
 
 
 

Élet-varázslás Újévkor 
 

 
 
 
A magyar nép körében leggazdagabbnak a téli ünnepkör számított. Különösen 
Karácsonyhoz fűződött sok szokás és hiedelem. Hozzá képest Szilveszter és 
Újév napja kicsit halványabbnak hatott.  
 
December 31-én és január elsején a hagyományőrző családokban, 
közösségekben számos olyan mágikus cselekedetet, varázslást végeztek, 
mellyel a jövőt kívánták befolyásolni. Hitték, hogy az évkezdet időszakának 
eseményei, cselekedetei egész esztendőben ismétlődni fognak, meghatározóak 
lesznek. A hiedelem döntően hatott az emberek magatartására, de még a 
táplálkozására is. Különösen az élet hosszúságát igyekeztek befolyásolni és 
ehhez kapcsolódóan az egészséget.  
A szilveszteri-újévi ételekhez egész Fejér megyében fűződtek bőségvarázslások, 
mágikus eljárások, jóslások. Tudói, betartói, továbbörökítői elsősorban az 
asszonyok voltak. Az év fordulójának ünnepi táplálkozásából, az élet és 
egészség szempontjából érdekes tilalmak és előírások közül, néhányat érdemes 
megemlíteni.  
 
A Móri-völgy, és a Zámolyi-medence egyes községeiben a XX. század elején 
Szilveszter este túrós vagy káposztás rétest fogyasztottak, amire jól csúszott a 
bor. A felbukkanó archaikus hiedelem szerint azért is sütötték, hogy hosszúra 
nyúljon az esztendő, akár a rétes az asztalon nyújtás közben, így aki eszik 
belőle, az sokáig éljen. Bodajkon egyesek úgy vélekedtek, azért kellett rétest 
sütni, hogy kerek legyen az esztendő, mint nyújtás alatt a rétes tésztája.  
 
A múzeumi adattár őrzi egy 60 év körüli gyúrói asszonynak 1951-ben adott 
magyarázatát a szilveszteri vacsora egyes fogásairól. Az étkezést záró rétesről 
mondta: „Szilveszterkor rétest sütünk, hogy hosszúra nyúljon az élet.”  
 
Az óév utolsó napján Székesfehérvár tágabb környékén, a falvakban pogácsával 
halál-jóslást is végeztek. Szilveszter estéjén ahány tagból állt a család, annyi 
pogácsába libatollat tettek, mielőtt a tepsit a sütőbe tolták. Izgalommal figyelték 
az eseményt, mivel úgy hitték, akinek a tolla elég, az a következő évben meghal. 
A szomszédos Mohán és Fehérvárcsurgón, aztán Bodajkon szintén gyakorolták 
a szokást. Mintegy 20 évvel ezelőtt idős adatközlőktől két történetet is 
feljegyeztem, melyekből a szokásba vetett hit komolysága is megmutatkozott.  
 
Fehérvárcsurgón mesélte egy éltes korú asszony: „A tollas pogácsa az 
szilveszterkor volt. Úgy volt, meggyúrtuk a pogácsát, ahány személy volt a 
háznál, annyi pogácsába beledugdoztuk a tollat. Aztán, azt mondták, amelyiké 
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megég, az meghal azon az éven. Egyszer én is megpróbáltam, amikor az én 
uram nem írt már (T. i. 1914-ben a frontról, ahol elesett). Csináltam, aztán annak 
a tolla égett meg. Én aztán azután többet soha nem csináltam.” 
 
