
Karácsony a magyaro rszági szlovákoknál

A kereszté nyek karácsonyához az elmú lt é vszázadokban
a legkülönböz bb eredet  szokások é s hiedelmek kap-
csolódtak, Ezek változatai ismerhet k fel az egyes euró,
pai né pek karácsonyi szokásaiban. F  motí vumuk nap-
jainkig is a kis ié zus születé sé nek megünneplé se, Az
egyes né pcsoportoknáL meglev  hasonIóságok é s elté -
ré sek közös kereszté ny európai kultú ránkat szí nesí tik, A
galgamenti sz]ovákoknál a karácsonyi ünnepkor Ádám-
É va nap í ltedrú  deí ) reggelé n Vette kezdeté t. Ilyenkor
Püspökhatvanban a ház gazdája az istállóban kezdte a na-
pot. Megetette áIlatait, kitakarí totta az istállót, maid az
udvarban csjnált rendet, hogy az é v lolyamán mjndig
minden a saiát helyé n legyen. A gazdasszony el bb a
lakásban, majd az aprójószágnál vé gezte munkáját. A
nap folyamán aztán annyit sütöit, f Zött, hogy az ünne-
pek alatt az egé sz család számára elé g legyen. A kalács-
té sztából annvi darabkát szaggatott, ahány állatuk volt
az istállóban, Mindegyikbe sodoft egy gerezd fokhagy,
mát, maid megsütötte, AZ ilyen Sültet ,,0pskance",nak ne,
vezté k. Este a gazda abból, mint Szentelt é telb l min-
den állatnak adott egyet, hogy ezáJtal megvé dje  ket a
rontástó], A gazdasszony kü]ön kalácsot sütött a közsé -
gi pásztor ré szé re,

Mivel ezen a napon idegen asszony els nek való é r-
kezé se a házba az egé sz családra é s a gazdaságra né zve
is szerencsé tlensé get ielentett, a fé rfiak é s a fiú gyerme-
kek korán reggel felkeresté k szomszé daikat, rokonaikat
é s felköszöntötté k  ket, A köszönt  í gy hangzott,

Dokiesov son vám ocel' Acé lt hoztam, hoqq

abi sa vám hrwe, í azekaik, tálaik
miske ú etrepali, ne törjenek,

sekeri kelámali, t'ejszé ik ne csorbuljanak,
a ret'aze í rctrhali. láncaik ne szakadianak-
Abi vám sliephe Ttlú klaik sok

vel'a vajcia í tiesli, tljást tliianak,
a abi st'e bálen tri legalább hdrom

svií le zabí jali. hí zót levágjanak.
Abi vám vipadlo Essen ki a
zo í afl'a ucho Iuqzóiuk í üle,
a qazd'í ne1 nariaslo a gazdasszonqnak
na vel'kvo brucho. n ön naggra a hasa-

PochváIenl. Dicsé rtessé k|

Ha a köSzönt t feln tt fé rfi mondta, azt a gazdasszony
pálinkával kí nálta meg, Ha azonban kisfiú  volt, s vers
vé gé n a gazdasszony fürgé n a nadrágjába nyú It é s ott
megsimogatta, A hiedelem szerint í gy tyú k]ai egé sz
é vben sok tojást toitak, A kisfiú  diót vagy pé nzt ka-
pott, A nap folyamán a közsé gi pásztor minden ház,
hoz ellátogatott az alábbi köszönt vel,
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Yin\ujem vám tieto Köszöntöm tinóktek
nastávalú te sviatke, a közelg  ünnepeket,
Pána Krista nar\d'eú í . ]ózus Krisztus szüIeté sé t.

Abi st'e mohli Hogtj meqé lhessetek

da mnoho rokov doí it' sok-sak fueket,

men§í mihriethmi, kisebbb nökftel,
veiov radost'ov, nagqobb örömmel,

boí ov milost'ov, Isten kegqelmé vel
Na poli ú rod, A mez n ió termé st,

vo dvore dvochod,, ud,varban b sé qet

v chiii zdravja, veselí a, a házban eqé szsé get é s vidámsáqot
vám vieú im viniujem- kí vánok mí nngóioknak.

A pásztor Vessz köteget hordozott a hóna aIatt, A kö-
szönt  vé gé n a gazdasszony a köteeb 1 köté nyé vel ta,
kart ké zzel kihú zott annyi vessz t, ahány jószáeát a
pásztor  rí zte- Ezzel a vessz vel megcsapkodta a
pásztor hátsó ré szé t, miköZben az ugrándozott ezekkel
a szavakkal, Egé sz é vben í gq uqrándozzanak a malataih. A
pásztor ezután megkapta a iárandóságát: a karácsonyi
fonott kalácsot, egy tányé r babot, három darab ken-
derkócot é s fé l liter bort, A gazdasszony dé lig igyeke-
zett minden munkáiát elvé gezn1, mert dé lután már il-
letlensé gnek számí tott hé tköznapi munkát vé gezni,I

