
Ajándékozás: A karácsonyi
 ajándékozás eredetére több-

féle magyarázatot is adnak a 
néprajztudósok. Az egyik leg-
gyakrabban hangoztato!  állás-
pont szerint a kis Jézus jászlához 
ajándékokkal érkező napkeleti 
bölcsek (a Háromkirályok) adták 
az azóta is követe!  szép példát. 
Más vélekedés szerint viszont a 
mennyei atya emberiségnek ado!  
ajándékadása, a Megváltó szüle-
tése az ihlető. Tény, hogy már a 
Római Birodalomban a téli nap-
fordulókor ünnepelt Saturnalia 
alkalmából is általános volt az 
ajándékozás, de a gyerekeknek 
és a szegényeknek a római újév 
beköszöntekor (március 1-jén) is 
szokásban volt ajándékot adni. 
Keresztény körökben a hagyomá-
nyos ajándékozó nap kezdetben 
nem is a karácsony, hanem január 
6-a, a Háromkirályok napja volt, 
ami mindenképpen az újszülö!  
Jézusnak arannyal, tömjénnel és 
mirhával kedveskedő napkeleti 
bölcsekhez kötődő magyarázatot 
erősíti. Spanyolországban a gye-
rekek egyébként manapság is ja-
nuár 6-án kapják meg a nagyobb 
ajándékaikat, karácsonykor csak 
valami kis, jelképes meglepetés 
jut nekik a fa alá.

Ajándékstop: Kanadában az 1920–
1940-es években nagy diva! á vált, 
hogy kisebb ajándékokkal a legtá-
gabb ismerősi kört (munkatársat, 
lakótársat, a gyermek osztálytár-
sainak szüleit, tanárait, a könyv-
tárost, az orvost stb.) is meglepjék. 
A karácsony elő! i utolsó találko-
záskor – sokszor még hetekkel az 
ünnep elő!  – cseréltek gazdát a 
meglepetések. Ebből viszont egy 
másik szokás is következe! . Sok-
szor adták tovább a kapo!  aján-
dékokat, így az is előfordult, hogy 
azok visszataláltak az eredeti el-
indítójukhoz. Ezt a valóban kínos 

meglepetést kívánták megelőzni, 
amikor olyan enyves hátú díszes 
kis címkéket hoztak forgalomba, 
amelyet az ajándékcsomagolás-
ra ragaszto! ak. „Csak karácsony 
napján bontható fel!” – volt fi gyel-
meztetésként rájuk nyomtatva. 
A háború ugyan véget vete!  az 
ajándékdömpingnek, ám a címke 
még ma is közkedvelt, gyakran 
o!  virít a fa alá te!  kis csomagok 
borításán.

Angyalhaj: Az 1950–1970-es évek-
ben Európa-szerte általánosan el-
terjedt karácsonyfa-díszítő elem 
volt, amely szupervékony üveg-
szálakból készült. Népszerűség-
vesztése is ebből a tényből adó-
do! , ugyanis könnyen megszúrta 
a fenyőn a gyertyákat és a csillag-
szórókat meggyújtani készülő, sőt 
esetleg a szaloncukor-csenésben 
se! enkedő kezeket is.

Aranyvíz: A karácsony estéjén, 
éjszakáján a kútból, a közeli folyó-
ból, esetleg forrásból meríte!  víz, 
amelyből az egész családnak innia 
kelle! , mert szerencsét hozónak 
tekinte! ék. Ez megmutatkozik 
abban is, hogy egyes tájegysége-
inken az így beszerze!  innivalót 
egyenesen szerencsevíznek neve-
zik. Tornyospálcán – Bálint Sándor 
feljegyzése szerint – karácsony 
éjfelén viszik az eladó lányok a 
jó kútról az aranyvizet. Reggel 
abban mosdanak, hogy szépek 
legyenek. Isznak is belőle, hogy 
betegség ne érje őket. Kissárréten 
viszont úgy tartják, hogy éjjel ti-
zenegy órától éjfél után egy óráig 
aranyos víz folyik a Kőrösön. Ha 
az ember ebből itatja meg a jószá-
gait, nem áll beléjük a nyavalya. 
Déllő (Dileul) székely falucskában 
az aranyvizet éjfélkor hozzák be 
a kútról. Mint mondják, azért ez 
a neve, mert ilyenkor fürösztö! e 
meg Mária az ő Jézuskáját.

Banánív: Különösen sanyarú-
 nak hinnénk azon karácso-

nyolók dolgát, akiknek nem ada-
tik meg, hogy fenyőfákkal ünne-
peljenek. Valahogy azonban ők is 
megoldják a dolgot: műfát, vagy 
más arrafelé nagyra nő!  növényt 
választanak maguknak. Úgy aho-
gyan azt az indiai szubkontinens 
keleti szegletében, Bangladesben 
élő keresztények teszik. Ők ha-
gyományosan banánfákról vágo!  
nagy ágakból és faleveleikből ké-
szítenek boltívet a templomukhoz 
vezető úton. Ezekbe a boltívek-
be apró lyukakat vágnak, majd 
bambuszból készült olajtartókat 
helyeznek bele. Karácsony éjjelén 
meggyújtják ezeket az olajmécse-
ket, s így e különös, táncoló fény-
árban fürdő boltívek ala!  sétál-
nak el közösen az éjféli misére.

Betlehemi láng: Az ENSZ 1986-
ot a béke évévé nyilváníto! a. 
Egy Habsburg Rudolf nevét vi-
selő osztrák cserkészcsapat ötle-
te nyomán a béke szimbóluma a 
betlehemi Születés templomában 
égő láng le! . Azóta évről évre 
Bécsből – cserkészek kíséretében 
– rendszerint egy-egy fogyatékos 
gyermek indul Jézus születésének 
helyszínére, hogy a hagyomány 
szerint a jászol helyén épült temp-
lomban állandóan égő mécsesről 
lángot vegyen. Ezt lámpásba zár-
va, repülővel Bécsbe viszik. O!  
nagyszabású ünnepség keretében 
veszik át az egyes országok, nem-
zetek cserkészküldö! ségei a lán-
got, amelyet saját országaikban 
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tovább osztanak, hogy aztán ka-
rácsony estéjére a templomokban 
s a magányos o! honokban is vilá-
gíthassanak vele. Szomszédaink 
közül Szlovákiában is elterjedt a 
szokás (o!  Betlehemi fényesség 
a megnevezése), s a szlovák cser-
készek 1990-től viszik a családok-
hoz, ahol erről gyújtják meg a ka-
rácsonyi gyertyákat.

Borlocsolás: A pomázi szerb csa-
ládoknál vacsora ala!  az egyik 
fi atal férfi nak különös feladat ju-
to! . Nagy boros fl askát kapo!  a 
kezébe, ám belekortyolnia mégse 
volt szabad. Időről időre fel kelle!  
állnia az asztaltól. Az ő tiszte volt 
ugyanis fi gyelni a tűzre. (Súlyos 
tragédia előhírnökének hi! ék, ha 
a karácsonyi tűz kialudt.) Feladat-
köréhez tartozo!  az is, hogy a 
rendelkezésére bocsáto!  palack-
ból némi borral locsolgassa a pa-
rázsló fahasábokat, illetve a kará-
csonyi farönköt. Alighanem nagy 
örömmel te! e, hiszen annak, aki 
becsüle! el ellá! a a tűzkínáló tűz-
őrséget, ezért külön ajándék járt a 
család békésen eddegélő tagjaitól.

Botlásversek: Hollandiában be-
ve!  szokás, hogy a jó barátok 
egész évben árgus szemekkel fi -
gyelik egymás botlásait, baklövé-
seit. Karácsonykor ugyanis nem-
csak ajándékot, hanem ezeket a 
bakikat is átnyújtják egymásnak, 
tréfás rigmusokat, személyre sza-
bo!  bökverseket írva belőlük. 
Úgy tartják, hogy a lelkiismere-
tesen versbe szede!  baklövéseket 
ezzel ki is oltják, azaz soha többé 
nem fordulhatnak elő barátaik 
életében. Ezért aztán jó szívvel 
fogadják egymástól a legkritiku-
sabb versezeteket is, hiszen a se-
gítőkészség, a jóindulat és az igaz 
barátság bizonyítékát látják ben-
nük. Állítólag meg sem sértődnek 
mia! uk.

