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Berda József: 

Március végén 

 
A késlekedő tavasz, 

immár nem álom; 

nevetve kopog a 

harkály már a fákon. 

Feketerigó rikkant, 

trilláz, 

mint első énekes, 

ujjong a cinke is 

jelezvén: 

él az élet, ébredek 

 

Nagypéntek előtt 

 Már elcsendesedtek a böjti szelek, 

felszikkadt a határ. A tél végi pocsolyák 

kiszáradtak, kéklett, ragyogott a mélyedésekben a 

felgyülemlett hólé, tisztán, átlátszóan. A szél olykor 

beleharapott a vizekbe, megborzolván a tetejüket. A 

nyárfák, a fűzfák barkái illatoztak, elindultak 

útjaikra a legvakmerőbb méhek, dongók, repülő 

bogarak. A vízparti sás, a nádak szinte óráról órára 

zöldebbek lettek. Nagy lélegzetet vettek a földek, 

egy-egy frissen felszántott földdarab mintha tüdővé 

változott volna, sóhajtozott, lélegzett, ásított, friss, 

illatos párát fújt ki magából. Semmi sem volt olyan 

kellemes, vidám, biztató, mint a nagypénteki böjti 

szelek fütyülése. 

Nagypéntek 

 A húsvét előtti nagyhét minden napja 

bűnbánó nap is volt, reggel, este istentisztelettel. 

Ezekre is el kellett járni, hogy készíthesse az ember 

a maga lelkét az ünnepekre. Az ünnepek előtt 

mindig könnyű 

ételek jártak. 

Nagypénteken 

csak egy 

istentisztelet volt 

– délelőtt. Nem 

sokan voltak 

ilyenkor a 

templomban, mert tulajdonképpen nagypéntek sem 

igazi ünnep. Az emberek jóformán fel sem öltöztek, 

legfeljebb aki férfiember templomba ment, az 

vetette le maga elől a kék kötőt, az úgynevezett 

surcot.  

 Ilyent csak a férfiemberek viseltek, a 

lányok-asszonyok másfajta kötőben jártak, az övék 

színes kartonból készült. Kötő nélkül hétköznap 

asszony, lány soha nem mutatkozott. A kötőt 

gyakrabban is cserélték, mint a ruhát. 

A hímes tojás 

 Ünnep szombatján, de főként az ünnep 

vasárnapján tojást festeni illetlen dolog volt. A tojás 

festését minden háznál el kellett végezni, még ott is 

ahol lánygyerek nem volt. Mert a locsolás az 

asszonyoknak is kijárt, ha mástól nem, hát a 

keresztfiaktól. A legegyszerűbb tojásfestés a 

vöröshagyma héjának a levele. Ehhez csak meg kell 

szedni a hagyma felső leveleit, beletenni forró 

vízbe, és ebbe a lébe mártogatni a tojást. Pillanatok 

alatt szép vörösbarna színű lesz. Az így festett 

tojásokat, ha kihűltek, meg szokták dörzsölni egy 

kis szalonnabőrrel, hogy szépen ragyogjanak. 

 Nagyon szép hímes tojásokat lehet festeni 

hagymahéjjal úgy, hogy a tojásra friss 

bürökleveleket ragasztanak, azokat a részeket a 

hagyma levele nem fogja be, rajta marad a 

tojáshéján a büröklevél finom csipkés rajzolata. Az 

igazi hímes tojáshoz azonban viaszt használnak. 

Ezzel lehet felvinni az arany- és ezüstport. Ebből 

lehet kiformálni mindenféle figurát, nyulat, virágot, 

és még a vászonszövéskor használatos 

díszítősorokat. A viasszal való festés azonban már 

tudomány. Ha minden tojást megfestettek, berakták 

mindegyiket a nagy gyékénykosarakba. Várva vele 

a locsolódás napjáig. 

