
Szé p karácsony szé p zöld í áia
f,,T apiainkban ka rácsonv [envpontja
l\ ruiop" nagy ré szé n - ei szinte
világszerte az európai kultú rátó1 befo-
lyásolt f ldré szeken is - a karácsonaí a.
Annak ellené re, hogy mai formájában
csak alig több mint ké tszáz é ves mú lt-
ra tekinthet vissza. kialakulásának
bölcs ie a XVI-XVIL századi Elzász é s
Baden, a Ralna fels  szakaszának vidé -
ke, Közvet]en el zmé nyé re, a té ]i, ka-
rácsonyi máiusfára utaló legkorábbi
törté neti adatokat itt taláiták meg a
né met né prajzkutatók, A XVI. századi
Elzász erdé szei számára kiadott utasí -
tásokbó] megtudiuk, hogy városi pol-
gárok, cé htagok az erd kben karácso-
nyi májusfákat vágtak, Egy polgár leg-
feljebb egy fát vághatott, s az sem le-
hetett 8 lábnál, azaz ké t é s fé l mé ter-
né l magasabb, Egy l555-ben keletke,
zett erd vé delmi törvé ny megti]totta
a karácsonyj májusfák vágását, Az el-
ZásZi Schlettstadtban a cé htagok által
ló00 körül a cé hházban felállí tott ka,
rácsonyi má|usfát már közelebbr l is-
merjük, aimával, ostyáVal dí szí tetté k, amit Ví Zkereszt-
kor a gyerekek lerázhattak róla. Strassburgból egy
lóOr-ben keletkezett ú tleí rás már a szobákban felállí -
tott feny fákról tudósí t, amelyeket szí nes papí rrózsák-
kal, almával, ostyával, cukorí al dí szí tettek, A gyertyás
karácsonyfát els ké nt Liselotte pfalzi grófn  emlí tette
1708-ban í rt 1evelé ben, amely gyermekkorának szí nhe-
lyé re, a heidelbergi palotára, s az lóóO-as é vekre vo-
natkozik, A Raina fels  vidé ké r l a XVIIL század folya,
mán a közé p- é s é szak-né met területek ]akói is átvet-
té k a karácsonyfa,állí tás szokását,

A szászországi ZittaubóI 1737-b | arról é rtesülünk,
hogy annyi fe]dí szí tett, gyertyás karácsonyfát állí ta-
nak, ahány megajándé kozott szemé ly van a család,
ban. Az ajándé kokat a karácsonyfák alá helyezté k, Goe-

tlie mé g diákkorában, l7ó5-ben, Lipcsé ben ismerke-
dett meg a karácsonyfával, amelynek a né met nyelvte-
rületen való gyors elterjedé sé ben W erther szerelme é s ha-

lóla cí m ,l774,ben megje]ent ]evé Lregé nyé nek is nagy
szerepe volt, Goethe Európa-szerte né pszer vé  vált
m vé ben gyertyával, cukorkáva1 é s almáva] feldí szí tett
karácsonyfáró1 í rt,

Berlinben az els  karácsonyfákat Wi]helm von Hunr,
boldt báró nyelvé sznek, a Berlini Egyetem alapí tóiának
házában á]]í tották fel l81r-ben, Berlinben é s a né met
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nyelvterület számos más vidé ké n a
karácsonyfa a XtX, század utolsó har-
madáig szorí totta ki a korábban ked-
velt kalácsonyi piramist, Agathe Nalli-
Rutenberq a ré gi Berlinr l szóló köny-
veben l9l2-be.l í gy emlé kezett vissza
erre a gyerekkorában leiátszódó folya-
matra:,,Abban az id ben, Beí ]jnben a
gyerekeknek karácsonyra friss feny fa
helyett gyakran egy ú gvnevezelL pira
mist állí tottak fel, amit egyik kará-
csonyról a másikra meg rizhettek, Ez
egy tarka papí rral é s aranyflitterrel
borí toti faállvány volt; de a mi há-
zunkban karácsonyra mindig egy való-
di, fiissen illatozó erdei la ielent meg,
mé ghozzá mesé s nagyságú , Egé szen a
mennyezetig ke]lett é rni, kü]önben a
szemünkben nern ]ett volna valódi é r-
té ke". Heinrich Heine Atta Troll cí m 
köJtemé nyé hez l84ó decemberé ben -
párizsi szám zeté se ideié n - í rt el -
szavában a né metországi karácsony
iellemz ieké nt emlí tette a gyertyás
karácsonyfát.

