. 

Húsvéthoz kapcsolódik egy kedves játék is, a piros tojásozás. A lányok és a legények kimentek 

a rétre, ott játszottak. A lányok feldobták a tojást és mielőtt elkapták volna néhányat tapsolni 

kellett. 

A fiúk másképp játszottak. A tojást 5-6 méterre maguk elé helyezték a földre. A cél az volt, 

hogy a kezükben tartott pénzt a tojásba dobják úgy, hogy az élével belefúródjon. Akinek sikerült 

jutalmul a tojást és a pénzt is megkapta. A távolságot játék közben fokozatosan növelték. 

A húsvéti ünnepekhez fűződő szokások másik csoportja egyházi rítusból vált népszokássá. Már 

a XII. században a nagyszombati szertartáshoz tartozott hazánkban a tűzszentelés. A tűznek, 

víznek a mai napig is szerepe van a nagyheti néphitben és népszokásokban; a katolikus 

falvakban szokásban volt az ételszentelés is. A gyermekek szokásaihoz tartozott a lármás 

nagyheti Pilátus-verés. Még az 1920-as években is élt az a népszokás az Alföld déli részén, 

hogy a miséző pap nagyszerdán és nagycsütörtökön az egyik zsoltár elhangzását követően – 

annak jeléül, hogy Jézus halálakor a Szentírás szerint kettéhasadt a jeruzsálemi templom 

kárpitja – a templom lépcsőjét ütötte meg a misekönyvvel, a hívek pedig elővették a padjuk 

mellé gondosan előkészített botjaikat, és a padsorokat püfölték. A lépcső, illetve a pad 

szimbolikus jelentőségű, ugyanis Pilátust jelképezi, aki elárulta Isten fiát, és mosta kezeit. 

Csongrád megyében „pancilusozásnak” nevezték azt a szokást, amikor a gyermekek a Pilátust 

megszemélyesítő deszkát vagy gyékényből font ütővel a fűszálakat verték. 

A György-nap (április 24) hazánkban igen jelentős ünnep volt. Ez a nap volt a magyarságnál 

az állatok első kihajtásának legfontosabb időpontja. Ilyenkor mágikus praktikákkal igyekeztek 

védeni a legelőre tartó jószágokat. A Zala mentél első kihajtáskor az istállóküszöb mellé 

belülről láncot, kívülről tojást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie, s azt tartották, hogy olyan 

erősek lesznek, mint a lánc, olyan gömbölyűek, mint a tojás.  

Már a XV. században is május első napján a házakat zöld lombokkal díszítették fel. A májusi 

zöld ágat, a májusfát a székelyek jakabfának, jakabágnak, hajnalfának is hívták, másutt 

májfának nevezik.  
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A májusfaállítás hazánk egész területén ismert. A májusfát elsősorban a 

legények állítják a lányoknál. Régen a fát főként lopták a legények, s ezért a 

hatóságok igen sokszor tiltották a szokást. A hatósági rendelet azonban mit 

sem ért, hiszen e fával adta tudtára a legény a falunak, hogy melyik lánynak 

udvarol. A májusfa a jászságban nyárfa vagy jegenye, krepp-papírral díszítik, 

általában szalagok, üveg bor s más ajándékok is kerülnek rá. Palóc területen a 

legény csak a fát állította fel, s a leány és édesanyja díszítették. Sok helyütt 

pünkösdkor vagy május végén „kitáncolták” a fát, vagyis a fa kidöntése 

táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett történt.  

A tavaszi ünnepkörhöz tartozhat még a komatálküldés, május elseje, pünkösdi király, pünkösdi 

királynőválasztás.  

A nyári népszokások közé konkrétan csak egyet sorolhatunk, a szentiváni tűzgyújtást. Június 

24. előestéje volt a szertartásos tűzgyújtás legfőbb időpontja a magyar nyelvterületen; a más 

időpontban (karácsony böjtjén, farsangkor, a húsvéti ünnepkörben) gyújtott ünnepi tüzek 

népszerűsége nem vetekedhetett a nyári napforduló időpontjában gyújtott tűzzel. A szokás a 

XVI. században már általánosan ismert volt. Napjainkban erősen tűnőben van. Figyelemre 

méltó, hogy a tűzgyújtást a magyarok az egész országban szentiváni tűznek nevezik, a szlávos 

névformát használva, míg az ünnepet magát 

inkább Szent János ünnepének hívják. A 

szentiváni tűzgyújtáshoz sokféle hiedelem 

fűződött. Bod Péter feljegyzése szerint (1750-

es évek) üszögöket vittek a gyermekek, és 

felszúrták a káposztáskertben, hogy a hernyó 

a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, 

hogy a gabona „meg ne üszögesedjék”. A tűz 

ugrás alkalmából a tűzbe dobott gyümölcsnek 

gyógyító erőt tulajdonítottak. A gyermekeknek szentiváni almát szórtak, hogy betegek ne 

legyenek; Baranya megyében a sült almából néhányat a temetőben a sírhalmokra tettek.  

Szokás volt mezei virágokból, fűvekből koszorút kötni s ezt a ház elejére akasztani, tűzvész 

ellen.  

