
Úieu, Noví  rok, Novi rok, ianu ár l.
szokások, hí edelruek a szlovákokn I

Az ú j esztend  els  napjától - mindinkább hosszab-
bodó nappalok megfigyelé sé r l árulkodó - verses
megállapí tások a Dunától keletre lev  szlovák helysé -
gekben nagyon né pszer ek, A növekvé st ugyan csu-
pán tyú klé pé snyinek tekintik, de ezt is nagyon fontos-
nak tartják:

Na noví  rok
o sl'epeií  ftroft,

ú lé vkor
egy tyú klé pé ssel (hosszabb).

frissek leszünk - Ambrózfalva, Mez beré ny, Oroszlány,
Pilisszentkereszt, Pitvaros, Sólyomk vár, Tardosbá-
nya, Vé rtesszö]l s, )

- Bud'ewe zdraví , iebi zme cel'í  roft bol'i fiiní  v í eckon, v
robo|e- í Egé szsé gesek leszünk, s hogy egé sz é vben fris-
sek legyünk, mindenben é s a munkában - Elek,)

A háziasszonyoknak, n knek külön is szó]t az inte-
lem, Azé rt ke]] korán kelniük,

- za t0 mi naí im thitrl, l'ebo tel' ( rok tak bud'em richtuvat'
aí  í rií tik- í hogy fürgé k legyenek, egé sz é vben ú gy ké -
szí tsé k a regge]it - Fels peté ny-)

- mala rano napóct koláí ov, abi ulí  roh bola í riiká, (áoey
korán reggei süssé k meg a kalácsot, akkor egé sz é v-
ben frissek lesznek - Tardosbánya,)

Szarvason a gyerekek, a fiatalok é s a szül k figyelté k
egymást, ki kel fel ké s bb, mert az ]ustább lesz az é v
során is; No kerí  stanu d.r|u? é i d'eri, ti mi? Ak starí  Zaviac

spau, bud'e luitaví  tlhtl rok&, (No ki kelt fel el bb? A
gyerekek-e, vagv mi? Ha az öreg aludt tovább, ebben
az é vben lusta ]esz,)

A koránkelé s gazdasági indokát a háziá]]atok eieté -
sé nek a kötelezettsé ge indokolta meg (Kdrdos,

Mátraszentí stván). Miután többsé cüknek nincsenek ]o-
vaik, s kevé s a tehenük is, napjainkban akkor kelnek
fel ú jé vkor mint más ünnepnapon |Acsa, Bodonos,

óhuta) -

Mivel korán várták a köszönt ket |ví n§uvári, viniovú í -
ú i), szinté n korán kellett kelniük, mert nem illett volna,
ha azok ágyban taláJják a ház né pé t. A magataí tás
normája mindenekel tt a katolikus helysé gekben -
emiatt is el í rta a koránkelé st (Bodonas, Füves, Pilisszán-
tó, Püspökhatvan, Rákoskeresztú r, Szápár} - A másik fonios
indok vallásra való tekintet né lkül a templomba indu-
lás voit (Ösfrü, Y é rtesszöIl s). Ha a fiatalok hainalig mu-
lattak is, nem kelhettek fel ké s bb,

A n  jövetelé nek tiltása

Általános hiedelem, hogy - mind a magyar, mind a

szlovák né pné l, mint Luca vagy a karácsony els  nap-
ján - ú jé vkor nem iöhet n  a házba, Legtöbb helyen
csak azt í rták eI , hogy els  látogató nem lehetett
(Bakonycsernye, Bánk, Bodonos, Bükkszentkereszt,
Csanádalberti, Dunaegyháza, Csömör, Gaigaguta,
Hármaspatak, Kardos, Kesztö]c, Kisk rös, Mátraszent-
imre, Mátraszentistván, Mez beré ny, Nagylak, orosz-
1ány, Örmé nykú t, Pi]jscsé v, Pi]isszentkereSZt, Pjtvaros
Ré páshuta, Sólyomk vár Szarvas, Tótkomlós),

Erdó'[zürtön - miké nt né hány helysé gben karácsonykor
- azt taí tották, hogy nem mehet senki sehova, mert ez a
nap is nagy ú nnep (vel'kí  sviatok bou, ú echod'iu í liktl ú iqd,'e)-

szaMason is sokan kemé nyen me$tartották: Od kostola

d'al'ej ú ejí ou, tedi itiftto iLeiiou z dorril, (Templomon kí vül
nem ment, akkor senki sem ment ki a házból,)

|Apateleh , Bé ké scsaba , Bodonos , Mezóleré nq ,

Sámsonháza , Szawas\

Na Noví  rol2

o slepaí í  krok,

* ú lé vkor
egy tyú klé pé ssel {hosszabb),

í MótraszentIászló)

