
Szerencsés 
jó napot!

A babonák keresztül-kasul behálózzák 
életünket, akár hiszünk bennük, akár nem. Ha 
belegondolsz, onnantól, hogy reggel elindulsz 
otthonról, addig, hogy este lehunyod a szemed, 
rengeteggel találkozol.
Átmegy előtted egy fekete macska az úton – 
mit teszel? Keresztbe fonod az ujjaidat, hogy 
szerencsét hozzon? Megfogod a gombodat, 
amikor találkozol egy kéményseprővel?
Az ajtófélfára akasztott patkó megvéd a rossz 
szellemektől, pénztárcában őrzött szerencsepénz 
még több pénzt vonz magához. S ki ne töltött 
volna már órákat a fűben négylevelű lóhere után 
kutatva! Hogy tényleg szerencsét hoz-e, nem 
tudom, csak a nagy örömre emlékszem, amikor 
végre találtam egyet.
Honnan jönnek a babonák?
Annyit biztosan tudunk, hogy régről, nagyon régről, 
és sokszor a természeti jelenségek magyarázatával 
kezdődtek. A technológia előtti időkben az emberek 
úgy gyarapították a tudásukat, úgy alakult a 
hiedelemviláguk, hogy figyelték a természetben 
ismétlődő jelenségeket, és ezekhez kötötték a 
számukra fontos eseményeket. Életbevágóan 

fontos volt, hogy 
miként alakul az 
időjárás, és ebből 
következtettek 
arra is, milyen 
termés lesz 
abban az évben. 
Az évszázados 
megfigyelések 
ma is működnek, 
te magad is 
ellenőrizheted. 
Például ha a 
Balatonnál jársz, és a 
szemben lévő part sokkal 
tisztábban és közelebbinek 
látszik, mint máskor, szinte 
biztos, hogy vihar közeledik. Ha 
„véresen kel a Nap” – vörösen izzik 
felkeléskor –, aznap erős szél várható. Őseink 
figyelték az állatok viselkedését, a madarak 
mozgását vagy egyes kiemelt napok időjárási 
jelenségeit is. Hiedelmeik közé tartozott például, 
hogy ha korán érkeznek a fecskék, enyhülés 
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várható, vagy hogy február 24-én, Mátyás napján, 
ha Mátyás nem talál jeget, akkor csinál, ha  

talál, akkor vág. Ezért is hívják Jégtörő 
Mátyás napjának. 

Tárgyakat is felruháztak 
varázslatos tulajdonságokkal, 

és ezeket a hiedelmeket 
szájhagyomány útján 

adták tovább.  
A kereszténység 

előtti időkben 
a pogány 
isteneknek is 
voltak kedvenc 
tárgyaik. Ezeket 
megfelelő 
helyen kellett 

tartani, hogy az 
ember érezze az 

isten védelmét. 
A szerencsepatkó 

felfelé fordított  
U betűt formálva  

régen a természetet védő 
Szarvas Istent jelképezte.  

A kereszténység megérkez-
tével oldalra fordították, és máris  

C lett belőle, ami Krisztus (latinul Christus) 
jele. Az anyag is fontos: a vas, amiből a patkó készül, 
a hit szerint távol tartja a rossz szellemeket. Így lett 
a patkóból a szerencse egyik legismertebb jelképe. 

Vannak kultúrák, ahol babákat készítenek a 
szellemeknek. Például Szibériában a természeti 

(halászó-vadászó életmódot folytató) népeknél ma 
is szokás, hogy amikor egy hozzátartozó meghal, 
fából babát készítenek. Úgy tartják, a halott 
szelleme még egy darabig a családdal marad, ha 
beleköltözhet a babába. A babát ezért a temetés 
után 4–5 évig úgy kezelik, mintha élő volna. 
Enni-inni adnak neki, jó helyen tartják, köszöntik, 
beszélnek hozzá. Amikor lejár a gyászidő, a babát is 
eltemetik, és végső búcsút vesznek az elhunyttól.

A babonák sokszor azért alakulnak ki, hogy 
lelki támaszt nyújtsanak. A szibériai törzsek 
esetében például a baba gondozása segít, hogy a 
családtagok elbúcsúzzanak a szeretett rokontól. 
A szerencsehozó tárgyak biztatnak is, hogy jó 
érzéssel álljunk neki egy feladatnak. Ha azzal a 
tollal írom a dolgozatot, amivel az előző is 
jól sikerült, biztosan most is jól megy majd.  
Hogy tényleg segítenek-e, vagy sem, azt mindenki 
eldöntheti saját maga. Egy biztos, a babonák 
színesítik az életünket, és néhányat igazán 
érdemes kipróbálni. Például ha hullócsillagot látsz, 
ne felejts el kívánni valamit – de ne feledd,  
a kívánság csak akkor teljesül, ha nem árulod  
el senkinek!                  TURZÓ LÍVIA


