
Gyümölcsoltó Boldogasszony - A katolikus nőnap 

 

Manapság az egész világban március 8-án ünneplik a nőket; ezen a napon köszöntik fel 

őket, adnak virágot nekik reggel az utcán, és ezen a napon van tele a Facebook hangzatos 

nőnapi köszöntőkkel. De azt csak kevesen tudják, hogy a keresztényeknek van egy jelentős 

napjuk, amit Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepeként ismerünk: ez pedig március 25. 

 

 

 

Magyarországon Rákosi Mátyás tette kötelezővé a március eleji nőnapot (szovjet 

mintára) 1948-ban. „Akkoriban ez az ünnep az öntudatos, politikailag képzett, dolgozó és 

gyermeket nevelő; egyszóval a tökéletes szocialista nőre való megemlékezést jelentette.”  

Gyümölcsoltó Boldogasszony az egyik legrégebbi egyházi ünnepünk. Ez a nap a tavasz 

kezdetének, a természet újjáéledésének, az anyák és nők ünnepe, ekkor kezdődnek meg a 

tavaszi munkák, és kezdik el a gyümölcsfákat oltani. Ezen okok miatt is inkább e napon kellene 

ünnepelni a nőnapot.  



A kereszténységben a nők fontos szerepet játszanak. Az egyetlen ember, aki bűn nélküli 

volt, Szűz Mária, akihez ez az ünnep kapcsolódik, hiszen e napon fogantatott Jézus.  

 

 

 

Rengeteg népszokás is kapcsolódik ehhez a naphoz. Például Göcsejben úgy tartják, 

hogy amely fát ezen a napon oltanak, annak ágát nem szabad letörni vagy levágni, mert akkor 

vér folyna ki belőle. De ha valaki mégis ilyen ágat levág, az megvakul, és halála után 

elkárhozik. Gyimesben úgy hitték, ha ezen a napon rossz idő van, akkor hideg tavasz várható. 

A békákat figyelve pedig arra jutottak, ha a megszólalnak, akkor még 40 napig hideg lesz. A 

Szegeden élők szerint a szemzett fából nem jó másnak adni, mert azzal a termést adnák oda. 

Vannak olyan területek is, ahol a gyümölcsfákról levágott ágat eltüzelik, ezzel megakadályozva 

a fák elférgesedését. Az ünnep magyarázatából fakad az a hiedelem, hogy az az asszony, aki 

gyermeket szeretne, óránként imádkozzon Szűz Máriához. 

Március 25., azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, habár kevesen tudják, de remek 

alkalom a nőnap megtartására és a nők ünneplésére. 
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