Az őszi népszokások elsősorban a gazdasági élet ünnepei voltak. Az aratóünnepet ott tartották 

meg, ahol kalákában dolgoztak, vagy ahol felfogadott aratók végezték a munkát. Az aratás 

befejezésekor aratókoszorút kötöttek, és azt ünnepélyes menetben a földbirtokos vagy a gazda 

elé vitték. Az aratást vacsora, táncos mulatság fejezte be. A családi aratást nem követte 



 
8 

aratóünnep. Éppúgy, mint más európai népeknél, nálunk is egy sor hiedelem és 

varázscselekmény fűződött az aratáshoz, különösen az utolsó gabonacsomóhoz, amely a 

szántóföldön maradt aratás végén. 

Szeptembertől novemberig tartottak a gazdasági évet lezáró ünnepek. Ilyenkor fizették ki régen 

a cselédek bérét, ilyenkor voltak a pásztorünnepek is. Bérfizető, pásztorfogadó nap volt pl. 

szeptember 29. (Mihály-nap). A Dunántúlon sok helyütt október 20-án, Vendel napján tartották 

a pásztorünnepet. Szent Mihály napja, egyben egy gazdasági évforduló is. Ezután kezdték a 

kukoricát törni.  

Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt. A Hortobágy 

vidékén Mihály-nap volt számukra a legnagyobb ünnep, amikor mulatságokat, bálokat is 

rendeztek. Emlékezetesek voltak országszerte a szentmihályi vásárok, a pásztorok ilyenkor 

egészítették ki a felszerelésüket. De nem csak a vásározást, a szórakozást, az ismerkedést, 

hírszerzést is jelentette az embereknek. A cselédfogadás egyik időpontja is volt egykor. Szent 

Mihály-napra vonatkozóan számos, időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes. Szent 

Mihály lova deres, behozza a telet! Ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az ősz, de kemény a 

tél. A pásztorok az állatok viselkedéséből jósoltak az időjárására. Ha Szent Mihály éjszakáján 

a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét.  

Az őszi vigasságok közé tartoztak a szüreti mulatságok is. A szüreti 

mulatsághoz az egész országban lovas felvonulások tartoztak. A 

termeket, lugasokat szőlőfürtökkel ékesítették; aki lopott a szőlőből, 

annak büntetést kellett fizetnie. Az ünnepséget tánc követte.  

Mindenszentek napjára rendbe teszik a sírokat, gyertyát gyújtanak a 

temetőkben. A katolikus falvakban a házakban is gyújtottak gyertyát, 

minden halott emlékére egyet.  

Baranya megyében ősszel tartották az úgynevezett „leányvásárokat” 

is. Görcsönyben például a második világháborúig november 5-én volt a leányvásár. Az 

édesanyák ilyenkor a leányok egész ünnepi ruhatárát magukkal vitték, s egy nap ötször is 

átöltöztették az eladó lányokat. A leányvásár a fiatalok ismerkedési alkalma volt. Gál Györgyné 

így mesélte: „A fiúk az út két oldalán felálltak, az eladó lányok karonfogva fel és alá jártak. 

Felhajtották az eladó lányokat. A fiúk nézegették őket, jöttek-mentek. Szemezte a legény a 

lányt, érdeklődött az ismerősöknél. Hazafelé be a kocsmába. A legény táncoltatta a lányt, ha 

megfelelt, a legény elment hozzájuk. Volt, amikor házasság volt a vége.  

Akár az év jelentősebb fordulóihoz, úgy az emberi élet főbb állomásaihoz is szertartásos 

szokások fűződtek/fűződnek. Ezeknek a szokásnak struktúráját Van Gennep elemezte 
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behatóan, és az átmenet rítusainak nevezte őket. Megállapítása szerint az emberi élet egyik 

állapotából a másikba való átmenetelt meghatározott ceremóniák szerint hajtják végre, melyek 

három fő részből állnak.  

Ezeket a stádiumokat megtaláljuk a temetési, házassági szokásokban, a felnőtté avatás 

rítusaiban.  

A népszokások előre kialakított szerepeket bocsátanak a közösség rendelkezésére, amelyek 

nemcsak megkönnyítik számukra az élet nehéz átmeneteit, hanem kötelességük is ezeket a 

szerepeket eljátszani. Az életszerepeket gyermekkoruk óta annyiszor figyelhették meg, hogy 

elsajátításuk szinte öntudatlanul történik, de idősebbek tudatosan tanítják is ezeket a szerepeket. 

A magyar zenefolkloristák megfigyelték, hogyan tanította egy-egy öregasszony unokáját a 

hagyományos siratásra, hogy tisztában legyen annak helyes módjával, ha majd szüksége lesz 

rá. Galgamácsán a gyermekek húsvétkor, s máskor is szabályos „lakodalmat” játszanak, 

melyben szinte előkészülnek a nagy életszerepre. Emellett a nagyobb szabású lakodalmaknak 

külön rendezői és tisztségviselői is vannak: ilyen násznagy és a vőfély.  

Az emberi élet fordulóihoz fűződő szokásoknál fontos szerep jut a mágikus praktikáknak is. 

