NÉPEK

K A R Á C S ON Y A

Ünnep így, ünnep úgy…
A Karácsonylexikon szócikkeiből

A

kevitt • A földkerekség
valamennyi népe, amely
ünnepként tartja számon a karácsonyt – legyen bár igencsak távoli egymástól a nyelvük, hitük
és szokásrendjük – abban az egyben feltétlenül rokon vonásokat
mutat, hogy a jeles napok alatt
az ízek pompájával, az ennivalók
bőségével is kifejezi emelkedett
hangulatát. A fékevesztett vidám
falatozás persze alaposan próbára
teszi a gyomrot, főként ott, ahol
még komolyabb böjt is megelőzi
a nagy eseményt. Norvégiában
ezért aztán a karácsonyi menüsorhoz egy különleges italt is felszolgálnak, az akevittet. Ez egy olyan
köménypálinka, amit ekkortájban
emésztésserkentőként és gyomornyugtatóként hörpölnek.

Angyalvacsora • A hagyományaikhoz ragaszkodó beás cigányoknál a „szent éjjelre” már az
esti sötétedés kezdetétől minden
villanylámpát kikapcsolnak. A
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karácsonyi hajnalhasadtáig csakis gyertyafénnyel világítanak. A
vacsorát is az ebédlőasztalra helyezett félbevágott almákba vájt
gyertyácskák fényei mellett fogyasztják el. Hitük szerint, ha így
tesznek, akkor az „angyalok is
velük vacsoráznak”.
Anúsabor • Szögezzük le rögtön, még mielőtt bárki is valamiféle nemes nedűre számítana: az
anúsabor nem ital, hanem étel!
Örmény karácsonyi eledel: egy
sajátos puding-féleség, ami búzából, sárgabarackból, mazsolából,
mandulából, pisztáciából és dióból készül.
Aranymalac • Aki kínlódik, az
vigasztalásra szorul. Karácsonykor különösen! Nem nehéz elképzelni, micsoda szenvedés lehet
böjtölni a gyerekeknek, amikor
sütemények sokaságát látják díszes tányérokon tornyozódni, s
válogatott finomságok sorakoz-

nak a kamra, a hűtőgép polcain.
Összefut a nyáluk az illatok és
látványok hatására, s mégis féken
kell tartaniuk étvágyukat. Az ő
vigasztalásukra találták ki századokkal ezelőtt a felnőttek azt a
kecsegtető ígéretet, amellyel Szlovákiában és Csehországban hitegetik az aprónépet. Azt mondják,
hogy aki hősiesen kitart az éhkoppban, az éjjel megláthatja az
aranymalacot, az aranymalackát
(a zlaté prasátko-t). Ha hinni lehetne e babonában, azt kellene feltételezni, hogy a történelem még
nem termett olyan lurkót, aki nem
esett a torkosság vétkébe. Egyetlen hitelt érdemlő feljegyzés sem
akad arról, hogy bárki is szembetalálkozott volna ezzel a sokat emlegetett értékes jószággal.

Á

llami ünnep • Akad a világon olyan ország is, amelyben, bár lakosságának mindös�sze 5%-a vallja magát kereszténynek, a karácsony első napja

mégis piros betűs ünnep, fizetett
munkaszüneti nap. A Kínai Köztársaság, azaz Tajvan törvényhozása döntött úgy, hogy december
25-ét állami ünneppé avatja. E
határozatra azonban nem a buddhista-taoista többség vallási türelme, hanem az a történelmi tény
vezette a helyi honatyákat, hogy
1947-ben ezen a napon írták alá
az úgynevezett „népi-Kínától”
(a Kínai Népköztársaságtól) való
függetlenségük alapokmányát,
Tajvan alaptörvényét. Azóta is ez
az Alkotmány Napja, de az állami
ünnepségekkel békésen megfér a
kevesek másik ünnepe, a karácsony is.
Állatjelmez • A madarak csicsergését sokfelé nevezik éneknek, de Jack London jóvoltából
ismerhetünk éneklő kutyát, Eliot
és Webber révén megszoktuk a
musicalslágereket éneklő macskákat is. Ahhoz azonban, hogy
bika-, medve-, kakas-, ló- és kecskenótát halljunk (egyszerre!), a
karácsonyi Lettországba kell bekukkantanunk, belefülelnünk. A
letteknél ugyanis az a szokás járja, hogy faluhelyen a karácsonyi
énekesek állatjelmezekben járulnak a portákhoz, hogy köszöntő
rigmusaikért cserébe különféle
csemegéket, italneműket tehessenek gyomrukba és tarisznyáikba.

B

aja címere • A nyugati kereszténység a szenteste napján emlékezik meg az első emberpárról, Ádámról és Éváról, így az
eredendő bűn(ősök)re és a megváltást hozó csecsemő születésének ünnepére történő emlékezés
is szépen, jelképszerűen egybefolyik. Baja, ez az Alsó-Dunavölgyben fekvő magyar, bunyevác és
német lakosú város a címere révén elválaszthatatlanul kötődik
„karácsony szombatjához”, azaz
az ünnepet megelőző, a szentestével és -éjjelel záruló Ádám-Éva
naphoz. I. Lipót császár ugyanis 1696-ban épp december 24-én
adományozta a bajaiaknak a városalapító pátenst. Ezért attól fogva az első emberpár és a tiltott fa
is mindig ott van a város jelvénypajzsán.

a pogány vallások némelyike is
barlangok mélyére, hatalmas fák
barlangszerű odvába helyezte a
saját napistenének megszületését.

Barlang • A képi ábrázolások
legtöbbjén Jézus szülőhelyét és a
bölcső gyanánt szolgáló jászolt –
az istállóbeli állatokkal, napkeleti
bölcsekkel és pásztorokkal tarkított jeleneteket – egy barlangbejárat nyitotta tér közepébe festették.
Eladdig, míg az emberek tudatában mélyen rögzült ez a barlangi
lét. A Bibliában azonban nyoma
sincs annak, hogy az isteni csecsemő barlangban jött volna a
világra. Bár a hagyomány szerint
Betlehemben már az I. században zarándokoltak „a születés
barlangjához”, a négy evangélista egyike sem említi meg azt a
sziklaodút. A barlangbeli körülmények ma ismert leképeződését
kutató tudósok végül arra jutottak, hogy döntően Assisi Szent
Ferenc tevékenysége járult hozzá
ennek kialakulásához, aki 1223ban pápai engedéllyel a grecciói
erdő barlangjában rendezte be a
maga betlehemi jelenetét. Élő állatokat és embereket is alkalmazott, hogy a hívőknek nagyobb,
emlékezetesebb élménnyé tegye
a karácsonyt. Azt követően évről
évre megismételték, sok helyen
lemásolták a megemlékezés e sajátos formáját. Kezdetben ezek a
betlehemezések adhatták a mintát, majd – minként a művészberkekben ma is megszokott – a
jeles ecsetkezelők egymás alkotásaiból merítettek ihletet. Néhány
ikonográfus felemlegeti, hogy

