
Deszki karácsonyi szerb né pszokások

A karácsony, mint a kereszté nysé g egyik legjelent -
sebb ünnepe a Magyalországon é l  szerbek é leté ben
is jelent s he]yet foglal el- A karácsony ünneplé se, il-
1etve a karácsonyi né pszokások meg rzé se, jelent s
mé rté kben hozzájáruIt a szerb né p nyelvé nek é s kultú -
rájának meg rzé sé hez té rsé günkben - Magyarország
bánáti ré szé ben.

A karácsony ünneplé sé t negl|vennapos böit el zi meg,
mely november 27 -t ] ianuár ó-áig taft, (illetve a ré gi
naptár szerint november 14-t ], december 24-é ig).
Ebben az id szakban gyermek ünnepek követik egy-
mást, mé g pedig: ,,Detinci" - három hé ttel Karácsony
el tt, ,,|/tatic'," - ké t hé ttel karácsony el tt, é s ,,oievi" -
egy hé tte1 karácsonyt megel z en.

A karácsonyt megel z  nap a ,,Tucindan" , EZen a na-
pon a gyerekek ;elké pesen egy almával mosdanak
meg, é s í gy a köVetkez  é vben a barátaikkal nem ve-
szekednek é s olyan szé p piros lesz az arcuk, mint az
alma.

szenteste

Ezen a napon szokás sütnj a naqu í Onatt kalácsot, A házi-
asszonyok általában korán reggel sütik ki a kalácsot,
amit azután dkzí teneft. A fé rfi brokát mellé ny, vagy a
n i selyem szoknya lefoszlott szálaiva] dí szí tett kalá-
csot bazsalikommal t zdelik te]e, A vacsorát a házi-
asszony dé lután f zi meg, amely iellegzetes é te]ekb l
áll, é s minden é vben ugyanaz, zsemlgemonsás té szta, má,
hos té szta, ,,papule" |vaqqis száraz babí  zelé h), szilva, mé z é s

dió. A szilvából mindenkinek meg kell ennie három
szemet, mivel az öregek szerint, akkor nem fáj maid a
gyomoí , A diót é s a mé zet vacsora után fogyasztják. A
vacsora el tt a házigazda behozza a házba a szalmá:t
é s í gy köszönti a családot, ,Dobro veie, iestitam vam
Badnje veí e!" (|ó esté t é S minden jót kí vánok a Szent
esté n | ) ,,Mit hoz?", amire a gazda í gy válaszol:
,.Zdravlje, veselle i í itno rodlenje!" (Egé szsé get, vidámságot
é s bú zámban b sé get|),

Ezután a házbeliek, f leg a gyerekek, hozzáfognak a
szalma szé tterí té sé hez a konyhában, Ameddig ezzel
foglalkoznak, állathangokat utánoznak, a fiú k nyerí te-
nek, b gnek, bé getnek, a lányok pedig utánozzák a
csirké k, libák, galambok hang|át, majd megterí tik az
aszta]t, amelyre SZinté n teSZnek egy kis szalmát, Ezen-
kí vül az asztal távolabbi sarkára helyeznek egy almát,
fokhagymát é s egy kis sót, maid erre kerü] a terí t , A
gazda pedig megköti az asztal né gy lábát - ,,Nehoga el-

szaladlon az asztal". Azután a saját szé ké re is tesz egy kis
szaimát, majd egy zsákkal leteí í ti, AZ asztal alá egy
sza]mával teli kosarat helyeznek, Né hol szokás, hogy a
kosárba mé g bú zát, kukoricát, zabot, árpát is tesznek.
Ezután gyú ltják meg a gaertuát, amelyet egé sz kará-
Csony ünnepe alatt nem oltanak el - tehát mindig óq,

amikor asztalhoz ül a ház né pe, A gyeftya gyú itáSa iS
szeí taí tásszer en törté nik: jobb ké zzel, amelyen kesz-

ty  van, megfognak három kalászt, é s el ször meg-
gyú itiák a kalászokat, csak utána a gyertyát, Ezután
mindenki asztalhoz ül, é s elmondja a Miatudnklt, ame,
lyet leghangosabban a legfiatalabb mond, Mindezek
után következik a Vacsora, AZ é telek elfogyasztása sor-
rendben törté nik: el ször a zsemlemorzsás té szta,
majd a mákos, utána a bab é s vé gül a mé zes dió, Va,
csoí a után a gazda diót dobál a gyerekeknek, El ször
né gy dióval megkereszteli a konyha né gy sarkát, é s
utána dobália a gyerekeknek, akik egyé nileg gy ttik
össze, ki mennyit tud, A hiedelem ú gy tartja, hogy:
,,Aki eqé szsé qes diót hapott, az egé sz é vben egé szsé qes lesz."