Különösen a születésnél és halálnál igyekeznek az egyént babonás rítusokkal védeni. Az 

újszülöttet életének első pillanatától kezdve rituális cselekményekkel vették körül. Ezek a 

rítusok többféle tényezőből jöttek létre: részben a népi tapasztalatból származó egészségügyi 

eljárások, másrészt társadalmi szokások, melyekkel az újszülöttet, mintegy befogadták a 

családba, a közösségbe, s végül rengeteg volt a csak mágikus célú eljárás, mellyel a gyenge 

jövevényt a természetfelettiek ártalmával szemben védték.  

A születésnél segédkező bábáknak régen rendkívüli hatalmat tulajdonítottak. Bár ez a hiedelem 

országos volt, különösen Sárréten, ahol minden bábát boszorkányos erejűnek tartottak, és 

óvakodtak attól, hogy valamilyen módon megbántsák, mert féltek, hogy árthat a 

kisgyermekeknek. A bábaasszonyokat körülvevő hiedelmek nyilván abból a tényből 

származnak, hogy a tudós asszonyok az emberi élet egyik legfontosabb, és a férfiak számára 

legrejtélyesebb mozzanatánál, a születésnél segédkeztek, tehát a férfiak úgy tekintették őket, 

mint akiknek kapcsolatuk van a természetfeletti hatalmakkal.  

A temetési rítusok általában konzervatívabbak, mint más szokások, és ősi hiedelmeket is 

tartalmaznak. Az egyházak azonban igen szigorú büntetéseket szabtak azokra, akik pogány 

módon temetkeztek, úgyhogy a temetkezés pogány rítusai eltűntek. Feltehető, hogy akár a 

rokon népek, a honfoglaló magyarok is hittek abban, hogy az embereknek többféle lelkük van, 

és ezek közül egy a halál után útnak indul. A régi magyarok varázslóinak egyik fontos feladata 

bizonyára az volt, hogy a halottak lelkét új otthonukba vezessék. A magyar temetési szokások 
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egyik legarchaikusabb, legszebb költői mozzanata a kötetlen, recitált siratók előadása. Az 

énekekben a halott hozzátartozói szólnak az eltávozotthoz, és a hagyományos formulákat a 

valós mozzanatokkal vegyítik. A jajszóval történő, hangos siratás úgyszólván kötelező volt, 

megszólták azt, aki nem siratta el hozzátartozóját. Még a XX. század fordulója körül is elterjedt 

szokás volt megülni a fiatalon elhunyt legény vagy leány lakodalmát. Ilyenkor a gyászolók 

lakodalmi öltözetben vonultak a sírhoz. Az elhunyt „vőlegénye” vagy „menyasszonya” lehetett 

családtag. Az elhunyt legényt koszorúslányok, az elhunyt leányt vőfélyek kísérték.  

Vas megyében is számos népszokás él/élt. A 

farsangi lakodalmas játékok közül leglátványosabb 

a nyugat-dunántúli, rönkhúzással összekötött 

mókaházasság. Ez a főként az Őrség településeire 

jellemző, de máshol is előfordulhat. Idén például a 

Béri Balogh Ádám Táncegyüttes hirdetett 

rönkhúzást Körmend utcáira. Az eseményes a 

viszáki és a szőcei rönkhúzók is képviseltették magukat. Záróakkordként itt is bolondlakodalom 

várt az érdeklődőkre.  

Szintén igen különleges hagyomány a felsőcsatári rozmaringszedés. A szokás gyakorlásának 

első lépése a lányos házaknál való engedélykérés hamvazószerda előtt két-három héttel. 

Második lépés a mulatozás, mely farsang utolsó vasárnapjakor kezdődik. Másnap a falu 

lakossága kivonul a felsőcsatári szőlőhegyre és ott várják a legényeket, lányokat. A hangos 

mulatozás az elmúlt év bújának-bajának felejtésére szolgál. Kedden következik a lényegi rész, 

a rozmaringszedés. A mulatva vonuló fiatalok a lányos házaknál ételt, italt kaptak, táncba hívták 

az asszonyokat és lányokat, és engedélyt kértek a rozmaringszedésre. Ezután a ház 

tulajdonosának lánya feltűzi a kalapokra a rozmaringokat. Díszes, házilag készített virágokat 

(kreppből) is kapnak a fiúk. Régen a kiválasztott, ma a legkapósabb kapja a legszebbet.  

Magyarország egyik legősibb és legjellegzetesebb tradíciója a télűzés. Sok helyen és 

sokféleképpen művelik. Jelmezbál, busójárás és bábuégetés, ezek a leggyakoribb módjai a 

télűzésnek.  