Betűmerítés • Angol karácsonyi
babona, a szerelemjóslás egyik,
munkaigényes módszere. Az eljárási rend a következő: azonos
méretben, megegyező vastagságú
papírra ki kell rajzolni az ábécé
valamennyi betűjét, majd gondos
kivágásuk következik. (Cakkozással, vastagabb szélek meghagyásával nem szabad a véletlenszerűség
ellen munkálkodni!) Ezután már
csak egy lavór vízre van szükség, amit a magunk ágya alá kell
helyezni a karácsonyra virradó
éjszaka. Persze úgy, hogy előtte
egy kupacban az aljára merítjük
valamennyi betűt. Amíg alszunk,
a betűink szorgoskodnak. Amelyik közülük másnap a víz felszínén legfelül lebeg, az lesz majdani házastársunk névkezdőbetűje.
Ha több is vezető helyet foglal el,
még izgalmasabb lesz a megfejtés,
mivel ez esetben olyan névre kell
vadásznunk a naptárban és emlékezetünkben, amelyben ezek a
betűk hiánytalanul szerepelnek.
Borzbűz • Az ingyen fenyőkre
vágyó orvbaltások, orvfűrészesek
egyre növekvő száma karácsony
közeledtével igencsak aggasztja
a fenyvesek gazdáit. Mivel nem
állíthatnak minden fájuk mellé
őröket, más módszerekkel igyekeznek elejét venni a természetre,
valamint (szó szerint) a fatörzsekre mért csapásoknak. Van, hol ágmetszésekkel csúfítják el a fákat,
másutt lemoshatatlan festékkel jelölik meg a derekukat, hogy kedvét szegjék a tolvajoknak. Ezek
eléggé költséges eljárások. Az
európai fokhagymalés büdösítés
sikerének híre Amerikát is elérte,
de ott még hatékonyabbá tették a
pofonegyszerű módszert. Kerestek valamit, aminek büdössége
jelentősen fölülmúlja a nevezetes
fűszernövényt, s meg is lelték a
földrészükön honos csíkos bűzösborzban, pontosabban annak védekező nedvében. Koroknai István
Az állatok nagy képeskönyvében
ezt írja: „bűzmirigyeiből undorító
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folyadékot spriccel szét, amelynek
olyan szaga van, mintha fokhagyma, rothadó káposzta, égő toll és
gumi keveréke volna. Mások szerint a szag a legrondább csatornabűzre és dögszagra emlékeztet”. Ezt a mindent átható szagú
fröccseményt prérifarkasok – rózsaillatra ugyancsak a legkevésbé
emlékeztető – vizeletével hígítják.
A fokhagymalétől eltérően, evvel
nem kell minden fát lepermetezni. Elég csak egyet-egyet megszórni, mert nincs ember, aki vállalná annak kockázatát, hogy fát
vágjon az adott helyen, vagy akár
egy ilyen erdő több száz méteres
körzetébe keveredjen.
Bűnüldözés • A felvidéki (ma
szlovákiai) Németpróna egykori
lakói vagyonbiztonsági okokból
is tartalékoltak karácsonyi mézet
(olyan mézesbödön maradékát,
ami az ünnep alatt mindvégig az
étkezőasztalon volt). Ha bármit
elloptak az év során a családtól,
ezzel a mézzel indultak a templomba. Felmentek a tornyába és
rádörzsöltek belőle egy keveset a
harangra. Meggyőződésük volt,
hogy attól kezdve a tolvaj szí-
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ve oly hevesen fog verni, a lelke
éppúgy reng és bong, a füle pedig úgy zúg majd, mint odafenn
a nagyharang. Szerencséjére csak
addig kell az illetőnek mindezt
elszenvednie, amíg vissza nem
juttatja hozzájuk mindazt, amit
tőlük elcsent, ellopott.

C

hristmas • Az angol nyelvterület országaiban – egyebek mellett Kanadában, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Ausztráliában – ez a mi
karácsony szavunk helyi megfelelője. A kifejezés eredetileg
„Cristes maesse” (Krisztus miséje) formájában az óangol szókincs
része volt – onnan származott át
a mába.
Címkék • A karácsonyi címkéket
eredendően lusta vagy/és nehezen olvasható írású embereknek
találták ki. A XIX. század utolsó
évtizedeiben jelentek meg ezek a
különböző alakú, mintájú, leginkább a bélyegekhez hasonló színes, nyomtatok. E kézírást utánzó
jókívánságokat tömegével árusították az adventek idején. Előbb
Amerikában, Kanadában, majd

Angliában és Franciaországban
is sikert aratott. A nyomtatvány
hátoldala enyvezett volt, így elég
volt benedvesíteni, s máris ragasztható volt a meglepetéseket
őrző díszcsomagokra, ajándékkönyvekbe. Voltak, akik még a képeslapok üzeneteit is ezzel tudták
le. Ma már öntapadós változatai
használatosak, s nem csak a színek és mértani alakzatok váltogatásával tűnhetnek újszerűnek,
hanem domborítással, térhatással, fóliázással, mindenféle idomra vágással is. A legkülönösebbek
sorszámot viselnek a hátoldalukon, hisz ezeket csakis korlátozott
példányban forgalmazzák. Tucat
számra alakultak ugyanis karácsonyi címkegyűjtő egyesületek
(nálunk a gyufacímkéket gyűjtötték hajdan hasonló elszántsággal),
s azok tagjai sok pénzt megadnak
az ilyen ritkaságokért.
Cipőégetés • Görögország egyes
vidékein rendkívüli véget érnek
az elkopott, régi lábbelik: füstté
és hamuvá válva fejezik be földi
pályafutásukat. Egy már hasznavehetetlen cipő karácsonyi tűzre
vetése a helyi hagyomány szerint

egy éven át képes távol tartani a
cipőjétől ily módon megváló személyt fenyegető valamennyi szerencsétlenséget.

CS

illageresztés • A Fülöp-szigetek
katolikus
templomaiban betlehemi jelenetet
rendeznek be az oltár előtt. Az éjféli mise záróeseményeként – egy
átlátszó műanyag zsinór és egy
csiga segítségével – ünnepélyesen
aláeresztenek egy díszes, belül
több helyen mécsessel, gyertyával kivilágított, aranyszínű „betlehemi csillagot”. Alászállását a
hívők áhítatos éneke kíséri. Rögzítése után vízkeresztig ott lóg a
csillag az oltár fölött, csak akkor
csomagolják el a többi tartozékkal
együtt.