Azután köZöSen elé neklik a ,Raí dÚstvl" -t, é s meggyú jt-
1ák a ,ftadnjak" -ot, a tölgyfa törzset, amely eqé sz é jjel é q a

kemencé ben- Szokás szerint ,,kórí nqyáIni" mennek, nem-
csak a szerb, hanem a magyar gyerekek is, va]amint a
cigány Iányok é s asszonyok, ötöS-hatoS csoportokban
jártak a szerb házakhoz. A csoportok rendszerint enge-
dé lyt ké rtek a kóringyáláshoz: ,,|el slobodno korindjali?",
ami annyit jelent, ,,Szabad-e kótingyálni?", Ha meg-
kapták az engedé lyt, akkor elmondtak né hány kará-
csonyi mondókát, elé neke]tek né hány karácsonyi dalt,

Kardcsonq els  napja

Karácsony els  napján dé lel tt mindenki a templom-
ba megy, Minden é vben az elsí  osztóltlos tanulók olvassák
az ,,Aplstll"-t (egyházi karácsonyi é nek), Mire a család
hazaté r a templombó1, a háziasszony már elké szí ti az
ebé det. Amikor belé pnek a házba, a háziasszony aház
küszöbé n mindenkire egy-egy maré k bú zát dob, Aki a
házba lé p, í gy köszön: ,,Hrist)s se rodi|" (Kí isZtuS meg-
született!), amire a háziasszony válaszol: .,Vo istifi1.1

rodi!" (Valóban megszületett| ).

Ré gen a ház beiáratánál tálcát helyeztek el, a táicán
zsí r volt, amelyben a hú s sü]t ki é s parázs, EZt aZ ake-
z knek át kellett ugrani, CSak ezután Iehetett asztal-
hoz ülni, Ebé d el lt a ház né pe elmondja a Miatyán-
kot, amelyet most is a legfiatalabb mond a leghango-
sabban, Az ünnepi ebé d levesb l, pörköltb l, sült
hú sból é s a köte]ez  ,,iesnica" -ból tev dik össze, A
,,óesnica" vé kony í é testé sztábói, darált dióból, mazso-
lából ké szü1. A karácsonyi sült hú s a következ 
ké ppen né z ki: egy kacsa Vagy tömött 1jba egé szben
megsütve, a cs ré ben egy dióval, é s az egé sz körbe
van tekerve egy szá1 sültkolbásszal, A,,öesnjca",t ebé d
után vágják föl, s a család minden tagja külön szeletet
kap. Elké szí té sekor, a háziasszony e€y pé nzé rmé t tesz
bele, Amikor mindenki megkapja a saját szeleté t, az
az els , hogy keresi a pé nzt, Aki megtalál|a a pé nzl, az
eladhatja a gazdának, A gazda általában duplán í izet é r-
te. Az az é rme, amely a ,,öesnica'!ban vo]t, a család
ikonjára kerül, Minden é vben Ugyanazt a pé nzt teszik
a,,öesnica"-ba,

A karácsonyi ünnepekhez f z d  hiedeJmek egyike
ú gy tartia, hogy ha Karácsonykor az els  vendé g, aki a
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házba lé p egé szsé ges, akkor az egé sz é vé ben a csa]ád
egé szsé ges lesz, Ebé d után következik a,,Karácsonq
kikbé ré se'_ Ez áltaIában a faluszé li gyepen törté nik, Az
embelek szánkókra, fogatos kocsikra ülve, vigadozva
vonulnak a faluszé ]i gyepre, ahol szórakoznak, zené ]-
nek, mulatoznak, (Valamikor lóversenyeket szerveztek
erre a napra, amelyeken fiatal legé nyek vettek rószt,)
Ezalatt otthon a háziasszony összeszedi a maradé ko-
kat, é s egy kis bú zával keverve az apró jószágoknak
adja, mé g hozzá ú gy, hogy a földön egy köteiet terí t
körbe, é s csak azon belül ehetnek a iószágok,

