
Szlovén szokások karácsonytól vízkeresztig

Az András-naptól hamvazószerdáig tartó téli idõszaknak Mik-

lós-nap, Luca napja, a karácsony, az újév, a vízkereszt

és a húshagyókedd a jeles napjai a magyarországi

szlovéneknél.

December 6-án nem Mikulások járták a házakat, ha-

nem ijesztgetõ alakok (miklauške, norci, bohoctje). Miku-
lásjáráskor idõsebb legények és nõs férfiak öltöztek

rongyos, kifordított bundába-nadrágba, derekukra

hosszú láncot kötöttek, arcukat álarccal fedték el. Ko-

rommal bekent kezükben fûzfavesszõbõl font korbácsot
tartottak. Este keresték fel azokat a házakat, ahol tök-

magköpesztés vagy tollfosztás volt. Láncaikkal zörög-
tek, és a lányokat kergették. A rossz gyerekeket meg-

verték, a jókat dióval és cukorral ajándékozták meg.

Luca napján tilos volt az asszonyoknak varrniuk és fonni-
uk. Ma is csak férfikalappal a fején jöhet a házhoz a nõ

ilyenkor, különben a tyúkok nem tojnának a következõ

évben. Leülniük sem szabad, mert sok kotlós lenne. Ré-

gen a férfiaknak néhány tûzrevaló aprófát kellett hoz-

niuk és kántálással bõséget kívánniuk a következõ évre,

mint a Lucázóknak.

A Lucázók 9-10 éves kisfiúk voltak. Hármasával jár-

tak házról házra a tyúkok és más állatok, valamint az

emberek termékenységéért kántáltak. A konyhába tûzreva-

ló fával vagy szalmacsomóval léptek be, s ott letérdel-

ve mondták el köszöntõjüket: egy miatyánk és üdvöz-

légy kíséretében:

„Kokodák, kokodák, aj vaši kokouši teuko djájec znanséjo,
kak po pouti kaménje. Vaša i*a aj teuko pénes má, keuko
zvejzde geste na nébi, vaše krave aj teuko mlejka dájo, keuko
vodé geste v Rábi, vaš sin aj tášega má kak *rd, ñér pa táše
veuke cecke, kak péñ!”

(Kotkodák, kotkodák, annyi tojást tojjanak a tyúkja-

ik, amennyi kavics van az úton, annyi pénzük legyen,

mint égen a csillag, tehenüknek annyi teje legyen,

mint a Rábában a víz, a fiúknak akkora legyen a mi-

csodája, mint a nyomórúd, a lányuknak akkora legyen

a melle, mint a kemence!”)

Ajándékba tojást és pénzt kaptak. Az így hozott tû-

zifával (Rábatótfaluban) december 24-én (karácsony

böjtjén) perecet sütöttek. Máshol karácsony napján

égették el.

A télközépi ünnepkör alakjai a Luca-alakoskodók is.

December 13. (Luca-nap) elõestéjén a Vas megyei

szlovén otthonokat két-három – fehér lepedõbe bur-

kolt – asszony vagy leány kereste fel. Arcukra fehér ha-

risnyát húztak. Fehér kesztyûs kezükben meszelõt és

meszes fazekat vagy kannát tartottak. Amikor beléptek

a házba, mindenkit be akartak meszelni. A gyerekek-

nek imádkozniuk kellett, különben a Lucák elvitték

volna õket. A riasztó vendégek bort vagy pálinkát kap-

tak, amit szalmaszállal ittak meg.

A titokzatos erõk segítségével ezen a napon a jöven-

dõbeli férjjel kapcsolatban lehet jósolni, s az idõjóslás-
nak is jelentõs napja volt. Az asszonyok hagymakalen-
dáriumot készítettek. Tizenkét hagymalevelet megsóz-

tak, mindegyik egy-egy hónapot jelképezett. Amelyik-

ben elolvadt a só, arra a hónapra a következõ évben

sok esõt jósoltak. Ezen a napon kezdték el készíteni a

férfiak a lucaszéket is, amit karácsony böjtjéig fejeztek

be. Ha szenteste az éjféli misén fölálltak rá, úrfelmu-

tatáskor látták, hogy a faluban ki a boszorkány. Az az

asszony, aki visszafele néz.

A Luca név nem volt kedvelt ezen a vidéken. Ezzel a

névvel csúfolták az asszonyokat (stára Licija – vén Luca!).

A szlovének a betlehemezést a magyaroktól tanulták el.

Felsõszölnökön mondandójukat és a Mennybõl az an-
gyal címû éneket le is fordították szlovénre. Apátist-

vánfalván – az erdélyi magyarokhoz hasonlóan – álar-
cot is hordtak.