A nap legf bb esemé nye a szentesti vatsora vo]t,
amelyre mindenütt nagy várakozással ké szü]tek. En,
nek külön SzertartáSa volt. Pilisszentlászlólr egyik adat,
közl m e|mondása szerint a felké szü]é s í gy törté nt:

,,Lámpagyú itás e] tt é desanyám nagy tál gyümöl-
csöt hozott le a padlásról. Hozott minden gabonafé lé -
b l is (bú za, árpa, kukorica, zab, bab) keveset a szobá-
ba. Az asztalon összekeverte, Szé tteí í tette, ma|d fehé r
abrosszal letakarta ezeket, Egy tányé rban Luca napjá-
tól maré knyi bú zát csí ráZtattak, Karácsonyig fé larasz-
nyira n tt meg a haitása, Ennek közepé re é desanyám
gyertyát tett é s meggyú ltotta, Egy másik tányé rba ka-
rácsonyi ostyát ké szí tett, É desapám vágott egy karé i
kenyeret, kicsi darabokra té pte é s az ostyás tányé na
rakta, É desanyám a szemé tlapátra hamut tett, arra
parazsat, amit tömié nnel szórt meg, Apám egyik kezé -
be Vette aZ osiyáS tányé rt, másikba egy üVeg szentelt-
vizet, Anyám egyik kezé be vette a tömié nfüstös sze-
mé tlapátot, másikba az é g  gyertyás tányé rt, Í gy in-
dultak el együtt aZ istállóba, Apám meghintette szen-
telt Ví ZZel aZ állatokat, é s a tányé ron lé v  elesé get,
majd minden állatnak adott bei le, Utána Visszaté r-
tek a ]akásba, A legid sebb n vé rem a pitvarból be,
hozott egy ké ve zsupszalmát ezekkel a szavakkal,

Doné sla sem boí í  dariek- Prí mete ma?

,,lsten aiándé ftát hoztam. Beí oqadtok?"



Apám válaszolt:

Áno, prí meme!

,,lgen, befoqadunk|"
Apám a szalmát átvette, majd aZ asztal alatt szé tte-

rí tette, ott is maradt Idnos napiq, amikor is megkötöz-
té k vele a gyümölcsfákat, hogy jó termé st adjanak,
Ezek után ültünk a szeniesti vacsorához,"'

Jdsrlon a szentesti vacsorára a pilisszentlászlóiaké -
hoz hasonló szertartással ké szültek, Magára a vacso-
ráIa iásdi adatközl m í gy emlé kezett. ,,Gyermekko-
romban lámpagyú jtás után az egé sz család az asztal
köré  ült a szentesti vacsorához. Apám Velünk egyú tt
felállt é s í gy imádkozott:

Baí e milí  slatí eí ! É ,des, kedves Istenem!

Yan három segé dem, Amint í öIé  haiolt
nincs több száIláshelyem, már v\ltak fteui.
folqton halapálnak szemeivel lú tltt,
mé g csak meg sem állnak. fUleivel hallott.

]drt, helt Mária,
járt a nagqvildgban,
hlrdlzta hisfiát,
hardazta maqával.

Egy kovács házához
be is, behopoqtat:

te kovdts, te hovács ,

adj é nné kem szállást.

Azt a hárlru szöqet
é ppen mast hé szí tik,
melluel ]é zus Krisztust
keresztre feszí tih.

Ment,ment Máia,
egy í stdllóhoz é rt ,

dtlé pve küszöbé t
abba bele is té rt.

Megszülte gtlermehé t,

meqszülte kisfiát,
magdhoz szólí td
az 1tt l^)í  kisldnat-

Leóngka , leányka ,

hozd ide gqermekem

Oda hogy vihetné m,
nincs é nnehem kezem,

Nincs é nnekerl kezem
csak ué mi csonkjaim,
meltlekkel vihetem

az é n hönuve(,shé im.

Oda hog11 vihetné m
nincs é nnekem hezem,
szememre nem látok,

fülemre nem hallok.

szemeivel látott

ftileivel hallott,
apjára, anqjára,
örör,lmel kiólt|tt:

Anyóm, é desapám
az a Mdria volt
ki teqnap nólunh járt,
s tóletek ké rt szóIldst

Ha é n tudtam volna,
h\ql.l í  vOIt Mária,
né ki arana, ezüst
ágaat adtam volna-

É n feküdhettem vón

fellel hideq kövijn_
Feljel htdeq köu n,
szú rós töviseken.o

,]u-kí l ni. ve . óie..

Kap rnaid istentó1
jó í elesé qa,
Annát, Máridt,
avaga Zsuzsanndt .

Yelite t'i pekú e d'ahuleme Köszdnjük, hoqq ezen esztend 
za tentl rlk, í e si nám dal eqé sz családommal, egé szsé gben
ve zdravi s ielalkú  d1iil' hagqlad negé lnünk.
Cil <a k lé jll veiere piberdne, Miku ? va(>lráhlz ké szülünk
a e ,e li ras zad|akujeme. mé qeqqszer höszöniüft Né ked,
í etko npth sa raduie Mildea?k örüliewk_

fu asztalon lé v  tálból maré k diót vett é s a szoba
né gy sarka fe]é  dobália ezekkel a szavakkal:

Po ii - í o _ ké nr sve- ii,

Kú tí , raduit'e se,

kú ti, veselt'e sa!
Kú ti , radujt| e sa ,

kú ti, veselt'e sa!