A háziasszonq nem takar(that

Karácsony második naplán mindenki kaiácsot visz a
komájának. Ezen kí vül mé g almát é s diót is szoktak
vinni

A harmadjk napon a legé nyek minden házhoz el-
mennek kitisztí tani az óIat. Yelú k együtt zené sz megy,

Vagy esetenké nt akár egy zenekar is, amely mu]attatja
 ket, Ha behavazott ene a napra, akkor lovas szánkÓ-
val mentek. Mivel a háziasszony nem ,,takarí that"
ilyenkor, szé gyennek számí t, ha va]ahova nem men-
nek el a legé nyek,

A harmadik napon, mire a család felkel. a házi-
asszony már kivitte a SZa]mát a konyhából é s feltaka-
Ií tott. EZt a szalmát nem szabad ú ira felhasználni, ha-
nem el kell é getni,

A deszki szerb né pszokások, amelyek a Kalácsony
ünneplé sé re vonatkoznak, nagymé rté kben megegyez,
nek a más vidé keken é l  szerbek szokásaival A deszki
szerbek karácsony-ünneplé sé ben é szlelhet k a ma-
gyar né pt l átvett hagyományok is, mint pé ldául a ka-
rácsonyí a dí szí té se é s a családtagok egymás közöttj
ajándé kozása,

A ,,Deszkl Füzetek"
2. számából

hodásához köt d  eJké pzeJé sekhez illeszkedtek. Az
ezek szerint karácsony é lfé lkor megnyí ló é g, azt a mi,
tologikus elké pzelé st bizonyí tja, amely szerint ekkor
elt nik a világok közötti határ, a kozmosz Vjsszaté r a
káosz állapotába, A kereszté ny hit szerint ekkor szüle-
tett meg a fjatal isten, a pogány ú l isten, az ú j Nap
születé sé nek ké s bbi adaptációlaké nt, A bolgár kalá-
csonyi szokások alapgondolata a piszkos napok, mint
az átmenet, az átváltozás id szakának felfo eása, A í é r-
fiak hötelessé qe az ú Oanevezett badnlk elké szí té se, ami olyan
hatalmas fa, amely az ünnepek egé sz ideie alatt é g. Az
é g  nemzetsé gfából (kötótt szeltartásj rendben) min-
den család kivág egy-egy darabot, amelyet saját házá-
ba visz. A badnik körüli szertartások számos szimbó-
lumot tartalmaznak, ameJyek a világ, a Nap megú jho,
dásának, az óé vl: l az ú jé vbe való átmenet mitologi-
kus elké pzelé sé heZ köt dnek.

A karácony esti ünnepi asztal gazdagon terí tett, rajta
kötelez en számtalan, de csak hú sialan é te] sorako-
Zik, Karácsony esté re hagyományosan f tt bú za, bab,
tö]tótt káposzta, il]etve sz l levé l ké SZül {töltelé kük
rizs vagy bú za, szárí tott gyümölcsökkel keverve), Az
asztalon minden megtaláIható, ami a gazdaságban
megterem: fokhagyma, mé z, dió, vöröshagyma, bor,
pálinka, nyárróI megmaradt gyümöIcsök é s más é tkek,
A központi heJy az ünnepi kenyé ré , amely mindig ke-
rek, a teteié n kidomborodó dí szí té ssel, Az ábrák, a
Napszimbólumok (kereszt, kör rozetta), sti]izált virá-
gok é s madarak (ebben az esetben a kenyeret kolak
vagy bogovica né wel illetik), El fordul, hogy a ke-
nyé rbe ezüst-fé mpé nzt sütnek, ami gazdagságot é s
szerencsé t hoz annak, aki kenyé rdarablában megta]ál-
la, Bulgária egyes lé Szein a kenyé r teteié n a plasztikus
dí szek gazdasági é pületeket, háZat, ólat vagy olyan
ábrákat ké peznek, amelyek összefüggnek a család me-

Az ünneppel kapcsolatos bolgár hí Mlág
A bolgárok hagyományos é s ;elenkori ünnepi kalen-
dáriumában is fontos helyen szerepel a kaí ácsony. A
karácsonyi ünnepek manapság f ké nt eszté tikai é s é r,
zelmi jelleg ek, a mú ltban azonban ez nem í gy volt.