A másik történetet az 1914-es születésű Déri Mátyás mesélte Magyaralmáson: 
„Engem Mohán neveltek hat évig, mert az édesanyám meghalt, mikor kilenc 
hónapos voltam. Elég vásott gyerek voltam. Ott szilveszterkor mindenkinek 
sütöttek egy töpörtyűs pogácsát. Akkor mindenkiét megjelölték, (szúrtak) bele 
egy tollat. Amelyiknek a tolla megpörkölődött, az a következő évben 
megbetegedett. Ez 1919-ben volt, még akkor csak öt éves gyerek voltam. 
Mindenkié megpörkölődött ,csak az enyém nem. Kiabáltam, örültem, 
csattogattam, mindenki beteg lesz, csak én nem. Így lett! A nagybátyámnak (t. i. 
akinél gyerekeskedett) volt négy ökre, hat-hét darab szarvasmarhája, meg 
növendékállatai, azokat én etettem. A szomszédok hozták a takarmányt, 
besegítettek. Azok jöttek át itatni is.” A tollaspogácsával jóslás élt egykor a 
Mezőföldön is.  
 
Óesztendő végén – újév elején a régi idők emberei is végiggondolták a múlt 
eredményeit, a jövő teendőit. Ennek kapcsán szóba kerülhetett az emberi életút. 
Rigmust is tudtak erről. Fehérvárcsurgó polgármestere, Bernáth Péter (sz. 1948.) 
édesapjától, az 1907-es születésű, helybeli Bernáth Imrétől hallotta az „Élet 
tízparancsolatot.” 
 
 
„Egy – mennyei kegy,  
Tíz – mézes, cukros íz,  
Húsz – szív a szívhez húz,  
Harminc – minden zugban nagy kincs,  
Negyven – a terv felélhetetlen 
Ötven – beléptem a ködbe,  
Hatvan, hetven – beléptem a menetbe,  
Nyolcvan, kilencven, száz – nem kísér se könny, se gyász.” 
 
 
Hajdan az édesapa növekvő fiának azt is elmagyarázta, hogy az életkor, az 
életút egy-egy állomása mivel járt, mit jelentett a szövegben. Az egyévesnél 
mennyei kegy, hogy megszületett. Tízesztendősen, ebben a korban, a gyerek az 
édességet kívánja. A húszéves kor a szerelem ideje. Harminc körül az ember 
fiatalos lendülettel mindenből pénzt tud csinálni. Negyven táján fölfalja a világot, 
annyira küzd, szerez. Az ötvenbe belépve kicsit visszakapcsol mindenki. 
Hatvanon túl az örök nyughelyre bármikor jöhet a behívó. A nyolcvanat 
elkerülőket pedig már nem siratja senki, ha elmennek, hanem, megállapítják, 
hogy szép kort értek.  
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Az életút ábrázolása – a csecsemőkortól az aggastyáni állapotig – képes 
formában is megtörtént, jól szemléltetve az emelkedő, illetve ereszkedő 
életszakaszt. Kalendáriumok, nyomtatványok formájában népünk ezeket is 
ismerte.  
 
A XIX. század végén terjedt hazánkban egy színes olajnyomat, mely „A férfi élet 
korkülönbségei” cím alatt jelent meg. A vélhetően német eredeti alapján készült 
kép polgári viseletben mutatja be a férfit, emelvényszerűen ábrázolva az életutat. 
Az életkor kerek számaihoz vers is fűződött.  
 
 
 
Tíz év a legszebb kor,  
boldog a gyermek mindenkor. 
 
Húsz évvel kezdődik a szabadság,  
szerelemben az első boldogság. 
 
Harmincas évében boldogan,  
tekint családjára vidáman. 
 
Negyvenes évedben a célpontnál,  
mondhatod, hogy jól munkálkodtál. 
 
Ötvenes korban élvez nyugalmat,  
bírálgatja jövőt és múltat. 
 
Hatvanas évben azt tartja a világ,  
az út látszólag lefelé hág. 
 
Hetvenes évben kell a bot,  
ősz fürtökkel járni a világot. 
 
Nyolcvanas évben ősz a hajzat,  
az élet már csak alkonyat. 
 
Kilencvenes évben elér a gyengeség,  
az élet csupán elégületlenség. 
 
Ha már a száz is elmúlt,  
imája az, legyen boldogult.  
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Az életpálya évének hajlatában – a kezdetre utalva – idilli képen a Paradicsomot 
mutatta be az első emberpárral, Ádámmal és Évával. 
 
 
 
 
 
 
 Gelencsér József 