Boszorkatánc: Kupuszinán (Bács-
kertesen), ebben az eredetileg 
szlovákok és palócok által lako!  
vajdasági településen – Silling 
István leírása szerint –, amikor 
véget ért az éjféli mise, a kántor 
még elorgonálgato!  egy ideig. 
Ráadásul, meglehetősen szokat-

lanul, nem éppen szent énekeket 
játszo! . Ez volt a dikica. Mégse 
juto!  senkinek eszébe, hogy meg-
rója a templomtól idegennek tűnő 
muzsika okán. A helyi hiedelem 
szerint igazi missziót teljesíte! . 
Azért kelle!  dikicálnia, hogy az 
éjféli misén részt vevő boszorká-
nyoknak legyen mire táncot rop-
niuk az oltáron. Míg ugyanis tán-
cot lejtenek, addig az igaz hívők 
hazaérhetnek békés o! honaikba, 
s a boszorkányok nem árthatnak 
nekik az éj sötétjében. Nem volt 
tanácsos belefeledkezni a táncrit-
musokba, bármily szépen kezelte 
is a pedálokat és a billentyűket a 
kántor. Aki ilyenkor a templom-
ban maradt ahelye! , hogy ün-
nepelni hazaiszkolt volna, vagy 
esetleg rajtakapták, amint a zene 
hallatára a lábával veri a taktust, 
az azonnal és végérvényesen bo-
szorkánynak tekinte! ék, még ha 
nem is tapodta meg lábaival po-
gányul az oltárt.

Büdösítés: Ha azt hinnénk, hogy 
ahol bőviben nő a karácsonyfá-
nak alkalmas fenyő, az feltétle-
nül szerencsés vidék, alighanem 
messze járunk az igazságtól. Ahol 
sok ünnepre való örökzöld terem, 
o!  gyakran a tolvajainak is igen 
magas a száma. A karácsonyi ün-
nepek elő!  a tolvajok rendszere-
sen megdézsmálják földrészünk 
fenyőállományát, akiknek pedig 
az a dolguk, hogy megvédjék a 
fenyveseket ilyenkor megerősíte!  
szolgála! al, s mindenféle ötlet-
tel igyekeznek kedvüket szegni 
az alkalmi bűnelkövetőknek. A 
dél-lengyelországi Alsó-Szilézia 
vajdaságban azt találták ki az er-
dészek – adták hírül 2002-ben a 
nagy világlapok – hogy olyan kü-
lönleges folyadékkal permetezik 
be alaposan a gondjaikra bízo!  
fenyőket, amelyet egyébként a va-
dak elriasztására használnak. Ez 
a fának nem árt, viszont később, 
zárt helyiségben elviselhetetlen 
bűzt kezd árasztani magából. 
Amint azt e sorok írója saját maga 
tapasztalta, hazánk leleményes er-
dészei jócskán megelőzték lengyel 
kollegáikat. Herceghalomban már 
az 1990-es évek közepén decem-
ber első napjaitól fokhagymalével 

locsolták a fenyőnövendékeket. 
Ez ráadásul azonnal és már igen 
messziről érezhető volt, így az il-
legális favágás nem utólag kapta 
csak meg méltó büntetését, ha-
nem megelőzhető le! .

Cukorbotocska: Az amerikai 
 rajzfi lmekben, s az észak-

amerikai ihletésű képeslapokon 
gyakran láthatunk egy furcsa, 
csavart mintával díszíte! , legin-
kább egy sétabotra emlékeztető, 
furcsán görbülő valami. Arrafelé 
a karácsonyi díszítés elmaradha-
tatlan tartozéka ez a piros-fehér 
– botként meghajlíto!  – termék, 
ami a méretét tekintve elférhet 
akár egyetlen tenyérben is. Egy 
különleges édességről van ugyan-
is szó, amely cukorból készül. 
Az ajándékhozó – arrafelé Santa 
Claus álnéven dolgozó – öreg Mi-
kulásnak támasztékot adó bot ki-
csinyíte!  másaként vált közkeletű 
karácsonyi jelképpé.

Családi szaunázás: Hol máshol, 
mint Finnországban lehetne része 
a karácsony megünneplésének? 
Aki teheti, a családjával, aki nem, 
az a barátaival, de mindenkép-
pen gőzfürdőzik december 24-e 
délelő! jén, délutánján a magya-
rok nyelvrokonainál. A szenteste 
ugyanis a pórusokig megtisztul-
tan illik megjelenni arrafelé az 
ünnepi asztalnál.

Csenge! yűzés: Még a XX. század 
elején is eleven volt a Szepesség 
és Pozsony németsége körében a 
Klingeltagként emlegete!  szokás 
(Helene Grünn jegyezte fel): ilyen-
kor a helyi plébános, a kántor és 
számos csenge! yűs ministráns 
gyerek vonult házról házra, hogy 
az épületre, annak lakóira, illető-
leg ünnepi asztalukra kis hang-
szereik rázogatásával kísért áldást 
mondjanak. Mindezért persze 
senki nem sajnálta tőlük a kisebb-
nagyobb ajándékokat.

Csillagvadászat: Alaszkában ter-
jedt el a gyerekek közö!  egy ma 
már több mint egy évszázados 
múltra visszatekintő különleges 
karácsonyi fogócska szokása, 
amit kizárólag ilyenkor játszanak. 



Ennek során a gyerekek egy cso-
portja csillagos póznával kezében 
cikázik a városok főterein, mi-
közben egy másik csoport, amely 
Heródes embereinek szerepkörét 
vállalja magára, igyekszik folya-
matosan követni, hogy bekerítsék 
a csillagvivőket, s elfogják a betle-
hemi csillagot.

Csíz-köszöntő: Az angol nyelv-
oktatás általánossá válásával vi-
lágszerte elterjedt brit karácso-
nyi gyermekmondóka, melyet az 
ünnep első napjának reggelén 
kezdenek sorolni. Tizenkét na-
pon át a szövegben újabb és újabb 
alanyokkal bővül a karácsonyt 
köszöntő állat- és embersereglet. 
Az egyre hosszabbá váló aznapi 
penzumot, az új elemek hozzá-
toldásával az elejétől felváltva 
sorolják a családtagok (a gyere-
kekkel kezdve, s a legöregebben 
végezve). Ha bármelyikük hibát 
vét, vagy elakad, nagy derültsé-
gek közt újra kezdik. Mindez a 

„ködös Albionban” egyre inkább 
beve!  karácsonyi szokás. Kétség-
telen, hogy komoly teljesítmény 
valamennyi bővítményt fejben 
tartani. Az első nap ugyanis még 
csak azt kell elhadarni, hogy „Ka-
rácsony első napja van, köszönt és 
minden jót kíván egy csíz a csupasz 
körtefán”. A tizenke! edikre azon-
ban már ennyi minden torlódik 
egymásra: „Karácsony tizenke" e-
dik napja van, köszönt és minden jót 
kíván tizenkét ugra-bugra úr, tizen-
egy táncos, tarka úrnő, tíz tekergő 
kéményseprő, kilenc kötényes kisle-
ány, nyolc nyúl a vadász oldalán, hét 
ha" yú, tolla tiszta hó, hat tyúkanyó, 
öt szélkakaska, négy nya# a macska, 
három veréb-zenész, két gerle és egy 
csíz a csupasz körtefán.” (A magyar 
fordítást Tarbay Ede köve! e el.)

Diójóslás: Némely magyar táj-
 egységen a család tagjaival 

megegyező számú, vízzel töltö!  
dióhéjat te! ek szenteste az ab-
lakba. Mindenki a saját dióhéját 

helyezte oda. Akiéből másnap 
reggelre kiapadt a víz, arról úgy 
hi! ék, hogy nem éri meg a követ-
kező karácsonyt.

Díszvilágítás: A világ első vil-
lanykörte-füzérrel díszíte! , kivi-
lágíto!  karácsonyfáját 1882. de-
cember 22-én csodálha! a meg az 
emberiség egy New York-i mér-
nök, Edison munkatársa Ötödik 
sugárúti lakásában. A washing-
toni Fehér Ház karácsonyfáját 
1895-ben, Grover Cleveland elnök-
sége idején díszíte! e először ilyen 
elektromos ékítmény. Szabad-
téri fát 1904-ben, San Diegóban 
öveztek először lámpafénnyel. 
Nachitochesben karácsony tiszte-
letére 1927-ben tarto! ák meg elő-
ször a Fényfesztivált, s ma már, 
Ünnepi Fényösvény néven, az 
egész környék egyik legfőbb tu-
ristacsalogató látványosságaként 
minden évben megrendezik az 
utcák és az egyes házak lámpadí-
szeinek versenyét.
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Dodekameron: Görögországban 
nevezik így a karácsony tizenkét 
napot felölelő, folyamatos ün-
nepét. A december 25-től január 
6-ig terjedő időszak e megneve-
zésének magyar jelentése annyit 
tesz, hogy „tizenkét nap”. E ter-
minusban tehát benne foglaltatik 
mindhárom ünnep: a karácsony, 
az újév és a Vízkereszt.

Ékszer: A XIX. században és 
 a XX. század elején is szokás 

volt a bolgárok közö! , hogy a ka-
rácsonyi tüzet biztosító fatörzs (a 
badnik) megszenesede! , üszkös 
maradványaiból nyakékeket, ék-
szerbe foglalható darabkákat fa-
ragtak a család nőtagjainak, ame-
lyek – úgy hi! ék – minden vesze-
delemtől megvédik őket.