A bolgár tradicionális né pi kultú rában nagyon er s
a poqánq mitologihus elemek jelenlé te, amelyeket átsz -
nek a kereszté ny normák é s szabályok. A humán tudo-
mányok m vel i Bulgáidban gyakran nevezik e jelen-
sé get hitetlensé gnek, s - különösen a vidé kj né pi kul-
tú rávai kapcsolatban - a kereszté nysé g cseké ly hatá-
sát, a pogány elemek tartós é S é l  lelenlé té t mutatják
fel.

Azok a szokások é s hitek, amelyek karácsonyhoz,
egy kereszté ny ünnephez kapcsolódnak, nagyré szt ez-
zel az  si, a kereszté nysé g e] tti kulturális Vonulattal
állnak kapcsolatban. A kereszté ny hitvilág elemei, in-
kább csak felszí ni ré teget 1eJölnek, egyfaita kieeé szí t ,
né pi magyarázatát jelentik az  si hiteknek é s szoká-
soknak,

+**

December 24,é t, a KrisztuS SZületé sé t megel z  napot, a
bolgárok több né wel is illetik: ,,Malka Koleda" (kiskará-
csony), ,,Bú dni vecsel' (az eiiövend  este), ,,Kracsun" (a
karácsonyfa neve) é s,,MaIi Bozsjcs" (a fiatal isten),
Ezen a napon a t'alusi házakat k rbeiárták a koledároftnak
nevezett fiatal - 8-12 é ves - fiú k, akik somfa-ágakkal
kezükben lé ptek be az altón. A házigazda ]iszttel teli
szitával fogadta  ket, a koledárokra gabonaszemeket
szórt, miközben azok az ágakkal a küszöbön kopogva
áldást mondtak a házra, gyümölcsöz , b  termé st kí -
vánva a gazdának _ Kiskarácony napia javaré szt az ú nne-
pi vacsorára való felké szülé s |egyé ben telt.

Kardcsonq esté vel kezd dLeh az ú qljnevezett piszkos napok,
amelyek a té li napfordulóhoz, é s a termé szet megú i-
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z gazdasági munkáiával, A koledároknak külön ké szí -
tenek fonott kenyereket is, amelyeken id nké nt szin-
té n különfé le, gyakran az é letfára emlé keztet  dí szek
vannak, A kenyé r, mint a jóllakottság, az é let, a boi-
dogság egyetemes jelké pe, í gy ú j jelenté startalomma]
is gazdagodik (világfa-szimbó]um).

A hagyományok szelint a kardsontJi asztal alá szalmát
szórnak, |é zus születé sé nek kereszté nyi felfogásához
kapcsolódva, Az asztal mellé  a mez gazdasággal kap-
csolatos tárgyakat helyeznek, illetve olyanokat, ame-
lyek a rossz sze]]emekt ] vé dik meg a ház iakóit -
eké t, gabonaszemeket, pé nzes erszé nyt, gabonasze-
mekkel teli szitát, amelyhez piros cé rnával virágcsok-
rot, fokhagymát, almát, diót Vagy máSt kötnek,

A karácsonyi ünnep mindig családi körben zajlik, nz
 sztalt tdmié nnel körülfüstdlift é s meqdldják. Az asztalnál ül 
legid sebb családtag, függetlenül, hogy fé rfi vagy n 
aZ illet , tömjé nnel körbe füstö]i az egé sz házat é s a
gazdasági é pú leteket az udvaron- Ez az elké pzelé sek
szerint megvé d a rossz szellemekt ], a tisztátlan er k
hatásától,

