
Boldog új esztendőt! 
 
 

Az újévi köszöntések, jókívánságok, üdvözletek egy régi hiedelemre 
vezethetők vissza. Mégpedig arra, hogy őseink úgy hitték, lehet a kimondott 
szónak, leírt gondolatnak ereje. Ha szerencsét, bőséget, boldogságot 
kívánnak embertársaiknak, akkor az várhatóan meg fog valósulni. Különösen 
a kezdő, adott esetben az évkezdő időnek befolyásolását tartották fontosnak. 
Hitték, hogy ha a kezdet sikeres, akkor az egész esztendő úgy fog alakulni. 
 
A karácsonyi és az újévi köszöntők, jókívánságok között az összefüggés 
könnyen felfedezhető. Az évkezdet ugyanis a korábbi századokban hol 
karácsonyra, hol január elsejére esett, sőt volt, amikor Vízkereszthez, január 
6-ához kötötték. Az ókori rómaiaknál Julius Caesar naptárreformja óta január 
1-én kezdődött az esztendő. A korai kereszténység viszont január 6-át 
tekintette évkezdőnek. 
 
A középkor keresztény emberei általában december 25-ével kezdték az új 
évet. Így volt ez hazánkban is. A reformáció után, a XVI. században aztán 
egyre jobban terjedt a január 1-i esztendőkezdés. Bár maga Luther Márton 
inkább a karácsonyi kezdő időponthoz ragaszkodott.  
XIII. Gergely pápa 1582-es naptárreformja széleskörűbbé tette a január elsejei 
évkezdetet. XII. Ince pápa 1691-ben megpróbált véget vetni a 
bizonytalanságnak: január elsejét állapította meg az új esztendő indulási 
napjának. Azonban még más évkezdetek is tartották magukat, így a 
karácsonyi. Mindezért számították a népszokások, hiedelmek kapcsán 
karácsonyt az új évhez. Különösen az egyszerű emberek körében, míg az 
elmúlt két évszázadban is a karácsonyi időszak át volt szőve évkezdő 
cselekményekkel, rítusokkal, gondolatokkal.  
 
A karácsonyi és újévi üdvözlő lapok küldésének szokása viszont a kiváltságos, 
illetve az igen módos rétegek körében jelent meg. Érdekes, hogy előbb az év 
végén, az új év alkalmából ajándékoztak egymásnak a gazdagabbak kézi 
festésű, vagy fa-, illetve rézmetszetes lapokat, melyek ünnepi jókívánságokat 
tartalmaztak. Erre Nyugat-Európából a XV-XVIII. századból jócskán akadnak 
példák, míg a karácsonyi üdvözlőlapok a német polgárság révén csak a XVIII-
XIX. század fordulóján kezdték felváltani az újévieket. Angliában a XIX. 
század közepén, az Egyesült Államokban mintegy két évtizeddel később 
jelentek meg a karácsonyra készített üdvözlőlapok. 
 
Magyarországon előbb német nyelvű, majd a XIX. század második felétől 
magyar szövegezésű nyomtatványok jelentek meg karácsonyra, bizonyítva az 
új szokáshoz történő gyors csatlakozást. A rézmetszetes, majd litografált lapok 
egyre szebbek és népszerűbbek lettek, ám a XX. század közepére az 
olcsóbban előállítható képes levelezőlapok kiszorították őket. 
 
A XIX. század közepétől a második világháborút követő időszakig az emberek 
elsősorban a karácsonyi üdvözleteket küldték egymásnak. Kisebb mértékben, 
de létezett az újévi nyomtatott üdvözlés is. A szocializmus időszakában ezzel 
kapcsolatban egy sajátos jelenséget lehetett megfigyelni. Amíg a 
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magánszférában, a rokonságon, a családon belül, a barátok közt a karácsonyi 
képes levelezőlapok küldése volt általános, addig az állami szervek vezetői, a 
hivatalos személyek újévre időzítették a jókívánságok postai küldését, 
levelesládába dobását. Karácsonyt vallásos tartalma miatt szorították háttérbe 
a pártállami, tanácsi, gazdasági vezetők, de még egyes szolgáltatók is. A 
rokonok, ismerősök pedig sokszor akkor küldtek újévi képeslapot a másiknak, 
ha karácsonykor megfeledkeztek róla. 
 
A közelmúltban kezembe került két, színes litográfiával készült, szépen 
megrajzolt újévi üdvözlőlap. Mindegyiken látható hölgy, angyal és pezsgő – 
tagadhatatlanul a szilveszterre, az újévre utaló helyzetben. A hölgy viselete és 
az üdvözlőlapok ún. hosszú címzése arra utal, hogy a nyomtatott kőrajzot a 
XIX. század végén, esetleg a XX. század első éveiben készítették. 
 