Fagyos úszóverseny: Svájci ka-
 rácsonyi hagyomány a genfi -

ek és a városba látogató turisták 
dermesztő úszóversenye, a Coupe 
de Noel (Karácsonyi Kupa). En-
nek keretében igen számosan 
megmerítkeznek a Genfi -tóban. 
Az alkalmanként 5-700 résztve-
vővel zajló versenyek nem csak az 
esetenkénti jégtáblák kerülgeté-
sétől váltak nevezetessé, az igazi 
közönségcsalogató nem a vacogó 
fogak és zizegő térdek csontzené-
je, hanem az, hogy csak jelmez-
ben lehet starthoz állni. Mi több: 
jelmezben kell leúszni a bóják kö-
zö!  kĳ elölt távot.

Farolitos: Az Egyesült Államok 
déli részén, különösen Új-Mexikó 
államban szokás karácsony nap-
jaiban az úgyneveze!  farolitos 
– azaz kicsiny, ernyővel körülve!  
gyertyák elhelyezése az utcákon. 
Minden távol ünneplő családtag 
nevében illik ilyet kihelyezni a 
járdák szegletére. 

Fatörzs: Franciaországban több-
nyire már csak a karácsonyi fa-
törzs nevezetű – valóban fatörzset 
idéző alakú és küllemű – torta 
emlékeztet a régi hagyományra, 
mely szerint a kandallóban ka-
rácsonykor egy nagy feldíszíte!  
fatörzsnek kelle!  égni. Meggyúj-
tásához is kötelező szertartások 
fűződtek: a család legidősebb és 

legi+ abb tagjának együ!  kelle!  
lángra lobbantania az ünnepi 
tüzet. Ahhoz, hogy ez könnyeb-
ben menjen, amikor a fatörzs a 
helyére került, a családfőnek kel-
le!  áldást mondani a családra és 
a rönkre, majd pálinkával, illetve 
olajjal alaposan meglocsolni a ke-
ményfából vágo!  tűzrevalót.

Fegyverszünet: A karácsonyi 
hagyományok erejének legszebb 
dicsérete. 1914-ben, az I. világhá-
ború első évében, a német és brit 
csapatok közö!  a Franciaország-
ban húzódó fronton a karácsonyi 
emlékek nem hivatalos fegyver-
szünethez veze! ek. A katonák 
a szenteste során lövészárkaik-
ban, mindkét oldalon karácsonyi 
dalok éneklésébe kezdtek, s az 
ellenséges indulatok helyét egy 
rövid időre a sorsközösség érzete 
ve! e át közö! ük. Megszünte! ék 
az egymás irányába történő tüze-
lést. A fegyvernyugvás karácsony 
mindkét napján tarto! , majd saj-
nos – mintha mi sem történt volna 
– a varázs elillant. Még csaknem 
négy éven át folytatódtak tovább 
az öldöklő harcok.

Fiúlátogatók: A délszlávoknál a 
néphit szerint az első karácsonyi 
látogatónak férfi nak kell lennie, 
ez hoz szerencsét a háznak, mi-
nél fi atalabb, annál nagyobbat. 
Ezért aztán karácsonykor fi úgyer-
mek járt a házakhoz köszönteni 
(polaznik, poležaj, polaženik).

Forgó fa: Magyarországon első-
ként a budapesti Kertész Tódor 
kereskedő hozta forgalomba az 
1920-as években azt a különleges 
karácsonyfalábat, amelybe a beil-
leszte!  feldíszíte!  fenyő egy fel-
húzható óramű segítségével „mél-
tóságos lassúsággal” körbeforgo! , 
s közben egy „verkliszerű mecha-
nika” még karácsonyi melódiát 
is játszo! . Hasonló szerkezeteket 
az Egyesült Államokban már az 
1890-es évek végén árultak.

Gyapot: A XIX. század végén, 
 a XX. század elején volt szo-

kásban az e célra forgalomba ho-
zo! , vegykezeléssel éghetetlenné 
te!  hófehér gyapot karácsonyfa-

díszként (hóimitációként) történő 
alkalmazása.

Gyémánt torta: Decemberben a 
kis- és nagyáruházak mindig ke-
mény küzdelmet folytatnak az 
ajándékaik beszerzésébe kezdő 
vásárlók fi gyelmének felkeltéséért, 
vásárlási lázuk ébrentartásáért, 
fokozásáért. Ez a Tokió központi 
városrészében egymást érő luxus-
üzletek világában is így van. Egy 
i!  működő nagyáruház évről évre 
óriási összegeket áldoz arra, hogy 
a csábító kínálatok világában a saj-
tó- és közérdeklődést maga felé te-
relje. 2005-ben például egy eredeti 
– eladásra szánt – és egy másolati 
példányban különleges cukrász 
remeket készíte! , amely kará-
csony napjáig az áruház kirakatát 
díszíte! e. A 223 – közö! ük egy öt-
karátos, szív alakú – gyémántból 
álló, kétrétegű, marcipánborítású 
hatalmas gyümölcstortát a leghí-
resebb japán cukrász, Jeong Hong-
yong tervezte. Az ékkövek kivé-
telével teljesen ehető édességen 
elhelyeze!  gyémántok összértéke 
mintegy 1,7 millió dollár volt. A 
másolatot az áruház egy pezsgős 
parti keretében karácsonyeste fel-
szolgálta a vásárlóinak, az eredeti 
tortát viszont egy rövid árverést 
követően már néhány nappal ko-
rábban eladták.

Halas kosár: Amikor a jelleg-
 zetes karácsonyi illatokat 

igyekszünk számba venni, nyil-
ván a fenyő-, a fahéj-, az ánizs-, 
esetleg a narancs- vagy vanília-
illat jut a leginkább eszünkbe. A 
nagy tömegű nyers halak, a hal-
piacok semmi mással össze nem 
hasonlítható szagát, illatnak – kü-
lönösen karácsonnyal összefüg-
gőnek – valószínűleg soha nem 
ismernénk el. Öreg kontinen-
sünkön pedig akadnak olyan vi-
dékek, ahol karácsony napjaiban 
még az imahelyek is ezt az „illa-
tot” árasztják. Dél-Franciaország 
tengerparti része e területek közé 
tartozik, i!  ugyanis szenteste a 
halászok hallal telt kosarakkal 
érkeznek a templomokba, hogy 
hálából a halászszerencséért, va-
lamint a következő év bőséges 
fogásai reményében az oltár elé 
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helyezzék azokat. (Hogy hány na-
pon át kell szellőztetni, vagy töm-
jénfüs! el „felülírni” a halszagot, 
arról sajnos nem emlékeznek meg 
a szokást rögzítő források.)

Halételek: A hal, mint hagyomá-
nyos böjti étel a legtöbb európai 
országban elmaradhatatlan része 
a szentestén, illetve karácsony 
napjaiban felszolgált ételsornak. 
Nemcsak ízletessége okán kerül 
azonban ilyenkor a tányérokba, 
hanem a keresztény hitvilágban 
betöltö!  fontos jelképként is o!  
a helye. Az őskeresztény időktől 
kezdődően a halábra fontos Krisz-
tus-szimbólum volt, s részben ma 
is az. (Jónás a cethal gyomrából 
úgy tért vissza, miként Jézus tá-
madt fel halo! aiból.)

Harács – tized?: Karácsony sza-
vunk eredetét sokáig kuta! a a 
nyelvtudomány. A számos tév-
úton járó szerző közül a legszel-
lemesebb hamisnak bizonyult 
magyaráza! al Supka Géza állt elő, 
aki „A futó évek margójára” című 
könyvében a török hódoltság ide-
jéből és török nyelvből eredezte! e 
a szót. Emlékeztete!  rá, hogy szá-
zadokkal korábban Szt. István és 
Szt. László törvényei nyomán ala-
kult ki az a hazai jogszokás, amely 
ezt az ünnepet szabta a papi tized, 
a decima (deákról ékes magyarrá 
torzítva: a dézsma) lerovása határ-
napjának. Törökül viszont a ke-
resztények adóját „karadzs”-nak 
nevezték az oszmánok által meg-
szállt és megsarcolt területeken. A 
„tíz” számnevünk török megfele-
lője „on”. A téli ünnepek környé-
kén fi zete!  adótized neve törö kül 
tehát így hangzo! : „karadzs-on”, 
amely aztán Supka szerint ráta-
padt az ünnep megnevezé sére 
is, a „karadzs”-ot harácsra, a 
„karadzson”-t karácsonra, majd 
karácsonyra kopta! a eleink nyel-
ve. E felvetést – bár még ma is szí-
vesen hivatkoznak néha rá – meg-
cáfolta a tudomány. A kutatás 
sokáig a román „cracium” átvé-
telének tarto! a a karácsony szót. 
Ma már azonban jól tudjuk, hogy 
a magyar karácsony megnevezés 
szláv eredetű, és a „korcsun”, azaz 
„fordul, lépő, átlépő” szóból szár-

mazik, ami az új évbe való átlépés-
sel, a téli napfordulóval kapcsola-
tos. A magyarokon kívül csak a 
keleti szlovákok, a máramarosi ru-
szinok, egyes bolgár nyelvjárások, 
valamint a huculok jelölik e szóval 
az ünnepet, más szláv népeknél 
a „bozié” (Istenfi a él) szó, illetve 
származékai a megszoko! ak. 