Fl é csben az els  karácsonvfa l8l4-ben a Berlinból
.El ldekerillL Arirstpin bankálcsaljd hjzjban j||t, A
császárvárosban akkor mé g különösnek számí tó ese-
mé nyr l a metteí nichi rend rsé g biza]mas jelenté sé -
b l é rtesülünk, Fontos szerepet játszoti a karácsonyfa
bé csi meggyökerezteté sé ben egy né met hercegn ,
Henriette von Nassau-Weilburg, Károly f herceg, az
asperni gy z  felesé ge, aki l8ló-ban állí tott el ször
karácsonyfát kislánya örömé re, A Habsburg f herceg-
né  kezdemé nyezé se a bé csi arisztokrata- é s m vé sz-
körökben már a következ  é v karácsonyán követ kre
talá]t, A karácsonyfa telles bé csi gy zelme az l830, é s
l840. köZötti é vtizedben köVetkezett be, l842-ben azt
í rta a drezdai esti ú jság, hogy a karácsonyfa a legsze-
gé nyebb bé csi családokná] sem hiányozh,at. Ferenc ] -
zsef l8óO-ban a Bé cs melletti Laxenburgból mé g a tá-
Voli Madeira szigeté re is kü]dött karácsonyfát, a ma-
gát ott gyógykezeltet  Etzsé bet kidlyné nak-

Budán é s Pesten az els  karácsonyfák az er s né -
met é s osztí ák rokoni kapcsoiatokkaL rendelkez  arisz-
tokrata csa]ádokban t ntek fel az 1820-as é vek vé gé n,
A karácsonyfa-állí tás divatját a martonvásári grófn ,
Brunszvik Teré z hozta Bé csb ] Budára, l828-ban már
karácsonyfát állí tott aZ általa alapí tott krisztinaVárosi
els  kisdedóvó inté zetben, Podmaniczky Frigyes a Bu-
dapesti Hí rlap l884-eS karáCSonyi számában köZzé tett
visszaemlé kezé sé ben, valamint l887-ben kiadott nap-
lójában is azt állí tja, hogy a karácsonyfát drezdai szü-
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leté s  é desanyja, gróf Noszticz-]iickendof Elza, egy szász
királyi miniszter lánya honosí totta meg Pesten l828-
ban_ Podmaniczky Frigyes szé p visszaem lé kezé sé b l
ké pet aIkothatunk egy reformkori pesti ariSztokrata
család karácsonyestjé r l,,,Elé rkezvé n karácsony nap-
ja, hat órakor háromszoros csengeté s hií dette a mi
karácsonyfánk megé rkezté t, Ekkor megnyí lt atyánk
nappali terme s mi gyermekek - öten voltunk - egy
szoba közepé n elhelyezett nagy asztalon, mindegyi-
künk kü}ön megtalálta karácsonyí áiát s az a körül cso-
portosí tott különfé le aiándé kokat, Mé g most iS el t-
tem Iebeg e szeretetteljes ké p, az apánk komo]y, áhí -
tatos magatartása, az anyánk ióságos tekjntete, a re-
pes  öí öm a gyermekarcokon, melyeknek pí rján meg-
tört a Viaszgyertyák halvány fé nye, Az est azzal telt el,
hogy mindegyikünk apróra megvizsgálta a nyert aián-
dé kokat, s mindegyikünk külön forró, hálás ké zcsókkal
megköszöné  azokat a boidog szül knek, Szüleinkt l
né hány tanácsot é s intelmet kellett meghallgatnunk,
fu akkor hallott szavak mé lyen vé s dtek lelkünkben, s
egé sz é ven, mint int  jobb lebegett el ttünk, A kará-
csonynak mai formák szerint való megünneplé sé t,
vagy helyesebben magát a karácsonyfát é desanyám
honosí totta meg hazánkban..," Vay Sándor ezzel
szemben a ]öVend  cí m  folyóiratban, l905-ben ezt
áilí tia, ,,A Christbaum {karácsonyfa) divatlát lózseí  nd-
dor harmadik feIes é ge, Mdria Dlrottua hozta be nálunk,"
Mária Dorottya Württembergi hercegn  Volt, tehát a
karácsonyfa elzászi, badeni törzsterületé nek szom-
szé dságából került Budára l8 ig-ben.

