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K A R Á C S ON Y A

Karácsonyi kaleidoszkóp
Új szócikkek a Karácsonylexikonból

•••••• •! ● Erdélyben az
volt a szokás, hogy a karácsonyi hajnali mise idejére minden
ablakot, ajtót bezártak a házon,
és az összes melléképületen is.
Még a kulcslyukakat is befedték,
mert a boszorkányok a helyi babona szerint ilyenkor különleges
képességekkel rendelkeznek. Állatalakot öltve, akár légy vagy bogár formájában is bejuthatnának
és rontást vihetnének a házba.

A

A$%&••'• ( )(*( ● Európa
mindezidáig legnagyobb karácsonyfa-erdője 2010-ben a fővárosi Ötvenhatosok terén (az egykori
Felvonulási téren) állt. A tízezer
négyzetméternyi területen felállíto" fákat, valamint a hozzájuk
tartozó kiállítóhelyeket Magyarországon működő vállalkozások
és magánszemélyek vásárolhatták meg s díszíthe"ék fel azzal
a feltétellel, hogy pártfogásukba
vesznek egy rászoruló ügyet. Az
ötszáz feldíszíte" karácsonyfából
álló Angyalok erdeje december 5.
és január 6. közö" számos színes
családi programmal csábíto"a
a térre a látogatókat. Mindenki
SMS-ben szavazhato" az általuk leginkább támogato" ügyre,
amely végül ötmillió forintos fődíjban részesült. A boldog győztes az Autista Segítő Központ le".
A •$&•• •+!'$&,• ● A hivalkodásnak alig van határa. A karácsony sajnos erre is alkalmat
teremt. 2008-ban készíte"ék el
Japánban – folytatva a korábbi
gyémán"orta és gyémántkarácsonyfa rekordűző hagyományát
– a világon legdrágábbnak ítélt,
24 karátos színaranyból készült
karácsonyfáját. A több mint 300
millió forintot érő ötvösremeket
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egy tokiói ékszerész készíte"e.
A műalkotás – amin karácsonyfadíszként színes drágakövek és
igazgyöngyök lógtak – a súlyát
(tömegét) tekintve megközelítette a 21 kilogrammot. A korábbi
értékrekorder egy 2006-os japán
élő fenyőfa volt, amit 206,4 millió forintot érő gyémántokkal díszíte"ek és a 2007. évi gyémánt
karácsonyfa (ugyancsak műfa),
amelyik alig valamivel ért csak
kevesebbet.
A!•••-••(.(! ● Régi szlovák
karácsonyi étel volt, amely aszalt
szilvából vagy aszalt meggyből
készült fekete cukorral. Agyagedényben, kemencében főzték. A
szenteste került az asztalra.
%&/•0.-! ● Az előző években említe"ük már azt az
Európa több vidékén is közismert
szokást, mely szerint karácsony
beköszöntét a gazdaemberek puskalövésekkel köszöntik. Az i" is,
o" is felropogó fegyverekkel jelzik örömüket, s azt is: kezdődhet
az ünnepi vacsora. Rómában nem
aprózzák el ennyire a dolgot. Az
Angyalvárban (Castel St. Angelo)
karácsonyeste minden évben
ágyút sütnek el ugyanebből az
alkalomból. Ez nagyon messzire
hallik, így az „örök városban”
mások nem is fárasztják magukat
a lődözéssel. (Az ágyúszóhoz képest a puskarobaj amúgy is csak
pezsgőpukkanásnak tűnne.)

Á

••- ● A babérlevelet már a
régi rómaiak is felhasználták az év végi lakásdíszítésre. E
növénynek különös jelentőséget
tulajdoníto"ak, hiszen a nagy
teljesítményt nyújtók fejét – miként az ókori görög kultúrában is

B

– ennek ágaiból font fejgyűrűvel
koronázták. A rómaiak a téli napforduló idején azonban babérkoszorúkat helyeztek házaik falára,
ajtajára is, mivel a kis leveleket
varázserejűnek tarto"ák, amelyek minden bajt távol tartanak
az o"honaiktól. Dalmát közösségekben karácsonykor még a XX.
század elején is babérlevelekkel ékesíte"ék a bejáratokat és a
szentképeket.
B•)• )1$ ● Indiában a karácsony
egyik helyi megnevezése a bada
din szófordulat, amely magyarra
fordítva a „nagy nap” jelentést
hordozza.
B1•1$%•• ● Fülöp-szigeteki karácsonyi édesség, melyet az ünnepvárás időszakában a templomok
elő" osztogatnak, árulnak. Az
édes rizslisztből, vajból, tojásból,
cukorból és kókusztejből álló
masszát banánlevelekkel bélelt
agyagedényben sütik. Tetejére
vizibivaly tejéből készíte" sajtot
(carabao) és sózo" kacsatojást
kennek. Faszénparázson sütik,
frissen reszelt kókusszal, forró
csokoládéval kínálják.
B' 2•• ● Sándor István karácsony „bő"yi”-ről írva jegyezte
fel, hogy a matyók régente nem
karácsonyfát, hanem borókát
„őtözte"ek”. A betlehemet is a
felfüggeszte" feldíszíte" bokor
tövébe te"ék. Érdekes karácsonyi
legenda élt egyébként a Karszt-vidék hegyi pásztorai közö", amely
összerímel ezzel. A Vasárnapi Újság ismertetlen szerzője 1902-ben
közreado" ismertetője szerint az
ő karácsonyfájuk sem a fenyő, hanem a törpeboróka volt. Az erről
szóló rege úgy beszéli el: a boróka

valaha pompásan díszlő fa volt.
Lombjai ala• a gyermek Jézus
játszadozo•. Magvait a szél széthordta a világ minden tája felé.
Mikor aztán a töviskoronát fonták, a boróka is közé került a többi tüskének, de nem sebezte meg
az Üdvözítő homlokát. Ezért maradt meg mindig csodálatos gyógyító ereje. Büntetésként azonban
cserjévé törpült, mint minden
tüskefaj, mely a tövis-koronába
volt fonva.
••••••• !•" ● Szenteste az
éjféli miséről hazajövet az eladósorban lévő lányok az ágyukhoz sie•ek, s a fejpárnájuk alól,
megnézetlenül kihúztak egy cédulát és olvasatlanul a tűzre vete•ék. A Luca-napkor a feltehető
jövendőbelik nevével megírt tizenhárom azonos méretű papírszeletből – melyek közül egy-egy
minden este hasonló sorsra juto•
– már csak „az igazi” majdani férj
nevét tartalmazó maradt meg.

C

Azt azonban csak karácsonyra
ébredvén volt szabad elolvasni. E
szerelemjóslás szinte valamennyi
néprajzi tájegységünkön közismert volt.
C%&• %&'(•&• ● Ez a karácsony
héber neve, ami annyit tesz, hogy
„a születés ünnepe”. Izraelben a
zarándokokra tekinte•el a rádióés a tévéadásokban a keresztény
hallgatóknak örömteli karácsonyt
is kívánnak, s a hírek közö• kiemelt helyen számolnak be a betlehemi, illetve nazaréti éjféli misékről.
C)*+ ● Van egy angol szokásmondás, amely ekként ﬁgyelmeztet:
„Ha legalább egyszer az életben
nem adsz jó cipőt egy szegény
embernek, mezítláb jársz majd a
túlvilágon.” Ezért van az, hogy
Nagy-Britanniában a karácsonyi
jótékonysági ajándékok közö•
minden más országbelinél gyakoribb a cipőadomány.