Az ország legnyugatibban fekvő településén, Felsőszölnök azonban különleges hagyománya 

van ennek. A húsvéti szertartás Felsőszölnökön tűzszenteléssel és szentmisével indul. A 

feltámadási körmenetre már sötétben fáklyákkal és gyertyákkal indulnak a hívek. A mise és 

feltámadási körmenet után hatalmas visszhangot keltő ágyúszó rázza meg a települést és a 

hármas határ közeli dombokat. A falu magasabb pontjain tüzeket gyújtanak, a kivilágított 

kereszteket már messziről lehet látni. Ősi szokás ez, már a legidősebbek sem emlékeznek 



 
11 

pontosan az eredetére. A tüzeket méteres hasábfákkal táplálják, régen a nagyszombatot 

megelőző héten a fiatalabbak az erdőket járták, és tuskókat ástak ki tüzelőnek. Az ismerősök a 

mulatság éjjelén összegyűlnek, együtt iszogatnak. A fiatalabbak karbiddal durrogtatnak. 

Ilyenkor festékes dobozba, vagy a nagyobb fiatalok kétméteres vaságyukba karbidot raknak, 

vizet öntenek rá, majd az ágyú fedelét rákalapálják. A fejlődő gáz egy kis lyukon tör ki az ágyú 

másik végén, amelyet a kellő koncentráció elérésekor meggyújtanak, és az hatalmas hanggal 

elsül, elrepítve az ágyú tetejét. Az 

éjszakai mulatozás általában 

hajnalig tart, bár gyakran reggel is 

vannak még durrogtatók. Szokás, 

hogy a vasárnap reggeli misén 

megjelennek az emberek a 

szombati mulatság után.  

Nemcsak hagyományok, hanem legendák is megtalálhatók környékünkön. A Fekete-tó Orfalu, 

Farkasfa és Szalafő községek találkozásnál fekszik. Csak nevében őrzi állóvíz jellegét, nincs 

nyílt vízfelülete, dagadóláp. Dombtetőn, tőzegmohával kitöltött mélyedésben található. Szájról-

szájra terjed az a monda, miszerint, itt valaha egy templom állt. Egy szobalány – szolgálólány 

– egyszer elkésett a miséről, s dühében azt kívánta, süllyedjen el a templom. Mások szerint egy 

asszony késve ért a karácsonyi misére, s szégyenében azt kívánta, bárcsak elsüllyedne. Az 

asszonyt és a templomot is elnyelte a föld. Azóta minden karácsony éjjelén éjfélkor csengőszó 

hallatszik a mélyből. A régi öregek még látták az elsüllyedt templom keresztjét. Más 

szájhagyomány szerint a tó a föld alatt összeköttetésben van a Balatonnal. Egy pásztorfiú 

teheneit is nyelte el az ingovány és ezek összezsugorodott körmeit (kecskeköröm), csontjait 

lehet a Balatonban megtalálni. A monda szerint egy szegény szalafői leány gazdag fiúba lett 

szerelmes. A legény szülei ellenezték a házasságot, így a fiú rangban hozzáillő leányt választott. 

A házasságkötés vasárnapján a szegény leány könnyeivel elárasztotta a templomot, és 

környékét. A keletkezett mocsár elnyelte a templomot mindenestül. Néhányan még látták az 

alámerülő harang tornyát. A könnyek patakká válták és táplálták a Szalát. Zala néven ez a folyó 

viszi az őrségi emberek bánatát a Balatonig. A tóhoz látogató szalafőiek a mai napig a 

környéken harangszót vélnek hallani.  

  



 
12 

Az Őrség a páratlan harmóniával, hagyományokkal, természeti és kultúrtörténeti értékekkel 

megáldott tájegység a gasztronómiában is jeleskedik. 

A Honfoglalás óta egy helyben élő ember sok évszázados étkezési szokásainak nagy része 

napjainkban is nyomon követhető. Eleink a sovány, agyagos földön korlátozottan tudták 

megtermelni a kenyérgabonát, ezáltal sok évszázadon keresztül a másodlagos gabonanövények 

– köles, hajdina – voltak az uralkodó kenyérnekvalók. Az állattenyésztés minden korban 

jellemző gazdasági tényező a tájon, ennek következtében a húsféléknek, tejtermékeknek más 

szerepe volt a konyhán. A hatalmas erdőségek adta kincsekkel, erdei-mezei növényekkel, 

sokféle gombával egészítették ki az emberek étrendjüket. A megélhetés biztosítása, a 

földművelés nehézségei következtében a főzés meglehetősen háttérbe szorult, mivel az 

asszonyoknak is keményen részt kellett vállalniuk a mindennapi munkában. Emiatt az ételek 

egyszerűen elkészíthetők, nem volt ideje a fehércselédnek a bonyolultabb étkek elsajátítására. 