A zemplé ni é s a bihari sz]ovák falvakban a
karácsony-hajnali rituáIis mosdást megismé tIik az ú j-
é v koraha|nalán is, minden bizonnyal a naptári é vkez-
det áthelyezé se miaí t- Barlftiakln korareggel rohantak
a kú thoz, rriss vizet hú zni, s gyorsan megmosdani
benne, hogy egé sz é vben frissek legyenek. Sasteleken,
Hármaspatakln SZalmacsutakot merí tett a Ví Zbe az apa,
s lefí öcskölte vele a gyerekeket, é s minden családtag-
tát, akik mé g ágyban voltak, Verses ú jé vi köSzönt t is
mondott, Fivesen a gazda - é ppú gy, mint karácsonykor
- köszönt t lecitált, maid a mosdótálba egy pé nzé r-
mé re engedte a vizet, Mindenkinek azonnal mosakod-
nia kellett benne, Ugyanazt a pé nzt használták, mint
karácsonykor, BOdonOsOn a gazdasszony el bb az istál-
lóba ment, felköSzöntötte a iószágot, S utána mosdott
meg a pé nzes ví zben, (N knek kellett menniük, mert a
fé rfiak ilyenkor rendszerint ré szegek voltak.) Egyé b-
ké nt a szomszé dok ma is felköszöntik egymást náluk.

koránkelé s kötelezí

Nagqhután is aranyví zben mosakodtak ú jé v hajnalán, a
lavórba pé nzt szórtak, a patakról vizet hoztak, s a
pé nzre öntötté k, Ók is gyorsan mosdottak benne,
hogy szinté n frissek legyenek (í rií ne bul'i). Ré ptishután a
lányok szerelmi varázslás ré szeké nt hoztak hajnalban
Vizet a kú tról, az udvaron rögvest megmosdottak ben-
ne, hogy az ú j esztend ben szé pek legyenek, Ezután
behunyt szemmel kiálltak a kiskapuba, maid kinyitot,
ták. Ha els ké nt fé rfit láttak meg, fé rjhez mentek, ha
n t, pártában maradtak, Bé hé stsabán, EleÉ err is hasonló
okból keltek korán reggel a lányok, Felé bredé sük után
savóban (snlátka) mosdottak, hogy az ú j esztend ben
 k is szópek legyenek,

A koránkelé s az ú j é v els  napján általában kötele-
z  norma volt,

- Naiin na Noví  rok zaviasu horst' dt' , tak celí  rok bud'eme

lriiftí  (Korán kell fe|kelni ú ié vkor, akkor egé sz é vben
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Az asszonyok is nagyon vigyáztak arra, hogy ne lé p-
jenek ki a házllól: Som iLec od.ila í tiqd,e. (Nem iártam se-
hova - Tótkom]ós.) Mdrkus Mihály szerint, nemcsak
hogy nem 1é phetett ki otthonából, hanem n t látnj
sem szerettek ilyenkor Nyí reqqházón, Sáriban, Tardosbá-
nqán sem örültek idegen aSSZony látogatásának e na-
pon, KesztöIcdn, Pilisszántón a n k rendszerint szinté n
nem mozdu]tak ki a házból, otthon maradtak egé SZ
nap, Ha mé gis, harag is keletkezett bel le (BánÉ ,
Pilis(.sa), Újhuta)_ Yé rtesszöIlí sön ma sem engedikbe a n t
dé lel tt, csupán dé lutántó],

A n  é rkezé se, jöveteie egé sz é vre hozott szeren-
csé tlensé get |je ú eit'astl'iví  ul'í  roh), illetve általában
vitt balszerencsé t a házba (ú eí |as|ia doi,iesla: í t'ast'í
itedoú esla). Ez egyike a legáitalánosabb hiedelmeknek
ma is. A n  hasonlóké ppen el is vihette a szerencsé t
í í e(.ko §t'as|ia ldí liesla Bánk), s önmagában is szeren-
csé tlensé get ielent (iáí d ie i,e\L'ast'ie: iena je í teí iasl'iva -
Galgaguta, Sári, Úihuta ),

Ré sz]etezté k is, hogy miben áll ez:
.- eltöí tek miatta az edé nyek {í ruliil'i sa riadi - Acsa),
-- nem ióI megy a ház dolga (í ledobre sa ved'i v dome -

Bodonos),
-.. nem ]esz 1ó az é v {planí  rok bud'e - Mátraszentimrc,

Mátraszentistván ),
.- gyenge, rossz é vük \esz |burl'eme mat' biedni rok -

Bánk),

- betegsé g lesz a háznál |Bud'e choroba, SóIyomk -
vár],

Hogy vé letlenül se tudjon belé pni a házba n , be-
zárták az aitót (Apatelek, Bánk, SámsonháZa),

Pilisszentkereszten a hasonlósági mágiára alapozva el-
s  látogatóké nt beteg, agg í é í fit sem láttak szí vesen,
mert az is szerencsé tlensé get, bajt ielentett egé sz é V-
re.