C",*! !+ ● Sokszor nem is gondolunk bele, hogy egy-egy apró
újítás is nagymértékben megváltoztathatja a szokásainkat. Ma,
ha egy gyerekkel karácsonyfát
rajzoltatunk, szinte bizonyos,
hogy az ágak némelyikére égő
gyertyácskát is varázsol. Azt a
rúgós csíptetőt, ami lehetővé te•e
az első, a fára rögzíthető kis gyertyatartók biztonságos elhelyezését, csak az 1870-es évek végétől
árulták. Addig a fán nem lehete•
gyertyát gyújtani. Ennek a csíptetőnek volt később köszönhető az
is, hogy már nemcsak lefele lógato• díszekkel ékesíthe•ék a fenyőt, hanem mennyezet felé magasodó, fémből préselt és feste•
mókusokkal, mackókkal, mikulásokkal, gombákkal, házikókkal és
lovacskákkal is.
C"(-&.(•&" ● A bukovinai székelyek a pásztorokat csobánoknak nevezik. Betlehemes játékuk
ezért a kapta a csobánolás nevet.
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Az ő előadásuk azonban nemcsak
a nevében különbözik az erdélyi
és bukovinai betlehemesekétől,
hanem abban is, hogy előadóik
nemzedékről nemzedékre öröklődő álarcokat viselnek. Úgy tűnik,
hogy ez a Kárpát-medencében
honos legősibb betlehemes változat, ezért az UNESCO Szellemi
Kulturális Örökség jegyzékébe
vételére is felterjeszte•ék már.
C•••••• !• ● Hollandiában az
üzletek decemberi édességes polcai valóságos – karácsonyi fóliákba csomagolt – csokoládé-ábécét
kínálnak. A csokibetű ajándékozása az 1960-as évek elejétől terjedt el. Régebben csakis S-betűt lehete• kapni, ami a helyi Mikulás,
a Sinterklaas nevének kezdőbetűje. Ma azonban már valamennyi
betű könnyen beszerezhető, így
a legtöbb család ezekből rakja ki
a gyerekeknek szánt, személyre
szabo• jókívánságok szövegét
(„a Sinterklaas üzenetét”) a karácsonyfa elé.
•$ %&'• ● Német források
szerint az emberek legrégebben szárnyakat lá•ak a kettészede• dióbél alakjában, amit
előbb az angyalszárnyak révén,
később más jelképi hasonla•al
kapcsoltak a keresztény hitvilághoz. Utóbb Krisztus szimbólumaként tekinte•ek a dióbélre, s Mária öleként a dióhéjra. Német festők és költők is felhasználták ezt a
jelképet. A szentestén történő diótörés így vált az idők folyamán a
kis Jézus születésére emlékeztető
kötelező, majd hagyományos karácsonyi eseménnyé.

D

D••()$ ••* ● A szlovákok által
karácsony éjfélkor és Újév reggelén sokfelé fogyaszto• jellegzetes
szlovák húsétel. A füstölt állaszalonnát bevagdosták és kemencében megsütö•ék. Tört krumplival
és savanyúsággal tálalták.
D+) C,• L*• R•) ● A keresztény kínai gyerekek karácsonyi
ajándékhozója. A négytagú név
jelentése magyarul Karácsonyi
öregember, vagy még rövidebben: Karácsonyapó.
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E

-•. /•,0& ● Az angol karácsonyesti családi vacsora egy
közös étvágykortyolással (aperitif-fogyasztással) veszi kezdetét.
A jelenlévők kis kört alkotnak az
asztal melle• és számba veszik,
hogy ki és miért nem tud o• lenni
közö•ük, illetve éppen hol tölti a
jeles napot. (Saját családja körében ünnepel, beteg le•, munkája
szólíto•a el, valakinek az ápolása
köti más helyhez, vagy katonai
szolgálata stb.) Miután mindegyikükről szépen megemlékeztek, A
távollevőkre! – felkiáltással öszszekoccintják a poharukat, s maradéktalanul kiisszák a tartalmát.
Csak ezután foglalják el helyeiket
az asztalnál, s mondják el – ha
egyetlen vallásos is akad közöttük – az asztali imát. A falatozás
közti poharazást már szokásosan
valamennyiük egészségére kívánják.
E• • (•)• ● Dietrich Buxtehude, a
dán születésű német zeneszerző,
orgonaművész 1668-tól a lübecki Mária-templomban teljesíte•
szolgálatot. Ő veze•e be, hogy a
karácsonyt megelőző öt vasárnapon a vecsernye után nagy templomi
orgonahangversenyeket
tart. Az Esti zeneként elhíresült
rendezvénysorozaton
minden
alkalommal egy-egy maga által
komponált új zeneművet mutato• be. Messze földről jártak
ezért Lübeckbe a zeneértők, zenekedvelők. Egyikük, az arnstadti
templom i$ú orgonistája, a 16-17
éves Bach volt, aki többször is
ezért gyalogolt oda.

É

•-0-10• ● Észak-Moldova
hívő családjai körében még
mindig szokásos, hogy karácsonyeste nem kezdenek az elkészíte• ételek fogyasztásába, amíg
nem érkezik meg hozzájuk a falu
papja, aki külön-külön és együttesen is megáldja a karácsonyi fogásokat. Csak ezt követően ülnek
asztalhoz s fognak bele a falatozásba.
É2••(1• ● A középkorban főként december 25-én kezdődö•
az új esztendő. A XI. századtól
Magyarországon is ez volt álta-

lánosan használatban az egyházi
és a hivatali életben. Kölnben egy
egyházi gyűlés még 1310-ben is a
karácsonyt határozta meg évváltó dátumnak. A reformációval
terjedt el a január 1-jei évkezdés,
bár Luther Márton kitarto• a
karácsonyi melle•. Voltak tehát
országok, amelyeken belül kétféle évvel számoltak. A XVII. században már alig lehete• nyomon
követni, hogy hol, milyen nappal
lépnek át a következő évbe. XII.
Ince pápa végül megelégelte a
dolgot. Az ő rendelete nyomán
1691-től az egész keresztény világban január 1-je számít az új évkezdő napnak.

F

*-2'1.• ● Észtországban a
szobák karácsony elő•i díszítésénél az étkezőasztal melle•i
falrészt fehér – a háziasszony által vajszínnel, illetve fehérrel, halványkékkel hímze• – vászonszőttes terítőkkel fedik be. (Az észtországi svédek vitorlavásznat, sőt
halászhálót is felhasználnak erre
a célra.)
F••• • /') •• ● A „szeretet ünnepének” igen furcsa előjátéka
az, ami az Egyesült Államokban
a „fekete péntek” elnevezéséhez
fűződik. 1975 táján kezdték így
emlegetni november negyedik
hetének utolsó munkanapját. A
megkülönböztető jelzőt eredetileg az üzleteket elárasztó, feketéllő tömegről kapta, amely igyeke-

