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Jelen dolgozatomban az idő rövidsége miatt 
- későn értesültem a konferenciáról - nem végez-
tem összehasonlító vizsgálatot témám tárgyalása-
kor, noha szentül meg vagyok győződve róla, hogy 
e téren is megállapíthatnánk szinte minden tárgya-
lásra kerülő szokásnak a meglétét, kisebb-nagyobb 
módosulását, változatát a szomszédoknál, sőt nem-
zetközi gyökerüket is kideríthetnénk. 

Tudott dolog, hogy a népi műveltség vidé-
keinken az egyes népeknél azonos történelmi, tár-
sadalmi viszonyok között alakult. Az együttélés, 
az érintkezés falun belül ház-kert viszonylatban, 
vagy falu-falu szomszédságában, a sorsközösség 
nem múlhatott el és múlik el nyomtalanul sem a 
kultúrában, sem a nyelvben. A kölcsönhatás gaz-
dagította az átvevők kultúráját, így a népi mű-
veltség bizonyos építőelemei nemcsak egy nép 
birtoka, hanem több népé, népcsoporté. Az össze-
hasonlító vizsgálatok éppen azért fontosak, mert 
kimutatják kultúráink összefonódásának letagadha-
tatlan és bizonyított tényét. E vizsgálatok nyomán 
egyre világosabban látjuk, hogy pl. vidékeinken 
a magyar népi műveltség milyen sok szállal kap-
csolódik a szomszédos vagy velük egy közösség-
ben élő szerbek, horvátok, románok, ruszinok, 
szlovákok, szlovénok, németek kultúrájához. 

x x x 
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298 PENAVIN OLGA 1 

Doroszlón azt tartják, hogy három igazi pa-
rasztünnep van: a disznóölés, a masinázás (cséplés) 
és a szüret. Mi nem ezekkel szándékozunk foglalkoz-
ni, hanem a téli hónapok mindenkit egyaránt érintő 
és érdeklő évvégi jeles napjaival, a hozzájuk fű-
ződő népi szokásokkal. Ez a két jeles nap szilvesz-
ter és újév napja. 

E két nap folyamán vidékeinken számtalan 
szerencsét-, termést-, időjárást-, egészséget biz-
tosító illetve tudakoló cselekményt gyakorolnak. 
E cselekményeknek általában két céljuk volt: 1) 
szerencsehozóvá tenni az eljövendő évet; 2) megtud-
ni a jövendő sorsot jóslásokkal. Közben természe-
tesen a gonoszűzést sem szabad elhanyagolni. Za-
jongás, harangozás, kántálás, köszöntők mondása 
segít a gonoszt elűzni. Szükség is van rájuk, mert 
minden évnegyedet kezdő nap gonoszjáró nap. E szo-
kások egyfajta világképről tanúskodnak, nemcsak 
néprajzi szempontból értékesek, sokkal többről 
vallanak. 

x x x 
Első topolyai adatszolgáltatók P. Luca néni 

szívesen emlékezik a régi szilveszterekre. A to-
polyai szállásokon nőtt fel, olyan családban, a-
hol megtartották, de másokkal is megtartatták a 
szokásokat. Arra a kérdésre, hogyan is telt el -
szilveszter napja régen, mit tettek, miért tették, 
elmondta, hogy mint minden áldott nap, ezen a na-
pon is korán keltek. Reggel kihúzták a kútból a 
karácsonykor bedobott piros almát, kíváncsian vizs-
gálgatták, egészséges-e vagy már megromlott. A 
következő év időjárására lehetett kikövetkeztet-
ni az alma milyenségéből. Egyébként is ez a nap 
a jóslások, a varázscselekmények napja. Minden 
jelnek, még a legkisebbnek is megvan a jelentése, 
mindenből lehet következtetni a beköszöntő évre. 