Csizmácska • Hogy kerül a csizma az asztalra? – csattan fel a
méltatlankodó kérdés, ha valaki a
témához nem kapcsolódó irányba
tereli a beszélgetést. A karácson�nyal kapcsolatosan fölösleges
lenne e szófordulattal élni, hisz
a Mikulás (Santa Claus) csizmáját felidéző csokoládéfigurák sok
országban helyet kapnak a boltok
polcain. Romániában még ennél
is fontosabb szerepe van. A karácsonyfák legtöbbjén fellelhető a
díszek között egy-két apró üvegcsizmácska, mivel szerencsehozó
tárgyként tekintenek rájuk.
Csukafog • Népszokások a dusnoki ráchorvátoknál című munkájában Bereznai Zsuzsanna hívta
fel a figyelmet egy sajátságos népi
gyógymódra. A karácsonykor feltálalt csuka fogával igyekeztek
gyógyítani az ínysorvadást. Azzal simogatták, „kenték meg” a
sorvadó felületet.

D

alos találkozó • Spanyolországban, az andalúziai kikötővárosban, Malagán, az aranyvasárnapon nem az ajándékvásárlás jelenti a legfőbb programot.
Oly annyira nem, hogy a közkedvelt, nagy belvárosi üzletek vagy
ki sem nyitnak aznap, vagy igen
hamar bezárnak. A város szívében ennek ellenére óriási tömeg
hömpölyög, mert több pódiumot

is felállítanak, ahol a Costa del
Sol (a Napospart) valamennyi
számottevő egyházi kórusa, daltársulata és együttese fellép. Az
ünnepi alkalomhoz illő dalokat,
zeneszámokat nem egyszer a közönség is velük énekli, dúdolja.
Disznótor • A disznóvágások a
magyar és sváb családoknál általában a téli időszakban történtek,
hiszen ez biztosította leginkább,
hogy elkerüljék a hús megromlását. Ahol több vágásra érett disznó is röfögött az ólban, ott egyet
december elején, egyet pedig karácsonyra vágtak le, egy harmadikat pedig az újév után – mindet illő disznótorral kötve egybe.
Akiknek csak egy vágásra futotta, ott a hurka, kolbász, oldalas és
más effélék nagyobb részét mind
a „bővedeste” asztalára szánták,
így a legtöbb sertés végórái a karácsonyhoz igazodtak.
Dobozvonszolás • Algeciras városában (Cádiz közelében) él egy
példátlan szokás. A helyi gyerekek heteken át üres sörös- és
üdítős fémdobozokat gyűjtenek
(jelentősen javítva ezzel a köztisztaságot). Ezeket aztán zsinórra
fűzik. Komoly vetélkedés alakul
ki közöttük az elsőségért. Aki a
legtöbbet szedte össze, az állhat
a többiek élére, amikor vontatmányaikkal nagy zajosan átszaladnak a városon. A hagyomány szerint a háromkirályok egyike elől
hatalmas felhők takarták el azt a
helyet, ahol a kisded Jézus aludta
élete legelső álmait. Ezért aztán
ő csak nagyon nehezen, késve
tévelygett oda az ajándékával. Itt
van a kutya eltemetve! A spanyolországi gyerekek ajándékhozója ugyanis nem a Mikulás vagy
valamely más helyi nevű pályatársa. Feléjük ez a feladat a Betlehemben aranyat, tömjént, mirhát
adományozó, jól kipróbált bibliai
alakokra vár. Az egyedi zajkeltésnek az a célja, hogy semmiféle
égsötétje ne jelentsen akadályt, a
hangok alapján a késedelmes király is időben odataláljon a nekik
szánt ajándékokkal. (A gyerkőcök
eljárása persze a feledékeny szülőknek épp időben érkező figyel-

meztetés: ideje útba ejteniük a legközelebbi édességboltot.)
Dominostein • Németország
és Ausztria szerte közkedvelt,
elsősorban karácsony körül értékesített desszertfalatkák. Az
étcsokoládéval bevont rétegzett
süteménynek különböző változatai ismertek. Az alsó réteg gyakran mézeskalács, felette pedig
egy réteg meggy- vagy baracklekvár, legfelül pedig marcipán,
esetleg piskótaemelet búvik meg
a csokimáz alatt. Az első domino
steineket 1936-ban Herbert Wendler drezdai cukrász készítette, aki
az azonos alakú (kb. 25x25x25
mm-es), jóval drágább, ezért sokak számára elérhetetlen pralinét akarta kiváltani. Számítása
bevált, újdonsága vihar irammal
terjedt el, igaz ebben a II. világháború élelmiszerhiányának is
döntő jelentősége volt. Az egykori
cukrászremeket később csokoládégyárak gépsorai ontották.
Ezüstcsillag • Betlehemben az
első keresztény templomot Szent
Ilona császárné, Nagy Konstantin
édesanyja építette arra a helyre,
ahol a hagyomány szerint a kis
Jézus megszületett. A később lerombolt templom alapjaira az
V-VI. században emeltek új falakat, amiket később folyamatosan
bővítettek. A Születés Temploma
néven ismeretes imahely mára
bazilikává vált. A részben görögkeleti, örmény keresztény s római
katolikus kezelésű, illetve tulajdonú templom- és kolostoregyüttest az UNESCO Világörökség
jegyzékébe is felvették. A Megváltó világra jöttének hagyománybeli helyét ma egy ezüstcsillag jelzi,
melyen a következő felirat olvasható: „Hic de Virgine Maria Jesus
Christus natus est” (Itt született
Szűz Máriától Jézus Krisztus).