ze• a legteljesebben kihasználni
azt, hogy a Hálaadás Napja után
ezen a napon veszi kezdetét az
általános árleszállítás. Egymást
fölülmúlva igyekeznek ilyenkor
a cégek megolcsóbbítani a kínálatukat, hogy a karácsonyi ajándékvásárlókat a maguk boltjaiba csábítsák. Az utóbbi két évtizedben
baljóslatúvá vált, gyászfeketével
vegyült e péntek jelzője. Mára
ugyanis megszoko•á vált, hogy
i•-o• versenyt üvöltöznek, hajba
kapnak, agyontapossák, félholtra verik, paprikaspay-vel szórják
szembe, sőt néha combon- vagy
agyonlövik egymást a felzúdult
emberek. Az olykor 50-75%-os
kedvezményt is kínáló áruházakban az árengedmények ugyanis
csak a készlet erejéig érvényesek.
A legkívánatosabb karácsonyi
ajándékokért így valóságos közelharc folyik, s ez az emberségből való kivetkőzés mindenképpen méltatlan karácsony igazi
szelleméhez.
F•••••• !••"• ● Kiskunfélegyházán Móra Ferenc gyermekkorában állíto•ak első alkalommal
karácsonyfát a katolikus templomban. Az író Szép karácsony
szép zöld fája című önéletrajzi
elbeszélésében így emlékeze•
vissza erre a jeles eseményre:
„Nyolcéves voltam, a harmadik
elemibe jártam, és először léptem
a közszereplés terére. A közszereplés tere az öregtemplomunk
volt. Úri divatot kezdtek a városunkban, karácsonyfát állíto•ak

fel a szentélyben az oltár melle•, s
kerestek valami alkalmas kis rongyost, aki a mennyei fenyőt felköszöntse.” Beszédének nagy-nagy
sikere volt. A szép emlék mégis
keserédessé le•, mivel a templomban nagyon hideg volt, s a
„kis rongyos” cipőtalpai is erősen
rászorultak volna a foltozóvargára. A kis Ferkó lábujjai fájdalmasan odafagytak a márványhoz,
amire állíto•ák.
F%•%&'() ● Igazi karácsonyi
ajándék volt az egész emberiség
számára. Edison az amerikai találmányi hivatalban „fonográf
vagy beszélőgép” elnevezésű
szerkezetére 1877. december 24-én
nyújto•a be szabadalmi kérelmét.
F*"•% ( ● Nem elég, hogy koromsötét van, még fel is dönthetik a gyanútlanul közlekedőt! A
szenteste éjén a liptói szlovákok
utcasorain nem árto• kétszeresen
is óvatosnak lenni. A környékbeli
hagyomány szerint ugyanis, alig
ért véget az éjféli mise, a lányok
máris egymás sarkát taposták a
templomkapuban, s inuk szakadtával rohantak haza, hogy a család leányai közül ki-ki elsőként
érjen haza. Aki elsőként teszi kezét közülük a kapukilincsre – úgy
hi•ék – az fog legelőbb férjhez
menni.

G

+,•(• ● Penavin Olga jegyzi
meg Népi Kalendárium
című kötetében, hogy 1986-ban az
(akkor Jugoszláviához, mai Szerbiához tartozó) észak-bánáti területeken még több helyen is találkozni lehete• karácsony első napján a gólyákkal. Persze madártani
képtelenség lenne azt hinni, hogy
a szárnyvacogtató időben hátra
maradt – régen eszterágnak neveze• – tollas babahordó jószágok
veszte•ék volna el az eszüket, s
maradtak volna le az idejekorán
a meleg Afrikába indult társaiktól. December 25-én valóban nem
ők voltak te•en érhetők, hanem
emberlábú helye•eseik. A falvak
legényei öltöztek e napon gólyának, s amint azt a jeles néprajzos
rögzíte•e: „kelepeltek, nagyokat
csíptek a lányokon, néha illetlen-

kedtek is”. Tréfás rendzavarásuk
nem korlátozódo• az utcákra, hiába menekültek, húzódtak előlük
a kerítés vagy a falak mögé, mert
„a házakba is bementek”.
G$-'-.•'&•"/ ● Angol karácsonyi jós-szokás. A kíváncsiak
az ünnepi ebéd után a karácsonyfa elé guggolnak s megpörgetik
a padlón a gyűrűt. Amennyiben az az ajtó felé pörög-gurul a
lánynak, legénynek házasságot,
asszonynak és férjnek nagy utazást ígér a következő esztendőre.
Ha befelé teszi ugyanezt a gyűrű,
az a helyben és hoppon maradást
jelzi (de persze azt is, hogy a pörgető még ügyetlen: nem gyakorolt kellőképpen, hogy a számára
kedvező fordulatot jeleztesse a
nemesfém-karikával.)

H

01* !+'( ● A karácsonykor gyújto• tűznek Görögországban vízkeresztig folyamatosan égnie kell. Hamuját
varázserejűnek,
bajhárítónak,
bőségidézőnek tartják. Az ünnep
elmúltával behintik vele a lakóház, a pajták, a kert és megművelt földek sarkait. A szertartást
az összes családtag jelenlétében
végzik.
H01*•••/ ● A beás cigányoknál is az az örvendetes, ha karácsonykor asszony vagy lány nem
lép be addig idegen házba, amíg
nem járt o• elő•e férﬁ. Más népekkel ellentétben nem hoztak
előzetes védintézkedést. Ha a
nem várt esemény mégis előfordult egy kis hamut kentek az illető homlokára, s máris hatástalaníto•ák a kedvezőtlen érkezést.
Az eljárást követően – mintha mi
sem történt volna – a női vendég
is békésen leülhete•, szívesen látta a család.
H0""•2.•3 •••• ● Angliában
a főúri udvarokban az e célra kiválaszto• és jelentősen felhizlalt
ha•yúkat is karácsonyi fogásként
tálalják. A kizárólag e jeles ünnep
alkalmával fogyaszto• jószágot
egészben megsütve, zöldségekkel, salátával díszesen körítve helyezik el az asztal közepén, még
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az előétel felszolgálása elő•. Hidegen fogyasztják. Amikor sorra kerül, felszeletelik, és két inas
visz körbe, hogy minden vendég
maga szedhessen belőle.
H•••••••• ! ● A polgári családoknál a gyerekek o•honi muzsikálása és közös éneklése a
mostanit megelőző századelőn
elmaradhatatlan volt karácsony
megünneplésekor. Ez persze alaposan próbára te•e a gyengébb
idegzetű szomszédokat. Olyanynyira, hogy 1902-ben, Tóth Béla,
a neves hírlapíró egy cikkében
örömmel ismerte•e – szerinte remek – találmányát. „Kitaláltam
egy gyönyörű nagy meglepetést,
mely karácsony szent ünnepében
kedves, kívánatos, édes mindenkinek, Brassótól Szombathelyig,
Vladivosztoktól New Yorkig: december 24-e és 26-a közö• ne zongorázzon semmi gyerek! Pihenjen negyvennyolc óráig Czerny,
Diabelli és mindenki, aki máskor
sohasem pihen. A mi szegény fülünk meg igya a felséges, az isteni
csöndet. Karácsony estéjén válthassunk egymással egy szíves,
egy okos szót, melybe nem kotyog
bele oldalt, lent és fent a zongora;
ünnepi ebédünket ne keserítse
meg az a bizonyos etűd, mely az
ötödik taktusnál – múlhatatlanul
elakad, fél év óta ismert következetességgel.”