Topolyán dologtiltó nap volt szilveszter, 
délig minden könnyű házi munkát el kellett végez-
ni. Meg kellett pl. főzni újév napjára is, mert 
akkor tilos volt tüzet gyújtani. Mosni, varrni, 
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SZILVESZTERI ÉS ÚJÉVI NÉPSZOKÁSOK... 299 
meszelni sem volt szabad szilveszterkor, a sze-
metet is csak kifelé söpörve lehetett eltávolí-
tani a házból, mert kisöpörték volna a jövő évi 
szerencsét. A karácsonyi szalmát az állatok alá 
tették, a karácsonyi gabonát, a szénát, a luca-
búzát is megetették az állatokkal. A kölcsönkért 
dolgokat is vissza illett adni tulajdonosának, az 
adósságot is rendezték, a haragosokkal is kibékül-
tek, hogy minden kellemetlent, rosszat maguk után 
hagyjanak, tisztán lépjenek az új esztendőbe. 
Ebédre bablevest és mákosgubát készítettek, hogy 
annyi pénzük legyen, mint ahány mákszemet lenyel-
nek. Estére elkészítették a szokásos nyújtott ré-
test. Délután ellátták az állatokat, pihentek, 
készültek a kései lefekvésre. Ilyenkor még nem 
járt vendég, csak a kéményseprőt fogadták szí-
vesen. Egész délután figyeltek minden reccsenés-
re, mert halált jelent a reccsenés. Vigyáztak 
arra is, hogy semmit el ne törjenek. Az idősebbek 
a tapasztaltabbak a szilveszteri időjárásból, az 
állatok viselkedéséből próbáltak következtetni 
az új év időjárására, hisz a jövő évi termés ér-
dekelte őket. 

Eljött végre óesztendő utolsó estéje, vele 
együtt a rokonok vendégserege is. Fogyasztották 
a finom nyújtott rétest, diót törtek, izgatottan 
lesték, hibás-e a feltört dió, egészséget, beteg-
séget hoz-e az új esztendő. Énekeltek, citeráz-
tak, adomáztak, kártyáztak. 

A legények, lányok pedig a jövőt firtatták. 
Almát hámoztak a lányok, úgy hogy egyben marad-
jon a héja. Ezután hátuk mögé vetették az alma-
héjat. Amilyen betű alakját vette fel, olyan betű 
vei kezdődik majd a vőlegényjelölt neve. Ólmot 
is öntöttek. A vízbe öntött ólom alakjából kö-
vetkeztettek a jövendőbelire. 

De sokkal komolyabb lépésre is hajlandók 
voltak a lányok, ha valaki tetszett nekik. Hogy 
magukhoz kössék udvarlójukat, loptak a legény 
házának sarkából egy darabot szilveszter éjjelén. 
Ha pedig összevesztek, a legény megfaragta a lány 
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300 PENAVIN OLGA 1 
ablakának a sarkát, hogy ne mehessen férjhez az 
új esztendőben. Közben nagy harangzúgás , ostorpat-
togtatás közben érkezett meg az éjfél. A zaj azért 
szükségeltetik, hogy az ördög elkotródjon. A lá-
nyok egyszer csak fogják magukat, elmennek a K.ri-
vajához, vagy az ártézi kúthoz, hogy újévi szeren-
csét hozó vizet igyanak, s hozzanak az állatoknak 
is. 

Az otthon maradottak lámpaoltás után a jövő 
évi termést biztosítandó lencsét, kölest szórtak 
szét. Éjfélkor az állatok is megszólaltak, dicsér-
ték vagy ócsárolták a gazdát, a gazda kiment őket 
meghallgatni. 

Kint az utcán hangos, vidám élet folyt. A 
legények bezörgettek a lányos házakba, köszöntöt-
ték az újévet. Luca néni vallomását később a 
Borús Rózsa értékes könyvében található adatok 
is igazolták. 