Időmérő karácsonyfa: Márai 
 Sándor, a jeles magyar irodal-

már jegyezte fel, hogy gyerekko-
rában aff éle adventi naptárként 
használták a papírlapra vete!  
karácsonyfa ábráját. Ezzel várták, 
ekként sürge! ék az ajándékhozó 
dátumot. „…Árkus papírra, kék és 
zöld ceruzával, karácsonyfát rajzol-
tunk, karácsonyfát, harmincegy ág-
gal. Minden reggel, dobogó szívvel, 
megjelöltük, mintegy letörtük e jel-
képes fa egyik ágát. Így közeledtünk 
az ünnep felé. E módszerrel sikerült 
a várakozás izgalmát csaknem elvisel-
hetetlenné fokozni” – írta.

Isten kalácsa: Alighanem legto-
vább a bolgár asszonyoknak kell 
dolgozniuk karácsonykor. Leg-
alábbis a Plovdiv környékén élők-
nek, s a hagyományokhoz ragasz-
kodóknak. Strausz Adolf leírása 
alapján o!  ugyanis a dagasztó-
teknők környékén forgolódva fü-
lelnek még akkor is, amikor má-
su!  már rég dolgatilto!  minden 
nőszemély. Nekik viszont épp az 
esti harangszó felhangzásakor 
kell kalácsot dagasztaniuk, amely-
be Jézus születését jelképezve egy 
ezüstpénzt kevernek. Ez „rende-
sen régi, forgalomból már kivont 
pénz és évről-évre megőriztetik, 
mert nagy szerencsének tartják”. 
Az Isten kalácsából való cseme-
gézést a legnagyobb egészség- és 
szerencsebiztosítéknak tartják, 
ezért tarto! ák és tartják arrafelé 
a bolgár karácsony elmaradhatat-
lan kellékének.

Jótékony borivás: Vannak sze-
 rencsés emberek, akik ha ka-

patosan hazatérnek – s feleségük 
kemény perlekedésbe kezd al-
koholos állaguk mia!  –, a legne-
mesebb érvek egyikét vethetik 
be az védekezésként: „De hiszen 
jótékonykodtam!”. Ráadásul nem 

is keverednek füllentésbe. 2001-
től kezdődően a németországi 
Hambach lakói kis kunyhókat 
állítanak fel advent idején, ame-
lyekben forralt bort árusítanak. A 
befolyt összeget teljes egészében a 
rászorulóknak adományozzák. A 
pénzből gyerekek és sérültek ez-
rein segíte! ek már.

Julklapp: Svédországban nagyon 
érdekes alak hozza az ajándéko-
kat: a neve Julklapp. Nincs neme, 
azaz sem nem fi ú, sem nem lány. 
Mivel ajándékait úgy hozza, hogy 
soha ne láthassák meg, váratla-
nul érkezik, hirtelen kivágja az 
ajtót, bedobja az ajándékot, majd 
eltűnik. Meglepetéseit mindig 
sok papírba csomagolja, hogy na-
gyobbaknak látszódjanak (vagy, 
hogy ne törjenek össze hajigálás 
közben?), így aztán a megajándé-
kozo!  jó sok munka és izgalom 
után, lehántva az új és újabb réte-
geket hamarosan egy papírhalom 
közepén csücsülhet, s örülhet az 
ajándékának.

Kántálás: Karácsonyi, verses 
 köszöntő szokás, amely éne-

kes jellegéről kapta elnevezését. 
Elsősorban felnő! ek kántáltak, 
éjfélig járva a házakat, annak 
lakóit köszöntve ekként. Ellen-
tétben a betlehemesekkel áldást 
kérő éneküket nem kísérték pár-
beszédes jelenetek, s kellékekre 
sem volt szükségük. A magyar ka-
rácsonyi kántáló énekek közül a 
legrégebbiek közé tartozik a Csor-
dapásztorok kezdetű, amelynek 
első ismert alakja már a Cantus 
Catholici című, 1651. évi egyházi 
énekgyűjteményben is szerepelt. 
Kedveltek voltak Mennyből az an-
gyal és a Pásztorok, keljünk fel! 
kezdősorú karácsonyi énekek is, 
ezek első írásos nyomát a XVIII. 
századi énekeskönyvek őrzik.

Karácsonyfa-eltüntetés: Arra, 
hogy a család legfi atalabb tagjait 
váratlanul érje a feldíszíte!  kará-
csonyfa látványa, világszerte na-
gyon odafi gyelnek. Számos ma-
gyaráza! al is szolgálnak a kíván-
csiskodó lurkóknak arra, hogy 
miként került hirtelen a szobába 
a szemet-lelket elkápráztató fa. 
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(Általában az angyalokat, Kará-
csony apót vagy Jézuskát szokták 
a speciális szállítmány kézbesítő-
jeként emlegetni.) Amikor aztán 
véget ér az ünnep, s a tűlevelek 
hullása már tarthatatlanná teszi 
a fenyő és a család békés egymás 
melle!  élését, rendszerint rövid 
úton megszabadulnak tőle. Az ör-
mények azonban különösen nagy 
gondot fordítanak arra, hogy 
gyermekeik ne tudják meg, hogy 
mi le!  az ünnepi lakást díszítő 
karácsonyfa sorsa. Náluk – az 
ókeresztény egyházi hagyomány 
szerint – január 6-án ülik meg a 
karácsonyt, s a fát február 2-án a 
gyerekek szedik le, hogy „Jézuska 
visszavihesse”. Miután elmentek 
az óvodába, iskolába (a kisebbe-
ket sétálni viszik), a hozzátarto-
zók nagy titokban felaprítják, s el-
tüzelik a kiszolgált karácsonyfát. 
Náluk elképzelhetetlen illetlenség 
utcára vetni a díszeitől megfosz-
to!  fákat, leleplezni, megtagadni 
a karácsonyi misztériumot.

Karácsonyfarázás: Az az általá-
nos szokás, hogy az ajándékok 
a gyönyörűen feldíszíte!  kará-
csonyfa tövében, díszes csoma-
golásban várják a megajándéko-
zo! akat, eléggé általános. Nem 
mindenü!  van, s főleg nem min-
dig volt így. Elzászban például 
még a múlt század végén is azért 
díszíte! ék fel kisebb játékokkal 
és sok-sok különféle sütemény-
nyel a fát, mert a gyerekek kap-
ták az ünnepi vacsora után azt a 
lehetőséget, hogy a legkisebbtől 

a legnagyobbig, egymást köve-
tően alaposan megrázhassák a 
homokkal teli dézsába állíto!  
fát. Kinek, mi hullo!  le, az le!  az 
ajándéka. Mára persze, ahol még 
nyoma maradt a szokásnak, csak 
kiegészítő, vidámságfokozó jelle-
ge van az eseménynek. Ma az el-
zászi családok valamennyi tagja 
megtalálja a fa körül – igaz, hogy 
rázni is lehessen, a másu!  meg-
szoko! nál egy kissé távolabb – a 
maga ajándékait.

Karácsonyi morzsa: A bőséges és 
jellegzetes karácsonyi étkek (ka-
lács, kenyér, mákos guba) után ma-
radt morzsát több tájegységünkön 
is nagy becsben tarto! ák, mert 
bűvös erőt tulajdoníto! ak neki. A 
morzsa Vízkeresztig az asztalon 
maradt, majd elte! ék, gyógyításra 
használták. A termékenység foko-
zására a baromfi nak is adtak, de 
hasonló célból a gyümölcsfák alá 
is szórtak belőle. A palócoknál a 
karácsony ünnepén elhullo!  ke-
nyér- és kalácsmorzsát vászonda-
rabba kötve az istállóban a jászol 
vagy az ajtó fölé akaszto! ák, hogy 
a boszorkányok meg ne rontsák a 
fejős teheneket. Másu! , ahol erre 
időben nem gondoltak, így rontást 
gyaníto! ak a neveze!  állatokon, a 
karácsonyi morzsalékkal füstölték 
meg az állatot. Némely helyen a jó 
termés érdekében is bevete! ék a 
karácsonyi morzsákat. Szó szerint! 
Tavasszal vete! ék el a kertben, 
azt állítva, hogy abból „szörnyen 
jó szagú fű nyől, olyan, akinek a 
földtől a tetejéig levele van”.

