
Velünk az Isten!

Ruszin szokások karácsonykor

A legidõsebbek Filkeházán még emlékeznek arra, hogy a
falu görög katolikus többségû lakossága miatt a kará-
csonyt az ónaptár szerint, január 6-án tartották. A ró-
mai katolikusok is az ónaptár szerint ünnepeltek a falu-
ban. A hazai görög katolikus egyházban a naptárreform
1916-ban ment végbe. Érdekes filkeházi magyarázat:

„A karácsonyt csak az elsõ háborútól csináljuk a ró-
maikkal egyszerre. Addig az orosz naptár szerint, vízke-
resztkor tartottuk. Úgy mondták, hogy a háborúban el-
lenségek voltunk, és azért reformálták meg, hogy ne
tartsuk úgy mint õk. Azelõtt mindig oroszul végezték az
istentiszteletet.”

A karácsony három napos ünnep: persi, druhi, treci dzen
(elsõ, második, harmadik nap).

Az ünnep a karácsony elõestjén kezdett karácsonyi
böjttel (a viliával), vagy a szentestével veszi kezdetét.
Sok hiedelem fûzõdik a naphoz, amelyek a régi termé-
kenységi rítusokkal vannak összefüggésbe. A jellegze-
tes karácsonyesti tésztából, a bobajkából adnak a tyú-
koknak, hogy jól tojjanak és hamar legyen kotlós. A ka-
kasnak borsot, fokhagymát is raknak a bobajkába, hogy
hamisabb, erõsebb legyen.

A vilia napja Filkeházán is a karácsonyi készülõdéssel
telik el. A háziasszony sötétedéskor kiment a kamrába,
és minden terménybõl rakott félmarékkal a kötényébe.
Az asztal közepére vagy sarkába öntötte. A termények
közé egy pénzdarabot is tettek. A termény le volt takar-
va fehér szõttes abrosszal. Az abrosz tetejére, az asztal
egyik sarkára került a nagy kerek kalács (a novi rocni
kolac, azaz az újévi kalács). Újévig ugyanis az asztalon
maradt, s csak akkor kezdték meg, hogy az egész új esz-
tendõben legyen kalács.

A karácsony esti vacsorát addig nem kezdték meg,
amíg a gazda ünneplõben öltözötten szalmát nem ho-
zott be: Jeziskova slamka (Jézuska szalmája). Egyes csalá-
doknál más eszközök is szerepet kaptak.

A hamovnikkal (kerékkötõ lánccal) körbevették az asz-
tal lábát, s lakattal össze is kapcsolták, hogy a család jó
kapcsolatban és szeretetben éljen tovább. Spluha zelezo
(ekevas) is került olykor a láncra. Ennek a magyarázatát
ma már nem ismerik. A plachitka (a ponyva) is szerephez
jutott. Ebben hozták be a szalmát, s ezzel belépve
vincsováltak (mondtak köszöntõt):

Vincujem van, vincujem nato Boze narodzene.
Hojnejsi, ne pokornejsi, ne taki smutni rocki docekac ale veselsi
Zebi vasa plevenka tak bula medzi stoskami
jag jasni mjesacok medzi hvizdockami.
to van zicim a vincujem.

(Köszöntöm, köszöntöm Jézus születését.
Boldogabb, békésebb éveket kívánok,

nem ilyen szomorút, örvendetesebbet.
A csûrötök úgy legyen körülvéve búzakazlakkal,
mint az égen a hold a csillagok között.
Ezt kívánom mindnyájatoknak!)

A gyerekek szerettek a szalmán hancúrozni, mondták is
nekik: Prinesli Jeziskovu slamku. (Behoztuk a Jézuska szal-
máját.) A szalmát karácsony második napján vitték ki a
kertbe elégetni. Az ebbõl sodort porvisla (kötélke), a
gyümölcsfák tövére került. Azért kötözték rájuk, hogy
meg ne egyék a fát a bogarak, és jobban teremjenek.

A vilia napja eredetileg szigorú böjt volt. Csak böjtö-
set ettek. A cesna (fokhagyma) és a med (méz) is szerepet
kapott, mivel a vacsora elõtt ezekbõl fogyasztottak. Az
elsõ étel a kozari (gombaleves) volt, majd következett a
mákos bobajka. A kolac (kalács) már a vacsora után az
asztalra került. A szenteste készült el a polnena kapusta
(káposztaleves), de csak az éjféli szertartásról vissza-
térve fogyasztották.

Az istállóban az állatok is kaptak bobajkát. Magyaráza-
tul azt mondták: Jézus istállóban született, a barmok me-
legítették, ezért megérdemlik, hogy kapjanak belõle. Má-
sok szerint egy tehén egyszer megszólalt, hogy õk nem
részesültek a karácsonyból, s azóta adnak nekik…

…A görög katolikus egyház elõírásai szerint kará-
csony éjfélkor kenyéráldás (lítia) van az éjféli zsolozsma
(nagy povecserie) keretében, amelyet reggeli istentiszte-
let (utrenye) követ. A nép ajkán ez a szertartás éjféli mi-
se néven is él, jóllehet nem mise, ám ez az elnevezés
bekerült már a görög katolikus könyvekbe is. Igaz, újab-
ban misét, azaz liturgiát is végeznek egyes helyeken.

A betlehemesek Nyírparasznyán éjfélkor a betlehe-
met bevitték a templomba, annak a közepén elhelyez-
ték, jelmezesen körül állták, s így vettek részt az éjféli
szertartáson. Nyírvasváriban 7-8 betlehemes csoport is
járta a falut, (12-15 évesek) éjfélkor mind bementek a
templomba, egyenkint elmondták köszöntõjüket, és az
oltár köré álltak.

Komlóskán karácsony éjszakáján karácsonyfát visznek
a templomba. Régen a fonóban díszítették fel a lányok,
az utcán legények vitték, fehérbe voltak öltözve. Ma a
fát a templomban díszítik. Szabolcsban egyes falvak-
ban, a 15-16 éves lányok elõször az éjféli istentisztele-
ten álltak be korosztályuk szokásos helyére. (Ez nyilván
összefüggött a közelgõ farsanggal, illetve az akkor szo-
kásos párválasztással.)

Az éjféli zsolozsmának bevezetõ éneke Izaiás próféta
jövendölésébõl: „Velünk az Isten, értsétek meg nemze-
tek, térjetek meg, mert velünk az Isten”. Ezt a zsolozs-
mától függetlenül is éneklik, karácsonyi énekként. A
rakacai templom e század közepén történt kifestésekor
a kezdõ szavak ószlávul felkerültek a falra is, s a belépõt
szinte köszöntik: Sznámi Boh – Velünk az Isten!
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