Húsvét vasárnapján 

 A húsvét első napja mindig szürkébben telt 

el, mint a második. Ez az első csak a várakozás 

napja volt még. Reggelire teát ittunk, főtt tojást, 

sonkát és kalácsot ettünk. És miből állt egy húsvét 

vasárnapi ebéd? Leves, hús, mártás, töltött 

káposzta, tészta. A húsvéti töltött káposzta már 

hordós, savanyú káposztából készült. Húsvét 

vasárnapján köszöntgetők se jártak. Csak 

üldögéltünk, beszélgettünk, töltöttük a napot, várva 

a húsvét hétfőjére. Mivel délelőtt úrvacsora volt, 

délután el kellett menni a templomba, hálát adni az 

úr által kirendelt borért, kenyérért. 

Húsvét hétfő 

 Alighogy pirkad, máris megjelennek a 

locsolók. Nem azt szokták mondani, hogy megyek 

locsolódni, hanem megyek tojást szedni. Nem is 

arról beszél senki, hogy hány helyen locsolódott, 

hanem hogy hány tojást szedett. Az igazi 

locsolódónak nem adták a tojást, hanem elébe tették 

a díszes tányért, abból vehetett magának kettőt.  
 Míg karácsonykor az éneklés - kántálás 

járja, húsvétkor a versmondás. Akárhányad 

magával jön valaki, verset mondani kell. Aki 

belesül, vagy nem mond verset, az nem kap 

semmit. 

Forrás: Végh Antal: Kenyér és vászon. Magvető 

Könyvkiadó Bp., 1986. 
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Locsolóversek 

(hogy a fiúk ne legyenek zavarban!) 

 
Ma van húsvét napja, 

Második hajnala, 

Melyen locsolódni indul 

az ifjak tábora. 

Keljetek fel, lányok, 

a paplanos ágyból, adjátok a tojást a cifra 

kosárból. 

Mert ha nem adjátok 

Vízipuskám készen, 

reátok bocsátom, 

szívemből kívánom. 

 

* * * 

 

Ó, tavasszal újult ékes liliomok, 

Öntözésre méltó gyönyörű virágok! 

Már eljött az idő, hogy megújuljatok, 

A Szentlélek Isten szálljon tireátok. 

No, ti cimboráim, csuporra, vederre, 

Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre! 

Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak, 

Adjon egy pár hímest, 

Szívemből kívánom, kegyelem magának! 

 

* * * 

 

Itt a húsvét, eljött végre, 

A szép lányok örömére. 

Mert a lányok szép virágok, 

Illatos víz illik rájok. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 

Hervadt virág lesz már holnap. 

Ne fuss el hát, szép virágom, 

Locsolásért csók jár, három! 

 

* * * 

 

Ebben a ház udvarában szép kis bimbó nő. 

Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő! 

Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére, 

Istentől azt kérem, piros tojás a bérem! 

Szabad-e locsolni? 

 

* * * 

 

Jó reggelt, jó reggelt, 

Kedves liliomszál, 

Megöntözlek rózsavízzel, 

Hogy ne hervadozzál. 

Kerek erdőn jártam, 

Piros tojást láttam, 

Bárány húzta rengő kocsin, 

Mindjárt ideszálltam. 

Nesze hát rózsavíz, 

Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 

Hol a tojás, piros tojás? 

Tarisznyámba várom! 

Az évszak fája: 

 

A cseresznyefa 
 Erdő állományban hosszú, egyenes 

hengeres törzsű. Tekintélyes, laza lombos koronát 

fejleszt. 

Legfeljebb 25 

méter magasra 

nő. Szabad 

állásban rövid a 

törzse, és 

majdnem 

szabályos kör 

alakú. Ágai 

felfelé 

irányulnak, koronája egyenletes.  

A cseresznyefa 40 éves koráig gyorsan nő, 

majd lelassul a növekedése, és 50-60 éves korában 

le is áll. A 100 éves kort csak ritkán éri el. Kérge 

fiatalon sima, bőr nemű, fénylő sötét vagy világos 

ezüstszürke, gyűrűsen leválasztható. Ezért gyűrűs 

héjkéregnek mondják. Később hosszában 

repedezett, majdnem fekete héjkéreggé módosul.  

