
Újesztendő köszöntő a moldvai Kalugorból 
„Hejgetés, urálás a moldvai magyar falvak óév-

búcsúztató köszöntő szokása, nevét a regölésnek refrén-
jével szokták kapcsolatba hozni; urálásnak is nevezik. 
(...) A szöveg a búza élettörténetét mondja el a vetéstől 
kezdve a kész kenyérig. (...) A deklamálás felfokozott, 
hangos kiabálás, szövegfrázisok végén hanglejtése 
emelkedő." Dömötör Tekla-Szendrei Janka: Magyar 
Néprajzi Lexikon 2. Bp. 1979. 521. old.1 

Kalagor, 1985. január 1. 
Urál: Campu 2 János (40-45 éves) 
Látogatóba mentünk Campu János apósáékhoz s az urálót a házhoz érve kérésemre 

mondta el. Három rokon kisérő kopogással, fütyüléssel kísérte az ablak előtti urálást. 

Kérjük szépen az úrgazdát 
Ebben az új esztendőbe 
Meglehet magukat uráljuk édesapám? 
Kis ostorokból nagyotpakkantsanak! 

Hejj!... 

Jó napot! Jó napot 
Kívánunk a házigazdának 
És mára házigazda asszonyának 
És már minden családjának 
Jó testvéreim 
Elindulánk ebbe az új esztendőben szántani 
Tizenkétpár ökörvei 
Tizenkétpár lóval 
Húzánk. e' borozdát kersztülibe 
A másodikot hosszába 
És már azt felszántánk. 
Biztassátok jó legények! 

Hejj!... 

Már elvet ék azt a szép búzát 
A bor'nával elboronálák 
És már hazafelé indulának 
És már a lovakot s ökröket kifogák 
Az istállóba (bédobák.?) 
És már ennyikadának 
Biztassátok jó legények! 

Hejj!... 

1 Bővebben lásd Kallós Zoltán: Hejgetés Moldvában. Néprajzi Közlemények 1958. 1-2. sz. 
40-50. old. (Szerk.) 

2 Campu vagy Cimpu egyaránt használatos. 
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És már négyhónapra s e' négyhétre 
Az úrgazda azt parancsolta a szolgának 
Eredj szolga, a sárga lovat az istállóból ki kell venni 
Mezőfelé kell indulnánk 
És már a szolga 
A nyerget a sárga lónak a hátára tevé 
Mezőfelé indula 
És már odaére 
Messzünnet ződlött 
Közelünnét sáriglott 
Odamene 
Szakaszta három csokrot 
Három k.orcävaß 
Egyet a k.özepibül 
Béveti a zsebibe 
Hazafelé indula 
És már megmutatta az úrgazdának 
Az úrgazda azt parancsolta a vasverőknek 
Sólókat kell csinálni 
Nagyobbakat és küsebbeket 
Már el kell menni azt a szép búzát le kell arattani 
Már a vasverők 
Megcsinálák. 
Sólókat 
Nagyobbakat és küsebbeket 
És már elmenénk arattani 
Aratánk markokba 
Ma rkokból kévékbe 
Kévékből felekbe 
Felekből zsirádákba4 

Biztassátok jó legények! 

Hejj!... 

Lólábával kiverék 
És a farkával kiszelelék 
A filivel a zsákokba merék 
Zsákokból szekerekbe 
Szekerekvei hazafelé vivék 
Béveték a hambárba 
Biztassátok! 

Hejj!... 

Az úrgazdáné 
Kéthónapra 
Azt parancsolta a szolgának 
Eredj szolga 
El kell menni a malomba 

3 korc (cor()=ponyva 
zsiráda (sirä)=asztag 



Érkedzék az újesztendő 
Jőnek. a szép csojtás legények 
A szép urálóval 
El kell menni a malomba 
Azt a törökbúzát-> meg kell őrölni 
És már a szolga 
Elmene 
A malomba 
Mónár a lisztes kalapjával 
Kiálla az útba 
Gyerünk szolga, malom megállott 
És már odaérének 
Felüriték azt a szép búzát 
Megőrlék. 
Hazafelé indulának 
Az úrgazdáné 
Azt parancsolta a szolgánéknak 
Akkora kalácst kell csinálni 
Mint a malomnak a legnagyobb kereke 
És már megcsinálák. 
Megsülék. 
És már kivették 
Kivették az asztalra 
Megülepedett 
Felakasszák az első szegbe 
Letörők 
Felakasszák a másodikba 
Megállott 
Levették a nagy piros asztalra 
És már elvágák. kilincvenkilencbe 
Adának mindenkinek 
És már minden szegénynek 
Jó testvéreim 
Jövő esztendőbe 
Mikor eljövünk 
Kapjuk, csendességbe 
Békességbe 
Krisztus nevibe! 

Közli: Tázlói Gábor 

Késő avarkori bronz-phalera, 
Toponár 

(Hornyák László rajza) 

5 törökbúza=kukorica 
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