I

$%&'(&•)*+• ● Bizonyára sokan emlékezünk a Nyolcvan
nap ala• a Föld körül című Verne-regény végkifejletére, melynek
főszereplője, Phileas Fogg azért
nyerhet meg egy fogadást, mert
útja során mindvégig keletnek
tartva állandóan a nap felé haladt. Így aztán számára minden
egyes nap annyiszor négy perccel
rövidült meg, ahányszor szélességi fokot érinte• kelet felé. Végül
áthaladt a híres dátumvonalon is,
tehát egy egész nappal meggazdagodo•. A dátumválasztó vonal
azonban nemcsak eﬀéle örömöket
jelent. Az Egyenlítő mentén fekvő
harminchárom
korallszigetből
álló Kiribati lakóinak például
hosszú ideig bonyodalmakkal
járt, hogy országukat ke•észeli
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ez a különleges időzónahatár. A
karácsonyi ünnepek és az újesztendő mindig egy nap különbséggel köszöntö• rá a helyi honpolgárokra. 1994. december 24-én
a kiribati kormány véget vete•
ennek. Egyesíte•e a két időzónát,
ﬁgyelmen kívül hagyta a „napugrást”. Az az év volt az első az
ország történetében, amikor egy
napon köszöntö• az állam valamennyi lakójára a karácsony.
Í, -••-,. ● A mifelénk általánosan használt adventi koszorúkon négy gyertya áll. Protestáns
körökben négy fehér vagy négy
piros, a katolikusoknál pedig három lila és egy rózsaszín. Az ír
katolikusok hagyományosan öt
gyertyát helyeznek a maguk koszorújára. Ezek közül csak három
a lila, melyeket egy rózsaszín és
egy fehér gyertya egészít ki.

J

•*+ /-0!* ● Angol tisztelői 1829 karácsonyára olyan
ajándékot küldtek Goethe – a
világirodalom nemzetközi hírű

kortárs mestere – unokáinak,
amelyet az az évben útra indíto•
Stephenson-féle lokomotív ihlete•. Feljegyzések szerint egy ahhoz hasonlatos kicsinyíte• mozdonyt és néhány hozzáillő vasúti
kocsit postáztak a címükre. A
kicsik nyilván nagyot játszottak vele és sejtésük sem lehete•,
hogy miközben o• tologathatják
a karácsonyfa körül, voltaképpen
történelmet írnak, hisz ők a világ
legelső gyermekei, akik játékvona•al bíbelődnek.
J1$2• ● Az alpesi pásztorok népies – a magas fej- és mély mellhangok közö•i csuklásszerű váltásokkal jellegzetessé te• –, szöveg
nélküli dallam- és éneklésmódja.
Eredendően a hegycsúcsok és völgyek közö•i távoli kommunikációt szolgálta. A nagy hangerő és a
hangközugrások s a rendkívüli
hangmagasság-váltások
következtében e torokzene értelmetlen
szótagocskái messzire hallo•ak.
Jelezték az o•honiaknak: megnyugodhatnak, minden rendben

van a hegyen. Közelről azonban
nem biztos, hogy mindenkinek
nagy élvezetet jelent egy-egy
ilyen dallam végighallgatása.
Különösen nem, ha a lelki emelkede•séget, vallási áhítatot szakít
meg szinte percenként. Volt idő,
amikor szinte őrületbe kergették a jódlizók a békés polgárokat. Bizonyság rá a rossz szokás
szülte jogszabály, amelyet 1649ben Bécsben bocsáto• ki a városi tanács. A jogalkotók egyszer s
mindenkorra betilto•ák, büntetni
rendelték a házról házra járó ünnepi csoportok tömegesen kifogásolt karácsonyi jódlizását.

K

••••• • T••!. ● Kagpha,
Badadakharida és Badadilma mifelénk Gáspárként, Menyhértként és Boldizsárként ismeretesek. A régi örmény keresztény
iratok azonban az elsőként említe• neveken emlegetik a csecsemő Jézust Betlehemben felkereső
háromkirályokat.

K•#$%••&$'()* ● Bódi Erzsébet
kalácskutató említi egy tanulmányában, hogy Mátészalkán a
betelepült görög katolikus családoknál a karácsonyi asztalra egy
olyan koszorúba fono• kalács is
készül, amiből a családtagok nem
esznek. Ez egy jótékonysági sütemény, amiből az ünnep napjaiban
a szegényeknek visznek egy-egy
darabot. Ebből vendégelik meg a
házakat járó cigányokat is, hogy
jó szívvel gondoljanak rájuk.
K•##+ A'*• ● Amikor egy ország lakossága túlnyomó többségében ugyanazt a karácsonyi tévéműsort nézi, az mindenképpen
növeli az összetartozás ünnepi
élményét. Van, ahol a királynői
beszéd, akad, ahol zenés lo•ósorsolás csalogatja a készülékhez a
család valamennyi tagját. Svédországban ezt a szerepet 1960 óta
Kalle Anka (a világ más tájain
Donald kacsaként ismert közéleti
szereplő) műsora tölti be. Ennek
megtekintése 15 és 16 óra, illetve
1 és 101 éves kor közö• általános
program. Amikor a matrózfelsőbe bújtato• kacsa az összeállítás végén jó karácsonyt kíván,

hagyományosan
másodpercre
akkor veszi kezdetét a család ünnepe: következnek a köszöntők és
első koccintások.

jó termést, a víz az árvizek és az
aszály elkerülését, a kulcscsomó
a betörők elleni védelmet hivato•
biztosítani.

K),+-•*$• ● Lengyelországban
falusi szokás a szoba négy sarkába egy-egy kévét tenni karácsonykor. Búzából, rozsból, árpából és
zabból készülnek külön-külön
ezek a kötegek, hogy ezzel adjon
hálát a család és reméljen újabb
bő termést az ado• gabonákból.

K4-5 ● Mivel arrafelé elterjedt
hiedelem, hogy karácsony éjén
a pokol harcosai és kémjei jogot
kapnak arra, hogy lelkekre vadásszanak, Hollandia egyes vidékein egy igazán különleges hangszer megszólaltatásával igyekeznek védekezni. Egy sajátos csodafegyvert, a karácsonyi kürtöt
vetik be ellenük. Az akár öt méter
hosszú, fából és fémből készült
alkalmi hangszert a jó tüdejű
férﬁak az éjszaka során felváltva,
időről időre hosszasan megfújják.

K!•*•-$%•/'0 ● „Kiskarácsony,
nagykarácsony! Ki sült-e már a
kalácsom?” Ki ne ismerné, ki ne
énekelte volna ezt az ünnepváró
gyerekdalocskát? De mi is az kiskarácsony? – mert ahhoz, hogy a
nagy az igazi, aligha fér kétség.
Nos, a nép körében január 1-jét,
újév napját nevezték-nevezik így.
A születést követő nyolcadik napon zajlo• a zsidó ﬁúgyermekek
szertartásos körülmetélése, így e
napról a régi keresztény liturgiai
rendben Circumcisionis festumként, azaz Krisztus körülmetéltetésének ünnepeként emlékeztek
meg. Az ír katolikusok viszont
az advent Luca-naptól karácsonyig tartó időszakát nevezik Li•le Christmas-nek, azaz kiskarácsonynak.
K/%*•%1*/- ● Andersen milyen
szép kis mesét írhato• volna belőle?! A hétköznapi, semmibe se
ve• édesítőszer királyi pompába bújhat, énekelnek-táncolnak
elő•e, valósággal felnéznek rá,
vigaszt ad a legelese•ebbeknek…
A szegény családoknál az 1950-es
évekig félbevágo• kockacukrot,
mokkacukrot csomagoltak a végeiken megcakkozo• rózsaszín
és kék selyempapírba, hogy a számukra megﬁzethetetlen szaloncukrot így helye•esítsék.
K1#%•%•/23 ● A kenyér, a víz, a
szalma, a különféle gabonamagvak sok tájon helyet kapnak az
ünnepi asztalon. Szlovéniában
azonban a bejárati ajtó és a kapu
kulcsai is ilyen kiemelt szerephez jutnak. Őnáluk a karácsonyi
kenyér jelenléte az egészséget és
a boldogságot, a gabonaszemek a