É

kszerkarácsonyfa • Ha
minden idők legdrágább karácsonyfáját kellene meghatározni, sok vitára aligha kerülhetne
sor, hiszen a győztes jelenleg több
millió dolláros előnnyel őrzi fél
évtizedes elsőségét. Az Egyesült
Arab Emírségek fővárosában,
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Abu Dzabiban (régebbi lejegyzésekben: Abu Dhabi) az Emirates
Palace luxusszálloda vezetése
2010 decemberében hatásos reklámba fogott. A második legdrágább hotel, amit valaha építettek
úgy kívánta fényűző szolgáltatásaira irányítani a figyelmet, hogy
az épület előcsarnokában mintegy 13 méter magas fenyőfát (és
világcsúcsot) állított fel. A tűlevelű ágakra csupa-csupa ékkövet
(smaragdokat, gyémántokat, türkizeket, zafírokat) és ötvösremekeket, ékszerészmunkákat (platina, fehérarany, arany és ezüst
díszeket) függesztettek. Az ékességek értéke összesen 11,4 millió
dollárra (mai áron kb. 3,2 billió forintra) rúgott. Lássuk be: muszlim
országban ritkán költenek ennyit
egy keresztény ünnepi jelképre!
Hozzájuk képest a második helyezett, az 1996-ban felgyémántozott genfi karácsonyfa egészen
szegényesnek tűnhet, utóvégre
„csak” alig több mint 8 millió dollárnyi ékszert viselt magán.
Énektanulás • Baricz Lajos vis�szaemlékezésében (Erdélyi Toll
2009/2.) felidézi, hogy gyerekkora
Erdélyében nehezebb volt a karácsonyköszöntők dolga, mint manapság. A házakhoz járó fiúknak
és lányoknak karácsonyról karácsonyra új dallamot és szöveget
kellett fújniuk. „Azt mondták a
felnőttek, minden évben illik más,
új karácsonyi éneket tanulni, mert
azzal örvendeztethetjük meg igazán Jézuskát. Mi pedig szerettük
volna igazán megörvendeztetni
őt. Ha pedig énekelni megyünk
házról házra, a megénekelt család
is számon tartja, melyik csoport
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mit énekelt előző évben.” A magyarországi betlehemező szaktársaik nem panaszkodhattak ilyen
nehézségre, ők akár a már dédapáik által előadott műsorral is házalhattak.
Ételtemetés • A cseh és morva
vidékeken máig dívó szokás szerint a karácsonyi ételmaradék egy
részét ajánlatos méltón elhantolni, akár több helyen is, mert ugrásszerűen megnöveli a gazdaság
szántóinak és veteményeseinek
termőképességét. A fák alá is
ásnak belőle egy-egy marékkal,
hogy idejekorán egészséges gyümölcsöktől roskadozzanak.

F

aadó • A karácsonyfa szavunk születése csaknem háromszáz évvel megelőzte az első
magyarországi karácsonyfa felállítását. Előbb lett volna meg a szó,
mint az, aminek megnevezésére
szolgál? Így történt, habár teljes
képtelenségnek tűnik. Az a dolog nyitja, hogy a szó eredetileg
más jelentést hordozott. A jobbágyok egyik adózási előírása volt,
amely arra kötelezte őket, hogy
földesuruk kastélyához tűzifát
szállítsanak karácsonykor. Egy
1554-ből származó történelmi
jegyzet ezt az adónemet rögzíti
„karácsonyfa” cím alatt. A kötelező mennyiségről is maradt feljegyzés. Ezt az 1576-ban Hercegszőlősön írt református egyházi
törvénykönyvben
olvashatjuk
ekként: „Mindennemű helyadó
az szokás szerént helyén maradjon, karácson fáját, két szekér egy
zsellér favágással tartozik és az
marhás jobbágy egy szekér karácsonfával”.

Faházasítás • A hazai vándorcigányok hite szerint fenn az égen
valahol, virágzik a „minden mag
fája” (szave szum beszkro kast),
melyen a világ összes növénye terem. Erről a fáról – Wlislocki Henrik hitgyűjtése szerint – a villámok
lehozzák a gyógyfüveket, melyek
aztán a bűvös asszonyok tulajdonába kerülnek. „Ezt az égi fát leginkább karácsony délutánján »a
fácskák összeházasításánál« (bija
kastengre) lehet látni. E délutánon
vándorcigányaink valamely »szerencsés hegyen« a földbe szúrnak
egy fűzfát meg egy fenyőfácskát,
és azokat vörös fonallal kötik ös�sze; ezt a fácskák összeházasításának nevezik. Másnap elégetik
e fácskákat, és hamvukat különféle gyógyszerül használják. Karácsony éjjelén ugyanis a »minden mag fája« az égből lehajolva,
a »házasított fácskák«-ba fölötte
nagy gyógyhatást olt.”
Fejsze • Az ukrán falvak lakói
régen fejszéket, szekercéket tettek keresztbe a bejárati ajtajuk
(ajtajaik) szoba felőli oldalára. Ünnepi díszekbe öltöztetett, frissen
meszelt otthonukból így vélték kirekeszteni a karácsonyi hangulat
megrontására, a család tagjainak
megbetegítésére, riogatására készülő gonosz szellemeket.
Finn karácsonyi falu • Lehet
ilyen Finnországon kívül is! Egy
például a stuttgarti karácsonyi
forgatag visszatérő – e címen hirdetett – idegenforgalmi nevezetessége. A Baden-Württemberg
tartomány fővárosában tartott
karácsonyi vásárokban mindig
elkerítenek és berendeznek egy,

épületeivel, zenéjével és ízeivel
egyaránt finn hangulatot árasztó
részt. Itt finn ajándéktárgyakat
kínálnak, büféiben szarvassonkát, füstölt lazacot és finn söröket
mérnek. Így idézik meg „az igazi Mikulás” földjének tekintett
Finnország sarkvidéki területeit.

G

örnyedés • Papadopulosz Petkova Adriana évekkel ezelőtt
éppen folyóiratunkban említette
meg azt a karácsony esti bolgár
népszokást, amely a bő termés
érdekében különös mozgásra serkenti a házigazdákat. A vacsora
végeztéig senki sem hagyhatja el
az ülőhelyét. Ha valami váratlanság miatt mégis szükséges lenne,
akkor is csak a családfő kelhet
lábra, ám ő sem közlekedhet a
jól megszokott módon. Hétrét
görnyedve kell mozognia, mert
a bolgárok közt általános nézet,
hogy akkor a súlyos magok terhétől hasonlóképp görbed majd
a búzakalász is a föld felé. (Képzeljünk el egy okos háziasszonyt!
Vajon veszélyeztetheti-e a gazdag
termést azzal, hogy szándékosan
nem felejt el valami fontosat az
asztalhoz vinni?)
Gubás karácsony • „Hadd legyen egyszer neki is gubás karácsonya!” – olvasható a magyar
szokásmondások jegyzékeiben.
Az említett guba mibenlétét közelebbről nem határozták meg a
szólás forgatói, az éppúgy vonatkozhat az ünnepi éteksor mákos
gubájára, mint gyapjúszőttes felsőruházatra, de a pénz értelemben használt gubára is. De talán
mindegy is! Aki általában nem
jut jó ételhez, nincsen rendes ruhadarabja a télre, krónikus pénzhiánytól sújtott, annak bármelyik
jól jöhet. Ezért is fordítják ennek a
– feltehetően valami jótettet kísérő – mondatnak az értelmét hétköznapi nyelvünkre akként, hogy
„Egyszer az életben ez a szerencsétlen is legyen végre boldog!”

