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Rezumat  

Studiul în ceea ce priveşte această lucrare a început în momentul în care am înţeles că a vorbi 

despre sfinţi într-o lume supusă globalizării, în care sacrul şi profanul nu prea mai găsesc 

puncte comune, înseamnă a redescoperi, a reorienta, a descifra, aşadar o provocare ce s-a 

alăturat unei mai vechi admiraţii faţă de un personaj anume din rândul celor ce-au urmat 

îndeaproape calea dreptei credinţe, un luptător sau, mai bine zis, un perpetuu învingător: 

Sfântul Gheorghe. 

 Scopul acestei lucrări este, pe de o parte, de a realiza un studiu etnologic şi 

antropologic cu privire la mitul Sfântului Gheorghe, iar pe de altă parte acela de a vedea în ce 

măsură societatea modernă mai are nevoie de aceste „relicve“ mitologice şi folclorice sau se 

bazează doar pe importarea formelor noi (Valentine’s Day, Holoween, etc.). 

 Teza este concepută pe patru coordonate majore: prima urmăreşte reconstituirea 

figurii istorice a Sfântului Martir Gheorghe în cadrul genului hagiografic, rădăcinile posibile 

ale acestui personaj în cultura populară, următoarea vizează legenda lui Sfântul Gheorghe 

(Sfântul Gheorghe si balaurul) , al treilea Sfântul Gheorghe in traditia populara unde este 

cunoscut sub numele de San-George. Este considerat a fi un zeu al vegetatiei, protector al 

naturii inverzite, al vitelor si al oilor, ultima parte aduce în discuţie reprezentările în artă. 
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   Nem lehet megismerni kultúrádat a népi hagyományok ismerete nélkül. 1932-ben Kodály 

Zoltán tartott egy előadást, ahol felidézte, hogy nemrég felkereste egy nagyon művelt ember 

és azt mondta, hogy nem érti Ady Endrének ezt a mondatát: „beágyazott a villás vénség”. Ha 

1932-ben problémás volt ez egy irodalmilag művelt embernek, kérdem én, 2013-ban egy 

panelházba született városi gyereknek, hogyne volna probléma! Azt tartom, hogy: 

                                           „...ha hall róla, az is jó.  

                                               Ha nem, az a legrosszabb!  

                                              Ha hall róla és megjátssza,  

                                               tényleg az ÖVÉ!” 

Négy dolog van, ami meghatározó egy ember életében, hogy hová születik, milyen az 

iskolája, milyen társat talál magának, és hogy milyen munkaterületet kap. Egy emberi élet a 

néprajzzal is gazdagodik! Egy tanóra keretén belül a tehetségfejlesztés lehetőségeire is sor 

kerül. A ,,tehetségígéretek” felismerése felelősségteljes feladata a szülőknek, a 

pedagógusoknak. A tanítási óra keretén belül a tanítási módszerek között szerepelhet a 

személyes beszélgetés,biztatás, jutalmazás. A  tehetségfejlesztés eszközei  lehetnek például a 

bemutatók, multimédiás tanuló programok . A tehetséggondozás  fő színtere a tanítási óra. A 

magyar nyelv és irodalom órán lehetőség van arra, hogy a közös mesélésekkel és még 

számtalan közös tevékenységen keresztül megismerjem a tanulók képességeit. Ahhoz, hogy a 

tanulónak ne legyen idegen egy középkori legenda - Szent György legendája- megértése, 

megtanítása, megpróbáltam egy olyan tanítási órát megszervezni, amelybe beleültettem a 

néphittben, népszokásokban, népművészetben, családneveinkben, helyneveinkben is 

előforduló Szent György alakját. Ezzel bevezethettem őket a népszokásaink, 

néphagyományunk területére is. Hajtott a vágy, hogy tanítványaimat még jobban megértsem, 

és hatékonyabban, jobban tanítsak, a Szent György-napi hagyományok bemutatásakor a 

drámajátékkal gazdagabbá, élményszerűbbé lehet tenni az órát.   

Április 24, Szent György napja,a  Kelet- és Nyugat- Európa folklórjában vízválasztó, igazi 

tavaszkezdő  nap. A népszokások jelentős része a naptári évhez fűződik, de 

megkülönböztethetők az emberi élet szokási, munkaalkalmak szokásai, történelmi 

emlékszokások, jogszokások. Szokások keretében játszott le az egész élet. Például a népi 

orvoslás, a rontás a jóslás. A magyar óra keretén belül átfogó képet nyújthatunk Szent 
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György napról. Tematikailag hat fejezetre lehetne tagolni. 