A szijács keskeny pirosas fehér színű, a 

geszt pirosas sárga. A szijács az év folyamán 

színben a geszthez igazodik, ezért ugyanúgy 

felhasználható. Az évek során fény hatására tovább 

sötétedik a fa, egyre szebb lesz, míg el nem éri a 

jellegzetes vörösesbarna színét, amilyet semmilyen 

más fa sem múl felül. Nagyon értékes fája kemény, 

hajlékony, nehezen hasítható, tömött, finom rostú, 

rugalmas, nehéz. A légszáraz fűrészárú térfogat 

súlya 600-700 kg/m3. Nem ellenálló az időjárással 

szemben, és tömött, finom rostjai miatt nagyon 

nehezen hasítható. Jó furnért állítanak elő belőle az 

igényes belső építészet számára. Kefe- késnyél, 

iparművészeti tárgyak és hangszerek, intarziák 

készítésére is használják. A szép erezetű fa kiválóan 

esztergálható is. Sok más fával- pl. juharral, 

jegenyefenyővel, vörösfenyővel- kombinálható, 

ezért a bútoripar is nagyon értékeli nagyra. 

  Kovacsics Tamás hallgató írása 

Forrás: Jean-Denis Godet: Fák és cserjék Officina 

Nova Bp., 1987. 

 

 

Idézetek 
(amelyek megszívlelendők!) 

 

„A Földet nem örökségül kaptuk elődeinktől, 

hanem előlegbe utódainktól.” 

 
 

„Ne bántsd a fát, hisz ő is érez. 

Szép gyöngén nyúlj a levélhez, 

Ágát ne törd, lombját ne tépjed. 

Hagyd annak mi: épnek, szépnek. 

Ne bántsd a fát.” 

    Benedek Elek 
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Itt a tavasz! 

(Te is megfigyelted már ezt?) 

 

„Szinte hihetetlen, milyen frissítőleg hat 

egy kis égi áldás a madarakra. 

Két napig hullott az égi 

áldás, hol 

erősebben, 

hol csak finoman 

permetezve, de 

azóta... sokkal 

élénkebbek, mint az előző napon. A 

fekete rigók különösen az alkonyati órákban 

flótáztak gyönyörűen, de néhány hím még a teljes 

besötétedés után sem hagyta abba, láthatatlanul is 

hangosan énekeltek...”  

Részlet: Eső után  

(Schmidt Egon: Itt az oxigén!) 

 

Májusfa 

A magyar nyelvterület nagy részén május 

1-jére virradó éjszaka állították, ill. állítják a 

májusfát. A májusfa, a zöld ág a természet 

megújhodásának, a legtöbb esetben az udvarlási 

szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. 

A májusfa állításának két jellegzetes formája 

ismert: az egyik a lányos házhoz vitt májusfa, a 

másik a középületek, kocsmák előtt felállított 

májusfa.  

A májusfák beszerzése mindkét esetben a 

mindenkori legények, legénybandák feladata. A 

májusfának alapvetően két változata van: kivágott, 

sudár, esetenként kérgétől megtisztított fa, melynek 

csak a tetején hagyják meg a lombját, vagy virágzó, 

zöldellő gallyak, ágak.  

A fákkal kapcsolatos kétféle követelmény lehet: 

sudár, magas legyen vagy fiatal, zsenge. Az ágak 

pedig zöldek vagy virágosak. A helyi 

lehetőségeknek megfelelően változik a fa fajtája, 

mely lehetett nyírfa, nyárfa, fenyőfa, fűzfa, virágzó 

cseresznyeág, meggyág, orgona, stb. 

 A lányok számára állított fát többnyire 

titokban szerezték be és állították fel. A májusfa 

állítását évszázadok óta tiltják a hatóságok az erdők 

és tulajdonosaik védelmében. A fát általában lopták 

az erdőről, de volt, ahol fizettek ért.  

A májusfát szalagokkal díszítik, esetleg üveg is 

kerül rá. A fa magassága és formája a legény 

érzelmeit mutatja. A fákat a hónap utolsó napján 

ássák ki, azok, akik felállították. A fa állításakor és 

kivételekor egyaránt megvendégelik a legényeket. 

 

Forrás: Népszokás, néphit, népi vallásosság. 