verhetné más európai boszorkákkal. Több évszázados legendája
– noha ő maga eredendően a pogány hitvilág alakja – valamikor a
XVII. század táján összefonódott
a karácsonnyal. Akkortájt kezdtek az ünnep idején az emberiségre szabaduló gonosz manók
(Yule manók) anyjaként tekinteni
rá. Hogy mennyire félelemgerjesztők lehettek, jól jellemzi, hogy
1746-ban
kormányrendeletben
tiltották meg a szülőknek, hogy
velük riogassák az izlandi gyerekeket. Továbbra is csúnya, de attól
fogva kedves lényként szerepel a
versekben, dalokban, mesékben
és színdarabokban. Olyan anyaként, aki szégyelli magát a mára
erősen megszelídült, jólasveinarként rosszalkodó fiai helytelenkedései miatt, és több-kevesebb
sikerrel igyekszik őket kordában
tartani. (A vidám csínytevőkről
épp egy éve szóltunk.)

GY

ertyababona • Somogyvámoson gyűjtött népszokásként Bálint Sándor adta
közre azt az érdekes varázshiedelmet, melyhez az eladósorba
lépett helyi nőpalánták ragaszkodtak. Gyors férjhez menésüket,
jó házastársra találásukat úgy
sejtették elősegíteni, hogy az éjféli misére lakodalmas gyertya fénye mellett öltözködtek fel. Olyan
gyertyacsonk mellett vették fel tehát a ruháikat, ami megjárta már
az esküvőt: világított korábban
egy menyasszonynak.

Gyúrás • Angliában az a szokás
járja, hogy a karácsonyi püspök-

kenyeret már öt héttel az ünnep
előtt kisütik. Elkészítésében az
egész család részt vesz. Önként
és nagy kedvvel! Mindannyian
átgyúrják a tésztát, mert miközben ezt teszik, egy titkos kívánságukat is megfogalmazhatják, ami
– ha alaposan gyúrnak – állítólag
valóra válik.

H

allévacsora • A svábhegyi
református egyházközség és
az istenhegyi római katolikus Szt.
László-plébánia 2009-ben elevenítette fel a karácsonyváró régi sváb
hegyvidéki hallévacsorákat. Az
„Együnk együtt, legyünk együtt
aranyvasárnap!” mottójával azóta minden évben megtartott jótékonysági eseményre többnyire
kb. félezer adag hallevest főznek.
A helyszínen, a budapesti XII. kerület valamelyik közparkjában,
muzsikaszó, vidám beszélgetések
és ismerkedés közepette fogyasztják el a helyi különlegességet, de
akár haza is lehet vinni belőle. Az
adományokból befolyt összegeket
a két felekezet szegényei között
osztják szét, hogy nekik is boldog
ünnepük legyen.
Házáldás • Az örményeknél a
mai napig meglehetősen gyakori
szokás, hogy húsvétkor és karácsonykor a papok – a családtagok
és otthonaik megáldásának szándékától vezérelve – felkeresik hívők lakását. Az egyházi szertartás végén egy darab kenyeret, egy
pohár ivóvizet, és egy kis sót is
megáldanak, hogy ne csak tűztől,
árvíztől és más természeti csapásoktól legyen óvott a felkeresett

Grýla • Az izlandi folklór rémisztő női szörnye, aki a hegyekben lakik. Nagy körmökkel, görbe
háttal, fura fülekkel, bibircsókos
orral ábrázolják. Bárki összeke-
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csen (több mint hatvan perc alatt
az ellenfél játékosai egyszer sem
lőttek a kapujára), hogy amíg csapattársai a túlsó térfélen terelgették a bőrgolyóbist, ő egy hóembert
épített a saját gólvonalára. Ezért
kapott figyelmeztetést – tegyük
hozzá: joggal –, hiszen a hóbabát
az aznap a sokkal gyengébbnek
bizonyult ellenfél méltán érezhette durván sportszerűtlen (nem
mellesleg, a karácsony szelleméhez is méltatlan), megalázó látványnak.

lakóhely, de ételben, italban és
egészségben se szűkölködjenek,
akik a falai közt élnek.
Helyreállás • Szabolcs megye
falvaiban még a XX. század első
évtizedeiben is különös izgalommal várták a legények az éjféli
istentiszteletet. Pontosabban nem
is azt, hanem a kezdetét megelőző perceket. Akkor történt meg
ugyanis a „helyreállás”, amikor
a tizenöt-tizenhat éves lányok
először foglalták el az eladósorba kerültek számára fenntartott
korosztályos helyek valamelyikét. A már felnőttesre öltözött „új
leányok” hosszas közszemléje, a
következő farsangi táncpartnerrel, udvarlással, esetleges házastárssal kapcsolatos gondolatokat
érlelt a falvak ifjaiban, akik ezek
ellenére, remélhetően a szószékről elhangzó beszédre is képesek
voltak odafigyelni.
Hóember • Amióta ember él a
Földön, már milliárdnyi hóembert gyúrtak. Képeken, írásokban
megörökítettek is tízezerszám
akadnak. Egy hólény még a világ
sporttörténetében is maradandó
helyet követelt magának. Létrejöttét nemcsak játékvezetői jegyzőkönyvben rögzítették, hanem
megírták a brit sportlapok is. Ennek következtében Harry Sharratt
angol kapus máig a dobogó legfelső fokán áll a legfurcsább okból
megrótt labdarúgók versenyében.
A Bishop Auckland hálóőreként
annyira unatkozott ugyanis egy
karácsony napján játszott mec�-

8410

I

dőszámítás • Időszámításunk
Jézus Krisztus születése évétől
sorolja az esztendőket, Krisztus
előtti (Kr. e.; i. e.) és Krisztus születése utáni (Kr. u.; i. sz.) időszakra osztva ketté a történelem századait. Dionüsziosz Exiguus i. sz.
525-ben állt elő a pápai megbízásra, általa kimunkált új évrenddel,
amelyet elszakított Diocletianus
császár uralmának kezdetétől,
de Róma alapításának évétől is.
Az új rendszert a betlehemi eseményhez, a legelső karácsonyhoz
kötötte. Megbízójával együtt azt
remélte, hogy ezzel is segíti a kereszténység további térnyerését.
Isten fája • A karácsonyfát a
cigány (romani, rromani nyelv)
egyes nyelvjárásaiban „krechuno kasht”-nak, másokban pedig
„devlesko kasht”-nak nevezik.
Az előbbi a karácsony fájaként,
az utóbbi pedig – költőibben – az
Isten fájaként azonosítja a díszekkel felgazdagított fenyőt.