Topolyán a gyümölcsfákat is megverik újév 
napján, hogy jobban teremjenek. Doroszlón is ezt 
teszik. De van olyan hely is, ahol felköszöntik 
a fákat, s a fa bő terméssel hálálja meg, hogy 
nem feledkeztek meg róla. 

Kupuszinán is izgatta a lányokat a jövő, 
illetve a jövendőbeli. Érdekelte őket is, főkötő 
alá kerülnek-e vagy sem, azaz pártában maradnak-e. 
Ezt megtudandó annyi tűzre való vágott fát nya-
lábol fel a kíváncsi lány, hogy bevigye a házba, 
amennyit csak át bírt nyalábolni. Ha páros szá-
mú fadarabot kapott fel, akkor biztosan férjhez 
megy, de a szilveszter éji álom is jelentős volt. 

Gomboson Luca és újév között gombocót főz-
tek a lányok. A vízben elsőnek feljövő gombóc 
árulta el a jövendőbeli nevét. A halál titkát is 
ssrették volna kifürkészni a gombosiak. Erre 
szolgált az újévi pogácsa sütése. A pogácsákba 
a család tagjainak nevét tartalmazó cédulát tet-
tek, majd libatollat szúrtak a pogácsába, betették 
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SZILVESZTERI ÉS ÚJÉVI NÉPSZOKÁSOK... 301 
sülni a kemencébe. Ha valamelyik pogácsán meg-
égett a toll, akkor a pogácsában levő papíron 
szereplő nevű személyre halál várt a következő 
esztendőben. Szilveszterkor minden házban végző 
rétest sütöttek. Újévre pogácsa készült, hogy 
sok pénz legyen a házban, és hamar elguruljon 
az esztendő, ne legyen senki beteg a házban. 
Mivel a szerencsét a disznó túrja a házba, azt 
kell sütni, főzni. A bab meg a mák is szereicsét, 
sok pénzt hoz a háziaknak, rotyog is a bableves 
csülökkel a fazékban, ezért készül sok helyen 
mákoscsík, mákos tészta. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy Doroszlón az 
újévi tombolán nyert malacot meghagyják "szö-
röncsegöbének". 

A bánáti Székelykevén, Vojlovicán is meg-
főzött mindenki szilveszter délelőttjén lehetőleg 
két napra, mert újév napja dologtiltó napnak számí-
tott. Annyira tartották ezt régen, hogy még a lo-
vakat sem oldották el újévkor a jászoltól, az 
asszonyok nem mehettek a szomszédba, nehogy el-
vigyék a szerencsét a házból. Még a tűzgyújtás 
is tilos volt. A szilveszteri ebéd ott is bable-
ves és mákostészta volt a szerencsét biztosítandó. 
Este a bőséges vacsorán kocsonyát is felszolgál-
tak, de a tökös rétes sem maradhatott el, hogy 
úgy nyúljon az év, mint a rétes. Vojlovicán azt 
vélik, ha a gazda éjfélkor meghallgatja a megszó-
laló állatokat, megtudja, panaszkodnak-e rá az 
állatai vagy dicsérik. 

A lányok itt is sokféle praktikához folya-
modtak, hogy megtudják jövendőjüket. Az ólómöntés 
mellett pl. a galuskázás volt szilveszter esti 
cselekedet, mégpedig titkos cselekedet, t.i. 
egyetlen legény sem lehetett jelen, de még tudnia 
sem volt szabad róla, hol, melyik háznál főzik 
a lányok a galuskát. 

A lányok titokban gyűltek össze egy háznál. 
Kukoricalisztből készítettek galuskát. Miután ki-
főzték, sorban lerakták a galuskákat a konyha 
földjére. Ekkor behívták az egész nap éheztetett 
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302 PENAVIN OLGA 1 
kutyát. Az éhes lévén, felkapott egyet. Akiét 
kapta fel, az megy majd férjhez. Egyesek befo-
lyásolni akarva a kutyát bekenték zsírral a 
gombócukat, hogy azt kapja fel elsőnek. Mege-
sett, hogy a kutya csak megszagolta a gombóco-
kat, a zsírost is és elsomfordált. Szidták is 
szegényt a lányok! Ilyenkor másik kutyát hívtak 
be, hátha az másképpen viselkedik. 