L

+$'0*)-)• ● A házastársnak
kiszemelt leányzó megkérésére a mohácsi sokácok advent
első vasárnapját és karácsony
másnapját tarto•ák különösen alkalmasnak. Egykor szinte az öszszes „kikérés” e napok reggelén
történt. Csókáné Prakatúr Mária
azt is leírja a szokásról, hogy a leánykérés díszíte• almával történt,
mivel az alma a termékenység és
az egészség szimbóluma. Az almadíszek közö• pénz-, illetve a
gazdagabb családoknál aranyérmék is helyet kaptak.
L+%•+•+•5+5)• ● A földkerekség
legkörültekintőbben falatozó ﬁataljai alighanem Észtországban
keresendők. Arrafelé ugyanis
eleven egy olyan babona, amely
erre inti őket. Úgy tartják, ha
valamelyik felserdült gyermek
leeszi, lecsepegteti a karácsonyi
terítőt, vagy a szentesti öltözékét,
az nemcsak az ado• textíliát, hanem saját sorsát is megpecsételi.
Az ilyen szeleburdi személynek
részeges és veszekedős lesz a felesége vagy a férje, s ezen az sem
segít, ha az eljövendő karácsonyokon többé nem ejt sehová se foltot.
Érthető hát, hogy alaposan meg is
fontolnak az asztal körül minden
egyes mozdulatot.
L!1 S•'• ● A kínai keresztények
nagy része úgy vallja, hogy a napkeleti bölcsek (a háromkirályok)
Kínából érkeztek a Selyemútról
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Betlehembe. Azt is tudni vélik,
hogy az egyikük Liu Sang, az
eseménnyel egy időben élt leghíresebb helyi csillagász volt, aki az
o• „királyi csillagnak” neveze•
égi jelenséget először ve•e észre,
s elsőként értelmezte.

M

••••••• • ● Kubában,
december 24. – ahogy o•
nevezik, a Nochebuena (a Jóéjszaka) – esti órái malacsütéssel
telnek. Fekete babbal, rizzsel és
yucapürével tálalják. A teljes család összegyűlik ilyenkor, és már a
sütés kezdetétől mulatozik. (A karácsonyi malacot, vagy malacokat
hagyományosan egy e célra áso•,
parázzsal és banánlevelekkel bélelt gödörben sütik meg a saját
zsírján, zsírjukon.) A felve• kalóriákat – az ismeretes helyi szokás
szerint – hajnalig aztán mind letáncolják.

M #$• •#%& ● Krenedits Ferenc
javallta a Vasárnapi Újság 1898.
december 25-i számában: „Karácsony estéjén kenje be a leány a
szája szélét mézzel és így vacsorázzon, hogy olyan édesen szeresse őt jövendőbelije, mint amilyen édes az a méz!”
M'()•%•*+,%• ● (Klausenhölzer) Magyarországon, akinek
„sok van a rovásán”, az többször
is „rossz fát te• a tűzre”, azaz
hosszú a bűnlajstroma. A diákok
sem örülnek, ha rovót (intőt) küldenek velük haza az iskolából.
Tőlünk nyugatabbra azonban
vannak gyerekek, akik minderről
mit se tudva, alig várják, hogy sokasodjanak a rovásaik. A német
nyelvterületen elterjedt adventi
szokás szerint a gyerekek esténként elmesélik, milyen jócselekedetük volt aznap. Ha a szülők ezeket valóban elismerésre méltónak
tartják, egy-egy rovást húzhatnak
az e célra kijelölt fapálcára, hogy
azt igazolásként majd mikuláskor
és karácsonykor is kitehessék az
ablakba, s az ajándékhozók a javukra írják.
M'•$-$• ./ ● Bár a templom
mindig nyitva áll a hívők elő•,
december 24-e és 26-a közö•
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mégsem szabad a bejárás Kongóban. A közép-afrikai ország
keresztényei közül csak az vehet
részt a karácsonyi miséken, aki
tesz valami ajándékot az oltárra,
amit később a gyerekek közö•
osztanak szét. (Még a legszegényebbek is visznek valami csekélységet, az ajándékot ugyanis
nem az értékén, hanem a szándékon mérik.)

N

•01•.• ● A didukh (amelynek jelentése: nagyapa) egy
nagy köteg gabonaszárból áll.
Ukrajnában a családi ikonok alá
helyezik el karácsonykor. Nem
dísz, annál sokkal fontosabb! A
család összes ősét jelképezi, akiknek szellemei – úgy hiszik – felkereshetik, felkeresik őket az ünnep
idején.

N•012•*•30 ● Minden idők
legnagyobb karácsonyi dísze egy
olyan helyen áll, ahová az északi
félteke hagyományos karácsonyi
hangulata még vendégségbe se
jár. Rio de Janeiro tengerpartján
állíto•ák fel, a decemberi kánikulában strandon hűsölők számára, hogy egy harangjátékban
főszerepe legyen a karácsonyi
dallam óránkénti elzengésében.
Egy 47 méter magasságú, közel 15
tonnás harangtól mit is várhatna
mást az ember? Elkészítése állítólag csaknem 250 ezer dollárba
került, amit a helyi üzletemberek
álltak.
N•••• ● Egykori dél-afrikai (fokföldi) angol gyarmat. Vasco da
Gama 1497-ben éppen karácsony
estéjén fedezte föl és ezért aztán
Terra Natalisnak keresztelte. (A
latin „natalis” szó az Úr születésnapja, azaz karácsony értelemben szerepelt a korabeli egyházi
naptárakban.) Belakni csak 1721ben kezdték a környéket. A telepesek ekkortól hozták létre a Port
Natal környéki lakóhelyeiket.
Mivel azonban másu• jobb feltételeket találtak, a portugál lakók
odahagyták, a környék pár évtized múlva elnéptelenede•. Az
angolokkal 1824-től népesede•
be újra. Ma a Dél-Afrikai Köztársaság része.

N$4*5• ● Észtországban évszázadokon át nem a fenyő, hanem a
nyírfa volt az újjászületés jelképe.
Karácsonykor is ezüstnyírfa-ágakat helyeztek el és díszíte•ek
fel a lakásban. Ma náluk is a fenyő-karácsonyfa az általános, de
a díszei közö• a hagyományőrző
családoknál fel-feltűnik néhány
nyírfagally is. Még nyírfaág alakú karácsonyfafüggő is szerepel a
boltok kínálatában.

O

*+•#6'•$ ● Tavaly és idén is
nagy sikere volt, ezért jövő
januárban is megrendezik Hévízen az orosz nyelvű, ortodox karácsonyi istentiszteletet. Január
elején, az oroszországi téli ünnepek idején évről évre több száz
onnan érkező turista lakja be a
gyógyvízéről híres Balaton közeli város szálláshelyeit. Örömmel
fordulnak meg ilyenkor a helyi
római katolikus templomban is,
amelyben miséjük idején, ahogy
ők, a pravoszláv szertartásrend is
szívesen láto• vendég.
O••+*.•••+0•••%• ● Nógrádban és Baranyában is feljegyezték,
hogy Luca napján egykor nemcsak a híres boszorkánylá•ató
Lucaszék, hanem kenderfonálból
font ostor készítésébe is belekezdtek a legények. Ezt is fölö•ébb lassan kelle• előállítani, pont úgy,
mint az előbb említe• alkalmi
ülőneműt. Naponta csak egy-egy
nyaláb nyersanyagot használha•ak fel: pontosan karácsonyra
kelle• elkészülnie a különleges
suhintónak, amely kizárólag így
válhato• bűverejűvé. Akkor aztán használatba is ve•ék. Az éjféli
mise idején és azt követően végigpa•ogta•ák vele az utcákat, hogy
az újabb karácsonyig arrafelé a
jószágoknak semmi baja ne essék.