Bé ké scsabán ú gy vé lté k, ha ú jé vkor fé rfi iött els ké nt,
kakasból, ha n , 1é rcé b l ]esz több, Yáqáshután avá,
randós anya jósolt eszerint: ha n  jött a házhoz, lá-
nya, ha fé rfi, fia született, s tehenüknek is ennek meg-
felel en üsz je vagy bikáia lett,

A fé rfi hozza a szerencsé t

A fé rfi mindannak aZ ellenté té t ielentette, amit a n -
nek tu]aidoní tottak, Ú;é vkor mint Lucakor vagy kará-
csonykor elvárták, hogy fé rli legyen az e]s , illetve
csak   1öiiön, mert   hozza a szerencsé t, nem törnek
az edé nyek, nem lesz betegsé g, é s minden sikeredik
az é v folyamán, Ha csak ú gy jött hogy nem is kö-
SZöntött - akkor is nagyon örü]tek neki, örömmel kí -
nálták meg pálinkával (Galgaguta ),

Figyelté k, hogy az ú jé v napján, illetve az é v els 

szakaszában ki hal meg els nek: fé rfi-e vagy n . Ezt
számbavé ve jósolták meg, hogy az é v során melyik
nemb l lesz a több halott, jó vagy rossz lesz-e a mák-
termé s stb. Ha fé rfi halt meg el ször, több fé rfi, ha pe-
dig n  volt az els , több n i halottat vártak {Acsa,
Apatelek, Csabacsüd, Sárisáp, Vé rtesszöil s), Ha az
els  halott n  volt, fé rges lett a mák (ienliví  mak), vagy
nem termett, ha pedig fé rfi, gazdag termé St adott ab-
ban az é vben (Ambrózfaiva, Csanádalberti, Mez be-
ré ny, Nagylak, Nagybánhegyes, Pitvaros, Szarvas). Ál-
talában is iobb termé s lett, ha az eis  halott fé rfi volt,
s rossz, ha n  {Bé ké scsaba), szarvas|n azt is hitté k,
hogy ha Szilveszterr l ú lé vre virradóan halt meg vala-
ki a családból, abban az é ,rben lesz mé g halottja a
csa ládnak,

Mí g az els  halott nyomán a további elhunytakról
szó]ó hiedelem szinte mindenütt ismeretes, a mákter-
mé sre vonatkozó, s ezzel összefüggé sben álló ióslatok
egvé rtelm en csak a dé lkelet-alföldi szlovákok köré -
ben é lnek. Ritkán adódik lehet sé g ana, hogy egy hie-
delemnek ilyen pontosan körülhatárolhassuk a ható-
köré t, Azt is é rdemes számba venni, hogy az ide jelen-
t s ré szben telepeseket kibocsátó Nógrád vagy Pest
megyei szlovák helysé gekben ilyen adatot nem gy j-
töttünk, tehát a hiedelem vagy helyi keletkezé s , vagy
a korábbi hazában már e]halt, s csak itt maradt meg.

köszöntók

A köszönt mondók közül legkorábbi vendé g a ké -
mé nysepr  volt, egyike voJt a legszí vesebben ]átott
fé rfinak. Bé ké scsabán alig ütötte el az óra az é jfelet,
haldan máris elindult a ké mé nysepr , Mindig több
sepí  t Vitt magával, mert minden háznál letörtek be-
l le egy darabkát, amelyet vé d , szerencsehozó tárgy-
ké nt  riztek meg ú j tulajdonosai: kiemelt helyre tet-
té k, pé ldául a fiókos komód teteié n lé v  csé szé k egyi-
ké be, A ké mé nysepr  századunkban falinaptárt is ho-
Zott, Mindezé rt pálinkával é s pé nzzel ajándé kozták
meg,

A hatvanas é vek vé gé n már n i ké mé nysepr k is
voltak.  ket ugyanú gy fogadták, mint a fé rfiakat, mert
a foglalkozás maga jelentett egé sz é vre szerencsé t,
Ráadásul fé rfi ké mé nysepr  ruhában 1öttek, s í gy el-
halványult a nemisé gükb l fakadó esetleges bajforrás
é rzete,

E]eken é s Szarvason lányok is törtek maguknak a
sepr b l, s pé nztárcáiukba tetté k, Örmé nykú ton,
Szarvason a ké mé nysepr k a szilveszteri bálokon is
megjelentek: hónuk a]att ma]acot hoztak, s a vendé g-
sereg é jfé lkor meghú zhatta a malac farkát.

Krupa András
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