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   „Ládafia”  

MÁJUS 4. FLÓRIÁN NAPJA 

Flórián a tűzoltók és tűzzel dolgozók védőszentje volt. Flóriánnal kapcsolatos 

néphagyományról csak elszórt adatok vannak. A Mura-vidéken Flórián napján nem 

asszony, hanem férfi rak tüzet. Mielőtt tüzet gyújt, a kezét megmossa és 

szétpermetezi a vizet, hogy ne okozzon a tűz veszedelmet. Lendva környékén 

azonban ezen a napon egyáltalán nem raknak tüzet. A század elején még a göcseji 

falvakban a kovácsok sem dolgoztak, és kenyeret sem sütöttek. 

Szegeden a sörfőzők, fazekasok, tűzoltók, kéményseprők patrónusa volt. Szegeden 

a sör tréfás neve „flóriánvíz” volt. Század eleji göcseji leírás szerint néhol ősi 

módon tüzet gyújtottak ezen a napon: napfelkelte előtt élőfa vastagabb, száraz ágán 

át kötelet dobtak és addig húzogatták, míg lángot vetett. A falu ezután erről gyújtott 

tüzet. 

A Tűz: 

Magyar Néprajzi Lexikon: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-

magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/tty-73D7D/tuz-73FED/ 

Mese:: 

Tűzoltó mese: https://www.youtube.com/watch?v=QQJr5_Uqcd0 

Amiről a tűz mesél: https://www.youtube.com/watch?v=IImuEyhzEGM 

Hol lakik a tűzkakas?: https://www.youtube.com/watch?v=y0Y5Qalhl_g 

 

 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/tty-73D7D/tuz-73FED/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/tty-73D7D/tuz-73FED/
https://www.youtube.com/watch?v=QQJr5_Uqcd0
https://www.youtube.com/watch?v=IImuEyhzEGM
https://www.youtube.com/watch?v=y0Y5Qalhl_g
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Dalosjátékok: 

„ Tüzet viszek, 

Lángot viszek, 

Ki ne nézz, be ne nézz, 

Kendő rajta.” 

Tüzet viszek…;Tüzet viszek ne lássátok…; Bújj, bújj itt  

megyek…;https://www.youtube.com/watch?v=6KZOcIkJfMM 

Tüzet viszek ne lássátok…;https://www.youtube.com/watch?v=VZSbDoGDJoM 

 

 

„Tüzes kendőt hordozok, hordozok, 

Jaj de hideg, jaj de meleg, megégeti a kezemet.”  

 

Játékleírás: A gyerekek körben állnak ,egy a körön kívül sétál, ő a „tűzvivő” kendővel a 

kezében. Titokban leejti valaki mögött, az felkapja, és szalad a tűzvivő után, aki szintén 

szalad, hogy még mielőtt elkapják, visszaérjen az új tűzvivő helyére. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6KZOcIkJfMM
https://www.youtube.com/watch?v=VZSbDoGDJoM
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Kérdezgető: 

  Hallod-e, te kis kovács, mit kopog a kalapács? 

Hallod-e, te kis kovács, mit kopog a kalapács? 

- Azt kopogja, kippre kopp, csengős csikós patkolok. 

Azt kopogja, kippre kopp, csengős csikós patkolok. 

 

- Hallod-e, te kis kovács, mit dohog a kalapács? 

Hallod-e, te kis kovács, mit dohog a kalapács? 

- Azt dohogja, döndeleg, ekevasat élezek, 

Ekevasat élezek, mert a tavasz közeleg. 
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vers: 

                       

 Tarbay Ede: Cipó-sütő mondóka  

Parazsat süssön 

kemence, 

cipót, puhára, 

kerekre, 

lángost laposra, 

veresre, 

jól süss, kedves 

kemence. 

 

Piruljon benned 

réteske, 

fonott kalácsunk 

fényesre, 

huszár, pojáca, 

mézeske, 

jól süss, kedves 

kemence. 

  

 

 

 

  

 

 