A nehéz fizikai munka végzéséhez erőre volt szükség, így télidőben háromszori, nyáridőben 

négyszeri-ötszöri étkezés volt általános. Az őrségi ember felelősségérzetét mutatja, hogy előbb 

mindig az állatokat látták el, etették meg, és csak azután ültek asztalhoz. A mindennapi ételek 

egyszerűségét egyensúlyozta az ünnepnapok, családi események megülésekor a sokszor 

többnapos eszem-iszom. A szokványos étkek sorába 

tartoztak a leveseken kívül a gyorsan és könnyen 

elkészíthető kásák és málék. A pempők, puliszkák 

körébe sorolandó a ma olyan népszerű dödölle, melynek 

alapanyaga a só kivételével minden valamikor 

parasztgazdaságban megtermett. Ma az Őrség 

aranyának is nevezett tökmagolaj csak az 1800-as évek második felében terjedt el. Az utóbbi 

évtizedekben a héj nélküli tökmagtermesztés elterjedésével könnyebbé vált az alapanyag 

előállítása, ugyanakkor a téli esték fontos közösségteremtő elfoglaltsága, a tökmagköpesztés a 

múlt emlékévé lett. A sovány föld adta termést az őrségi ember próbálta megélhetése biztosítása 

érdekében leleményesen hasznosítani, így az elsőként learatott gabona helyébe, a tarló 

felhántolását követően vetették a tarlórépát (kerekrépát) és a hajdinát. A főzeléknövények közül 

fő szerepe a káposztának és a kerekrépának volt, melyek valóságos népeledelnek számítottak. 

Nagyrészt savanyítottan hasznosították őket. Minden háztartásban tettek el november elején 

káposztát, és répát télire.  

Fontos ételízesítője volt az őrségi konyhának a gyümölcsecet, melynek házilagos készítése 

sajnos ma már szinte teljesen feledésbe merült. Főként vadalmából vagy körtéből készítették.  
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Az 1800-as évek legvégén az őrségi ember oly szinten volt önellátó, hogy csak ötféle dologért 

ment a boltba: sóért, cukorért, petróleumért, gyufáért és élesztőért.  

Régen az anyagi lehetőségek túlmenően a családok étkezését a háziasszony ügyessége, 

rátermettsége is meghatározta. Egy jól főző szegény asszony családja több jóízű ételt 

fogyasztott, mint annak a jóval tehetősebb családnak a tagjai, ahol a háziasszony nem volt jártas 

a főzési praktikákban. Azt gondolom, ha a gazdaasszony leleményességét, szeretetét és nem 

utolsósorban a szívét is „beleadja” a főzésbe, és mellette takarékosan, egyszerűséggel készíti el 

az ételeket egy kis időráfordítással, a családja elismerését könnyen kivívta.  
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Minden elkezdődik valahol. „Kisgyermekkorban magyar mivoltunk épületének mintegy 

földalatti alapjait kell leraknunk. Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb lesz 

az épület.” (Kodály Zoltán) 

Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a gyerekek megismerjék a szülőföldjüket, hazájukat, annak 

népszokásait, hagyományait. Ez életkorukból adódóan a népi mondókák és gyerekjátékok által 

válik lehetővé. Már a bölcsődében számtalan lehetőség van arra, hogy a népi kultúra gazdag 

világából válogassunk, s elkezdjük megismertetni a gyermeket a népszokásokkal. Az énekes és 

mondókás játékok megerősítik a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát, érzelmi 

hatásuk növelik a gyermek biztonságérzetét. A dalocskát és a mondókát a felnőtt „előadja”, s 

kisgyermek figyel, a felnőttel együtt örül, és újra meg újra kéri a játékot. A mondókák, és 

dalocskák témája a gyermek közvetlen környezetéről szólnak, játékos szerepet adnak a 

kisgyermekeknek. A kisgyermek több érzékszervét megmozgatják, a kisgyermek 

felfogóképességének megfelelően.   

A néphagyomány az a láthatatlan szervezőerő, amely a legrégebbi időkben az emberiség 

megmaradásának egyik legfontosabb feltétele volt. Kényszerítette elődeinket egymás szájából 

ellesni a szót, egymás kezét fogva megtanulni a mozdulatokat.  

A hagyomány az emberi hatalom igazolására is alkalmasnak bizonyult. A történelem folyamán 

egy erősebb és okosabb ember ügyességgel, szerencsével társai fölé emelkedett, vagyont 

szerzett, és másokat arra kényszerített, hogy dolgozzanak neki. Kialakult a gazdag kevesek, és 

a népes szegénység tábora. Akadtak, akik különféle történeteket eszeltek ki, és azokkal 

magyarázták a gazdagok uralkodását. A történetnek valós magja is lehetett, az ősök 

hatalomszerző harca, varázslatos tevékenysége, de a képzelet erősen kiszínezte és felnagyította 

jelentőségüket. A mondáknak, meséknek, balladáknak és daloknak a szájhagyomány az 

életformájuk, de nem soronként és szavanként születnek, hanem a legelső szövegét formálják 

tovább az emberek. Legtöbbször már az első továbbadó változtat rajta valamit a maga 

elképzelése, ízlése szerint, bővíti, szépíti, esetleg el is rontja. A népköltészeti alkotás csupán 

akkor marad fenn, ha beilleszkedik a tradícióba. Ha az emberek magukénak érzik, tovább 

éneklik, és tovább mesélik. A mese sokféle elemet tartalmaz. Megtaláljuk benne a mítoszok 

maradványait, olyan motívumokkal, amelyek az európai ember művészetének gyerekkorát 

őrzik. Még gyakoribbak a népmesei elemek, melyek nálunk magukba foglalják a keresztény 

középkor vallásos bűntudatának a kivetítéseit is (boszorkány, ördög stb.). Át vannak szőve a 

mesék a társadalmi tapasztalatok áttételeivel (az igazságért küzdő szegény legény, a hatalmas 

eszén túljáró gyenge, a gonosz mostoha). Ha e sokféle elemből összeszőtt meséket a 

gyermeklélektan szempontjából elemezzük, azt látjuk, hogy ezek az elemek és fordulatok 
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megfelelői azoknak a gondolati, indulati szemléleti vonásoknak, amelyek a lelki fejlődés korai 

szakaszaiban jellegzetesek.  