Az újévköszöntõk újév napján kora reggel verses üdvöz-
leteket mondanak, korbácsolnak, és vízzel hintenek. Felsõszöl-

nökön a kisfiúk és férfiak hideg vízbe mártott fenyõág-

gal hintik meg, a többi faluban pedig fonott kor-

báccsal „verik meg” a lányokat és az asszonyokat. A

köszöntõvel jó egészséget és bõséget kívánnak az új

esztendõben:

„Zdravi bojte, friški bojte, v eton nouvon leti! Dosta krüja,
dosta vina, fse za volé! Düšno zveliñanje pa najveñ!”

(Egészségesek, frissek legyenek ez új esztendõben!

Sok kenyeret, bort, mindent bõségben! Leginkább pe-

dig lelki üdvösséget!)

Vízkereszt (január 6.) napján vizet visznek a temp-
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lomba szentelésre. Adott esetben ezzel hintik meg

otthon az elhunytat. Adománygyûjtés céljából ekkor

„háromkirályok” jártak házról házra. A kántálók vízkereszt

napján is házról-házra jártak. Hétköznapi ruhájukra

piros, fehér és zöld krepp-papírból készült köntöst öl-

töttek, amelyeket madzaggal átkötöttek. Fejükre papír-
korona került, melyet Nap, Hold és csillagok – néha

papírszalagok is – díszítettek. Kezükben botra tûzött csil-
lagot vittek. Amikor megérkeztek, kívül az ajtó elõtt el-

énekeltek egy – a XVI. században már ismert – szlovén

dalt a háromkirályokról, mely az imakönyvekben a mai

napig fennmaradt:

O sveti trej krali, Ó, szent három királyok,
kak blaj*en vaš den, mily áldott a napotok,
da sina Marija hogy Mária fiát
rodila nam vsejm. megszülte nekünk.

O sreñna je zvejzda, Ó, szerencsés a csillag,
ka svejtila vam, mely világított nekünk,
gda Jezuš krau mladi, mikor a fiatal Jézus királyt
je z néba poslan. leküldte nékünk az ég.

Le pojdite k njemi, Csak mennyetek hozzá,
v lücki rosag, az idegen országba,
k Stvoriteli svejta, a világ Teremtõjéhez,
ki vam je tak drag. aki nektek oly drága!
I vsaki po sebi, És mindegyik külön,
prinese za dar, hozott ajándékot,
ka Baugi aldüje, hogy Istennek ajánlja,
ne štima za kvar. s nem sajnálja.

Ta modrost zna dobro, A bölcsek jól tudják,
nevidjeni zrok, láthatatlan okát,
ar pismo tau ka*e, az írás mutatja,
da rodjen je Baug. megszületett az Isten.

I zvejzda njim ka*e, A csillag mutatja,
na sunñeni shod, a napnyugatot,
vse ñüdo ponaša, hirdeti a csodát,
ka pravi je Baug. az igaz Istent.

O sveti trej krali, Ó, szent három királyok,
mi prosimo vas, kérünk benneteket,
ki dáre ste dali, kik ajándékot adtatok,
darüjte vi nas. adjatok nekünk is,
Naj mladomi krali, Hogy az új királynak,
ki prišo na svejt, ki a világra jött,
vsi spejvamo valo, zengjünk mind hálát,
do vekveñni lejt. örökkön örökké!

Az ének után bementek a házba, ahol ajándékot

(pénzt) kértek és kaptak. A háromkirály-járás diákszokás-

ként keletkezett a XVI. században, és a nép hamarosan

átvette úgy a szlovén, mint a magyar etnikai területen.

A betlehemesek és a háromkirály-járás résztvevõi eredeti-

leg idõsebb férfiak voltak, az újévet pedig fiatal legé-

nyek köszöntötték. A kántálás szokását az elsõ világ-

háború után a gyerekek vették át. Kisfiúk kezdtek kán-

tálni, a háromkirály-járást kislányok csak Szakonyfalu-

ban végezték. A házról házra járó Lucázás szereplõi

mindig gyerekek voltak.

M. Kozár Mária
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A morfúi Szûzanya

A legjobb asszony a faluban

az Aranyderekú Szûzanya.

Takaros kis házban lakik,

ha mégy, odabent vár mindig,

hogy kitárd elõtte szívedet,

elmondd neki búd, örömed,

s a szobácskából a kandeláber

bólint rá fejével, hogy „igen”.

Csupán egy dolog bántotta mindig,

hogy nem tud neked egy kávét fõzni.

S a forró augusztusi éjszakákon,

mikor levél sem mozdul az ágon,

székével kijön õ is az utcára

hallgatja, amint pletykálkodnak a többiek

s titkon nevet is egyet-egyet.

Mígnem aztán a „késõre jár, térjünk nyugovóra már”

hallatán a Szûzanya is föláll,

fogja a székét és besétál.

Pávai Patak Márta fordítása


