
Gergely-járás 
 
Régen Nagy Szent Gergely pápa névnapján, március 12-én volt az iskolanyitás: a Gergely-járás. A 
gergelyjárók elindultak, és összeszedték az iskolássá növekedett gyermekeket. Ajándékot gyűjtöttek a 
tanító számára, amiből este vacsorát rendeztek. Ez a szokás is összekovácsolta az iskoláskorú 
gyermekcsapatot.  
 
Beköszöntő: 
Szent Gergely vitézei vagyunk. Társaink, kik künn vannak, engem bíztak meg, hogy engedelmet 
kérjek kegyelmetektől énekünk elmondására, hallgassanak meg bennünket, hisz nemcsak az imádság, 
hanem az ének által is a Mindenható Isten dicsértetik. 
Megengedik-e Szent Gergely napját köszönteni? 
 

Békességet adjon az Úr e háznépnek, 
Akiknek lábaik igaz úton lépnek, 
Közönségesképpen kisdednek, öregnek, 
Kik az Úr utában járni törekednek! 
 
Ezentúl a tavasz újul virágokkal, 
Vitézek, kik vagytok ugró paripákkal, 
Mint árva táborát ti is tanulókkal 
Méltán kövessetek szép fiaitokkal. 

 
Gergely pápa:  

Pápai trónusból ím szólok hozzátok: 
Ez az én seregem, melyet most itt láttok, 
Seregemmel idejöttem nem egyébért, 
Hanem annak száma szaporításáért. 
Szaporítsátok hát kedves fiatokkal, 
Adjátok közinkbe szép ajándékokkal, 
Hogy az iskolába előre mehessen, 
Sok szép ifjakkal Istent dicsérhessen, 
Apjának, anyjának öröme lehessen 
Mindenkor őbenne! 

 
1. püspök: 

Csúnya az a szoba, mely nincs kimeszelve. 
Csúnya az a fiú, ki nincs kiművelve! 
Csapj fel tehát hozzánk, pajtás, kisdiáknak, 
Benned öröme lesz apádnak, anyádnak. 

 
2. püspök:  

Megleszen immáron Gergely pápa napja, 
Készülj gyermek, mindjárt viszlek iskolába, 
Eleget hevertél itthon a kuckóban, 
Sokat kandikáltál a kásás fazékba. 

 
1. püspök:  

Hallod-e te, Pista, hallgass a szavamra, 
Fogd fel a könyvedet, tedd a tarisznyába, 
Itt lesz csak jó helyed, tanulsz becsületet, 
Majd meglásd, jó apád és jó anyád szeret! 

 
 
2. püspök:  

Pista, Peti, Gyurka, Ádám, Imre, Jankó, 
Jóska, Sándor, Mátyás, Palkó, Gábor, Ferkó! 
Ezek mind egyenként táborunkba valók, 
Elvisszük ezekkel Pannát, Sárát, Margót! 



 
Beköszöntő: 

Ezek után gazdánk szépen megkövetünk, 
Ha valami vétek származtatik tőlünk, 
Megengedj minékünk, igen szépen kérünk! 
Ezzel tovább lépünk. 

 
Megköszönöm, gazdánk, e szép ajándékot. 
De még jobban azt, ha diákot is adtok! 
Készülj föl seregem, tekints e zászlóra, 
Figyelmesen hallgass a kimondott szóra: 
Egrecír!  

 
1. kisdiák: 

Jó tanítónk vagyon, szereti a játszást: 
Nyárban megengedi a jégen csúszkálást, 
Fölhőszakadásban a sárkányhordozást. 

 
2. kisdiák:  

Oskolánkban, elhidd, gyakran tekét játsznak, 
Érette nem bántanak, ha rajta nem kapnak. 
Az apró gyerekek síppal sípolgatnak, 
Bizonyítja öcsém, hogy ezek így vannak. 

 
3. kisdiák: 

Templom körül fogunk minden nap verebet, 
Ha utolérhetjük, mindennap ezeret. 
Néked is jó öcsém, adhatunk eleget. 

 
4. kisdiák:  

Szerelmes öcséim, kik most el nem jöttök, 
Míg mi idejövünk, megvirágzik a tök. 
Azután pediglen kész lesz ábécétek, 
Az Úrnak ajánlván mindnyájan benneteket. 

 
5. kisdiák:  

Kérem asszonyomat, adjon vagy két tojást 
Kérem a tyúkot, tojjon helyébe mást. 
A fekete, sárga, fehér és a suta 
Tojjanak sokakat minden Gergely napra. 

 
 
 
Ének: Szent Gergely doktornak… 
 
 
 
Beköszöntő:  

Köszönjük ezerszer,  
Százszor meg ezerszer ajándéktok. 
Áldja meg az Isten, szívünkből kívánjuk, 
Szép házatok! 
Az Isten áldása és szent áldomása 
Házatokon maradjon mindvégig, világ végeztéig! 
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