Hoppál Mihály (szerk.), Akadémiai Kiadó, Bp., 

1990. 

 

A hulladékgyűjtésről  

 
 Új sorozatunkban egy nagyon aktuális 

problémával fogunk foglalkozni, melynek szerepe a 

környezetvédelem tekintetében rendkívül jelentős.  

 A XX. század végén a Föld lakosságának 

majdnem fele városlakó, és így az ezzel járó sajátos 

életforma részese. Életvitele, fogyasztói szokásai, 

gondolkodásmódja nagyban különbözik a falusi 

emberekétől vagy akár saját szüleiétől. 

Mindennapjai kénytelen–kelletlen olyan 

mennyiségű szemét keletkezésével járnak, melynek 

kezelésére, elhelyezésére egyre kevésbé képes. 

Felhasználva az emberi lelemény, az évezredes 

hagyományok és a modern technika minden 

vívmányát, az ember napjainkban harcba száll a 

hulladékhegyek növekedésével.  

 A hulladék egyidős az élettel. A legrégebbi 

szeméttárolók egyikét egy kőkorszaki településen 

találták Norvégiában. A hatalmas szemétdombot, 

amely csontokból, cserepekből és hamuból állt, a 

jelek szerint időnként felgyújtották valószínűleg 

azért, hogy megszabaduljanak a kellemetlen bűztől. 

A rómaiak fejlett kultúrájában már létezett a 

maihoz hasonló szemétszállítási rendszer. A 

keletkező szilárd konyhai hulladékot 

cserépedényekbe tárolták és megfelelő fizetségért 

naponta elszállították azt a városon kívüli 

parasztgazdáknak. A folyékony hulladékot, 

szennyvizet modern csatornarendszer vezette el, 

melyet szintén térítés ellenében lehetett igénybe 

venni.  

 A „sötét”, „bűzlő” középkorban a szemetet 

kihajították az ablakon az utcára, a vároldalba. Az 

emberek a rothadó, büdös, mocsaras utcán csak 

gólyalábon vagy az azóta divatos magas sarkú 

cipőkben tudtak járni. Rengeteg patkány nyüzsgött 

ezeken a helyeken, minek egyenes következményei 

voltak a rendszeres járványok (pestis, kolera). 

Mikor felismerték a szemét és a járványok közötti 

összefüggést, akkor magánvállalkozások alakultak 

a szemét elszállítására.  



TERMÉSZETBARÁT II. évfolyam 3. szám TAVASZ 

A NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Erdőpedagógia Speciálkollégiumának újsága 

 

 A hulladékeltakarítás azonban csak a 19. 

században vált általánossá, miután Robert Koch 

kétséget kizáróan igazolta, hogy betegségeket a 

szemétben levő kórokozók okozzák. A keletkezett 

szemetet elszállították a településen kívülre, 

azonban biztonságos elhelyezéséről még nem 

lehetett beszélni.  

 Talán a leginkább környezetkímélő 

hulladékkezelést valósították meg a falusi 

parasztgazdák. Gyakorlatilag elszállítandó 

hulladékot nem termeltek. Csomagoló anyagokra 

nem volt szükségük, mert nagyrészt önellátóak 

voltak, tároló edényeiket pedig évtizedekig 

használták. A szerves hulladékokat feletették a 

háziállatokkal, vagy a talaj trágyázására használták. 

Az elmúlt századok alatt a hulladék mennyisége 

mellett az összetétele is megváltozott. Ma már 

megjelentek benne kémiailag egészen új, nehezen 

lebomló, részben erősen mérgező, esetleg sugárzó 

anyagok, amelyek évszázadok alatt sem bomlanak 

le. A környezetet a hulladékok korábban 

elképzelhetetlen gigantikus mennyisége fenyegeti.  

 A köznapi értelemben sokszor keverik 

össze a szemét és a hulladék fogalmakat. 

Szemétnek hívjuk az olyan haszontalanná vált és 

általában vegyesen tárolt, szétszórt anyagokat, 

amelyek további felhasználásáról már lemondtak.  