J

anuár 8. • Mikor fogják a karácsonyt ünnepelni a XXII.
században? Látszólag egyszerű a
válasz: ugyanakkor, amikor most.
Ez a felelet azonban csak az 1582ben, XIII. Gergely pápa által bevezettetett, úgynevezett gregorián
naptár alapján számoló népekre,
vallásokra igaz. Akik az ünnepeiket a Julius Caesarhoz köthető, julian naptár (ortodox egyházi naptár) szerint számítják, azoknak
– mint ismeretes – jelenleg nem
december 25-én, hanem a rákövetkező év január 7-én köszönt be
a kis Jézus születésnapja. Az eltérés abból adódik, hogy ez a nap-

tár minden, néggyel maradék nélkül osztható évszámnál beiktat
egy szökőnapot, míg a gregorián
a százzal is oszthatókat kihagyja
a pótnapozásból. (A négyszázzal
oszthatókat azonban kivételnek
tekinti: azokban huszonkilenc napos a február.) Mivel 2100 négyszázzal nem, néggyel viszont elosztható maradék nélkül, az év
március elsejétől újabb egy nappal fog növekedni a két naptár eltérése. A következő évszázadban
tehát az ortodox karácsony első
napján a polgári naptár már január 8-át fog mutatni.
Jászoltisztelet • Mindannyian
tudjuk, hogy a megszentelt szertartási eszközök mellett nincs
helyük hétköznapi tárgyaknak
a templomokban. Karácsonykor
mégis sokban – néhol akár az oltáron is, vagy a mögött – helyet
kap a jászol, ami eredetileg egy istállóbeli eszköz: vályúszerű ló- és
marhaetető. Természetesen csak
másolatokról van szó, amelyek
a bethlehemi történetre utalnak.
A szokás Libériusz pápa (310-366)
nevéhez fűzik, aki a hittörténet
szerint elsőként állított jászolt
a karácsonyi miséjére. A római
imahelyet, ahol erre sor került, ma
Szt. Jászol-kápolnának nevezik,
a bazilika pedig az akkori pápa
nevét viseli (Liberiana-bazilika).
Az első jászol-ereklyét egyébként
Nagy Konstanin (a keleti katolikus
és ortodox egyházakban: Szent
Konstantin) készíttette, amikor
az eredetinek tartott, Betlehemben őrzött jászol egyik fadarabját
ezüstbe foglaltatta. Ma a római
Santa Maria Maggiore-bazilika
főoltáránál látható egy „szent jászol-ereklye”, melyet 1802-ben, a
karácsony előtti napokban személyesen VII. Pius pápa helyezett el
a márvánnyal, arannyal, ezüsttel
övezett kristály belsejébe. A leírások szerint a kapszula öt, jávorfából hasított deszkadarabot őriz (a
legnagyobb kb. 80 cm hosszú) az
egykor nevezetes bölcsőként szolgált szénatartóból.
Juharlevél • Sok népnél figyelték meg azt, hogy karácsonyfáik
díszei közül el nem hagynák or-

száguk vagy nemzetük jelképeit.
Van, ahol kis zászlócskákkal, a
többnyire csak rájuk jellemző állatokat, növényeket megjelenítő
függőkkel is társítják az általános
színes gömböcskéket. Kanadában
például az állam lobogójában is
központi helyet szerzett juharfalevél az egyik kedvenc. Műanyagból, dombornyomott kartonból,
alumíniumfóliából, vörös- és sárgarézből, üvegből és porcelánból
készített, zölddel, aranyszínnel
vagy ezüsttel festett, különböző
méretű változatait használják. A
legkedveltebb a levélvékonyságú
sárgarézlapokból készült, ami
kezdetben aranysárgán csillog,
de a rézrozsda idővel zöldre patinázza.

K

alács • A karácsony sajátságos kenyérfélesége az ukránoknál az a kerek kalács (Ko
lach), amelyet az ünnepi vacsoraasztal középpontjára helyeznek,
gyertyatartóként is alkalmaznak.
Közepére egy méhviaszból készített gyertyát tűznek, hogy – így
mondják – a fénye megidézze a
betlehemi csillagot. Ezt a kalácsot
három tésztahenger összefonásával készítik, hogy a szentháromságot jelképezhesse. Asztal
díszből az éjféli istentisztelet után
válik élelmi étekké: a hazatérő
családfő, háza népétől körülvéve,
szertartásosan szegi meg.
Kapcsolás • A karácsonyt
megelőző hetekben világszerte
megszokottá vált a sugárutak,
körutak és főutcák fáinak fényfüzérbe öltöztetése, az ünnepre
emlékeztető alkalmi fényforrások
kifüggesztése. Ezeket általában
mindenütt kisebb ünnepségek
keretében kapcsolják fel az adott
település vezetői jelenlétében.
Kanadában is így van ez, de valamiben mégis egyedülállóak.
Jelképértékű újításuk, hogy mivel a karácsonyt a többnyelvű és
többszokású ország valamen�nyi lakóját összefogó – a nem
keresztény állampolgárok által
is szépen tolerált – legfontosabb
közös kulturális hagyománynak
tekintik, az ünnepi készülődésben is összefogásra törekednek.

1986-tól kezdődően a hatalmas
ország csaknem minden településén ugyanabban a pillanatban,
december első csütörtökén este
6 óra 55 perckor kapcsolják be a
díszvilágítást, ami így összeköti
az országban párhuzamosan zajló
helyi ünnepségeket és az azokon
részvevő embereket is.
Kapuzás • A pomázi németeknél
kissé módosult az a több helyen
feljegyzett régi babona, amely a
kíváncsi lányokat karácsonyeste
a kapu elé szegezi. Másutt a bejárat előtt almát eszegető lányok
fülelnek, hogy honnan jön először ugatás, mert majdani férjük
is onnan érkezik hozzájuk. Van,
ahol úgy tartják, hogy az első
arra járó férfiéval azonos lesz
jövendőbelijük keresztneve. Pomázon azonban még ennél is izgalmasabb az almarágicsálás, hiszen a kis Pest megyei városban
az testálódik lánynemzedékről
leánynemzedékre, hogy az első,
portájuk előtt elhaladó fiúhoz,
legényhez fognak férjhez menni.
(Arról persze nem szólnak a krónikák, hogy vajon egy-egy csinos
menyecske-jelölt házáig legalább
akkora tülekedés folyik-e ezért az
elsőségért, mint, amilyen a Forma-1 rajtkockáin a startlámpák
kihunyásakor.)
Karácsony-hegy • Feledékeny
ember naplót, noteszt vezet, hogy
emlékeztesse: mikor, hol és mit
csinált. Scott kapitány (Robert
Falcon Scott), a híres sarkutazó,
jobb megoldást talált arra, hogy
nem csak ő, de az utókor se feledhesse, mivel foglalkozott, hol járt
1902 karácsonyán. Akkor épp az
antarktiszi Viktória-föld egyik
hegycsúcsára araszolt, hogy az
addig ismeretlen orom magasságát megmérve rögzíthesse azt
az általa vezetett a brit Nemzeti
Antarktisz Expedíció térképén.
Az 1754 méteres magaslatot (melyet utódai később közel százötven méterrel magasabbnak ítélték), kézenfekvő ötletnek engedve: Karácsony-hegynek (Mount
Christmas) keresztelte. Nem kell
persze feltétlenül a fagyos déli
sarkvidékre vándorolnia annak,