Papucsot is rúgtak a jövendőre kíváncsi 
lányok. Felhúzták a papucsot, hátra fordultak, 
s a fejükön keresztül elrúgták a papucsot. Ha a 
papucs sarka az ajtó fele állt, akkor nem jót 
jelentett, de ha a papucs feje esett az ajtó 
felé, akkor volt öröm. "No, emejjünk tánygyért!" 
- mondták a játékra kész lányok. Leborítottak 
három tányért az asztalra, a sorsára kíváncsi 
lány kiment, a többiek egy tányér alá gyöngyöt, 
a másik alá pántlikát, a harmadik alá meg fej-
kendőt, "ruvát" rejtettek. Behívták a lányt."No, 
emejj egyet" - mondták neki. Ha gyöngyöt emelt, 
akkor még pártában marad, ha pántlikát, akkor 
talán menyecske lesz, de ha ruvát emelt, bizto-
san férjhez megy. 

Mentek még a lányok disznóröfögést is hall-
gatni. Titokban, lopva indultak neki a falunak 
két fedővel a kezükben. Minden házba beléptek, 
összeverték a fedőket, hogy megijesszék a disz-
nókat. A kutyák is ugattak, nem egyszer meg is 
zavarták az alkalmatlankodókat. Ilyenkor sza-
ladt mindenki, amerre látott. Ha valaki kijött 
a házból a zajra, szintén elszaladtak, mert tit-
kos cselekedet lévén, senki idegennek sem volt 
szabad jelen lennie. Minden házban más lánynak 
verték össze a fedőket. Némelyik házban a disz-
nók meg sem röffentek, tehát nem reménykedhetett 
az illető a közeli férjhezmenésben. 

Az sem mindegy, kihez; szegényhez, gazdag-
hoz megy-e az ember lánya. Ezt is meg lehetett 
tudakolni. "Most mennyünk, kössünk karót" -
szólt a parancs. A csapatba verődött lányok 
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szemét bekötötték, elindultak az utcán. A hete-
dik kerítéskarót meg kellett kötniök valamilyen 
színű ronggyal. Minden lánynak megvolt a saját 
színe. Mindenki máshol kezdte a kötözést. Reggel 
azután mentek a lányok karót nézni. Ha görbe volt 
a karó, amire a rongyukat kötötték, akkor szegény 
férjet várhattak, a bogas is ezt jelentette, de 
ha szép egyenes karón fityegett a rongy, akkor 
gazdag lesz a jövendőbeli. Előfordult, hogy egy 
kerítéskarón több rongy is díszelgett. 

A sóspogácsa készítése is hasznosnak bizo-
nyult a jövendő kuatásában. Három-négy lány 
összejött egy háznál. Előkészítették az asztalt. 
Háttal álltak az asztalhoz. Gyűrűn keresztül 
eregették rá a lisztet, a vizet, a sót, s tovább-
ra is háttal állva meggyúrták, majd elnyújtották 
a tésztát pogácsa formára, végül a tűzhely lapján 
megsütötték. Háttal állva megfordították, közben 
összeégették a kezüket. Néha olyan sósra sikerült 
a pogácsa, hogy csak úgy fénylett a sótól. De az 
volt a legnagyobb baj, hogy a megsült pogácsát 
el kellett fogyasztaniuk, mert nem volt szabad 
rá egész éjszaka vizet inni, akárhogy marta is 
gyomrukat a só. Az a hit járta ugyanis, hogy 
"erre a sós pogácsára az viszen neked álmodba 
vizet, aki az urad lesz". 

