
Májusi fagyos szentek



A naptárban…
Május: nevét Maia görög istennő római alakjáról, Maia Maiestasról
kapta, aki ősi termékenységistennő volt a római mitológiában.

A 18. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös.

A népi kalendárium Pünkösd havának, tavaszutónak, ötödhónak nevezi.
Az Ikrek havának is nevezik.

Névnapok:
Május 12. Pongrác névnap. (görög-latin) Jelentése:
minden erő, hatalom.

Május 13. Szervác névnap. (latin-német-magyar) Jelentése:
megszabadított.

Május 14. Bonifác névnap. ( latin) Jelentése:A jó sors embere, jótevő.



Kik a fagyos szentek? I.

Fagyosnapok néven tartjuk számon Pongrác, Szervác, Bonifác (máj. 12, 13, 14) alakját

és napjait a közép-európai, tehát a hazai néphagyomány is. Pongrác egyébként

ókeresztény vértanú (†304), Szervác püspök (†384), Bonifác (†303) szintén mártír volt.



Kik a fagyos szentek? II.

• Egy topolyai népi magyarázat szerint „Pongrác kánikulában subában megfagyott,

• Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt,

• Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok – ezért haragusznak ránk emberekre

és évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket”



Népi megfigyelések 

• A várható májusi fagyok miatt a kényesebb növények palántáit

(uborka, paradicsom, bab) csak a fagyosszentek után ültették ki a

szabadba

• E napokhoz időjóslatok is kapcsolódtak: úgy tartották, ha nagy a

hideg, akkor rossz termés várható. Ha az időjárás felhőtlen, akkor jó

bortermés várható.



Jövendölések, népi tanácsok
• Több hasonló tartalmú rigmus is ismeretes, mint például "Szervác, 

Pongrác, Bonifác, megharagszik, fagyot ráz!" vagy "Pongrác, Szervác, 

Bonifác, Zsófia is lehet gyász!”

• A kalendáriumok bölcsei az alábbi tanácsot adták a gazdáknak: "Szervác, 

Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentök, hogy a szőlő el ne fagyjon, 

füstöljenek kendtök!" 

• Ám nemcsak ők a május fagyosszentjei, hanem  Orbán (május 25.) is: a 

szőlősgazdák figyelték az e napi időjárást, mert "ha Orbán nevet, a szőlő 

sír" vagy "savanyú lesz a bor, ha esős, édes, ha tiszta az idő." Egészen 

távoli prognózist mutat az a népi jövendölés, amely szerint "amilyen Orbán 

napja, olyan lesz az ősz„, "ha Orbán napja szép, úgy bő lesz az esztendő". 

• E rosszindulatú szentek jóságosak is tudnak lenni, ugyanis ha kisüt a nap: 

"Sok bort hoz ám a három ác, (Pongrác, Szervác, Bonifác), ha felhőt 

egyiken se látsz!" - vallja a népi jövendölés. 



Meteorológiai magyarázat

• A fagyosszentek idején ÉNY-Európában rendszerint légnyomási maximum

van, míg keleten és délkeleten alacsony a légnyomás. A légnyomás-

minimum közepe Magyarország. Vagyis május elején nagy a valószínűsége

a sarkvidéki hideg légtömegek betörésének a Kárpát-medencébe, az ezzel

járó derült időnek és az erős éjszakai lehűlésnek
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