
Sorspróbák december végén

Egyes magyar vidékeken igen népszerú volt - s néhol
még ma is él - az esztendő végl mókastészta-jóslós. Ezek
legegyszerűbb változatábó] aZí lehetett kioIvasni, hogy a
legényke (vagy leányka) által szeretett személy az e]-
kóvetkezendő évben viszonozni fogja-e ezt az érzést. A
metélt uto]Sónak tányérban maradt csíkján megszámol,
ták a mákőrlemény szemcséit, Amennyiben ez páros volt,
azt ielentette, hogy az abból a tányérból tésztát fogyasz-
tó is párra lel a kiszemelt személyben, Amennyiben a
mákpöttyöcskék száma azonban párat]an maradt, a 

'ó-soltató rossz udvarlóra (nem a megfelelő imádottra)
Számít, mert akire gondo]t, aligha lesz a párja. Nem cso-
da, hogy egy ilyen fontos kérdésben - a tészta mindkét
oldalát megforgatva - egymást gondosan ellenórizve
vidámkodták át a liatalok az utolsó falatokat,

*

Másutt a karácsonyi vagy szilveszteri mákos metélt leguto|-
só darabkáján megtapadt mákőrleménlt azért o]vassák
meg gondosan, mert abból derül ki számukra, hogy hány
kedvese lesz élete végéig az adott tényérból falatozónak,
(Villára szúrni, és többször végigtuszkolni a tálka alján a pó-
rul iárt tésztadarabot, szabál}talan cselekedetnek számít!)

*

szjlveszter napján régente na€y divatia volí a jósq1mbó?
naft is, lsmertebb vál[aia szerint minden megfőzendő
gombócba tett cédulára ráírták a jelen levők egyikének
(barátoknak, barátnőknek) a nevét, majd feltették főzni a
téSztagömböket, lzgatottan lesték, hogy melyik gombóc
jön löl legelőször a 1obogó víz felszínére. A hagyomány
szerint ugyanis az fog a leghamarabb házasságot kötni,
akinek a nevét a legfürgébb gombóc tartalmazza,

*

A Dunántú]on a pardőOtai papí(silla4 i. a iövendóbeli ne
Venek kilürkéSlésére szolgal[, 1Liabban úgy hir ik, ho€y
fiúk is próbát tesznek vele,) A szabályos hatágú csillag
csak akkor volt érvényes, ha karácsonykor vágták ki a
papírból. A csillag valamennyi ágára egy megfelelőnek
íté]t keresztnevet ke]lett írni, S párna a]att őrizni éjfélig,
pontban akkor, a sötétben - ráadásu], csukott szemmel
behajlították aZ egyik ágát, Reggel aztán leolvasható volt
a reménybeli hitves neve,

*

A gombócjós]ós egyedüI is kipróbálható volt, Ehhez mind-
öSSZe tizenkét gombóc és ugyanannyi cédula kellett, A lá-
nyoknak tizene€y tiú-, a fiúknak tizenegy leánynevet kelIett
ráírniuk, A tizenkettedik cédu]a üíesen maradt, Ezek lettek
gombócbélként elhelyezve, s lorró vízbe vetve, Ha az írat-
lan papírt reitő tüsténkedett elsőként a víz tetejére, akkor
ezt úgy értelmezték, hogy az elkóvetkező évben senkj sem
fogja viszonozni az jllető szerelmét, Akkor viszont, ha egy
nevet takart a gombóc, biztosra Vették, hogy olyan nevű
szerelmest tartogat számukra aZ új esztendő,

*

A francia szalonokban a századelőn még egyszerűbb szere-
lemióslús járta. AZ óéVbúcsúztató bálra meghívott minden
fiatal három egyforma küllemű kártyácskát kapott. Egyikre
sa'át keresztnevét, a másikra egy szívéhez közel álló sze-
mély utónevét, a harmadikra pedig egy elviselhetetlennek
ítélt keresztnevet ke]lett írnia, Végül külön ládikákba kel,
lett a fiú- és leányneveket bedobni, Pontban éjfélkor aztán
kezdetét Vette a sorspróba, Mindenki aZ ellenkező nemű
nevekből húzhatott egyet, (Előbb a kisasszonyok, maid az
úrfiak.) A kihúzott nevet - harsány kacarászás közepette -
fel kellett o]vasniuk. (Nevetésre a kiállhatatlan neveket -
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péidául a Habakukot vagy Leokádiát - húZók adtak okot,)
Akinek olyan nevet sikerült megkaparintani, amelynek volt
viselőle a bálozók között, aZ köteles volt hajnalig kihú_
Zottiával ropni a táncot, (Több azonos nevű esetén mindig
a húzó választhatott,) Mélyen hittek abban, hogy valóban
teliesül a jóslat, az lesz életre szóló társuk, akit a kártya
ielzett, Ha csinos volt táncosuk, talán titkon remélték is,
hogy már be is teljesült.