Egyesek arra is emlékeznek, hogy a szomszéd 
lányok este egy kosárba kanalat, kést, villát 
tettek. Ezzel futkostak le-fel az utcákon. Mindig 
más vitte a kosarat. Amelyik házban legjobban ugat-
tak a kutyák, abba a házba kerül asszonynak a 
kosarat vivő lány. 

Újév reggelén szokásban volt a "hallgatkózás", 
a hallgatózás. Mindig valakinek hallgatkóztak a 
lányok egy-egy házban. Sok gyerekes házakat válasz-
tottak. Ilyenkor az anya már öltöztette a gyere-
keket. Sok baj volt velük. Ha az anya azt mondta: 
"Ne bántsd, ülj le! Ne bőgj, ne ríj, nem halgatsz!" 
- akkor ez azt jelentette, hogy a hallgatkózó nem 
megy férjhez, de ha azt hallották, hogy: "Úgy meg-
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304 PENAVIN OLGA 
váglak, hogy kiröpülsz" - akkor a hallgatkózó 
is kiröpül a házból, s amilyen fiú nevet hall, 
olyan nevű lesz az ő férje is. 

A Muravidéken muzsikától hangos a vidék sz 
veszter napján. Köszönteni járnak a zenészek. De 
a gyerekek is köszöntenek: "Erüt, egissiget, min 
denkinek böüsiget! - kívánják a házbelieknek. Ha 
nem kapnak semmit, kifakadnak, mint a baranyai 
gyerekek, akik ilyenkor ezt mondjáki "Aki a kán-
tálót üresen bocsátja, segítse az isten taliga-
tolásra ! " 

Szécsiszentlászló, Dobronak népe is pogá-
csát süt szilveszter estéjén, libatollat tűznek 
bele. Ha a toll erősen megpörkölődik, meghal az 
illető, akinek a nevét sütötték a pogácsába. A 
lányok papucsot rúgnak, nyers fonalat tesznek a 
fejük alá, s amit álmodnak a férjhez menetellel 
kapcsolatban, az beteljesül. 

Baranyában is vidám a szilveszter és újév 
napja. Itt is számos módját gyakorolják a jóslás 
nak. Divatos volt a fiatalok körében a gombócfő-
zés, a tollas pogácsa sütésének eredménye az 
idősebbeket is érdekelte. A kulcslyukon keresz-
tüli ólomöntés is kedvelt volt. 

Legszívesebben a kántálásra emlékeztek. 
Szilveszter estén sötétedés után indultak el a 
gyermekcsoportok. Megálltak az ablak alatt, 
Lábadi Klára gyűjtése szerint a következő szavak 
kai kértek bebocsátást: 

"Szerencsés jó estét kívánok kigyelmetöknek, 
Valamennyi nagy áldást a ház népének, 
Kik a nagy udvarokban élnek, 
Szép békességet kívánunk ezeknek. 
Egypár verssel, énekkel tiszteletet tennénk, 
Ha a házigazdának terhére nem lennénk. 
Tetszik-e vagy nem?" 
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Ezután vagy beengedték őket, vagy nem. Ha igen, 
akkor folytatták a kántálást: 
"Egy atyának tizenként fiai valának, 
Mind a tizenketten sorba kihalának. 
Midőn az utolsót sírba eresztették, 
Atyjukat az napon véle eltemették 
A megholt esztendő volt az a vén atya, 
Kinek sírjához nem kellet sem ásó, sem kapa, 
A tizenkét hónapok voltak a fiai, 
A tél, tavasz, nyár és ősz voltak a sírjai. 
Már ezeket elhagyjuk, és újakat várunk, 
Szívből kívánom." 

