
Nevruz 
 
Mi a Nevruz (Newroz)? 

A perzsa újév a hagyományos újévi ünnep Iránban, Azerbajdzsánban, Afganisztánban, 
Indiában, Törökországban, Zanzibáron, Albániában, a kurdok közt és Közép-Ázsia több 
országában.  

Névváltozatai különböző átírásokban: Nowruz, Norouz, Noe Rooz, Nawroz, Norooz, Noruz, 
Novruz, Noh Ruz, Nauroz, Nav-roze, Navroz, Naw-Rúz, Nevruz vagy Nowrouz. 

A perzsa újév a tavasz első napja és az iráni naptárban az év első napja. Egyes közösségek 
állandóan március 21-én ünneplik, mások hagyományában a tavaszi napéjegyenlőség napja, 
azaz lehet március 20., március 21. vagy március 22. 

A szó az óperzsa nyelvből származik: nava jelentése „új” volt, rəzaŋh pedig „napot” vagy 
„napfényt” jelentett.  

A szó először a Perzsa Birodalom korában bukkan fel a feljegyzésekben, a 2. században. Az 
ünnepnek megfelelő napnak azonban már az Akhaimenida-dinasztia idején (i. e. 648–i. e. 
330) kitüntetett jelentősége volt: a perzsák uralta népek királyai ezen a napon elvitték 
ajándékaikat az uralkodónak, a sahinsahnak. Létezik olyan elmélet, amely szerint a híres 
perszepoliszi épületkomplexum, de legalábbis az Apadana palota és a Száz Oszlop Csarnoka a 
perzsa holdújév megünneplésének helyszínéül épült. (Az akhajmenida feljegyzések azonban 
nem említik a Norouzt.) 

A perzsa újév kezdetét a hagyomány 15000 évvel ezelőttre, a kelet-iráni (mai Afganisztán) 
mitikus Jamsid király idejére teszi. Jóval később hivatalos ünnepévé lett a Nyugat-Iránt Kr. e. 
247 és Kr. e. 224 közt uraló parthus dinasztiának. 

A perzsa újév említései I. Ardasír, a 224 és 650 között uralkodó Szasszánida-dinasztiát 
megalapító király korától jelentősen megszaporodnak. A Szasszánidák idejében az év 
legfontosabb ünnepe volt. Más ünnepek, mint a Gahanbar és a Mehragan fokozatosan háttérbe 
szorultak (Zoroászter követői azonban továbbterjesztették őket, egészen Indiáig). Az ünnepet 
még a korai muzulmán uralkodók is nagy becsben tartották. Van róla feljegyzés, hogy a négy 
nagy kalifa együtt vezette az újév ünnepségeit, az Abbászida-dinasztia alatt pedig a 
legfontosabb királyi ünnep volt. 

A kalifátus bukása után a Perzsiát újra megerősítő dinasztiák (a Szamanida-dinasztia és a 
Buwajjid-dinszatia) alatt a perzsa újév fontos esemény maradt, sőt a régi perzsák más, kisebb 
ünnepeinek szokásait is felelevenítették. A későbbi oszmán török és mongol hódítók sem 
próbálták meg más ünneppel helyettesíteni a Norouzt. 

 
  



Nevruz és a tavaszi napéjegyenlőség 
 
 
Napéjegyenlőségnek nevezzük azt, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az 
éjszaka hossza megegyezik: ekkor a Nap 90° magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal 
és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. 
 

 
 
A 11. században az iráni naptárt átalakították és a naptári év első napja Nowrūz lett. Ennek 
megfelelően az iráni tudós, Ṭūsī így definiálta a Nowruz-t: „a hivatalos újév első napja mindig 
az a nap, amikor a nap belép a Kos zodiákusba a Hold előtt. 
 
 
Kawa legendája 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kegyetlen mezopotámiai parancsnok, akit 
Dehaknak (Zuhak) hívtak. Lehetséges, hogy előtte nem volt kegyetlennek, talán jó ember 
volt, de valami arra késztette, hogy rossz dolgokat tegyen. Nagyon beteg lett. Már majdnem 
belehalt, amikor egy orvos azt mondta neki, hogy csak akkor élheti túl, ha minden nap 
megeszi egy fiatal fiú agyát.  
Félt a haláltól, tovább akart élni, ezért elkezdte egyesével kivégezni őket. Kereste a 
következőket, akiket kivégzett és ő életben maradt.  
Kawának, aki kurd vasmunkás volt, szintén volt egy fia. Úgy szerette a fiát, mint bármelyik 
apa, de bátor volt. Elhatározta, hogy veszélyes játékot játszik. Látni akarta, hogyan hal meg a 
fia Dehak kezeitől. Elmondta a tervét a többi lakosnak és azt mondta:”Elviszem a fiamat 
Dehak házába és magammal viszem a kalapácsomat is, mellyel megölöm őt, így mentve meg 
a fiamat. Ha sikerül, a győzelem jeléül tüzet gyújtok a hegyoldalban, ha nem, tudni fogjátok, 
hogy mindketten meghaltunk.” 
Kawa és a fia elmentek Dehak házába. Dehak (Zuhak) vigyorgott, hogy egy új áldozat jött és 
adja neki az életét. Kawa, hogy megmentse a fia életét, a kalapácsával Dehak fejét kezdte 
ütni, amíg nem szikrázott, ez a szikra tüzet gyújtott, amit a hegyekből is lehetett látni.  
 
Így lett a Newroz az újév ünnepe, ami elűzi a sötétséget. A hatalmas parancsnok egy átlagos 
vasmunkás keze által elvesztette életét és visszaadta az életet az ártatlan embereknek. Ettől 
kezdve ez a győzelem és a remény jelképe lett generációkon keresztül. 



 

 
 
Ünneplés 
 
Bár az ünneplés változott, de alapjában az emberek összegyűlnek a tavaszt köszönteni. Színes 
ruhákat hordanak, és együtt táncolnak. Newroz ünneplésének egyik híres szokása a tűz 
átugrása. Az emberek tüzet raknak, körbeállják azt, és néhányan átugorják. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 