Sarkok, önendjeteh,
sarkoft, viqadlatok|
Sarkok, önlendjeteí z,

sarklk, viaadiat\k|

Maid 1eültünk a vacsorához. El bb gyümölCSlevest et-
tünk, utána mákos té sztát, EVé s köZben anyánk a szo-
ba közepé re szórta a táIban lé v  diót. Mindegyikünk-
nek a kályha sarkához kellett szaladni, s ott gugo]va
kotkodácsoln1:

Kot - kot - kotkoddcs, ko tfto dácsl.

KOt-kOt-hOtk\ddcs|

Mindezt azé rt kellett tennünk, hogy a tyú kjaink sok to-
jáSt tojjanak. Mikor ú jra az aszlalhoz ültünk, anyánk
egy szé p almát annyi ré szre Vágott, ahányan Voltunk,
ezekkel a szavakkal: Ha utat té vesztené tefr. emlé kezzeteh
azokra, akihkel a,z almót etté tek. Az almából mindenki ka-
pott egy szeletet, A Vacsora után mehettünk a faluba
az ablakok a]á é nekelni,]

Ez az é nek]é s a magyarországi szlovákok köré ben
szinte mindenütt szokásban volt, Ennek ré vé n  rz dött
meg né hány szlovák legendaballada, Legismertebb volt
a ,,Chod'la Máia" (Szí lldst keres  Mária) ballada, amit kará_
Csony este több helyen é nekeitek az ablakok a]att. A
pilisszentkereszten é nekelt Vá]tozat í gy hangzik:

L-.

AZ Ádám-É Va naptól Ví zkeresztig tartó karácsonyi ün-
nepkörhöz sok szé p szlovák né pszokás f Z dött. Em-
]í thetné nk pé ldául a betlehemezé st, mely Fí í zé ren archai-
kus formájában a mai napig é l, A karácsonyi ljgmuso-
lás a dé l-alföldi sz]ovákok köré ben volt kózkedvelt, A
cillaghordás é s a böIcsfidrás a dunántú li szlovákok köré -
ben mé g a ké t Világháború  köZött iS é l  né pszokás
volt, Ezekb i mindössze egyet emelünk ki, az ú jé v kii-
szdnté sé t. Maglódon Szi]veszter este - miké nt máshol ka-
rácsony este - a nagylányok csoportokban jártak az
abIakok alá é neke]ni, Csak a 1egé nyes házakat látogat-
ták. A legé nyt í gy köszöntötté k:

F tom-to do. me j" ivárí i nrlá_di - iec.

a - bi nám on dau

Ebben a házban
szé p leqé nq vagqon,
zijld koszorú ra
duhátot adi|n.

J=ge

Má. Ii -.ja

no -si - ia
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Asztal|toftOn
vaguon slk allna,
IeqIJen naqa örön
a házatokba.

Füstölt disznóláb
a padlásotokon,
gazdaq menqasszowlt

|iatok kapjon.

Ebben a házban

csinos qazd,asszan14,

egq-eq1 kce bort

miné hünk hozzon -

Kapj|n istentó1

í ó í é riet órte,

aki megverné
hatsz|r hetente,

A következ  é nek ritmusa felgyorsult. Í gy foIytatták:

U§ §rn€ pie-sei do - kon- ói - n

fud -lo sa nánr

]ej - me

É nekünket befejeztük

eqyütt vigadozzunk,
a torkunh is hiszóradott

adjatoh hát innunh_

EOu ic(,e s:(jrt, egq iue bort,

eglj icce pálinkdt,
é s ahhoz mé q a qazdasszonq

hozzon sültet, kolbászt.

Dé Iben hozzon eqa sült taú klt
vacsorára frappant,
a d,udásnak hozzou dudát,
a legé nynek sz4p lánqt.

Mi azé rt önendí ünk,
a kansóból töltsünk

1ó bort a pohárba.

A felköszöntött 1egé ny egy kancsó meleg bort vitt ki az
é nekl knek. Ha a menyasszonyielölt is köztük volt, a

1ányokat behí vták é s megvendé geité k,'

Adatközl k
l, Püspökhatvan, Laminé  Bátyl Anna, ó7 é ves. Adatfelvé tel:

l97o,
2. Pilisszentlászló, Hupekné  Dombai Rozália, ó3 é ves.

Adatfelvé tel: l9al.
3. Jásd, Huibertné  szverai Anna, ól é ves. Adatfelvé tel:

l98l.
4. Pilisszentkerszt, Gubáné  Pavleí yák Mária, ó1 é ves, Adat-

felvé tel: l9E0
5. Maglód, Tabányiné  szever zsuzsa, 7ó é ves. Adatfelvé tel:

I980.

I nro -,to!

l le

J = 12o

daj-t"e,ie

z fiai -ke do
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