A karácsonyfa els  emlí té sé re elé g ké s n bukka-
nunk a magyar irodalomban, Ugyan Eotvós |ózsef Er-
csiben, l835-ben í rt irodalmi tanulmányában a XlV,
Lajos,kori francia irodalomró] azí  í rta, hogy az nem
el s tölgyhöz, hanem,,inkább ama fácskához hason-
latos, meJyre karácsonykor gyermekeknek a jándé kokat
aggatnak", Els  szé pirodalmi emlí té sé vel lókai Mór A
koldusgyermek cí m  karácsonyi elbeszé lé sé ben talál-
kozunk: ,,Annyi ablak ki Volt világí í va az utcákon, fé ,
nyes hintók robogtak a]á s fel; ragyogó boltablakok-
ban feny fák Voltak kité Ve, é g  viaszgye rtyákkal, cu-
korangyalkákkal, picike bölcs kkel, azokban aludt a
kis jé zus,,,"

agyarországon a karácsonyfa nagyobb mé rté k-
ben csak az l848-49-es szabadságharc után kez-

dett meghonosodni, Koí ábban mé g a vidé ki birtokain
é l  magyar arisztokrata csa]ádoknál is hiányzott,
Splé nq Bé la Pest megyei, pátyi földbirtokos l877-ben
keletkezett emlé kirataiban a reformkor kezdeté r l, az
1824/25. é v fordulójától jegyezte fel, ,,A most divatozó
karácsonylák akkor mé g nem váltak szokássá, ,," A f -
városban é s a dunántú li városokban aránylag gyor-
san, falun ióval lassabban terjedtek, Az l8óO,as é vek-
ben már rendszeresen nagy feny favásárokat rendez-
tek a ré gi pesti VárosháZa el tti té ren. A magyar fal-
vakban a XlX- század utolsó harmadában mé g f ké nt
csak a protestánS papok, a taní tók, a jegyz k, az ura-
dalmi alkalmazottak családiainál állí tottak karácsony-
fát, A polgárság köré ben a XlX, század második felé -

3364

ben az ifjú sági irodalom é s a ké pes ú jságok í rói é s rai-
zolói né pszer sí tetté k a karácsonyia álií tás szokását.
Nagy szerepük volt a karácsonyfa megismeteté sé ben
az ú iságok karácsonyi mellé kIeteinek é s a karácsonyra
küldött ké pes 1eveiez lapoknak is, A Szé kesfehé rvár
melletti Sárkeresztesen aZ l880-aS é vekben a reformá-
tus leJkipásztor é s í ró, Babaq Kálmán családiánál álli
tottak ei ször karácsonyfát, a falu lakosságánál vi-
szont csak az els  világháború  után ]ett általános,