*

Nálunk Luca-napkor kezdődött hasonló - bár: egyszemé-
lyes - sorsolás, Tizenhárom cédula közül egyet üresen
hag],tak, tizenkettőre pedig lérfi keresztnevet írtak, Egy-
formára haito€atták, majd a karácsonyig hátra]évő esté-
ken egyet-egyet olvasatlanul tűZbe Vetettek, Karácsony-
este aztán egy óvatlan pilJanatban kibontották és
eiolvasták jövendőbelijük keresztnevét, A vak cédula itt
azt jeientette, hogy nem megy soha férihez, aki éppen
ezt nem hajította ke]lő időben a lángok közé.

*

Angliában a kalácsonyi pluw.pudinqba készítésekor ki-
sebb-nagyobb pénzérméket rejtettek, Aki evés közben a
legnagyobb cím]etre taIált, igen boldog lehetett, hiszen
a hagyomány szerint ő lesz maidan a jelenlévők kózü],
aki a leggazdagabb, legelőkelőbb házasságot köti, A fo-
gyó értékű érmék arányában egyre kevésbé gazdag há_
zasság volt remélhető, Akinek üres puding iutott, aZ bi-
zony egyrészt aggódni kezdett (nem nyelte-e le az érmét
véletlenül), másrészt feIködlött e]őtte majdani ag€le-
gény- Vagy egyedül élő öregasszonyi sorsa, Mindeneset-
re többen azonnal vidáman hátba vágták, ielezve, hogy
mindez csak |áték, S nem kell túlzottan komolyan venni.

*

Szatmárban és Zemplénben még a XX. század derekán is
szokás volt a lányos házaknál az év utolsó éiie]én -
természetesen sötétben - karókat szám\ltatni az udvaron
vagy a kamrában a süldő lányokkal, A kilencediknek szá-
molt karóra kj-ki rákötött egy kendőt, Regge] a megielölt
karóról ]ehetett meglátni, hogy milyen férjre tesznek
majd Szert, Vastagra, vékonyra (aZaZ: köVérre Vagy so-
Ványra), görbéíe Vagy egyeneSre, öregre, fiatalra, göcsör-
töSre (azaz: betegesre), hosszúra vagy alacsonyra,
szálkásra |azaz: durvára) vagy finomra,

*

Nagy népszerűsége volt egykor a szi]veszteri ólamőntésnek
is, Egy kis ólomdarabkát merőkaná]ban a láng íölött felol-
Vasztottak, s hideg vizes lábasba löttyintették, Megderme-
dése után az öntvény kézről kézre járt. AZ öntéSt végző iö-
vendőbe]i házastársának foglalkozására következtettek be-
lőle, A társaság minél több tagja vé]te ugyanazt kioJvasni
a kialaku]t formázmányból (p1,1 puska-vadász, ágyúgolyó-
tüzér, ló-fuvarozó vagy huszár Stb,), annál biztosabbak le,
hettek aZ adott foglalkozás igazában,

*

Bulgáriában ma is szokás szilveszterkor lencsá vetni apró cse-
repekbe, amelyeket aztán a szoba melegén tartanak, Min-
den cserépre ráíriák valakinek a monogramiát. (Azokét,
akiknek láttán hevesebben dobog az ifjú ültető SZíve,) Pont-
ban délben kell elültetni a lencseszemeket. Locsolni egy-
formán és egy időben Szabad, (Kivételezés kizárvaI)A len-
csék később bizonyságot tesznek, Amelyik néven jegyzett
cserépből búilk ki lege]őbb a hajtás, annál a legénynél vagy
leánynál van legtóbb esélye ézelmei viszonzására a jósol-
tatónak.


