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Az esztendő utolsó napja
Szilveszter ünnepétől a szilveszterezésig
• Szilveszter az óév
utolsó napja és az új
esztendő vigíliája,
ugyanakkor (Szent)
Szilveszter (314–335)
pápa emléknapja.
Nagy Konstantin
császár uralkodá-
sa alatt állt a római
egyház élén, ekkor
volt a kereszténység
történetének első
nagy fordulópontja: a
római birodalom ural-
kodója beszüntette a
keresztényüldözést,
és az egyházat az
állam első intézmé-
nyévé emelte.

M O L N Á R  M E L I N D A

Noha a kortársak és az utó-
kor figyelme elsősorban a 
császárra irányult, neki tu-

lajdonították a templomalapításo-
kat, ezek mögött Szilveszter pápa 
állt. Ekkor került a lateráni csá-
szári palota Konstantin jóvoltából 
az egyház tulajdonába, épült fel a 
pápák mindenkori székesegyhá-
za, a lateráni bazilika, valamint 
ekkor építették Szent Péter és 
Szent Pál sírja fölé a Konstantini 
nevezetű bazilikát.

Szilveszter pápa idejében, 325-ben 
tartották az első egyetemes zsinatot 
Niceában. Konstantin császár 330-
ban tette át a birodalom székhelyét 
keletre – Róma püspöke ettől kezdve 
távol élt a császári udvartól, ami füg-
getlenséget biztosított a pápáknak a 
világi uralommal szemben. 

A szilveszteréjjeli cselekvések 
nem állnak kapcsolatban a pápa 
személyével, ám nevét őrzi az év 
fordulónapja és a szilveszterezés 
mint szokáshalmaz. A templomok-
ban év végi hálaadást, szentmisét 
avagy istentiszteletet tartanak, az 
év fordulóját hosszú harangszó 
jelzi. Erdélyben az unitárius és re-
formátus falvakban a templomto-

ronyból rigmusokkal búcsúztatja a 
lelkész vagy egy öregember az óesz-
tendőt, és legény köszönti az újat. A 
római katolikus egyházban január 
1-je Szűz Mária istenanyaságának
ünnepe és a béke világnapja.

Babonák, hiedelmek, szokások

A Gergely-féle naptárreformmal 
a polgári év kezdete január 1-jé-
re, az év utolsó napja december 
31-ére került. Az évváltó naphoz,
estéjéhez, éjszakájához megszám-
lálhatatlan rítus kapcsolódik. 
Úgy tartják, a Szilveszter-reggeli
napsugár kevés bort hoz jövőben.
Száradó ruhának tilalmas kötélen
maradnia. Régen este mindenki
templomba ment, az öregek pedig
otthon vigyázták a tüzet.

Szerencse- és bőséghozó prak-
tikáink közül itt-ott még fellelhető 
az óévet jelképező szalmabáb elte-
metése, a játékos télkiverés, csángó 
vidéken a kántálás, Gyergyó kör-
nyékén a megéneklés – utóbbi leg-
ismertebb éneke az Ó, szép Jézus, 
ez új esztendőben légy híveiddel… 

Általános a fény- és zajkeltés, rit-
kábban ostorcsattogtatás, amely 
a két év közötti, „törvényen kívüli 
időszakban” a gonosz erőket hiva-
tott megfékezni.

Inkább kisfi úk járnak a legények 
helyett búzát, árpát, zabot hinteni 
a rokonokhoz. Mert tilos volt újév 
napján a szerencsét kiseperni, a 
tisztaszobába széthintett gabona-
szemeket csak másodika után haj-
tották össze.

A disznó kitúrja a szerencsét, a 
szárnyas elkaparja – sertéshús fo-
gyasztása ajánlott. Továbbá lencse, 
szemespaszuly, rizs is kerüljön az 
ünnepi asztalra. Se üres zsebbel, se 
adóssággal nem jó új évet kezdeni. 
Ne legyenek üresek a vizesedények 
és sótartók, az asztalon legyen né-
mi pénz. Újévi jelkép a patkó, a 
malac, a kéményseprő, a négyle-
velű lóhere. Fagyöngy alatt pedig 
szabad a csók – akinek összejön, 
jövőre esküvőre számíthat.

A hagyomány szerint a disznó 
kitúrja a szerencsét

▴ F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N . R O

Következő lapszámunk
Ma szerkesztőségeinkben az ügyfélfogadás rövidített programmal – 8 
és 13 óra között – működik. Szerdán, csütörtökön és pénteken zárva 
tartunk. Következő lapszámunk hétfőn, január 6-án jelenik meg.