Karácsony esté jé n, az ünnepi asztal számos olyan
mágikus szertartást, cselekvé St követel meg, amelyek
cé lja a termé kenysé g biztosí tása az é iet minden telü-
]eté n, A vacsora korán kezd dik (az asztaltól lehet leg
senki sem áll fel annak vé gezté ig), azé rt, hogy korán
é rjen meg a bú za, s a toiók ne hagyiák ott ideje,korán
a tojásokat, Az aszta]tól csak a gazda ál]hat fel, ha na-
gyon szüksé ges, de akkor is csak összegörnyedve jár:

azé rt, hogy a magok sú lyától meghajoljon a bú za. A
gyerekek a vacsora után egy irányban vé gig-bukfen-
ceznek az asztal alatti szalmán. Az imitatí v mágiába
vetett hit az alapia - hogy a hasonló esemé nyek lemá-
solása, mozdulatokba foglalása ké pes az esemé ny
el idé zé sé re - a szertartások eredmé nyessé gé hez f -
z d  elké pzelé seknek,

A karácsonyi asztalon megfüstölt é s megáldott tár-
gyaknak is különös mágikus er t tulaidoní tanak, Ez a
magyarázata annak, hogy mindaz, ami az asztalon he-
lyet kap, más szertartások kötelez  szerepl je lesz, A
badnik petnyé ié t pé ldául agyagkorsóba gy jtik, hogy
ké s bb a veté sre szórjanak bel le, illetve egy ré szé t
hozzákeverjé k az á]latok takarmányához, Az aszta]on
megmaradt diót, bú zát é s a vé gig nem é gett gyertyát

meg rzik a következ  karácsonyig, Az asztalra kitett
mé znek gyógyí tó er t tulajdoní tanak,

A karácsony szeí tartási rendjé ben - a szó-mágia
megjeiené si formáiké nt - fontos helyet kapnak a ha_
gyományos szavakba öntött (aZ egé szsé gre é s a ter-
mé kenysé gre vonatkozó) jókí vánságok is,

A szertartáslk egq ré sze a halottak kultuszával í üqg össze_

Bulgária egyes ré szein a család ha]ottainak is terí te-
nek, é s az asztalhoz ülve, helyüket üresen hagyják, A
vacsora vé gezté vel nem szedik le az asztalt, mert a né -
pi hit szerint é jszaka az elhunyt  sök az aszta]hoz jön-
nek vacsorázni, Számos helyen az asszonyok napköz-
ben kalácsot é s hú sné lküli é teleket vittek családtagja-
ik sí rhelyé hez, A ha]ottak viIágábó1 származott a
koledárok rosszszellem- z  ereje, termé kenysé get ho-
zó ké pessé ge, amit karácsony esté jé n a hazákat járva
é rvé nyesí tettek,

Karácsonyt, amely Bulgáriában az ú j é v kezdeté hez
köt dik - az átmenet ünnepeké nt - mlndenütt ió nap-
tári alka]omnak tekintik a jövend  el rejelzé sé hez. Az
asztalnál megjósolják, milyen lesz az egyes hónapok-
ban az id iárás, milyen termé s várható, egé szsé gesek
]esznek-e a család tagjai, párra lelnek-e a hajadonok,

A Vacsola el tt egy baltával háromszor sú itanak jel-
ké pesen a medd  gyümölcsfák felé  é s eközben a meg-
felel  szavakat kimondva, kivágással ijesztik meg azo-
kat, azt remé ]ve, hogy í gy term re válnak, Egyes vidé -
keken hasonlóké pp jártak el a gyerekekkel is, akik nem
kezdtek el id ben járni, s t a medd  asszonyokkal is,
a gyermekáldás é rdeké ben,

*r.*

A karácsonyi szertartások közös cé lia, hogy átsegí tse a
termé szetet é s a társadalmat az egyik é vb l a követke-
z be törté n  átmeneten, er sí tse az ú j Nap sugarait,
biztosí tsa az ú j mez gazdasági ciklus eredmé nyessé -
gé t, el ké szí tse a fiatalok házasodását. Az átmenetr l
alkotott mitologikus elké pzelé s jelenté se a káosz le-
gy zé se, a kozmikus rend helyreállí tása, ami vé gered-
mé nyben egyet jelent az egé szsé ggel, a termé keny-
sé ggel é s a szerencsé vel,

Papadopulosz Petkova Adriana
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