Ö

*$0 .%•#•+* ● A jövőben, ha
betlehemes jelenetet látnak,
tekintsenek az eddiginél jóval nagyobb tisztele•el a mellékszereplő pásztorokra! Különösen a rendszerint komikusan – álmatagon,
félsüketen, feledősen – megjeleníte• legöregebbre. Van ugyanis
tája a világnak, ahol neki jut az
egyik legkomolyabb szerep. A

ha tökéletesen meg akar felelni
az ünnepi hagyományoknak. A
karácsonyi puding őshazájában,
Angliában ugyanis él egy ős-szabály, mely szerint e csemege öszszetevőit nem szabad össze-viszsza, hanem szigorúan csakis
kele!ől nyugat felé keverni. A
szokás eredetét kutatók a napkeleti bölcsek hasonló irányú Jézuska-kereső útjára vezetik vissza a
hagyományt. Tanulságként annyi
mindenképp leszűrhető, hogy a
tojásvekker, a rézmozsár s a fűszerszórók melle! egy iránytűnek is indokolt helye lehet a konyhapolcokon.
chilei gyerekek számára ugyanis
ő, a Pasquero Viejo (a vén juhász,
az öreg pásztor) a karácsonyi
ajándékhordozó, ajándékosztó.

ízlelik az újbort, majd vidám nótázás és beszélgetések közepe!e
többé-kevésbé leapasztják a vendéglátó(k) e nedűket őrző hordóit.

Ö••••••••• ● A gyöngyösi ruszin családok közül (140-150 ruszin él a városban) több közösen
ünnepel, „összejár”, hogy együ!
ápolhassák a hagyományokat.

P,$"•••*)( ● Alapvetően szerb,
de más délszláv közösségekben
is honos rontástörő szokás, melyet mások melle! O. Deisinger
Margit is rögzíte!. A polazsenik
szokása – írja – karácsony böjtje
napjához kötődik. Ilyenkor reggel korán férﬁ vagy ﬁúgyerek
(polazenik, polozenik, poloznik,
po-lozaljnik) megy a családokat
köszönteni, minden jót kívánni,
mert szerencsétlenséget hoz, sőt
meg is halhat közülük valaki,
ha teljesen idegen vagy nő jönne
elsőnek a házba. Ezért régente
minden háznak megvolt a maga
állandó polozsenikje, valamilyen
szegény gyerek, szomszéd vagy
rokon.

P

"#$%&'(•( ● Szabóné Kármán Judit „Krechuno, Krisjun” című tanulmánya szerint
az ország keleti részében még
2005-ben is megﬁgyelhető volt a
cigányság körében, tehát ma is él
a szokás, mely szerint a szentesti vacsorát, illetve annak néhány
fogását a földre leteríte! abrosz
körül ülve fogyasztják el, ezzel
emlékezve a betlehemi éjszakára.
(Remélhetően őseikre is, akiknél
a hasonló falatozások a vándorélet mindennapjaihoz tartoztak.) A
romák december 24-ét sok helyen
átvirrasztják, s reggel pálinkával
köszöntik egymást a Kisjézus
megszületése alkalmából.
Régebben a vidéki bolgárság
körében is ismert volt a szokás,
hogy a karácsonyi vacsorát a
földre teríte! szalmán fogyaszto!ák el.
P)*+&•&• ● Kissé szemérmetesen
ekként nevezik Sokoróalja falvaiban a szokásos egyik közösségi
borozgatást. Karácsony másnapján vonul a család széles atyaﬁsága és baráti köre a pincesorra. A
megjelentek ünnepélyesen meg-

P%$-" ● Különleges ereklyét őriz a
spoletói székesegyház. Jézus 1175ben – III. Sándor pápa hivatala által eredetinek nyilváníto! – babatekercsét. A kétségkívül igen régi
vászonszalagot, a „szent pólyát”
csodálatosan szép ötvösmunkában, egy 1670-ben készíte! ezüst
ereklyetartóban őrzik. Az éjféli
misére mindig kihozzák a katedrális kincstárából, hogy a karácsonyi áhítatra érkezők is megszemlélhessék.
P.#)*/(•0••&• ● Re!enetes
belegondolni, mi mindenre kell
ﬁgyelnie egy háziasszonynak,

R

•*#1••&/) •*/•#&$- ● A
két világháború közö! karácsonykor Nagykanizsán helyi
háborúk dúltak. Az ünnepi hangulatot és egymás koponyáit az
ellenlábas betlehemesek furkósbo!al szokták akkortájt szétverni.
Rendszeresen szé!aposták egymás betlehemeit is. A városvezetés végül megelégelte a dolgot
s szabályrendeletében rögzíte!e,
hogy azontúl a karácsonyi békét
és a Megváltó születését hirdető
csapatok csakis a plébániahivatal
javaslata alapján kiállíto! rendőrségi engedéllyel járhatják a kanizsai utcákat.
R%("0"#•••"' ● Az Angliában
élő rókák, évszázadokon át, alighanem törölte!ék volna a naptárból a karácsonyt… De legalábbis
annak második napját. A kutyás
rókavadászat hagyományos időpontja a brit szigeten ugyanis
akkorra ese!. Ilyenkor hajnalban
indultak el a ﬁlmekből jól ismert
piros frakkjaikban, kabátjaikban
az úri lovasok, hogy kutyafalkáikkal megkergessék, utolérjék és
levadásszák a – nemcsak ez alkalomra ugyancsak vörösbe öltözö!
(pirosló bundát viselő) – szegény
kis ravaszdikat. Óvatos becslések szerint évente 250-270 ezer
lovas és gyalogos hajtó kerge!e
ilyenkor őket. Az ősi, elsősorban
a főnemesekhez köthető szokás
betiltásáért folytato! állatvédői
küzdelem 2004-ben ért célt, amikor több éves elkeserede! vita
után a brit parlament törvényben
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tilto•a be a szokást. A brit rókáknak vélhetően csak azóta ünnep a
karcsony.
R•••••••••• ● Egyes német és
nyugati szláv vidéken még ma is
szokásos, hogy karácsony reggelén a falu idős férﬁai maguk köré
gyűjtik a kisgyerekeket, és elsétálnak velük a közeli erdőhöz. O•
nagy mókázások közepe•e rőzsét
gyűjtenek velük. Aznap este az
ekkor és így szede• – szerencsés
esetben szánkókon hazahúzo•
– karácsonyi ágacskákkal gyújtanak be a lakásokban, s ezekkel
gyújtják meg az ünnepi gyertyákat is.
R"#$••%& ● Mihajlo Smajda, aki
Csehszlovákia „ruszinukránjainak” szokásait kuta•a, több szepesi és sárosi ruszin faluban is azt
tapasztalta, hogy az asszonyok és
lányok karácsony mindhárom
napján más-más színű ruhába
öltöznek. Karácsony szombatján,
azaz a szenteste napján zöldbe,
a rákövetkezőn világoskékbe, a
harmadjára pedig hófehérbe.