• RÖVIDEN

K O V Á C S  E S Z T E R

A székelyudvarhelyi Ebremény 
Állatvédő Egyesület a közösségi 

hálón is megszólította a kutyatartókat, 
mivel úgy tapasztalják, hogy a fi gye-
lemfelkeltő kampányok ellenére min-
den szilveszterkor sok kutya szökik 
el. A legfontosabb, amit szilveszterkor 
tehetünk, hogy biztonságos helyre 
zárjuk az ebet, hangsúlyozta Sándor 
Zsolt. Az állatorvos hozzátette: az állat 
számára is biztonságos óvóhelyet vá-
lasszunk. „A kinti kutyákat kennelbe 
kell zárni, illetve ha az nincs, meg le-
het kötni, de akár a házba is bevihet-
jük egy estére. A lakásban nevelt ebet 
pedig értelemszerűen ilyenkor nem 
szabad kiengedni. Ugyanakkor arra 
is fi gyeljünk, hogy az állat számára is 
biztonságos legyen a hely, ne legyen 
ott olyan berendezés, amellyel a bepá-
nikolt eb kárt tehet magában” – sorolta 
a szakember. Az állatvédő egyesület-
nél azt is hangsúlyozzák: fi gyeljünk, 
hogy „szökésbiztos” hely legyen, aho-
va elzárjuk a kutyát, hiszen a pánikba 
esett állat olyan dolgokra képes, amire 
nem is számítunk.

Még az egyébként békés termé-
szetű állat is bepánikolhat a hangos 
csattogásra, puff ogtatásra, ezért 
legyünk óvatosak –  Sándor Zsolt 
szerint ilyenkor legjobb békén hagy-
ni az ebet. „A megijedt állatot nem 
kell ölelgetni, csitítgatni és simo-
gatni, még a gazdinak sem. Ilyenkor 
elég, ha mi magunk is nyugodtak 
vagyunk, ettől a kutya is megnyug-
szik” – tanácsolta az állatorvos. 

De nem késő az sem, ha most látjuk 
el mikrochippel a házi kedvencet: az 
ügyeletes állatorvos gyorsan elvégzi a 
műveletet, így a kutya regisztrálva lesz 
az országos adatbázisban. Ha mégis 
elszökne, egyszerűbb lesz beazonosí-
tani, megtalálni. Ugyancsak jó ötlet, 
ha a nyakörvére ún. bilétát teszünk, 
amelyen a gazdi címét és telefonszá-
mát is feltüntetjük, így még gyorsabb 
lehet a hazajutása. 

Amennyiben pedig már ismerjük 
az állatot, tudjuk, hogy a petárdazaj 
nagyon zavarja, kérhetjük állator-
vosunk tanácsát is, hiszen léteznek 
nyugtató tabletták, amelyek nem ár-
talmasak az állat számára, tanácsolja 
az állatvédő szervezet. „Ezek gyógy-
növényalapú készítmények, tehát ál-
latorvosi javallatra teljes biztonsággal 
használhatók” – erősítette meg Bart-
ha Annamária. A székelyudvarhelyi 
szakember hozzátette: ideális esetben 
a „durrogtatás” előtt két-három nap-
pal ajánlott elkezdeni használatukat, 
de most sem késő, főként ha problé-
más kutyával van dolgunk. 

Ha pedig ebben az időszakban 
zavarodott kutyával találkozunk az 
úton, semmiképp ne közelítsünk felé, 
ne próbáljuk megsimogatni, megnyug-
tatni. „Sajnos minden évben nagyon 
sok eb szökik el ebben az időszakban, 
ezért vigyázni kell az utcákon, hiszen 
az egyébként nyugodt természetű ku-
tyák is agresszívvé válhatnak, ha meg-
ijednek” – hangsúlyozta az állatorvos.

Felelős kutyatartás szilveszterkor is
• Az óévbúcsúztatás óhatatlanul petárdazajjal jár,
ilyenkor fontos kiemeltem figyelni a kutyák biztonsá-
gára. Szakembereket kérdeztünk, mit tehetünk, hogy
megelőzzük a bajt.

A kutya számára is az a legjobb, 
ha szilveszterkor biztonságos 
helyre zárjuk
▾ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Évnyitó, józanító túra
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület gyalogos 
túrát szervez Csíksomlyóra január 2-án. Útvo-
nal: Csíksomlyói borvízforrás – Hármashalom 
oltár – Nagysomlyó ( Sóvár ) – Kigyók pusztája 
( szalonnasütés ) – Csobotfalva – Csíksomlyó. 
A túra hossza: 8-10 kilométer, menetidő 3-4 

óra. Indulás 1o órakor a csíksomlyói borvízfor-
rástól. Érdeklődni Kovács János túravezetőtől 
lehet a 0744-610041-es telefonszámon.

Szilveszter a színházaknál
Nagy sikerű előadásokat visznek színre az év 
végén a magyar társulatok: Székelyudvarhe-

lyen és Marosvásárhelyen és Csíkszeredában 
is ígéretes produkciókkal várják a közönsé-
get ma este. A román drámaírás egyik legün-
nepeltebb és legtöbbet játszott alkotója, I. L. 
Caragiale komédiájával búcsúztatja az óévet 
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. 
Az elnökválasztásokat érintő évadban külö-
nös aktualitással bíró Az elveszett levél című 

darabot Albu István, a Figura Stúdió Színház 
igazgatója rendezésében viszik színre 18 órá-
tól. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház egy 
újabb francia komédia színrevitelével kívánja 
megörvendeztetni a közönséget. Georges 
Feydeau A hülyéje című bohózatát 19 órától 
viszik színre a Tompa Miklós Társulat színmű-
vészei, Sebestyén Aba rendezésében.

• RÖVIDEN