(Lábadi Klára gyűjtése) 
A gyerekek kalácsot, pogácsát, diót, almát 

kaptak a kántálásért. 
A szomszédos Szlavóniában "disznófüt" kell 

enni szilveszterkor, hogy a disznó odatúrja a 
szerencsét az új esztendőben. Itt az egész család, 
nemcsak a lányok jósoltak maguknak ólomöntéssel. 
Itt maradt meg a hajdani regölésnek, a lányokat, 
legényeket párosító, "öggyüregülő" és bőségvarázs-
ló éneknek funkcióváltott töredéke. A hajdani tél-
közepén mondott szerencsekívánó köszöntést tartal-
mazó regösének bevezetőjéhez tartozó alább követ-
kező részlettöredékkel búcsúztatta még a század-
végen is a kórógyi asszony vadászatra induló fér-
jét. 

"Édes uram, én jó uram, sej, regélök, regélök, 
Napot láttam én fennkelni, sej, regélök, regélök, 
Hódikát láttam én lemenni, sej, regélök,regélök, 
A kettő közt szarvast láttam, sej, regélök, regélök, 
Egyik szarva a napba vót, sej, regélök, regélök, 
Másik meg a hódikába, sej, regélök regélök, 
Egyik lába az erdőbe, sej, regélök, regélök, 
A másik meg a tengörbe, sej, regélök, regélök, 
Jobb ódaián nagy szen égött, sej, regélök, regélök, 
Bal ódaián köd setétlött, sej, regélök, regélök, 
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Szöme előtt hajnal verratt, sej, regélök, regélök, 
Utánna meg éjjel szakatt, sej, regélök, regélök, 
Hannái engöm, édös uram, sej, regélök, regélök, 
Mennél inkább szarvas után, sej, regélök, regélök, 
Lába nyomán fakad a víz, sej, regélök, regélök, 
Az erdőbe ha vetőnnél, sej, regélök, regélök, 
A víz mellett is meglönnél, sej, regélök, regélök, 
Napfenkőtig öbrön lönnél, sej, regélök regélök, 
A szarvast is megnyilaznád, sej, regélök, regélök, 
Utadon új legelőket lelnél, sej, regélök, regélök." 

X X X 
Eddig főleg a jövendő megtudakolását célzó 

cselekményeket láttuk, olyanok is szerepeltek, 
melyek szerencséssé óhajtották tenni az új esz-
tendőt. Természetesen kezdetjóslások is találhatók 
minden vidéken. Azt tartják ugyanis, hogy ki mit 
végez újévkor, vagy ami történik vele, az fog tör-
ténni egész évben. Ezért az evés-ivás, ezért ti-
los a pénz kiadása újévkor a házból, ezért nem 
ajánlatos eltörni semmit, ezért nem szabad alud-
ni, mert lusta leszel - mondják a Muravidéken, 
s ezért nem szabad elmenni hazulról, különben e-
gész esztendőben kujtorogni fogsz. 

Tekintve, hogy vidékeink lakosságának nagy 
része földművelő, érthető, hogy az időjárás ala-
kulása is mindenkit érdekel. Vannak már előre 
megmutatkozó jelei a bekövetkező esztendő időjá-
rásának és termékenységének. A Muravidéken azt 
tartják, hogy ha újév napján a kerékcsapásban 
víz jelenik meg, vagy a ház csurgásában víz áll, 
sok bor lesz. Doroszlón egész nap figyelik, ki-
süt-e a nap, ha nem süt ki, jó termés várható. 
Baranyában, Bácskában és a Muravidéken azt vélik, 
ha csillagos az ég, rövid lesz a tél. Ha újév 
hajnala piros, szeles lesz az esztendő. Mások 
szerint a reggeli veres ég hadat és pokol időt 
jelent. A szerémségiek szerint ha újévkor olvad-
ni kezd, sok bor terem. Kopácson viszont a halá-
szok szerint, ha süt a nap, sok hal kerül a háló-
ba. Mindenki azt figyeli, arról akar tudomást 
szerezni, amiben érdekelt. 
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Szlavóniában szilveszter éjszakájának 

időjárását figyelik. Ha esik az eső, nem lesz jó 
termés, de ha még a következő nap is szép az idő-
járás, akkor azt mondják:" Szilveszter végezte 
jól nekünk az üdőt, várhatunk ezután boldog, jó 
esztendőt!" 