S

'()* ● A hagyományőrző
oroszországi romák o•honuk
udvaraiban vagy házuk melle• karácsony napjára sátrat állítanak, s ezt január 19-éig nem
bontják el. Ahogy arról Nyikolaj
Moszkaljev, az egyik cigány hagyományőrző egyesület vezetője
beszámolt egy cikkében, egyre
inkább terjedőben van a szokás.

Az ősi időkre és őseikre emlékeznek ezzel, amikor a romák még
kóboroltak és ponyvák ala• háltak. A karácsonyi családi étkezések egyike e sátrakban történik.
S%+••,-+'• ● Olaszország leghíresebb és legismertebb síparadicsoma hogyan is ünnepelhetné
másként a karácsonyt, mint sítalpakon? Cortina d’Ampezzóban
karácsonyeste több száz síelő
részvételével szerveznek fáklyás
felvonulást. A részvevők a hagyományos – családi körben, vagy a
szállodákban elköltö• – vacsorát
követően gyülekeznek. Egy rövid közös sígyaloglást követően
érik el az Alpok kiszemelt oldalát,
hogy aztán égő fáklyákkal kezükben pontosan éjfélkor együ•
síeljenek alá az alpesi csúcsról,
távolból is megcsodálható, emlékezetes látványt nyújtva.
S.+/)0*12(•(•• ● Karácsony
szavunk az 1267-es Kassai-kódex
szerint a sólyom értelmű kerecsen/kerecseny szavunkból származik, s ez a karácsonnyal egy
időben tarto•, régi magyar szokásra, a sólyomröptetésre utal.
A kézenfekvőnek tűnő szófejtést
ugyan a nyelvészek megcáfolták,
a népszokásra azonban nem árt
emlékeztetni.
S)03$'4 ● December 24-én este
Bulgáriában a koledárok (3-7. osztályos ﬁúgyerekek) somfa-ágas
felvonulásra indulnak. Kezükben
a magasra emelt somfaágakat szorongatva, énekükkel sorra járják
a falvak házait. Az ajtónyitáskor
bőséget és egészséget kívánnak a
családnak, szaporaságot a jószágaiknak és gyümölcsfáiknak, mezejüknek. A családfő hálaképpen
előbb lisz•el teli szitájából szór
rájuk egy kis hópihepótlást, majd
megvendégeli őket. A tarisznyájukba is ad némi kóstolót.
S$$0'* ● A betlehemi eseményeket megörökítő középkori festményeken, de a legtöbb berendeze•
Betlehem ﬁgurái közö• is szerepel egy szamár, noha az evangéliumok egyikében sem történik
utalás a jelenlétére. Akik eddig
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kuta•ák, hogy miként kerülhete•
a Jézus születését megidéző környezetbe – köztük Szt. Jeromos
és Szt. Ágoston is – Ézsaiás próféta szavaiig juto•ak: „Az ökör
ismeri gazdáját, és a szamár az ő
urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem ﬁgyel reá!”.
Szent Ágoston úgy vélte, hogy a
békés csacsi a napkeleti bölcsek
kíséretéhez is tartozhato•, így a
pogányságra utalhat.
S••&(#'*)0•'4 ● Az ukrán
ebédlőasztalok közepére kerülő
karácsonyi kalács három fono•
gyűrűből áll. Az egymás tetejére
kerülő „emeletek” a Szentháromságot jelképezik. A közepükre
állíto• gyertya meggyújtásával
kezdődik meg náluk az ünnepi
vacsora.
S••&(*•44•+ ● A ﬁnneknél a
karácsony december 24-én már
reggel megkezdődik. Ilyenkor a
család körbeüli a szépen megteríte• asztalt, pedig egyébként nincs
szokásban a közös reggelizés. Mielő• ki-ki a maga dolgára indul (a
gyerekeknek már iskolai, óvodai
szünet van) megbeszélik a napi
teendőket és ráhangolódnak az
ünnepre. Miközben halk karácsonyi melódiák szólnak, feltálalják
az egy szem szerencsehozó mandulával bélelt fahéjas tejberizst.
Így vesznek előleget már jókor
korán az esti hangulatból.
S••*•(•(4$+$05 ● Doroszlón és
környékén volt ismeretes népszokás néhány emberöltővel ezelő•
karácsonykor egy galambformát
úgy szerelni fel madzagok segítségével az ajtófőre, hogy amikor
az érkező vendégek elő• megnyitják a bejáratot, fejmagasságig
leereszkedjék. Kovács Endrének,
aki a település karácsonyi népszokásait rögzíte•e, egy idősebb
helybeli így mesélte el a készítését: „Anyám mindig csinát karácsonyra szeretetgalambot. Egy
tyúktojást kifújt, az vót a teste; a
feje kovászbú; a szárnyait dunctpapírbú… Úgy szerété fő, hogy
ha az ajtó nyílo•, akkó a galamb
leereszkede•… Mindig háromkirálokig maradt fönn…”

S•••••• • ● Görögország néhány vidékén karácsony napján
igen korán kel a háziasszony,
vagy le sem fekszik addig, amíg
hajnalra el nem készíti a pólyának (szpárganának) neveze•
töltö• lepényt. Ez a csecsemő
Jézusra emlékeztető langymeleg
édesség várja a reggelre és reggelire ébredőket, hogy jelezze: az ő
születésnapján ülnek a korai asztalhoz.

T

•#$%• ● A mai gyerekek – a
karácsonyi rajzﬁlmek, játékﬁlmek nyomán talán még név
szerint is ismerik Mikulás (Santa
Claus) rénszarvasait. Egyet-ke•őt
bizonyára. Oroszországban azonban a hozzá hasonló ügyekben
házaló Fagyapó (Gyed Maroz)
egész más fogatot hajtva éri el a
kiszemelt házakat. A róla kelte•
– s több keleti szláv nép körében
is honos – legenda szerint ő hármas foga•al (trojkával) járja a vidéket. Három hófehér paripával
húzatja hol hintaját, hol szánját,
amellyel – gyermekek százezrei
a tanúk rá – éppúgy időben célhoz ju•atja az ajándékokat, mint
rénszarvasos kollégája. (Igaz,
ami igaz, neki kissé több ideje
van, mert nem 24-25-én, hanem a
helyi hagyományoknak megfelelően csak az év legutolsó napján
tevékenykedik.)

