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A Gergely-járás 25 éves hagyomány
a sárándi általános iskolában
A Tanító 2018. 3. számában közreadott cikk
mellékletei

A Gergely-járás
Műsorunk bekopogtatással, bekéredzkedéssel kezdődik.
Megjöttek Szent Gergely vitézei!
Béjöhetünk-e? (Béjöhettek! - mondják a bentlévők.)
A Szent Gergely doktornak című dalra, a jobb kézben lévő bottal egyenletesen fel – le
koppantva bevonulnak a legények.

Félkörben vagy két sorban megállnak a gyerekek előtt.
1. gyerek:
Békességet adjon az Úr e háznépnek,
akiknek lábaik igaz úton lépnek.
Közönségesképpen kisdednek, öregnek,
kik az Úr útjában járni törekednek!
Ezentúl a tavasz újul virágokkal,
vitézek, kik vagytok ugró paripákkal,
mint árva táborát, ti is tanulókkal,
méltán kövessetek szép fiaitokkal.
Megleszen immáron Gergely pápa napja,
Készülj gyermek, mindjárt viszlek iskolába!
eleget hevertél itthon a kuszkóban,

sokat kandikáltál a kásás fazékban.
2. gyerek:
Jó tanítónk vagyon, szereti a játszást,
Nyárban megengedi a jégen csúszkálást.
Fölhőszakadásban a sárkányhordozást.
Oskolánkban, elhidd, gyakran tekét játsznak,
érette nem bántanak, ha rajta nem kapnak.
3. gyerek:
Az apró gyerekek síppal sípolgatnak,
bizonyítja öcsém, hogy ezek így vannak.
Templom körül fogunk mindennap verebet,
ha utolérhetjük mindennap ezeret.
Néked is, jó öcsém, adhatunk eleget!
4. gyerek:
Ne bújj azért István, Gyurka, Péter, Jankó!
El ne szaladj András, Mihály, Samu, Ferkó!
Könyvet vétess József, Dániel és Lackó!
Elbírsz egy ábécét, te is öcsém, Palkó!
Ha ezek nem lesznek, adjatok szalonnát,
szalonnával együtt tojást és az anyját!
Görbe garast, márjást, kócrágó Jutkát,
Így vesztek Istentől mindenféle áldást.
5. gyerek:
Szerelmes öcséim, kik most el nem jöttök,
míg mi idejövünk, megvirágzik a tök.
Azután pediglen kész lesz az Ábécétek,
az Úrnak ajánlván mindnyájan bennetek.
6. gyerek:
Én is feltartanám üres acskóm száját,
ha valaki villogtatná előttem huszasát.
Nosza, jó gazdám, csak keresse az acskót,
adjon csak ide egy ötforintos bankót!
Egyéni vagy páros ének következik az előző dallamra:
Lám a madarak is,
hadd szaporodjanak,
majd eljőnek.
A szép kikeletkor

sok szép énekszóval
zengedeznek.
A következő két versszakot mozgással kísérve éneklik. Balra-jobbra lépnek, láb
mellett koppantás a bottal.
Mert ilyetén helyben,
mint gyümölcsös kertben,
a fia fák.
Nevelkednek ifjak,
gyermeke jó fiak,
Isten által.
1. sorban állók éneklik:
Ti is ezenképpen
jertek el nagy szépen,
iskolánkba.
Hol velünk legyetek
és szép részt vegyetek
tudományban!
2. sorban állók éneklik:
Nem jó tudatlanul
felnőni parasztul
e világban.
Mert így emberséges,
nem mehet tisztségre
ez országban.
1. sorban állók éneklik:
Szüléknek öröme,
mint drága gyöngyszeme,
ti kedvesek.
Krisztus mutat példát,
hogy ebben ő magát keressétek.
Mindenki közösen mondja a következő versszakot:
Jertek hát velünk,
mert értetek jöttünk,
jó gyermekek!
Sok áldást úgy vesztek,

Ily helyben királyok,
úrfiak, császárok,
taníttatnak.
A szegény árvák is,
elhagyott fiak is
oktattatnak.

Istennél úgy lesztek
ti kedvesek.
1. sor szöveggel:
Kérünk hát jó szülék,
hogy jól megértsétek
amit mondunk,
mert nem azért jöttünk,
hogy itt időt töltsünk
házatoknál.

2. sor szöveggel:
Hogyha nem adhattok
az útra diákot
házatokból,
papírosra valót,
adjatok adományt
javatokból.

Közös ének következik előre-hátra lépéssel és láb mellett koppantanak a bottal.

Befejező szöveg 1 gyerek által:
Urunk emberségéért,
asszonyunk tisztességéért,
adjatok egy darab szalonnát,
véres, májas nagy kóbászt, ekkorát!
Ha ti minékünk nem adtok,
fazekaitokban kárt valltok.
Adjatok, vissza se kívánjátok!
Forrás: Kerényi György Jeles napok dalai Editio Musica Kiadó Budapest 1963. 22-23.oldal
Kocsis Mihály Világfa 4-5. osztályos tankönyv Calibra Kiadó Budapest1992. 62-63.o

A tarisznyás legények a házigazda óvó néni felé vonulnak, aki a botra feltűzi az előre megírt
szalagot, és a gyerekeknek szánt adományokat a tarisznyába teszi. A legények megköszönik,
visszamennek a csoporthoz, és balra át után a kezdő bevonuló Szent Gergely doktornak című
énekkel kivonulnak.
.
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