 

 

Hulladéknak pedig azokat az anyagokat nevezzük, 

amelyek a keletkezésük helyén 

(gyárak, üzemek, háztartás..) 

haszontalanná váltak, de 

anyagonként kezelve, 

szelektíven gyűjtve, 

még másodlagos 

nyersanyagként 

hasznosíthatók.  

Gyűjtötte: Gősi Viktória erdei 

iskolai programvezető 

Forrás: Munkácsi Béla: A szeméthegyen innen és túl 

Pont Kiadó Bp., 1999.  

 interneten: www.hulladék-suli.hu 

 

 Következő számunkban a szelektív 

hulladékgyűjtéssel fogunk foglalkozni. Kérünk 

benneteket, ha működik iskolátokban szelektív 

hulladékgyűjtés, írjátok meg nekünk. Szeretnénk 

bemutatni azokat az iskolákat az újságunkban, akik 

a hatékony hulladékgyűjtéssel is hozzájárulnak a 

környezet megóvásához.  

 

Címünk a következő: NYME- Apáczai Csere János 

Természet- és környezetvédelmi Tanítóképző 

Főiskolai Kar Pedagógia Tanszék 9022 Liszt 

Ferenc u. 42. A borítékra írjátok rá: Természetbarát 

 

Tudod-e, hogy…. 

 
a sün hátán több mint 5000 tüske van? 

                       • 

a méheknél a királynő tavasszal és nyáron naponta 

1500 petét rak? 

                       • 

hogy a bolha a testhosszának akár a hetvenszeresét 

is átugorja? 

                       • 

hogy a róka akár 50 méterről is meghallja az egér 

cincogását? 

                       • 

hogy hívják az alábbi vadak udvarlását? 

     • a gímszarvas - bőg 

     • a dámszarvas barcog 

     • a vaddisznó - búg 

     • a róka - koslat 

     • a fácán dürrög 

     • a borz pacsmagol  

 

 

* * * 

Viselkedés a természetben 

(Erdei etika, avagy a természetjárás tízparancsolata) 

1.    A természetben nyitott szemmel és füllel, a 

szépségre fogékony szívvel járj! 

2.    Célszerűen, kényelmesen és nem feltűnően 

öltözz! 

3.    Viselkedj csendesen! Az erdőben ne hangoskodj, 

ne énekelj, ne hallgass rádiót, magnetofont! 

4.    Tartsd be a táborozás alapelveit! 

5.    A természetben való tartózkodás után vissza kell 

állítanunk a táborhely eredeti állapotát! 

6.    Tartsd be a védett területekre vonatkozó 

utasításokat! 

7.    Tartsd be a tűzrakásra, a tűz őrzésére és eloltására 

vonatkozó szabályokat! 

8.    A természetben megfontoltan járjunk, főleg a téli 

hónapokban. Minden túra előtt felmérjük, hogy 

van-e kellő erőnlétünk a ránk váró nehézségek 

leküzdésére! 

9.    Legyünk tisztában a személyi higiéniával, az 

egészséges öltözködést és táplálkozást is 

beleértve! 

10. Tanuljuk meg befogadni a természet szépségeit 

és hasznosítani a természet megismerése által 

szerzett ismereteket és tapasztalatokat! 

Forrás: Globalitástól a lokalitásig Természet- és 

környezetvédelmi olvasókönyv Pont Kiadó, Bp., 

2001.  
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A ROVARCSÍPÉSEKRŐL 

Szúnyog, darázs, méh, bögöly, pók vagy 

hangya csípésére mindnyájan fölszisszenünk, amit 

esetleg 

átmeneti 

fájdalom, 

enyhe 

bőrpír 

követhet. 

Hazánkban rovarcsípések ritkán okoznak nagyobb 

veszélyt. Néha a "mérges" rovarcsípés gyulladást 

okoz. "Mérges" mert a rovarokról, vagy a 

bőrfelszínről a szúrt bőrsebbe került bármely 

kórokozó itt a szaporodáshoz, fertőzéshez kedvére 

való táptalajt és meleget talál. A kirándulásra 

vigyünk magunkkal fertőtlenítő jódoldat. Máskor 

nem a fertőzés, hanem a szervezet túlérzékenysége, 

vagy a csípéskor a sebbe jutó toxinok okozzák, 

hogy percek alatt aránytalanul nagyfokú vizenyő, 

illetve savós, allergiás gyulladás alakul ki. A 

nyálkahártya-csípés vagy sérülés ellátása a 

legsürgősebb. Itt nagyobb a fájdalom, az ijedelem, 

és szinte semmi sem akadályozza a fertőzés, vagy 

az allergiás gyulladás tovaterjedését. 