 A gyermek életében fontos szerepe van a játéknak 

is. A népi játékok négy nagy tömböt alkotnak, az 

eszközös, a mozgásos, a párválasztó és a szellemi 

játékok tömbjét.  

Az eszközökkel való játszás sok esetben kötetlen 

formában jelenik meg. A kötetlen játékok gyakran 

önkéntelenül, nem tudatosan alakulnak ki. Ebből 

következik talán legjellemzőbb vonásuk: az 

egyszeri, szabálytalan voltuk. E a játékok közé 

tartoznak a tárgykészítő játékok, az eszközös ügyességi játékok, és a sportszerű népi játékok. 

A gyerekek a fejlődésük során egyre komolyabb, több ügyességet igénylő játékokat készítenek, 

illetve játszanak. Ez legjobban a hangot keltő játékok által figyelhető meg. Kezdve a csörgőtől, 

a zugattyún, és a kereplőn át a már-már igazi hangszernek számító fűzfasípig. Az eszközös 

ügyességi játékok játékeszközeit gyakran nem maguk a gyerekek készítik. Ezek közül a 

némelyek a természetben adva vannak, másokat a szülők vagy a nagyobb testvérek, illetve 

mesteremberek csinálják. Ide tartozik pl. a kacsázás, mint vízparti játékok, vagy akár 

szappanbuborék fújás, abroncshajtás. A sportszerű népi játék a karikázás, melyről ugyan kevés 

adatunk van, de az ország egész területén ismerik, vagy akár a mancsozás, vagy a tekézés is.  

A mozgásos játékoknál elsősorban maga a mozgás adja a játék örömét. Ide tartoznak a különféle 

ügyességi és erőjátékok, a fogócskák, illetve a vonulós játékok. A vonulások jelentik a 

határesetet a játék és a rítusok, szokások, illetve a szórakozási formák között. A 

játékcselekmény rendszerint csak annyi, hogy végigmennek a falun. Csattanója, tánclépése 

többnyire nincs, a lényeg, hogy az ünneplőbe öltözött lányok vonulását az egész falu lássa.  

A párválasztó körjátékok általában kisebb-nagyobb lányok 

szabadban játszott játékai, melyben az az érdekes, hogy a középen 

álló kit választ, kivel cserél. A lánykérő játékokat elsősorban a 

nagyobb, lassan eladósorba jutó leányok játsszák. Ezekben a kérőt 

is lány személyesíti meg. A párválasztó társasjátékok, házasulandó 

legények, eladósorban lévő lányok játékai: többnyire fonóban, 

szobában játsszák őket, s valamennyi formájukban a legények és a lányok összepárosítása 

zajlik.  
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Az utolsó csoport a szellemi játékok, melybe olyan játékok tartoznak, melyek a játszók 

értelmességén, fogékonyságán, találékonyságán alapulnak. A szellemi ügyességi játékokban 

egymás éberségét, reagálásuk gyorsaságát teszik próbára. A becsapós játékok lényege, hogy 

olyan csattanójuk, trükkjük legyen, amire a játszótárs nem számít. Az ilyen játékok 

egyvalakivel csak egyszer lehet eljátszani. A kitalálós játékokban valakinek a felismerése vagy 

valaminek a kitalálása a feladat. A tiltó játékokban az a közös, hogy a játszóknak nem szabad 

valamit csinálni (pislogni, szólni, nevetni). A rejtő-kereső játékok csoportját a különféle 

eldugós játékok és bújócskák alkotják, melyekben valakinek meg kell keresnie egy eldugott 

tárgyat, vagy az elbújt játszókat.  
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A magyar néptánc a magyar népművészet egyik ága, ének- vagy hangszerkísérettel előadott 

ritmikus mozdulatsor. A magyar néptánc legkorábbi időszakára a szenthelyeken való táncolás 

volt a jellemző. Ezek szinte pogány rítusoknak számítottak, melynek során a gyakran maszkot 

viselőket még a „démonok is megszállták”. A középkorból ránk maradt forrásanyagok már a 

körtáncok és füzértáncok fontosságát hangsúlyozzák, melyet sövény-, illetve baráttáncként is 

emlegetnek. A XVII. század folyamán a körtáncok a fejedelmi udvarokban, a nemesi 

társadalomban, a polgárság, és a parasztság körében egyaránt elterjedtek voltak. A ma már csak 

karikázóként ismert – egyneműek által táncolt, énekszóval kísért – tánctípus őrzi leginkább a 

körtáncok emlékét. A XVIII-XIX századra jellemző az ugrós páros táncok kialakulása, 

valamint az úgynevezett pásztortánc megjelenése. Szintén a korszak szülöttei közé tartoznak a 

verbunk, csárdás, legényes. Többféleképpen is csoportosíthatjuk őket, talán a legelterjedtebb a 

néprajzi tájegységek szerint. Ez alapján három csoportot különböztethetünk meg: a nyugati 

vagy dunai táncdialektus, a középső vagy tiszai, illetve a keleti vagy erdélyi táncdialektust.  