Királykéve: Több mint százéves 
feljegyzés szerint a beregi ruszi-
noknál az volt a szokás, hogy mi-
után a szalmával beteríte!  szoba 
földjén minden családtag (a leg-
öregebb csakúgy, mint a legi+ abb) 
kényelmesen és többször is meg-
hengergőzö!  – hogy a következő 
évi deréknyavalyái a szalmába 
szálljanak –, behozták az úgyne-
veze!  királykévét. Ezt a családfő 
készíte! e, mindig saját kezűleg az 
e célra elte!  legszebb zabkalászok 
felhasználásával. A karácsonyi 
asztalra helyeze!  díszítményre 
mutatva mondo!  áldást minden 
családtagjára. Azt kívánva, hogy 
ahány zabszem van a kévében, 
az Isten annyi bárányt, juhot, te-
henet, ökröt, félasztagos zabke-
reszteket adjon jövőre. A kévére 
aztán, hogy valóban így legyen, 
a vacsora közben poharat is emel-
tek. Minden családtag három 
csepp pálinkát hullajto!  pohará-
ból a királykévére.

Korona: Észtországban a feldí-
szíte!  karácsonyfa melle!  egy 
másik hagyományos kellék is 
hozzájárul az ünnepi hangulat-
keltéshez. Szenteste délutánján 
arrafelé „karácsonyi koronákat”, 
azaz szalmából vagy nádból ké-
szíte! , színes szalagokkal és fo-
naldarabkákkal teleaggato!  dí-
szeket függesztenek fel a szobák 
mennyezetére.

Könyvajándék: A talán mindez-
idáig legnagyobb hatású könyv-
ajándékot 1829-ben te! ék a ka-
rácsonyfa alá. A kis Heinrich 
Schliemann – emlékirata szerint 
– az akkor kapo!  „Világtörténet 
gyerekeknek” című kötetben ol-
vaso!  először Trójáról, amiről 
aztán felcseperedve, ő maga bi-
zonyíto! a be, hogy a valóságban 
is léteze! . Régészként ugyanis ő 
ásta elő.

Lebkuchen: Német karácsonyi 
 csemege. Szűrt mézzel éde-

síte!  tészta, amelyet napokon át 
pihentetnek, majd fából farago!  
sablon segítségével formázzák 
ünnepi alakzatokra, s cukormáz-
zal, mandulával és száríto!  gyü-
mölcsökkel díszítenek ki.
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Lencseajándék: Az olaszok jó ba-
rátaiknak száríto!  lencsét szok-
tak ajándékozni karácsonykor, 
hogy levest készítsenek belőle. 
Állítólag ezzel emlékeztetik őket 
arra, hogy a szegényebb időkben 
is számíthatnak majd rájuk.

Mák: Több népnél a karácso-
 nyi tészták és sütemények 

elengedhetetlen kiegészítője. A 
mákszemek sokasága ugyanis bő-
ségidéző. A magyar konyhában a 
bejglik, mákos csíkok, rako!  tész-
ták, a szlovákoknál a mézzel ön-
tözö!  mákos gubák révén kerül 
az ünnepi asztalra.

Mandulaajándék: A fi nn szo-
káshoz hasonlóan Dániában is 
karácsonyi főszereplő a rizskása, 
a dánoknál azonban az ünnepi 
étkezés első fogása. Aki a kásába 
rejte!  egyetlen mandulaszemet 
megleli, azt egy előre meghirde-
te!  jutalommal (általában nagy 
tábla csokoládéval, vagy marci-
pánfi gurával) köszöntik. Ezt ne-
vezik mandulaajándéknak.

Mendikálás: A „mendieare” (kol-
dulni) szóból eredeztetik. Magyar-
ország több néprajzi tájegységén 

honos karácsonyi adománygyűj-
tő szokás. Elsősorban kisebb-na-
gyobb csoportokba verődő gyere-
kekhez kötődik, akik a házakhoz 
bekéredzkedve ajándék fejében 
karácsonyi énekeket énekelnek.

Meszelés: Bálint Sándor feljegy-
zése szerint Áta község dolgos 
sokácai közö!  általános elvárás 
és szokás volt a karácsonyi nagy-
takarítást a lakás kimeszelésével 
is kiegészíteni. „Lemosták a bú-
torokat is, az ágyba friss szalmát 
te! ek…”

Mini pulyka: Az amerikai ka-
rácsony elképzelhetetlen töltö!  
pulykapecsenye nélkül. Az 1920-
as, 1930-as években azonban a 
kisemberek nem engedhe! ék meg 
maguknak, hogy 7-8 kilós pulyká-
kat vegyenek. A bébipulykának 
viszont nem volt olyan ére!  íze, 
mint a kifejle!  példányoknak. 
Ezen segíte!  egy marylandi me-
zőgazdasági kutatóintézet, s a 30-
as évek legnagyobb kereskedelmi 
sikerét ara! a a kifejle!  állapotban 
is legfeljebb 3 kilós, magas élve-
zeti ízű, rendkívül szapora mini 
pulyka kitenyésztésével és forga-
lomba hozásával.

Moha: A litván karácsonyi de-
koráció elmaradhatatlan kelléke 
a moha. A helyi néphagyomány 
szerint azért jut ilyenkor számára 
különös szerep, mert tulajdonsá-
gaival tiszteletet ébreszt. Egész 
évben zöldell és a legeslegkisebb 
helyen, a legzordabb körülmé-
nyek közö!  is bizonyítja életreva-
lóságát.

Mobilfa: A karácsonyt a legna-
gyobb veszélyek idején is igye-
keztek megtartani. Sőt, akkor 
igazán! Budapest körül 65 éve, 
éppen 1944 karácsonyán zárult 
be a szovjet ostromgyűrű. Ekkor 
ve! e kezdetét a fővárosért folyó 
gyilkos küzdelem. Budapest ut-
cáit ezen a vészterhes karácso-
nyon egy honvédségi teherautó 
járta, amelynek platóját egy gyö-
nyörűen feldíszíte!  karácsonyfa 
foglalta el, csomagocskákkal kö-
rülpakolva. A sofőrfülke tetején 
elhelyeze!  hangszórón keresztül 
karácsonyi melódiákat játszo! ak. 
A forgalmasabb csomópontoknál 
negyedórákra elidőzö!  az autó, 
s a személyzet karácsonyi gyer-
tyákkal ajándékozta meg az arra 
járó fővárosiakat. Használatuk-
hoz rövid szóbeli fi gyelmeztetés 
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is járt. Nemcsak a lángjaira kelle!  
ugyanis ezú! al vigyázni, hanem 
a fényeire is. Légoltalmi szem-
pontokból ugyanis esténként tel-
jes elsötétítés volt érvényben.

Műpók: Sajátságos – másu!  nem 
szokásos – karácsonyfadísszel az 
ukrán családok is büszkélked-
hetnek. Újabban egyre inkább 
elterjed a fenyőfa dekorálása so-
rán egy műpókot a hozzá tartozó 
műpókhálóval együ!  a tűleveles 
ágak közé helyezni. Szerencse-
hozó szerepet tulajdonítanak a 
pókoknak, így ezzel a jelképpel a 
család következő évi jó sorsát re-
mélik biztosítani.

Naptárcsúszás: A mikor van 
 karácsony? – kérdésre nem 

is olyan kézenfekvő a felelet, mint 
hinnénk. A különböző keresztény 
egyházak ugyanis más-más nap-
tárt használnak, nem köve! ék 
ugyanis mindannyian a külön-
féle naptárreformokat.  Az alap-
eltérés a szökőnapok beiktatásá-
nak elmaradása mia!  a nápolyi 
Aloysius Lilius javaslatára kidol-
gozo!  és XIII. Gergely pápa által 
jóváhagyo! , 1582-ben bevezete!  
úgyneveze!  Gergely-naptár és a 
korábban Julius Caesar által i. e. 
46-ban korszerűsíte!  római nap-
tár, a Julianus (julián) naptár mi-
a! i eltérésből adódik. December 
25-ét, karácsony napját ugyanis 
a Julianus naptár akkor mutatja, 
amikor a Gergely-naptár már a 
következő év január 7-ét jelzi. Az 
ortodox egyházak közül ma is a 
Julianus-naptárat követik, és ak-
ként ünneplik meg Jézus születé-
sét a szerb, a macedón, az ukrán, 
az orosz és grúz egyházak, az 
antikhalkedóni egyházak közül 
pedig a kopt, az etióp és eritreai. 
A többi ortodox és antikhalkedóni 
egyház (a görög, a bolgár és a ro-
mán ortodox egyházak, valamint 
szír, asszír és indiai keleti keresz-
tény egyházak) viszont a nyugati 
keresztény egyházakkal együ!  a 
Gergely-naptárat követik, és de-
cember 25-én ülik meg az ünne-
pet. Az ugyancsak a Gergely-nap-
tárt használó örmény kereszté-
nyek azonban január 6-án ünnep-
lik a karácsonyt. A kérdésre ado!  

helyes és minden tekintetben kö-
rültekintő válasz tehát úgy szól, 
hogy karácsony január 6-án és de-
cember 25-én köszönt be. Ez a de-
cember 25. eshet azonban január 
7-ére (ha a Julianus-naptár szerint 
számoljuk, s a Gergely-naptárra 
vetítjük), illetve december 13-ra 
is (amennyiben a Gergely-naptár 
december 25-éjét a Julianus-nap-
tárhoz mérjük).