aki a Karácsony-hegyen akarja
megülni az ünnepet. Magyarországon a Velencei-hegység
alacsony csúcsai között, Pákozd
belterülete nyugati-északnyugati szomszédságában található a
Karácsony-hegy, a tengerszinttől
mért 193 méter magasságban. A
lábánál kanyarog a Velencei-tóba
futó Bella-patak völgye. Aki kissé
magasabbra vágyik, annak is elég
Zalába utaznia. A Zalaegerszeg
külvárosi részeitől nem túl távol,
a Bozsoki-hegy szomszédságában
is található egy Karácsony-hegy,
ami 305 méteres. (Hatszor kell
csak megmászni, hogy utolérje
valaki Scott kapitány egyszeri teljesítményét.)
Karácsonyfa-égetés • A lettek
nagyon büszkék arra, hogy tőlük terjedt szét a nagyvilágban a
karácsonyfa kultusza. Mérgesek
is, ha – mint a nevezett nagyvilág legtöbb kultúrtörténésze – a
németeknek ítéli ezt az elsőséget. Írásos forrással igazolják,
hogy Rigában 1510-ben már karácsonyfát állítottak a város főterén,
amelyet a helyi mesterembereket
tömörítő céhek díszítettek fel a
maguk alapanyagait felhasználva. E körül mulatoztak, daloltak,
táncoltak, majd a sötétedés beálltakor áhítatos énekekbe kezdtek. Az éjszakába nyúlt esemény
végén – díszestül, mindenestül
– felgyújtották és hamuvá égették
az eladdig ritka becsben tartott
fenyőt. (Anélkül, hogy eldönteni
akarnánk a vitát, egy tényt nem
hagyhatunk említetlen: az idősebb Lucas Cranach, német festő
1509-ből származó rézmetszetén
egy csillagokkal és gyertyácskákkal díszített karácsonyfa látható.)
Karácsonyfia • Ezt a különös
szót a német krisztkindli, christkindl megmagyarítására ötlötte
ki a székelység. A kifejezés marosszéki, Máramaros környéki
jelenlétét néprajzkutatók még a
második világháború előtti években is kimutatták.
Kenuzás • A Perugia megyei
olasz település, Città di Castello
lakói rendkívül érdekes esemén�-
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rítusokat, eseményeket, régi iparágak tudásanyagát tartalmazza”.

nyel ünnepelnek karácsonyeste.
A városkát átszelő Tiberis (Tevere) folyón Mikulásnak öltözött
kenusok lapátolnak lefelé, méghozzá úgy, hogy színes fénycsóvák kísérik őket, és a reflektorok
a fodrozódó hullámokat is szépen
megvilágítják. Útjuk a Porta San
Florido hídjáig vezet, amelyen
egy jászol függ ilyenkor a víz felett. A kenusokat mindkét parton
éneklő tömeg kíséri, valóságban
lépést tartva velük. Amikor a
hídnál kikötnek, a gyerekek nagy
örömére a fáradt kenusok kisebb
ajándékokat osztogatnak az ös�szegyűlt aprónépnek. Jut belőlük
bőven, hiszen a helyi vállalkozók
adományozó kedve apadhatatlan.
Kerecsuny • A kárpátaljai ruszinok szentestére – ahogy arról
a Sajókazinci Református Híradó
nevezetlen szerzője 2007 decemberében beszámol – kerecsunyt
(karácsonyi kenyeret) sütöttek,
amely búza, rozs vagy kukorica
lisztből készült. Sütés előtt rozs,
búza és kendermag keverékével
szórták be. A tésztájából szokás
volt keresztet rajzolni az istálló
ajtajára, hogy megóvják az állatokat a különböző vészektől és betegségektől.
Kérózás • A zenész cigány családokban e néven emlegették az
úgynevezett
malacbandákkal
vagy minőségi zenekarokkal történt karácsonyi házhoz járást. A
gazda adományaira számítva válogatott köszöntéseket mondtak,
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majd előbb karácsonyi melódiákat játszottak, később a háziak
kedvenc nótáit húzták – a várható, illetve kapott ajándékoknak,
pénznek megfelelő lelkesültséggel, hosszússággal.
Kikolompolás • A Jászságban
karácsonykor az a szokás járta,
hogy a legények az éjféli miséről
jövet csengőkkel és kolompokkal
keresték fel a friss házasokat. Otthonaiknál hangosan csilingeltek
csörömpöltek, mindaddig, míg a
házbeliek meg nem elégelték, s
csendre vágyva meg nem vendégelték a hívatlan látogatókat.
Kolindolás • E néven ismert az
a román karácsonyi népszokás,
amely során a legények a karácsonyra virradó éjjelen dobokkal,
dudákkal, furulyával kelnek útra,
és betérve a házakba megtáncoltatják az asszonyokat, leányokat.
Karácsonyi dalokat énekelnek,
majd kaláccsal és itallal kínálják
meg őket. Távozáskor ajándékot
kapnak, ők pedig bő termést, a leányoknak jó hozományt és gazdag
új esztendőt kívánnak. A kolindolás, a román kolindák éneklése
2013-ban az UNESCO szellemi
kulturális világörökségi listájára
is felkerült, melyen egyébként a
közismert Csendes éj… című karácsonyi ének az egyik szomszédja. A szellemi világörökség „az
ősöktől örökölt hagyományokat,
kifejezésmódokat, szóbeli hagyományokat, előadóművészeteket,
társadalmi gyakorlatokat, ünnepi

Kukorékolás • A hétfalusi csángók, ha a „sportszerűség” megengedné, alighanem leukoplaszt
tal ragasztanák körbe kakasaik
csőrét, netán altatót csempésznének csipegetnivalójukba, esetleg
december 24. előtt valamennyit
elkölcsönöznék idegen vidékre.
Mégsem cselekednek így, nem
szegik meg az ősi szabályt, mert
tudni akarják – még, ha fájdalmas
is –, mit hoz a jövő. Ha Ádám-Éva
napján („karácsony böjtjén”) valamely háznál délután is felkukorékol a kakas, az szerintük arra
utal, hogy az ott élők egyike a
rákövetkező évben ilyenkor már
nem fog aggódni a taréjos bajkeverő miatt, mivel nem éli meg az
első emberpár eljövendő ünnepét.
Kutyaszán • A Mikulás változatos nemzeti közlekedőeszközeit
nemcsak a rénszarvasok, lovak,
kenguruk és hullámok hozhatják
mozgásba. Grönlandon például
a helyi legenda és a képi megjelenítés szerint kutyaszánon járja
végig éjszaka a házakat.