Enné ] korábban ielent meg a karácsonyfa a vidé ki
kasté lyokban, ahol gyakran az uradalmi cselé dek vagy
gyermekeik is karácsonyi aiándé kot kaptak a földbir-
tokostól, A karácsonyfát í gy a kasté lyban dolgozó sze-
mé lyzet, de az urada]mi cselé dsé g is megismerhette.
Né pszer  vadászí rónk, Szé theryi Zsigmond (l898-
1967) í gy örökí tette meg az els  világháború  el tti
uradalmi karácsonyt a Szé kesfehé rvárral szomszé dos
grófi birtokukró], Sárpentele pusztáról:

,,Hogy aZ ajándé kokat a Kisjé zus hozza - ezt tán
mé g elhitetté k velem ideig-óráig, Hanem azt, hogy a
karácsonyfát is   hozná - azl lslzony sohasem! Hogy
is hitethetté k voina, mikor azt minden istenadta kará-
csonykor mi hoztuk aZ erd r l - apámmal ketten!
Havas karácsonykor szánon hoztuk, különben kocsin.

Í gy hát huszonharmadikán befogatott, vitt magával
baltát-f í é SZt, kihajtott az erd re.

Nem is egy fát hoztunk olyankor, hanem rendsze-
Iint né gyet. Az iskolás gyerekeké t, a magunké t, az
,,Öreg"-61 meg a nagymamáé t, Nagyság szerint soí o-
lom fel  ket, Az iskoiás gyerekeké  volt a legnagyobb,
hiszen az a kocsiszí nbe, a Sárpentelé n fellelhet  leg-
tágasabb helyisé gbe került, annak pla[onja, pedig ma-
gasabb volt az ebé dl é né l, Nagyanyámnak viszont,
aki a kert tú lsó vé gé n é pült ,,Kislak"-ban szé kelt, jóval
kisebb karácsonyfa ke]]ett,

Huszonnegyediké n már reggelt 1 kezdve a kocsi_
szí nben foglalatoskodtunk, Akkoí ra kiürí tetté k, kitol-
ták bel le a különfé le hintókat-kocsikat-kordé kat, egy-
más tetejé re állí tott szánokat, helyettük hosszú  aszta-
lokat sorakoztattak a falak me]]é , köröskörül, Közé pre
pedig a nagy karácsonyfát áIlí tották,

Azt dí szí tettük, Lé trára kapaszkodva aggattuk Iá a
szokásos miegymást, mé g a legnehezebben elé rhet 
ágvé gre is cSí ptettünk gyertyatartót. Aztán nagy sza_
kajtóvé kában hordtuk be az isko]ás gyerekeknek szánt
ajándé kot, Mindenkinek jutott meieg ruha, vastag
keszty , játé kszer meg irdatlan nagy dióskalács, Az
asztalokon szé p sorjába teregettük a fé nyes papí rba
takart csomagokat, Mindegyikre gondosan ké szült
né Vcé dulát t Ztünk.,,"

,[ ka rácsonyí a megisrre.l elesé ben, e|terieszté se-
.6. ben nagy slerepet játszottak a t városban é t a
városokban polgárcsaládokná1 szolgáJó, majd fé rlhez_
menete]ük után a fa]Ujukba Visszaté r  cselé dlányok
is. Vé gül hazai elterjeszté sé ben az árvaházak, óvodák
é s a gyermekkórházak is szerepet játszottak, ahol már
a xIx, század második felé ben rendszeresen á]lí tottak
karácsonyljt a gyermekek >zá,nára,

Megjelent a templomokban is, Kiskunfé legyházán



Mdlí i Ferenc (1879-1934) gyermekkorában állí tonak
els  alkalommal karácsonyfát a katolikus templom-
ban. Ae í ró Szé p karácony szé p zöld fájn, ,, cí m  öné letraj-
zi elbeszé lé sé ben í gy emlé kezett vissza erre a nagy
esemé nyre, ,,Nyolcé ves voltam, a harmadik elemibe
iártam, é S el ször lé ptem a közszereplé s teré re, A köZ-
szereplé s teí e aZ öregtemplomunk volt, Úri divatot
kezdtek a városunkban, karácsonyfát állí tottak fel a
szenté lyben az oltár mellett, s kerestek valami alkal-
mas kis rongyost, aki a mennyei feny t felköszöntse,"
ltt szavalta el Móra taní tójának alkalmi versé t, amely-
nek els  ké t sorára mé g feln tt korában is emlé kezett:

Szé p karácsonq szfo zöId fája,
Mondsza csak, honnan jövel?