Normanap: A színházak számá-
ra II. József 1781-es rendeletében 
elrendelt játékszüneti nap, melyet 
a római katolikus egyház szertar-
tásrendje alapján az úgyneveze!  
szentidőkre állapíto!  meg. Hu-
szonegy olyan dátumot rögzítet-
tek, amikor tilos volt előadást tar-
tani. Természetesen a karácsonyi 
ünnepnapok is közö! ük voltak. 
Ma Magyarországon csak a nagy-
péntek és december 24., vagyis a 
szenteste számít színházi játék-
szünetnek, vagyis „normanap-
nak”.

Ólomöntés: Babonás ünnepi 
 népszokás. Nálunk, legin-

kább karácsony és Szilveszter éj-
jelén, meg András napján űzik. 
Ólmot olvasztanak, s azt egy örö-
költ kulcs karikáján át hideg vízbe 
öntik. A megszilárdult ólomdarab 
alakjából annak jövőjét, illetve jö-
vendőbeli házastársukét (majdani 
foglalkozását) jósolják meg, aki az 
öntést végzi.

Pana! one: Milánó környékéről 
 származó, de ma már a leg-

több olasz családnál honos, gyü-
mölcsökkel gazdagíto! , magasra 
keleszte!  kalácsféleség, amelyet 
mutatós kuglóff ormában, vagy 
közönséges fazékban sütnek.

Pásztorjárás: Csanádi Imre Kará-
csonyi pásztorok című versében, 
s a hozzá szerkeszte!  dallamban 
örökíte! e meg azt a gyerekko-
rában megismert Fejér megyei 
szokást, amely során a pásztorok 
szörnyű zajkeltő felvonulással vo-
nultak ünnepi köszöntőt monda-
ni a falu házaihoz. „…Karácsonyi 
pásztorok, pásztorok, / azok pa" og-
tatnak, / azok durrogtatnak, / azok 
tülkölgetnek, / azok tutulgatnak, / 

azok kolompolnak, / azok csilingelnek, 
/ zörgetik a kiskapukat, / háborítják 
a kutyákat, / házról házra járnak, / 
pohár borért köszöntenek, / kalácsért 
kántálnak.”

Petárda: Az első karácsonyi pe-
tárdát egy londoni cukrászmester, 
Tom Smith találta fel az 1880-as 
években. Papírba csomagolt cuk-
rozo!  mandulát árusíto! , amelyet 
szeretetre tanító mondásokkal dí-
szíte! . Kitalálta, hogyan lehet a 
csomagolást úgy felbontani, hogy 
az durranjon. Akkora sikere le!  a 
durrantónak, hogy külön gyárat 
alapíto!  az előállításához.

Piramis: A sziléziai németek kö-
réből elterjedt régi német karácso-
nyi kellék. Alapja általában egy 
négyszögletes műmohával borí-
to!  falap, melynek közepén sza-
badon forgó magas pálca áll. Az 
ebből kiálló – felfelé egyre csök-
kenő hosszúságú – drótokra köny-
nyű kis fa- és papírfi gurákat, apró 
csenge! yűket aggatnak. Amikor 
az alaplapon kis mécseseket gyúj-
tanak, a felfele áramló hő hatásá-
ra az egész díszítmény mozgásba 
jön, többnyire forogni kezd.

Piros szalag: Az amerikai kará-
csonyfa-díszítés hagyományos 
kelléke Thomas Jeff erson egykori 
elnökre és a szegénysorú embe-
rekre s a jótékonyság fontossá-
gára emlékeztet. Az Egyesült 
Államok harmadik elnöke nyolc 
éves államfői működése idején 
karácsonykor olyan elnöki aján-
dékokat küldö!  a szegénygyere-
keknek, amelyek mindig piros 
szalaggal voltak átmasnizva. Ré-
gebben olyan hagyomány is fű-
ződö!  a piros emlékjelhez, hogy 
csak az tűzhe! e fel a szalagot a 
karácsonyfa ágára, aki maga is jó-
tékonykodo!  az advent idején.

Pocakeste: A karácsonyt meg-
előző szenteste Németföldön ha-
talmas nagy családi lakomákkal 
járt és jár a mai napig is. (Egy jobb 
érzésű diétás nővér alighanem 
sikítva eredne futásnak a végig-
eve!  menüsorok lá! án.) A felve!  
kalóriatartalommal a helyiek is 
tisztában lehetnek, amint azt az 
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ország egyes vidékein a szentes-
te Dickbauchabend-ként (Pocak-
estként) történő – igen elterjedt 
– megnevezése is jelzi.

Pudingfutam: A londoni Covent 
Gardenben december első hetei-
ben 1980 óta megrendeznek egy 
bohókás karácsonyi jótékonysági 
akadályfutást – a Nagy Karácso-
nyi Pudingfutamot –, amelynek 
teljes bevételét a rákkutatás támo-
gatására fordítják. Csak jelmezben 
lehet rajthoz állni: rénszarvasnak, 
bohócnak, krampusznak, malac-
nak öltöznek fel a futam résztve-
vői. A versenyzőknek pudinggal 
a kezükben kell végigszágulda-
niuk az akadályokon. Közben ki 
kell állniuk a közönség soraiból 
érkező megpróbáltatásokat is, 
merthogy a nézők vízzel locsolják 
le, lisz! el szórják meg őket, vagy 
éppen tejszínhabot spriccelnek 
rájuk. A nevezési és szponzorá-
lási díjakból 1980-2008 közö!  890 
ezer fontot (az e sorok írásakor 
érvényes árfolyam szerinti átvál-
tással: 256 millió forintot) sikerült 
összegyűjteniük a nemes célra. A 
Pudingfutam jelentőségét és nép-
szerűségét az is jelzi, hogy 2008-
ban maga II. Erzsébet királynő in-
díto! a el a versenyzőket.

Regölés: A regölés a legények 
 és a házasemberek termé-

kenység-, bőség- és párokat ösz-
szevarázsló, házról házra járó 
köszöntő szokása. A magyarság 
egyik legarchaikusabb népszoká-
sa, amelynek fő időpontja decem-
ber 26., karácsony második napja. 
A néprajzkutatók a regölés dal-
lam és prozódiai sajátosságaiban 
a sámánénekekkel összefüggő 
fi nnugor eredetet muta! ak ki. A 
szokás rendszeres gyűjtését Sebes-
tyén Gyula végezte el a századfor-
dulón. A regösök köcsögdudák-
kal, csörgős botokkal, csengővel, 
regös síppal, furulyával keresték 
fel elsősorban a lányos házakat. 
Öltözetük: kifordíto!  báránybőr 
kucsma és bunda. Általában 20-30 
fős csoportokban mentek, pálin-
kával, süteménnyel kínálták őket. 
Általában a csodaszarvas legen-
da valamely változatát éneklik-
mondják, majd jókívánságaikat 

sorolják a háziakra. Mondandó-
juk visszatérő szövegrésze a „Haj, 
regö rejtem, azt is megengedte az 
a nagyúristen”. Ebből adódik a 
szokás regölésként való megne-
vezése. Az első regöséneket 1838-
ban közölték nyomtatásban. 

Rorate: A katolikus egyházban 
advent első vasárnapjától kará-
csony első napjáig mindennap 
hajnalban mondo!  mise Szűz 
Mária tiszteletére és a Messiás el-
jövetele utáni vágy kifejezésére. 
Nevét a mise bevezető szavairól 
kapta: Rorate coeli de super… 
(Harmatozzatok egek felülről…). 
Hajnali misének és Angyali misé-
nek is nevezik. Az előbbi magya-
rázata az időpontban rejlik, az 
utóbbié pedig abban, hogy eze-
ket a miséket az angyali üdvözlet 
nyilvános elmondásával fejezték 
be, másrészt mert evangéliuma 
Máriának az arkangyal által való 
köszöntését foglalja magában.

Santon: Francia eredetű szó, 
 ami annyit jelent: szentecske. 