A néptáncnak számos előnye van. Az elmúlt két évtizedben számos iskolában, és óvodában 

jelent meg a néptánc oktatás. Egyre több pedagógus érdeklődését kelti fel ez a sajátosan 

komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely nemzeti mozgáskultúránk művészi 

élményén keresztül elősegíti a testi-lelki egészséget: közösséget teremt, fejleszti a ritmikai és 

zenei képességeket, a térérzékelést, a testtartás, az állóképességet, és a mozgáskoordinációt. A 

tánc a mozgást a művészetek oldaláról ismerteti meg a gyermekkel.  

A tánc és zene elválaszthatatlan kapcsolatából adódóan a tánc tanítása különleges zenei élményt 

is nyújt: a tanuló a mozgás által egész testében érzékeli a kísérő zenét, a zene aktív befogadójává 

válik. A néptánc tanítás során a tanuló számos olyan népdalt ismer meg, amely kiegészíti az 

ének-zene órán tanult dalok tárát, a mozgással összhangban énekel, a hangszeres dallamokat is 

közelebb érzi magához a táncolás által, a népzenét így eredeti funkciójában éli át.  

A néptánc tanítása hatékonyan járul hozzá a magyarságtudat erősítéséhez, ugyanakkor 

közvetlen tapasztalat és élmény által teszi fogékonnyá a tanuló a szomszéd – esetleg távolabbi 

– népek hagyományai, kultúrái iránt. Néptánc- és népzene hagyományunk egy évezred európai 

műveltségének lenyomatát őrzi, ezért megismerése nemcsak a Kárpát-medencében élő más 

népek kultúrája iránt teszi fogékonnyá a tanulót, hanem európai művelődéstörténeti 

összefüggések megértéséhez is hozzásegíti. A nemzeti iskolában a néptánc tanítás az identitás 

őrzésének egyik alapvető eszköze lehet. A tánc tanítása fejleszti a ritmusérzéket, a térérzékelést, 

a testtartást, és a mozgáskoordinációt, amely a mindennapi élet számos területén fontos a 

gyermek számára. Hozzájárul az egészség megőrzéséhez, fejleszti a társas kapcsolatok iránti 
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érzéket: együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy, a másik csoport 

elfogadására és megbecsülésére ösztönöz.   

Mi a legnagyszerűbb a néptáncban? Az ember koncentrációs készségét a néptánc fejleszti a 

legjobban. És valóban! Gondoljunk csak bele: egyszerre hallgatunk egy zenét, amire éneklünk; 

ehhez párosul a táncolás, amely tánctechnikai szempontból is igénybe veszi az agyat, hiszen 

minden tájegység, minden terület tánca sajátos, különleges. És mivel ma már koreográfiákat 

készítünk, beállított folyamatokat is meg kell jegyezni, mert ha azt valaki elrontja, azzal sokat 

vehet el az elkészített mű színvonalából. Az egész pedig akkor válik igazi csodává, amikor az, 

hogy egyszerre négy dologra kell koncentrálni, már nem fárasztó és nehézkes, hanem ösztönös 

és gördülékeny.  

Mára a néptánc alapvetően csoportos műfajjá vált, így elengedhetetlen az egymás közti 

kommunikáció. A néptáncosok különösen szoros közeget alkotnak, melyet a rengeteg közös 

fellépésre, sokszor minimális méretű, de mégis szerethető öltözőkre, és az akár 20 órás busz 

utakra igazán nem nehéz felépíteni. Az igazán jó közösség mégis az, amely családként tud 

működni, ahol ugyanúgy lejátszódnak a mindennapi viták, veszekedések, mint otthon, 

miközben a szeretet egyértelműen tapintható a levegőben. Sok olyan ember találhat rá valódi 

énjére egy ilyen közösségben, aki addig nem értékelte magát, esetleg szürkébb, unalmasabb 

személyiségnek titulálták. A tánc személyiségfejlesztő szerepe tehát megkérdőjelezhetetlen. A 

verbális kommunikáció mellett a térközi kommunikációban is sokat segíthet, mivel a testi 

érintkezés teljesen általánossá válik egy néptáncos számára. A másik ember közelségét tehát 

általában jól le tudjuk reagálni, ezt pedig a hétköznapi szituációkba is könnyedén be tudjuk 

építeni. A magyar néptánc és a néptáncosok megítélése napjainkban nagyon változatos. 

Mindenesetre az idősebb korosztály egyértelműen fontosnak tartja a magyar kultúra 

megőrzését, melyhez igyekeznek a jövő nemzedékét is felzárkóztatni. Ebben, amúgy nem is 

állunk rosszul, szerencsére egyre több kisgyermek iratkozik be az utánpótlás csoportokba, 

amikben van lehetőség arra, hogy tovább vigyék a magyar kultúrának ezt a jelentős vonalát. 