 Legveszélyesebb a torok környékén történt 

csípés, ami még fájdalmasabb és esetleg duzzanat 

akadályozhatja a légzést. Kezeletlenül akár 

fulladásig fokozódhat. Ezért jó, ha kiránduláskor 

van nálunk kalcium pezsgőtabletta. Komoly bajt 

előzhetünk meg vele. A bőrt borogassuk, a 

nyálkahártya duzzanatát jéggel hűtsük és 

borogatással kívülről lohasszuk. A többi 

rovarcsípéssel szemben a kullancs-csípés semmi 

fájdalommal nem jár! Ezért amint lehet, gondosan 

vizsgáljuk át magunkat - különösen a hajlatokat, 

lágy, meleg helyeket, gyerekeknél a fejet is -, hogy 

nem lapul-e kullancs rajtunk. A potrohban lévő 

"véres táptalaj"-on számtalan kórokozó szaporodhat 

föl és kerülhet a "nyílt" bőrseb révén, közvetlenül a 

szervezetbe. Ennek négy óra után robbanásszerűen 

nő a veszélye! A kullancsot kullancs-csipesszel a 

fejnél - a kitinpáncéljánál - kell megfogni.    

Óvatosan, de határozottan, csavaró mozdulattal 

kell, épségben kihúzni. Ez a művelet körömmel is 

elvégezhető. Tilos nyomkodni! Legjobb elkerülni a 

sűrű, bokros vadcsapást, erdőszélt ill. legelőt! Még 

jobb spray-vel, illetve napi 1-2 Polybé tablettával 

elriasztani a kullancsokat! Európában a kullancsok 

által terjesztett legáltalánosabb két betegség:  

 a vírusos agyvelőgyulladás, ellene 

oltásokkal védekezhetünk, amelyet legjobb 

már télen kérni az orvostól.  

 a Lyme kór- leggyakrabban bőr-, ízületek-, 

idegrendszer-, szív-, szemgyulladást 

kiváltó bakteriális fertőzés. Ezt 

gyógyszerrel lehet kezelni. Első jele a 

Lyme folt, a bőr kokárdaszerű, sokszor 

alig észrevehető, gyűrűs gyulladása, amely 

orvosi vizsgálatokat és mielőbbi 

antibiotikumos kezelést igényel. 

A fentiek senkit ne riasszanak el, ha az 

óvintézkedéseket betartjuk, csekély a 

megbetegedés lehetősége. 

Gyűjtötte: Csizmazia Gábor oktatásszervező 

 

Találós kérdések 
 

1. Zöld burokba születtem, 

mikor aztán nagy lettem, 

a zöld burok kifeslett, 

és az úrfi kiesett. 

???  
2. Szép leányka ül a fán, 

piros ruha derekán, 

szíve olyan mint a kő. 

Tudjátok, ki lehet ő? 

???  
3. Lova nincs, de sarkantyút hord, 

lépte büszke, járása zord. 

A ruhája tarka ékes, 

a járása, jaj, de kényes! 

Hajnal hasad, ő köszönti, 

a napkeltét ő serkenti. 

Kiáltása harsány, tiszta, 

szebben szól mint a trombita. 

Széjjelnéz a szemétdombján, 

tűz vöröslik a taréján. 

Keményen lép, szörnyen nyakas. 

Kitaláltad? Ő a... 

???   
4. Erdőn mezőn láthatod, 

meg is csíp ha megfogod. 

Feje mákszem, hasa bors, 

lába vékony, mint a cérna, 

és szorgalmas, fürge, gyors 

???  
(Megoldások a következő számban!) 

 

 Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden kedves 
olvasónknak! 
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