A családi betlehemekbe készült, 
Máriát, Józsefet, a kis Jézust és a 
pásztorokat, háromkirályokat és 
az istállóbeli állatokat ábrázoló 
cserép- és porcelánfi gurák gyűj-
tőneve. A világ sok országában 
elengedhetetlen tartozéka a ka-
rácsonyi ünnepnek a házi betle-
hem-állítás. Nagyon sok helyen 
nem iparszerűen gyárto! , hanem 
népi iparművészeti fafaragások-
kal, vagy képzőművészek által al-
koto!  egyedi fi gurákkal népesítik 
be a családi betlehemet. Akadnak 
családok, akik még a dédszülők 
nemzedékétől örökölt santonokat 
használnak, s talán ez az egyet-
len örökségük az ősöktől. Másu! , 
amikor a gyerekek házasságot kö-
tö! ek, és elköltöznek – József, Má-
ria és a kis Jézus kivételével – vá-
laszthatnak és elvihetnek maguk-
kal egy fi gurát, hogy a már külön 
családként megélt karácsonyuk 
betlehemének legyen része.

Sírgyertyák: Sok országban szok-
tak karácsonykor gyertyát gyújta-
ni az elhunyt szere! ek sírjainál. 
Norvégiában azonban egyre in-
kább úgy alakul a szokás, hogy 

december 24-én minden síron 
feltétlenül égnie kell ilyenkor egy 
gyertyának, mécseskének. Este-
felé a gyertya nélkül maradt, is-
meretlenek síremlékeire is kerül 
tehát egy kis őrláng, mert akik 
azt oda helyezik, azt remélik-tud-
ják, hogy az ő rokonságuk távol-
levő, vagy már elfelede!  sírjaira 
ugyanígy kerül egy kis karácso-
nyi fény.

Skótok karácsonya: Az igazi 
skótokhoz vajmi köze sincs. New 
Yorkban az előző század harmin-
cas éveiben – a fukarságról kiöt-
lö!  skót viccek nyomán – terjedt 
el a gúnyos fogalom azokra az 
amerikai családokra, amelyek a 
karácsony utáni második hétre 
te! ék át a tágabb család és isme-
rősi kör megajándékozásának 
szokását, hogy az áruházak ün-
nep utáni kiárusításán szerezzék 
be a korábbi ár feléért a meglepe-
téseket. Nagyjából a január első 
hétvégéjétől kezdődően látogat-
ták sorra ezekkel az ajándékokkal 
az ismerősöket. Ezt az időszakot 
és ezért nevezték el gúnyosan a 
„skótok karácsonyának”.

Stille Nacht bélyeg: A Stille 
Nacht Társaság által 1982-ben ki-
ado!  emlékbélyeg, amely a külö-
nös – és a karácsonytól elválaszt-
hatatlan – dal születési helyén, a 
Salzburg melle! i Obendorf fa-
lucskában került kiadásra. Azóta 
is az o! ani Karácsony Múzeum-
ban megvásárolható legkedvel-
tebb portékának, igazi, csak a 
helyszínen beszerezhető különle-
gességnek számít.

Stollen: Drezdából származó né-
met karácsonyi sütemény. Erede-
tileg a jászlában fekvő kis Jézus 
pólyájának hajtását utánozva for-
mált gyümölcskenyér. Ünnepvá-
ró ajándékként is szokás volt (és 
maradt) a barátoknak, rokonok-
nak, ismerősöknek is küldözgetni 
belőle a karácsonyt megelőző he-
tekben.

Számsorsjáték: Spanyolország-
ban nagy hagyománya van a ka-
rácsonyi sorsjegynek (más néven 
lo! ónak), amit a helyiek El Gordo-
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nak (magyarul: a nagy kövérnek) 
neveznek. 1812 óta minden évben 
rendeznek ilyen ünnepi sorsolást. 
A szelvényeket júliusban kezdik 
árusítani. A karácsonyi számhú-
zást a spanyol televíziók és rádió-
állomások élő egyenes adásban 
közvetítik. Az ünneptől nagyon 
sokan remélnek szerencsét, így 
évről-évre igen sok szelvényt vá-
sárolnak. A közreműködők min-
dig gyerekek, akik előbb szóló-
ban, majd kórusban is eléneklik a 
kihúzo!  számokat.

Szénbányász: A baszk gyereke-
ket – a helyi hagyomány szerint 
– Olentzero, egy pogány szénbá-
nyász látogatja meg, aki hajdan 
elkísérte a három napkeleti böl-
cset a kis Jézushoz. Ajándékaik 
közé ezért gyakran rejtenek egy-
egy kisebb széndarabot is.

Szent József kalapja: A szentes-
tén Csallóközben a ház ura előbb 
a karácsonyra mondo!  köszöntőt, 
majd mindnyájan kevés pálinkát 
i! ak, mézzel kent ostyát e! ek, s 
csak azután fogyaszto! ák el a va-
csorát. Csak az estebéd után ke-
rült sor az ünnepi terítésre. Mar-
cell Béla közlése szerint az asztal 
jobb sarkára a feldíszíte!  kará-
csonyfa került. Az asztallapra bú-
zaszemekből keresztet rajzoltak, 
majd ezt egy fehér abrosszal borí-
to! ák be. A kalácsot és a kenyeret 
egymásra helyezték, s a kenyeret 
kalappal fedték le, amit Szent Jó-
zsef kalapjának neveztek. Ezzel 
az eljárással a szerencsét kíván-
ták megőrizni a maguk számára, 
hogy az mindig a ház népével 
maradjon, a család minden tagja 
egész évben szerencsés és egész-
séges legyen.

Szent Család-járás: Elsősorban 
Észak-Somogyból ismeretes nép-
szokás. Karácsony elő!  kilenc nap-
pal kezdődö! , kilenc templomba 
járó család ve!  részt egy csoport-
ban. A szent család képét minden 
este másik házhoz vi! ék, s o!  
egy díszes házi oltáron helyez-
ték el. Az asszonyok gyertyával 
érkeztek és énekszóval kértek be-
bocsátást. „Szállást keres a szent 
család, / de senki sincs, ki helyet 

ád. / Nincsen, aki befogadja / őt, 
ki égnek-földnek ura” – hangzo!  
fel az énekük. A házban lévők 
kinyito! ák az ajtót és maguk is 
énekelve válaszoltak nekik: „Ne 
sírj tovább, Szűz Mária, / Ne men-
jetek ma máshova, / Szállásunkat 
mi megosztjuk, / Kisjézuskát be-
fogadjuk”. A szálláskeresés szent-
este fejeződö!  be, minden évben 
más-más családnál.

Szenteste: Karácsony előestéje, de 
magában foglalja az úgyneveze!  
szent éjszakát is, amelyen a ke-
resztény világ a megváltó szüle-
tését ünnepli. Az ünnep egyházi 
részének központja az éjféli mise, 
a megváltó születésének emléké-
re. A katolikus egyházban a hívek 
az egész napon át böjtölnek (ka-

rácsony böjtje), s csak este étkez-
nek. Annak oka, hogy az előestén 
történik az igazi ünneplés, s nem 
25-én, az a keleti, zsidó gyökerű 
(holdhoz kötö! ) – a kereszténység 
idején a görögök által sokáig fenn-
tarto!  – időszemléletre vezethető 
vissza, amely szerint nem éjféltől 
kezdődik az új nap, hanem a nap-
lementétől naplementéig tart.

Szörfdeszka: Az északi féltekén 
nem is gondolnánk, hogy a kará-
csonyi ajándékhozó Télapó (vagy 
valamelyik őt helye! esítő kolle-
gája) ne szánnal érkezne, pedig 
van hely, ahol a világon sem szar-
vasok, sem szán nem kell neki. 
Mihez is kezdhetne vele például 
Ausztráliában, ahol a karácsony 
gyakran nagyon meleg. Az sem 

6253



számít szokatlannak, ha decem-
ber 24-én 30 °C a napi középhő-
mérséklet. Az ünnepeket így leg-
inkább a tengerparti strandokon, 
piknikkel töltik el az ausztrál 
családok. Sokan még a szentesti 
vacsorát is a strandok é! ermé-
ben költik el, időről-időre nagyot 
mártózva a hűsítő habokban. 
Csoda-e, ha ilyen hőguta közeli 
állapotban Mikulás is hullámlo-
vasként érkezik egy szörfdeszka 
tetején, de persze a hagyományos 
pu! onnyal – a napolajtól csillogó 
– hátán? Már a karácsonyi auszt-
rál képeslapok is szörföző öregúr-
ként ábrázolják.