A karácsonyfa alföldi elterjedé sé r l gyermekkori
emlé keit leiidé zve, ezt í í ta nekem Debrecenb l l990,
január 2ó-án kelt levelé ben Gunda Bé la (l9l1-I994)
né prajzprofesszor,,,Karácsonyfa, Nagyszé nás környé -
ké n a pusztákon, de a tanyákon js a század elejé n fe,
ny fácskát vagy valamilyen száraz ágat vitt be kará-
csony este a gazda, a fára burgonya s más hasonIók
Voltak í áakasztva. Volt, hogy a gazda csak a pipáiát é s
a dohányzacskóját akasztotta a ,,karácsonyiára", s be-
köszönt, boldog ünnepeket kí vánt, Ez utóbbi különó-
sen er s emlé kem, mert valamelyik anyai rokonomnál
törté nt. Adatok: nagyszé nási tanyák, cáspárte]ek,
Nagyma jor, Csucs ma jorok,"

A mo]dvai magyarok csak az l950,es é vek második
felé ben ismerkedtek meg a karácsonyfával. Pusztinán
(Bákó m,) az l940-es é vekben született gyerekek mé g
nem kaptak karácsonyfát, Ez a karácsonyfa né lkül fel-
n tt nemzedé k a gyerekei számára az l9óO-as-70-es
é vekben már állí tott - cukorra], almával, körté vel, dió-
val, piskótával, nápolyival dí szí tett - feny fát, Az
utóbbi három é vtizedben már nem hiányozhat a kará,
csonyfa egyetlen olyan moldvai magyar házbó1 sem,
ahol gyermekeket nevelnek,

Mi ]ehetett a té li máiusfák, ké s bb a karácsonyfák
fe]állí tásának é s a karácsonyi ajándé kozásnak eredeti
cé lja, szerepe, ]é lektani háttere? Azoknak a fáknak,
gallyaknak, amelyek mé g té len is zöldellnek, ezáital
dacolnak a növé nlvilág szempontjából halottnak vé lt
id szak pusztí tó hidegé vel, különös é leter t tulajdo-
ní t az európai né phit, Az embereknek a té li napfordu,
ló idejé n a maguk hasznára kell fordí tanl e fák é letere-
jé t. Ha az örökzöld gallyakat, fákat felakasztiák vagy
felállí tják a házban, er s é leterejük a környezetre, a
ház lakóira átáramlik, b sé get, áldást eredmé nyez,
minden bajt elhárí t-

A karácsonyi ajándé kozás lé lektani háttere az ünnep
egykori é vkezdet jeliegé vel magyarázható, Általános
emberi hit szerint minden kezdé snek el remutató ie-
lent sé ge van, A jó kezdet, !ó el jel, Ezé rt, akikkel
együtt é lünk vagy hozzánk közel állnak, azok számára az
é vkezdé s idejé n gondoskodni igyekszünk, jelké pesen az
a]ándé kokkal is, hogy az ú i é vben semmiiük se hiányoz-
zon, A javaknak a kezdé skor való megnövelé se - í gy hit-
té k az egé sz é vi gyarapodást eredmé nyezi majd,

Mlodrag Vuiaóló Mirski l932-ben született Bé lgrádban;
fentl mí í vé t a szentendrcl szerb Mú vé sztelepen ké §zí tette.

A mú vé sz a belgrádl lpaí mí í vé szeti F lskolán taní tott.
I997-ben hunyt el.
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