A csinos úrhölgy vonzóbbá tette az üdvözlőlapot, a férfiak vásárlói kedvét 
növelte. A pezsgő pedig abban az időben úri körökben a legünnepibb 
pillanatok bódító italául szolgált. Természetesen már akkor is a száraz francia 
pezsgő bírt a legnagyobb ázsióval, így a képen is egy, a franciaországi 
Reimsben gyártott, extra száraz fajta látható. Akkortájt a világpiacon a 
leghíresebb pezsgőgyártó cég a Mumm, a Röderer és a Veuve Cliquot voltak. 
Nálunk a Törley, a Littke, a Huberth, a Palugyay, az Andrényi, a Francois és a 
tatai Esterházy cégek emelkedtek nagy hírnévre. Némelyik márkanév ma is 
ismert, mikor a pezsgő már általánosan elterjedt és tipikus szilveszteri ital. 
 
Az angyalok, az angyalkák a városi és a népi hiedelmek közt egyaránt helyet 
kaptak. A városlakók körében, az úri házakban száz éve karácsonyfadíszként 
fölkerültek a fára. A népi hitvilágban viszonylag kevés, a hivatalos egyházi 
tanítástól eltérő képzet fűződött hozzájuk. Főleg a tilalmak, előírások 
kapcsolatosak velük. De Fehérvár környékén az édesanyák esténként azzal 
fektették le kisgyereküket, hogy aludjon, álmodjon szépeket a kisangyalkákkal. 
Ezeken túl a magyar nyelvterület egyes vidékein hitték, hogy karácsony éjjelén 
az angyalok meglátogatják a családokat.  
 
Az utóbbi évszázad újévi üdvözlő- és képeslapjait áttekintve majd mindegyiken 
ugyanazok a motívumok tűnnek fel: havas téli táj, örökzöld fenyő, éjfélt mutató 
óra, január elsején álló naptár, szerencsepatkó, négylevelű lóhere, 
kéményseprő, újévi malac, vagy kövér disznó. Az utóbbi néhányat ma is 
szerencsét hozónak tartják. 
 
A népi hiedelem szerint a talált patkó szerencsét hoz. De ezt nem a szamár, 
az ökör, vagy a bivaly patkójával kapcsolatban tartották, nem is a csizma 
patkójára, hanem a lópatkóra. Az ilyen megtalált vasdarabot  régebben 
megyeszékhelyünkön és környékén a küszöbre, az ajtóra, vagy a bejárat 
közelében a falra szegezték. Úgy tartották, nem csak szerencsét hoz, hanem 
védi is a házat. Valami hasonlóban egyesek még ma is hisznek, vagy enélkül 
követik a régi szokást. 
Fehérváron, a Széchenyi utca egyik családi házának falán, a bejárat mellett 
jelenleg is látható egy patkó. A közelmúltban elhunyt sárosdi Sallai László, a 
híres kovács, aki tojást is tudott patkolni, majd 30 éve néhányunknak rézpatkót 
készített ajándékul, mert az szerencsét hoz. 
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A lóhere, azaz vöröshere, a csapadékot kedvelő takarmánynövény, csak a 
XIX-XX. században terjedt el Magyarországon. Az, hogy a négylevelű lóhere 
szerencsét hoz, viszonylag későn, városi hatásra vált általános hiedelemmé. 
 
A kéményseprő, a kémények tisztításával, karbantartásával foglalkozó iparos 
vagy alkalmazott, kinek elődei már a középkorban tevékenykedtek. Feketébe 
öltözött, kormos, szerszámos alakjához számos hiedelem fűződött. Széles 
körben, minden időben szerencsét hozónak tartották. A legutóbbi időkig, 
különösen újév napján, vagy annak környékén várták megyénk 
hagyományosan gondolkodó asszonyai. Jókívánságaiért, falinaptárjáért 
pénzbeli adománnyal jutalmazták. 
 
A sivító malac, vagy röfögő disznó az újévi ételekhez fűződő mágikus, 
analógiás, bőségvarázsló hiedelmekkel függ össze. Régen széles körben azt 
tartották, s egyesek ma is úgy gondolják, hogy újévkor malachúst, disznóhúst 
kell enni, mert ez az állat betúrja a házba a szerencsét. A fehérvári családok 
száz évvel ezelőtt is – hacsak tehették – Szilveszter éjjelére, vagy újévre 
malacot sütöttek. Ha maguk nem neveltek, vásáron, piacon vették meg, 
hentessel megpucoltatták, valamelyik jónevű pékmesternél megsüttették. 
Szájában krumplival vagy almával tálalták fel. Az ínycsiklandó illatú malachúst 
dinsztelt káposztával fogyasztották, rá jófajta öreghegyi bort ittak.  
 
Jó száz évvel ezelőtt a városi és népi eredetű hiedelmek vegyesen hatottak 
elődeink életében. Közülük néhány napjainkban is tovább él.  
 
 
         Gelencsér József 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újévi üdvözlőlapok az előző századfordulóról 