x x x 
Ha most már egy pillantást vetünk az itt 

felemlített anyagra, mely kb. 20-25 év nyelvjárás 
gyűjtő utain került elő többször is hallva ugyan-
azt hol jobb, hol rosszabb, csonkább, töredéke-
sebb változatában, azt mondhatjuk az idő közben 
végzett ellenőrzések után, hogy napjaink felé 
közeledve egyre szegényesebb a repertoár, az alap 
témára vonatkozó változatok is szegényedtek, szá-
muk is megcsappant. A hagyományozódás törvénye 
szerint generációs eltérést mutató tudásanyag 
lett a hajdan gazdag, színes szokáskincsből, 
melyet valamikor észrevétlen tanulással, beleta-
nulással sajátítottak el. A régi gazdagság már 
csak az idősebb falusi emberek, asszonyok emlé-
kezetében él még, többnyire már csak az ő emléke-
zetük alapján lehet rekonstruálni a szokásokat. 
A paraszti réteg, melynek régen stagnálás jelle-
mezte életmódja kedvezett a hagyományozódásnak, 
az újabb időkben bekövetkezett életmódváltása, 
művelődési színvonalának emelkedése következté-
ben másképpen viszonyul a hagyományhoz. S ez 
természetes is! 

R E Z I M E 
Penavin Olga: 

NARODNI OBICAJI OKO SILVESTROVOG DANA I 
NOVE GODINE KOD MADJARA U JUGOSLAVIJI 

Na osnovu do sada prikupljene folklorne 
gradje istrazivaca iz Vojvodine kao i same Au-
torke prilog nam daje sazeti uvid u narodne obi-
caje Silvestrovog dana i nove godine kod ma-
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djarskog stanovništva u Jugoslaviji. Magijske 
radnje, ljubavne čini, sakralna tradicija i u-
opšte tradicijska pravila ponašanja i života u 
tim značajnim danima ukazuju na veoma arhaične 
elemente običajne tradicije madjarskog stanov-
ništva u Jugoslaviji. Citiranjem davno iščezle 
koledarske tradicije sa jednim tekstom iz Slavo-
nije, koji je sačuvan u beleškama jednog lokal-
nog ljubitelja narodne tradicije, otvara se veo-
ma iskonska mitološka pozadina novogodišnjih 
običaja. Rad ukazuje na mogućnosti i potrebe 
komparativnog izučavanja običajne tradicije Ma-
djara u Jugoslaviji, u prvom redu u svetlu slič-
ne i identične narodne tradicije Južnih Slovena 
na Balkanu. 

Zusammenfassung 
Penavin Olga: 

Volksbräuche um Silvester und Neujahr 
herum bei den Ungarn in Jugoslawien 

Auf Grund des gesammelten folkloristischen 
Materials einiger Forscher aus der Vojvodina als 
auch der Autorin selbst, ermöglicht dieser Bericht 
einen Einblick in die Volksbräuche um die Sil-
vesterfeiertage herum bei der ungarischen Bevöl-
kerung in Jugoslawien. Magisches Handeln, Liebes-
hexerei, sakrale Tradition und traditionsgetreues 
Verhalten überhaupt weisen auf sehr archaische 
Elemente der Sittentradition der Ungarn in Jugos-
lawien hin. Die ursprüngliche mythologische Her-
kuft der Neujahrsbräuche wird durch das Zitieren 
eines Texts aus Slavonien (welchen ein dort le-
bender Volksdichtungsliebhaber aufgezeichnet hat) 
klar bewiesen. Diese Arbeit deutet auf die 
Möglichkeit und Notwendigkeit komparativer Unter-
suchungen der Tradition der Ungarn in Jugoslawien 
mit ähnlichen und gleichen Volksbräuchen der 
Südslawen auf dem Balkan hin. 
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