Talán egyetlen hátránya az egész magyar néptánckincs és a néptáncosok rossz megítélése. Sok 

ember előszeretettel hangoztatja, hogy a néptánc nem sport, nem fárasztó, csak éneklős ugrálás, 

egy komolytalan munka.  

Rengeteg táncegyüttes található ma Magyarországon, mint például a Magyar Állami Népi 

Együttes, Regős Táncegyüttes, Vadvirágok Néptánccsoport, illetve hagyományőrző csoportok 

is. 

Az egyik legjelentősebb hazai folklórfesztivál az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár. 

Ez a népzene, a néptánc, és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje, amelyen műkedvelő és 
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hivatásos előadók, gyermek- és felnőtt néptáncegyüttesek, zeneiskolások, és hagyományőrző 

népművészek működnek közre, a Kárpát-medencei magyarság és hazai nemzetiségek 

képviseletében. Ez minden év áprilisában megrendezésre kerül, az idei évben már XXXVII. 

alkalommal.  

Szentgotthárdon is fontos szerepe van a 

hagyományoknak. A 2000-es évek 

elejétől városunkban is van néptánc 

tanítás. Először a Partium Alapfokú 

Művészeti Iskola által kezdődött az 

oktatás, majd az utóbbi években a 

felnövekedett generáció a Partium 

Táncegyüttesben folytatja a táncolást. Az idei tanévtől már az óvodában is tanulhatnak 

néptáncot a gyerkőcök.  

Minden tanévben két alkalommal van lehetőségük a gyerekeknek arra, hogy megmutassák, 

hogy a tanév alatt mit tanultak, fejlődtek. Az egyik a minden karácsony előtt megrendezésre 

kerülő pásztorjáték, ami vonzza az érdeklődőket, és ilyenkor mindig megtelik a színház. 

Nemcsak a szereplők szüleit, rokonait, hanem sok más embert is találunk a közönség soraiban. 

Üde színfoltja ez a műsor az adventi időszaknak. A másik pedig a tanév végén megrendezésre 

kerülő évzáró műsor. Ezzel mintegy lezárják a tanévet, elbúcsúznak egymástól nyárra.  

Nemcsak a néptánc tanítása az egyetlen 

hagyományőrzés a városunkban, hanem 

ide sorolhatjuk a minden évben 

megrendezésre kerülő „Szentgotthárdi 

Történelmi Napok”-at is. Szentgotthárd 

városa minden nyáron egy többnapos 

rendezvénysorozattal a történelmi napok 

programjával emlékezik meg az 1664-ben, 

a város határában lezajlott csatáról, amelyben a keresztény császári csapatok győzelmet arattak 

a török seregek felett. Ez a nagyszabású, nyári rendezvény először 2003-ban kapott helyet a 

város kulturális és sportéletében és az óta is nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében. 

Az ötlet, hogy egy fesztivál jellegű programmal emlékezzen meg a város a szentgotthárdi 

csatáról, már évek óta érlelődött, a megvalósulásra azonban a csata 339. évfordulójáig várni 

kellett. Az első Szentgotthárdi Történelmi Napok igazi próbatétel volt a szervezők számára, 

hiszen a hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény sikere és folytatása volt a tét. 
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Íjászok és középkori, lovagi ruhába bújt hagyományőrzők látványos hadijátékokkal 

szórakoztatták a közönséget, valamint haditornászok és zászlóforgatók, korabeli lakoma, 

színházi előadás, reneszánsz muzsika és fúvós koncert színesítette az eseményt. A 

fúvószenekari találkozó azóta is állandó és méltán sikeres program, ilyenkor több magyar és 

határon túli város zenekara szórakoztatja egy egész napon át a zenekedvelő közönséget. A 

Szentgotthárdi Csata Emlékfutás már ekkor nagyszámú érdeklődőt vonzott, nézőket és a 

versenyben aktívan részt vevőket egyaránt. A Szentgotthárdi Történelmi Napok jubileumi 

rendezvénysorozat méltóképpen emlékezik meg a több, mint 350 évvel korábbi, nagy 

jelentőségű győzelemről.  

Úgy gondolom, hogy több ilyen hagyományt kellene feleleveníteni. Ilyen lehetne például a 

rönkhúzás, ami még a 2000-es évek elején megrendezésre került Szentgotthárdon is. Ezt a 

hagyományt a környező településeken, illetve még Körmenden is felelevenítették az utóbbi 

években. Ez a kezdeményezés városunkba is eljuthatna, hiszen sok érdeklődőt vonzana akár a 

szomszédos országokból is. Persze nem ez az egyetlen, ami vonzaná az érdeklődőket. Lehetne 

táncmulatságokat, táncházakat is rendezni, a környező, külföldi települések bevonásával is. 

Érdekes lenne (nemcsak) a fiatalok számára egymás kultúrájának, táncának megismerése. Nem 

mellesleg a három ország közti barátság erősítése is fontos szempont lehetne.  

 

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” 

(Morus Tamás) 
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