 

   Az első nagy fejezet ,, György név eredete, jelentése”cím alatt tudomást szerzünk, hogy ki 

is volt Szent György lovag, akinek annyi templomot szenteltek, s akinek kultusza elterjedt 

hazánkban is. Szent György ókeresztény eredetű szent, aki a hagyomány szerint Diocletianus 

császár uralkodása idején szenvedett vértanúhalált. Kultusza már a kora középkorban 

elterjedt a Közel-Keleten, majd a görögöknél és egész Európában. Anglia és Portugália 

védőszentjéül választotta. A templom felszentelése azért volt jelentős a népéletben, mert 

meghatározta az egyházközösség egyik legfontosabb ünnepét, a templombúcsút. Ezt az 

ünnepet a kiválasztott védőszent névnapján tartották. Szent György népszerűségére vall, hogy 

nevéből képződtek régi családneveink: György, Györffy, Györgye, Györke, Györkő, Gyura, 

Gyurka… Szent Györgyről elnevezett helyneveink számát talán csak Mártonéé múlják felül: 

Csíkszentgyörgy ( Singeorgiu Ciuc), Erdőszentgyörgy (Singeorgiul de Padure ), 

Marosszentgyörgy (Singeorgiul de Mures ), Monostorszentgyörgy (Manastire), 

Oláhszentgyörgy (Singeorgiu Nou ), Sepsiszentyörgy (Sfantu Gheorghe), Szászszentgyörgy 

(Singeorgiul Nou ), Torockószentgyörgy ( Coltesti ), Uzdiszentgyörgy (Singeorgiu de 

Campie), Szentgyörgyválya (Valea Singiorgiului) .   
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   A második tematikus rész a „Sárkányölő Szent György ”, akinek alakja az antik hitregebeli 

fogantatású legendákban és a népmesékben is megtalálható. Legendája valamennyi európai 

nép folklórjában ismeretes. Előképe a görög mitológiában Perseus, aki megszabadítja a 

tengeri szörnytől Andronáchét. Szent György tisztelete a magyar nép életében Szent István 

király korában jelentkezett. Kultusza a népmondákban és népköltészetben is megőrződött. 

Alakja, mint sárkányölő, vagy mint lovag jelenik meg. 

„Kilovagol Szent György vitéz  

 Kilovagol Szent György vitéz   

 Pejparipán, zöld határba, 

 Hogy a mezőt látva lássa…. 

Sárkány állja el az utat, 

Háromfejű szürke sárkány…. 

György a kardját megvillantja, 

 Sárkány fejét mind lekapja. 

Pejparipán Szent György vitéz 
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Légy te áldott mindörökké.” 

 

   A harmadik rész a „Szent György- napi szokások ”témaköre ,, Szent György  napja a 

néphiedelemben”  

Szent György napja a kikelet, a tavaszkezdet ünnepe. Az állatok kihajtásának ünnepe. E 

nappal kezdődik a fogadalmi időszak, melynek eredeti célzata: a zsendülő anyaföld javaihoz 

való érdemszerzés. Ezen kívül határnapként szolgál bizonyos munkálatok elvégzésénél, 

például az ágynemű szellőztetését e napon tiltották, vagy ezt a napot alkalmasnak tartották a 

kukorica, bab, uborka vetésére. Szent György napjának közéletünkben is tisztes helye volt. A 

pásztorok, béresek szegődtetésének ideje volt, oltalma alatt történt a városi és falusi 

tisztújítás. Szent György napjához kötődött a határjárás, a határjelek megújítása. A Szent 

György - napi szokásokhoz sorolható a Szent Györgyre virradó éjjeli kikáltás, a Szent 

György-napi kilövés. Lányokat, legényeket összepárosító, illetve hibáikat kiéneklő 

népszokásokat. Szent György nap volt a tavaszi gonoszjáró nap, amikor a boszorkányok 

szabadon garázdálkodhattak, Szent György napját a néphitrontásra, varázslásra alkalmas 

időpontnak tartotta. Jellegzetes megnyilvánulása ennek a hitnek a harmatszedés, különféle 

mágikus célzattal. Az ószövetség az ég áldásának, a termékenység jelképének és eszközének 

tekintette a harmatot. A legkülönbözőbb rontás- elhárító módszerekkel védték e napon a 

házat és lakóit. Nyírfaágakat tűznek a kerítésre, ajtóra. A jószágot ekevason, fejszén, a 

gazdasszony kötényén hajtották keresztül. Az istállót körülfüstölték, seprűt, sót, 



6 
 

gatyamadzagot tettek az ajtóba, fokhagymát a marha szarvába. Szent György napja a 

mieinkhez hasonló a délszlávoknál, románoknál. 

Kincskeresés napjának is nevezik Szent György napját. A néphit alkalmasnak tartotta a 

földbe rejtett kincs keresésére, melyről úgy hitték minden évben Szent György napkor lángot 

vet. Időjárásjósló hiedelmek is kapcsolódnak e naphoz. Népi gyógyítás szerint a Szent 

György nap előtt fogott gyíkhoz és kígyóhoz kapcsolódó hiedelem, a tudásszerzés. 

Az utolsó rész témája,,Szent György ábrázolása a népművészetben” 

Szent György egyházi kultusza a középkorban virágzott igazán. Freskói, képei, szobrai, 

ikonográfiai ábrázolásai gyakoriak. Ezek jelentése, hogy Szent György alakja rettentse 

messzire a gonoszt. De ábrázolásai úgy is értelmezhetjük, hogy György a fénylő napot 

szabadítja ki a tél rabságából.               

 

Szent György tallér 
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