
lat igényelnek, akkor fogyasztunk” – 
magyarázta a háziasszony.

Lencse vagy paszuly?

Noha a legtöbb helyen a lencsét emle-
getik mint szerencsehozó ételt, Orosz-
hegyen nem volt hagyomány lencsét 
készíteni szilveszterre. Itt leginkább 
paszulyt fogyasztottak. „Lencsét nem-
igen készítettünk, egyszer csináltam, 
de nem ette senki. Nálunk a paszuly 
számít szerencsehozónak. Az a lényeg, 
hogy minél apróbb szemű legyen, és 
minél több szem legyen benne, mert ki 
amennyit meg tud enni belőle, annyi 
pénze lesz a jövő esztendőben.”

Vass Éva elmondta, a levesételek 
közül ilyenkor a korhelylevest, a ká-
posztalélevest szokták főzni. Itt is do-
mináns a disznóhús, mert abból készül 
a gombóc, savanyú káposztát is főznek 
bele, bezöldségelik, és káposztalevet 
adnak hozzá. Ezt általában hajnalban 
fogyasztják, és nem véletlen a neve – 
a korhely gyomornak igencsak jót tud 
tenni.

Jósló- és szerencsesütik

Sok helyen főztek annak idején ilyen-
kor gombócot az eladósorban levő 
lányok: cetlikre férfi neveket írtak fel, 
azokat gombócokba gyúrták, és fő-
zéskor amelyik gombóc leghamarabb 
feljött a víz tetejére, úgy tartották, 
hogy olyan nevű legény lesz majd a 
leány jövendőbelije. Az oroszhegyiek 
pogácsát készítenek. „Pogácsát szok-
tunk sütni, főleg, ha vendégek jön-
nek. Ez egy mulatságos dolog, írunk 

bele valamit, olyan mint egy szeren-
csepogácsa, ez belesül és ki mit kap, 
arra számíthat. Hallottam olyant is, 
hogy sütöttek bele aprópénzt, ná-
lunk olyan nem volt. Van, hogy a 
süteményt mákkal szórjuk meg, ez 
is jelképezi, hogy legyen pénz a jövő 
esztendőben.”

Elkaparják, elfutnak, 
visszafelé haladnak

És hogy mit nem szabad? A hiedelem 
szerint semmiképp ne fogyasszunk 
szilveszterkor baromfi t, mert az visz-
szafelé kapar, vagy elkaparja a sze-
rencsét. Még az új év első napján sem 
ajánlatos baromfi húst enni, ilyenkor 
is malacsült, kolbász, korhelyleves 
kerüljön az asztalra.

Úgy tartják, hogy új év első napján 
szerencsés, ha legelőször férfi  lép be 
a kapun. „Nem vagyunk babonásak, 
de ez mégiscsak babonaság. Tudjuk, 

hogy új esztendő jön, és gondolunk 
rá, hogy mit hoz az új év, és vigyázunk 
rá, nehogy rosszul kezdődjön. A szom-
szédunkban van egy kéményseprő, ő 
szokott igyekezni, hogy jöjjön be leg-
először, hogy szerencsét hozzon” – 
mesélte nevetve Vass Éva. 

Visszatérve a „tiltott” ételekre: a 
szárnyasok elkaparják a szerencsét 
vagy elrepülnek vele, a vadak is el-
futnak vele, a rákok pedig visszafelé 
haladnak – tehát ilyenkor kerüljük az 
eff éle eledeleket. 

„Az a lényeg, hogy jól legyen az 
ember, hogy bőséggel kezdődjön az 
esztendő, ne legyen étlen-szomjan, 
magányosan. Azért is gyűlnek össze 
ilyenkor az emberek, hogy társaság-
ban legyenek, jó kedvvel kezdjék az 
évet, jóllakottan, és akkor az egész 
esztendő olyan lesz – állítólag.”

PÉTER BEÁTA

Miért együnk szilveszterkor aprószemű 
ételt, disznóhúst, és miért ne fogyasz-
szunk például baromfit? Babonából 
vagy egyszerűen szokásból kerül ilyen-
kor az asztalra a kolbász, kocsonya, 
netán a hal? Akár hiszünk benne, akár 
nem, hogy ezáltal befolyásolhatjuk a 
jövőt, mindenképpen remélhetjük, hogy 
ha az új esztendő bőségben, vigasság-
gal indul, az év többi része is szerencsé-
ben gazdag lesz.

A  
székely embernél min-
denképp a húsételek 
kerülnek előtérbe 
ilyenkor, főként a disz-
nóhúsból készültek – 
mutatott rá Vass Éva, 

akit oroszhegyi otthonában látogat-
tunk meg. „Szilveszterezéskor hideg-
tállal kezdünk, azon vannak a saját 
készítésű ételek: véres, májas, kol-
bász, csavart húsok, fi nom sajtfélék. 
Mindenhol a disznóhús a domináns, 
mert a disznó az előre megy, előre túr.

Közkedvelt ilyenkor a – szintén 
a disznóhoz köthető – kocsonya is, 
azt is rendszerint készítünk. Főétel-
nél is disznóhúst, ritkábban halat 
fogyasztunk. Egy ideig halat sem 
ettünk ilyenkor, mert azt mondták, 
hogy a hal elviszi a szerencsét, de 
aztán nyugati hatásra bejött az is. 
Van, ahol úgy tartják, hogy a halpik-
kely a pénzt jelképezi. Néha, amikor 
csoportosan szilveszterezünk, és ha-
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#vásár  #Nagyszeben
#buli

#virsli
#szerencse

#újév
#paszuly

Ha bőség van szilveszterkor, egész évben kitart

Oroszhegyen paszulyt főznek 
ilyenkor, Vass Éva szerint ennek 
van inkább hagyománya náluk
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Ahány szem, 
annyi pénz