T& '(•)#• ● Vannak népek,
akadnak tájak, ahol égő gyertyát,
mindenféle süteményeket tesznek
ki a szentestén az ablakba. A barcsi térségben élő potonyi szerbekről az a hír járja, hogy karácsonykor értékesebb kincsüket, egy-egy
üveg igen jóféle bort helyeznek az
ablakhoz a tündéreknek, hogy
elnyerjék a jóindulatukat. Arról
nem szólnak a források, hogy a
két ablaktábla közé, vagy kívülre kerül ez a nedű, s ha az utóbbi helyre, akkor akadnak-e jótét
lelkek, akik reggelig helye•esítik
a tündérkéket, vagy megelőzik,
hogy megóvják őket a részeg kábulat gyötrelmeitől. (Pedig lehet,
hogy így ez a tündérbor nagyban
növelhetné – vagy már növeli is? –
a helyi ünnepi idegenforgalmat.)
T&**•+ ,(* ● Ha valakit felboszszantanak, a magyar szólás szerint borsot törnek az orra alá. A
fekete fűszerpor felszippantása
ugyanis kellemetlen érzést kelt,
prüszkölésre ingerel. Arról, hogy
a Trencsén környékén élő privigyei szlovákok ismerik-e ezt a
szólást, nincsen tudomásunk. Pedig karácsony tájt jó szolgálatot
tehetne náluk ez az eljárás. Feltéve, ha hisznek még a régi babonában. Sztancsek József, aki 19081909-ben adta ki folytatásokban a
Privigye vidékén gyűjtö• babo-

nás szokásokról és házi gyógyszerekről szóló tanulmányát, feljegyezte: „Ha karácsony estéjén a
gazda tüsszent előbb, akkor bikát,
ha pedig a felesége, akkor üszőt
fog elleni a tehene.”
T-••./$,•* ● Csodaszép jelképpel, a család egykori és mai
nemzedékei örök kapcsolatának,
egymásra utaltságának példájával szolgál az a brit hagyomány,
amely a kandallók, kályhák és
gyertyalángok be-, illetve meggyújtásával kapcsolatos. Arrafelé
úgy tartják, hogy a karácsonyi
tüzet és lángocskákat mindig az
előző karácsonyi tűzben megperzselődö• – abból e célra kimente•
– fadarabbal kell meggyújtani.
Aki így tesz, annak házába a gonosz nem tud betérni, de ugyanez az eljárás a villámcsapástól és
a tűzkártól is megvédi a házát.
Az a mellékkörülmény pedig,
hogy így a dédszülők nagyszüleinek karácsonyi tüze stafétázódik
egyre tovább, még nemesebbé
avatja a hagyományt. Azokban
az években, amikor egy gyermek
menyasszony- vagy vőlegénykorúvá érik, s önálló családalapításra készül, eggyel több karácsonyi
gyújtófát csomagolnak el, hogy
ha távol kerül majd, akkor se szakadjon meg az a lánc, amely az
ősök karácsonyi tűzéhez fűzi.
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U

•••••• !" ● Németországi szokásként említik azt a
kedves hagyományt, amellyel a
többgyermekes szülőknek a boldog izgalmak egy részét karácsony reggelére is sikerül átvarázsolniuk. A szenteste – miután a
gyerekek már elaludtak – apjuk és
anyjuk keres egy rejte#ebb zugot
a karácsonyfán, s még egy utolsó
díszt, egy csemegeuborka alakú
függőt akasztanak a takartabb
ágacskára. Reggel az a gyerek, aki
elsőként fedezi fel a szemével és
a többieket megelőzve rámutat az
uborkadíszre, az kap még egy kis
különleges ajándékot.

V

•••%!"&'()* ● Hogy kerül a
csizma az asztalra? – szól a
hagyományos kérdés, ha valami
oda nem illőt tapasztalunk. Mit
keres egy vaddisznófej a karácsonyi asztalon? – tehetnénk fel
ugyanígy, ha nem tudnánk, hogy
van, ahol hagyományosan o# van
a helye. A német császár – barátsága jeleként – az I. világháború
kitöréséig minden egyes karácsonykor gyorsfutárral küldte
meg az angol királynak azt a vadkanfejet, amelyet az egyik ünnepi fogásként tálaltak fel. Az 1914ben kitört háború ellenséggé te#e
a két uralkodót, majd utóbbinak
le is kelle# mondania a trónjáról.
A nevezetes csemege azonban –
mint kiderült – nélküle is
rendre beszerezhető, így azt
azóta sem kénytelen nélkülözni a brit udvar.
V)&•+,-./.! ● Sok helyen
még ma is dívik az az igen
szép, és több évszázados
múltra visszatekintő lengyel szokás, mely szerint a
család szentesti vacsorájára
kötelességszerűen meghívnak legalább egy magányosan élő embert. Azon az estén szerintük ugyanis senki
sem maradhat egyedül és
szomorúan.
V)•+••01/)/+! ● Erdély
egyes falvaiban karácsonykor az éjféli mise után szélnek eresztik az előzőleg
ebből a célból összefogdo-
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so# verebeket. A pö#öm tollasok
sokaságának szárnysuhogásához
a képzelet az angyalszárnyak
hangját társítja.
V+•)! 23••• ● Az észt karácsonyi asztal elmaradhatatlan étke.
Köretként általában savanyú káposztával, sült burgonyával és az
ugyancsak nélkülözhetetlen áfonyalekvárral tálalják.
V%--•&4%4• ● A spanyol karácsonyi énekek gyűjtőneve. Az elnevezés valószínűleg a „cántico
villano” szóösszetételből ered,
amely vidéki, falusi dicsőítő éneket jelent. A XIX. század óta a
kifejezést kizárólag a karácsonyi
dalok egyik megnevezéseként
emlegetik.

W

)%&•42/5•&& ● A karácsonyi ajándékokat a német gyerekeknek nem csak Jézuska hozza. Több vidéken is a
Mikulásra emlékeztető Karácsonyapó, a Weinachtmann keríti és
teríti a meglepetéseket. Ezek egy
részét néhány hagyományőrző
családban ráadásul nem is a fa
alá helyezi a tréfás öregúr, hanem
egyenesen elrejti a gyerkőcök
elől. Így az izgato# és mókás keresgélés perceivel s a kincstalálók
önfeledt örömével is megajándékozza őket.

Z

•••.!• ● A norvég falvak
lakói karácsony éjszakáján
egy-egy zabkásával teli csészét
visznek a pajtáikba, kamráikba,
magtáraikba. A helyi néphit úgy
tartja, hogy ez a varázsszertartás
a következő év karácsonyáig képes távol tartani a családtól a kárt,
a bosszúságot és a keserűséget, s
elriasztani minden ártó szellemet.

Z•*/%-•-•5 ● Az ősi litván hagyomány szerint karácsony napján tilos bármiféle háztartási zajkeltés, különösen a favágás, a fűrészelés, a karóbeverés, az őrlés,
de még az alágyújtósnak szánt
gallyak összetörése is. Szentül
hiszik, hogy aki zajt okoz, az a
következő nyár termését veszélyezteti, mert ezzel viharfelhőket,
szélrohamokat és jégesőt idéz elő.
Ezért aztán a zárt faluközösségekben a családok erősen ﬁgyelik
is ilyenkor egymást, s ha valahonnan kopácsolást vagy más eﬀélét
hallanak, csapatosan érkeznek a
helyszínre, hogy belátásra bírják
a szabályszegőt.
Z.•'/.- ● A „le gros souper”, az
a provence-i karácsonyi nagy vacsora – más nemzetek hagyományától eltérően – nem a feltálalt
fogások számban idézi fel Jézust
és apostolait, hanem az étkezés
utolsó elemeként, a közös énekszó hangjainál az asztal szélére helyeze# nagyméretű
csemegéstállal. Azon a december 27-ig egyfolytában
terítéken maradó bőségtálon kell pontosan tizenhárom féle nassolnivalónak
sorakoznia. A ﬁnomságok
közö# friss és aszalt gyümölcsök, kekszek, linzerek,
de sajtfalatok is lehetnek.
Egyetlen egy kötelező elem
van még a választék számán túl. Az aszalt fügének mindenképpen helyet
kell szorítani közö#ük. Ez
ugyanis Betlehemet, Jeruzsálemet és a többi bibliai
tájat, Jézus életének földi
helyszíneit idézi az ünneplő
o#honokba.
Hegedűs Sándor