Táncmulatság: Bihari László, 
 a bátaszéki kisebbségi önkor-

mányzat vezetője szerint a helybé-
li cigányok legnagyobb közösségi 
ünnepe volt régen a karácsony, 
melynek másnapján estefelé a 
legnagyobb házzal rendelkező 
cigány embernél gyűltek össze. A 
halo! ak emlékére pár csepp bort 
vagy pálinkát lö! yinte! ek a föld-
re, a legszebb énekhangú asszony 
vagy férfi  rákezde!  egy siratóra. 
Amikor ez elhangzo! , néhány 
vidámabb dal köve! e, majd késő 
estig tartó, éjszakába hajló tánc-
mulatságba kezdtek. Karácsony 
első napját mindig szűkebb csalá-
di-baráti körben töltö! ék. Ma már 
a teljes közösség együ! es mula-
tozása elmarad, s a családoknál 
is kiszoríto! a az éneket s a hang-
szereket a CD.

Tehénfelvonulás: Aki valaha is 
hallo!  a spanyol bikaviadalok 
eleve halálra szánt négylábúiról 
és – stadionnyi közönség elő! , 
ünnepi külsőségek közt történő 
– nyilvános kivégzésükről, bi-
zonyára felkapja a fejét, ha arról 
értesül, hogy a teheneket viszont 
karácsony tájt különösen nagy 
becsben tartják Hispániában. Pe-
dig így igaz. Azért viseltetnek ve-
lük ilyenkor megkülönböztete!  
tisztele! el, mert amikor abba a 
bizonyos betlehemi jászolba fek-
te! ék a kisded Jézust, az istálló-
ban álló tehenek melenge! ék a 
leheletükkel. Az ünneplésük a 
mennyiségben és minőségben 
is extra étkezésük biztosításán 

túl néhány vidéken odáig terjed, 
hogy karácsony első napja dél-
elő! jén felvonulást is szerveznek 
a részvételükkel. A falu minden 
családjának egy-két tehenét csi-
nosan feldíszítve, felvirágozva a 
templomtérre terelik, hogy részük 
legyen ősöreganyjaik Jézus körüli 
dicsőségéből, valamint gyönyör-
ködhessenek a templomi kórus 
kiszűrődő énekében, ami egész-
ségessé és bő tejelővé teszi őket a 
következő karácsonyig.

Turkajárás: A karácsonyi román 
kolindálási szokások egy külön-
leges, de minden románok lakta 
településen közismert változata 
a turkajárás (Umblam cu turca), 
melynek során muzsikusok, tán-
cosok és egy kecskejelmezbe öltö-
zö!  fi atalember (a turka) járta az 
utcákat. Amikor betértek egy-egy 
házba, a táncosok alaposan meg-
jára! ák a turkával is a lépéseiket 
és csipkelődő szövegeket énekelve 
vidíto! ák jókedvre s adományo-
zásra az ünnepre készülő házbe-
lieket.

Tükörszemle: A venezuelai gye-
rekek első dolga a karácsony reg-
gelén, hogy ágyuk alá bújnak, 
mert az este odate!  szalma he-
lyén találják meg ajándékaikat. 
Amint ezeket á! ekinte! ék rögtön 
rohannak a legközelebbi tükör-
höz. Ez persze nem hiúsági kér-
dés a részükről, hanem egyszerű 
kíváncsiság. Arrafelé ugyanis a 
háromkirályok, s közülük kü-
lönösen Boldizsár a felelős az 
ajándékszállítmányok időbeni el-
ju! atásáért, aki köztudo! an sze-
recsen király. Arról ugyan, hogy 
a bőre kopna, és fekete nyomokat 
hagyna minden felületen, amihez 
hozzáér, a venezuelai gyerekeken 
kívül alighanem senkinek sincs 
tudomása. Illetve mégis: az éjsza-
ka az alvó gyerekek ágya környé-
kén szemceruzával, fekete zsír-
krétával vagy rajzszénnel se! en-
kedő szüleiknek bizonyára van. 
A gyerekek ugyanis fekete foltot 
keresnek a tükör segítségével az 
arcukon. Ha lelnek ilyet, nagyon 
boldogok, mert az okos szülők, az 
óvodák és mesekönyvek időben 
elterjeszte! ék, hogy Boldizsár 

csak a legrendesebb gyerekek ar-
cára nyom az álmukban csókot, 
így a fekete nyomok komoly di-
cséretnek számítanak.

Úszó karácsonyfa: 1995-től 
 kezdődően a világ legna-

gyobb úszó, fém karácsonyfáját, 
amelyet minden évben feldíszíte-
nek és kivilágítanak, Brazíliában, 
egy Rio de Janiero közeli lagúná-
ban állítják fel. A 85 méter magas, 
530 tonnás csodát nem kevesebb, 
mint 3 millió égő díszíti, s a lám-
pák segítségével mozgóképeket 
is létrehoznak rajta. A „gyertya-
gyújtáson” advent első vasárnap-
ján, minden évben tűzĳ átékkal 
kísért gálaműsort rendeznek. Ezt 
2008-ban közel százezer ember 
nézte végig a helyszínen, s több 
tévécsatorna is közvetíte! e.

Vers: A Lengyel Anna – Rados 
 Péter házaspár által végze!  

kutatás szerint a magyar irodalom 
első karácsonyi versét a tizenha-
todik században, Sztáray Mihály 
írta. Mint mindenki a reformáció 
korában, ő is katolikusból le!  lu-
theránussá. Sztáray gyönyörű, 
tizenhatodik századi szófűzéssel 
ír karácsonyról, úgyneveze!  hét-
szótagos sorokba rendeződő vers-
formában, ami különös lüktetést 
ad költeményének.

Vezényjel: Lengyelország egyes 
vidékein, ha a családtagok, s ven-
dégek befejezték a vacsorát, fegyel-
meze! en tovább várnak az asztal 
melle! . Csak akkor állnak fel, 
ha házigazda erre jelt ad. Erősen 
tartanak az egyedüli felállástól, 
mivel a helyi babona szerint, aki 
először kel fel a karácsonyi asztal-
tól, az fog a jövő évben a legelőbb 
meghalni, amennyiben azonban 
egyszerre teszik ezt, kifognak a 
halálon, aki így nem tud választa-
ni közülük. Ahhoz is babonásan 
ragaszkodnak, hogy a karácsonyi 
asztalnál páros számú embernek 
kell ülnie, mert ellenkező esetben 
szerencsétlen lesz valaki közülük. 
Ezért ilyenkor szívesen látnak 
maguk közö!  egy-egy magányos 
ismerőst is. (Aki e! ől a meghívás-
tól nyilván máris szerencsésebb-
nek érzi magát.)
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Vízköszöntés: A délszláv népek 
hagyományait kutató Edmond 
Schneeweis néprajztudós rögzítet-
te azt a karácsonyi szokást, hogy 
az ünnepre készülő családtagok a 
kútról húzo!  vizet is felköszön-
tik. Még napkelte elő!  merítenek 
egy vödörnyi vizet, amit jakovna 
voda, vagyis hatalmas, erőt adó 
víznek neveznek-tartanak. A 
merítés elő!  valami ajándékkal 
kedveskednek a kútnak: gabona-
szemet, almát, kalácsot, sót dob-
nak bele, majd a maguk nyelvén 
így üdvözlik: Jóreggelt kedves vi-
zecske, boldog karácsonyt! Ebből 
a vízből tesznek aztán a česnica-
ba, vagyis az ünnepi kalács tész-
tájába, s meghintik vele a méh-
kaptárt is.

Zsákbamacska: Magyar nyelv-
 területen így nevezték, így 

nevezik azt a vásári ajándékot, 
amelyet egy bizonyos összeget 
leszurkolva választhat ki valaki 
a sok egyforma zsákocska, zacs-
kócska közül. Miután fi zete! , 
bonthatja csak ki, hogy szembe-
süljön vele, mit is vásárolt való-
jában. Az azonos csomagolásban 
rejlő különböző – kisebb-nagyobb 
értékű – ajándékok adják e vásár-
lás játékosságát, izgalmát. A zsák-
bamacska karácsonyi változata, a 
korábban a karácsonyi petárdát is 
feltaláló Tom Smith, londoni édes-
ségbolt-tulajdonos személyéhez 
kötődik. Ő egy 1840-ben te!  fran-
ciaországi utazásán ve! e észre az 
összecsavart papírba csomagolt 

különböző édességek választékát. 
Ezek a bonbonok nagyon nép-
szerűek voltak, ezért Angliában 
maga is forgalomba hozo!  hason-
lókat. Kezdetben kis szerelemmel 
összefüggő idézeteket rejte!  a 
csomagolás belsejébe, majd 1846-
ban a karácsonyt is célba ve! e. 
Kis, egyforma méretű skatulyákat 
és egy fölé helyeze!  cukrászfalat-
kát csomagolt be karácsonyi motí-
vumos színes papírszeletekbe. A 
dobozkákba kis játékokat, szeren-
cseérmeket s más apróságokat he-
lyeze!  el. Hihetetlen sikert arato!  
vele. Édességtörténészek szerint 
ez le!  a ma is közkedvelt Kinder 
tojás ötletadója.

Hegedűs Sándor 
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