L

ametta • A karácsonyfadíszként alkalmazott fémfüzér (bevagdosott hajszálvékony
fémfólia, fémfonál) neve az olasz
„penge” jelentésű szóból alakult
ki. Az első ilyen díszeket német földön, az 1600-as években
készítették. Kezdetben valódi
ezüstöt préseltek rendkívüli vékonyságúra, ahogy a templomok
belső díszítéseinél is használták.
Ezek a fóliák a gyertyalángtól és
a levegőtől – ahogy minden más
ezüsttárgy is – elbarnultak. Később ezért ónnal ötvözték, majd
az ezüstöt fényfokozó adalékokkal helyettesítették, ami az árát
is jótékonyan befolyásolta. Ekkor
terjedt el a kevésbé gazdagok körében. Magyarországon az 1910es évektől árusították a nálunk
sokáig ezüstpapírnak nevezett
(csokoládépapírként ismert) ónfóliából készült füzéreket. Ma
már színezett alumíniumból és
műanyagokból gyártják, de így is
fölöttébb kelendő díszítőelem.

Nagyon szép legenda is kapcsolódik a lametta születéséhez.
Egy frissen megözvegyült as�szony egyedül maradt a gyermekeivel. Keményen dolgozott
értük, de csak roppant szegényes
karácsonyra futotta. A házi pókok
jól ismerték a családot, és megsajnálták. Segíteni igyekeztek a díszekben szűkölködő ünnepi fenyő
felcicomázásban: hálójukkal teleszőtték a csupasz ágakat. Jézuska – miközben éjjel megérkezett
az ajándékaival –, gyorsan átlátta
a helyzetet. Mivel tudta, hogy a jószándékból szőtt pókháló a háziasszonynak csak további bosszúságot, keserűséget okozna, ezért
ezüstfüzéreket tett a helyükre.
Légy • Szemtelen, mint a piaci
légy – példálózik egy szólásunk,
felidézve a legyekkel szembeni széles körű ellenérzésünket.
Csakugyan képesek őrületbe kergetni bennünket, s mindent megadnánk, ha nem kellene állandó
hessegetésükkel foglalkoznunk
pihenés, étkezés vagy munka
közben. Boldogok lennénk, ha
otthonainkat örökre elkerülnék…
Vagy mégsem? Karácsonykor
ugyanis mintha elfelednénk ös�szes bűnüket. Akinél a télvégi
ünnep idején is röpködött légy
azt rövidesen meggazdagodónak
tartotta a néphit: „az ilyen légy
pénzt, gyarapodást jövendöl a
házhoz”. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint a karácsonyi asztalon fogott légy kotlófészekbe téve
biztos keltetést hozott. Göcsejben
karácsony böjtjén legyeket fogtak
és eltették. Ha nyáron a madarak
rákaptak a veteményre, a gazda
némely helyen a legyeket ruhadarabba kötve kis botra erősítette és
napfölkelte előtt háromszor meztelenül megkerülte a megtámadott földet, majd a botot a földtábla közepébe szúrta, s a madarak
elszoktak onnan.
Lencsemázolás • Sztancsek József a „Privigye vidékén gyűjtött
babonák, babonás szokások és
házi gyógyszerek” című, 1909ben megjelent tanulmánya szerint a Bajmóc (Bojnice) közvetlen
szomszédságában fekvő, zöm-

mel szlovákok lakta településen
a gazdasszonyok karácsonykor
lencsekását főznek. Amikor aztán
hazajöttek az éjféli miséről, bemázolták vele a gyümölcsfákat, hogy
azok bő teremést hozzanak.
Libatoll • Nem csak a karácsonyfa állítás, de a fenyőfa- és
pénztárca kímélő műfák gondolata is német földről, egész pontosan Szászországból terjedt szét
a világban. A fenyőt formázó első
„faágakon” zöldre festett libatollak alkották a „tűleveleket”.
Lucabúza • A Szerémségben
(Srijem, Срем) élő magyaroknál
másként történik az úgynevezett
Lucabúza-ültetés, mint egyéb
vidékeken. Ott Luca napján egy
kis tányérba tesznek két-három
marék búzát, melynek közepébe egy poharat állítanak olajjal
és lámpabéllel. Ezt a szerbektől,
horvátoktól átvett néven kandilóként emlegetik, ami mécset
jelent. Az asztalra helyezett kandilót karácsonyeste gyújtja meg
a háziasszony, s a háromkirályok
napjáig mindig utántöltik, égetik.
A tányérba tett búzát naponként
öntözik. Karácsonyig ki is zöldül,
s általában piros szalaggal kötik
körül a fehér tányért.

M

ájusfa • Lukács László „A
karácsonyfa
elterjedése”
című tanulmányában azt írja,
hogy a karácsonyfa közvetlen
előzményére – a téli, karácsonyi
májusfa állítás szokására – Elzász
és Baden vidékén, a Rajna felső
szakaszának környékén találták
rá a német néprajzkutatók. „A
XVI. századi Elzász erdészei számára kiadott utasítások szerint
a városi polgárok, céhtagok az
erdőkben karácsonyi májusfákat
vágtak. Egy polgár legfeljebb egy
fát vághatott, ami nem lehetett
nyolc lábnál, azaz két és fél méternél magasabb.” A karácsonyi májusfázásnak az 1555-ben kiadott
erdővédelmi törvény vetett véget.
Lukácsnál korábbra kell tennünk
azonban a kezdetet, hiszen Sebastian Brandt „Narrenschiff” (Bolondhajó) című, Baselben kiadott
művében is ír egy ilyen karácso-

nyi májusfáról. A Bolondhajót –
Albrecht Dürer néhány képével
kísérve – 1494-ben adták ki, azaz
a szokásnak már a XV. századból
is maradt nyoma.
Marcipán malac • A norvég
családoknál a karácsonyi tejbegrízbe – hogy fokozzák a gyerekek
hajlandóságát az örömteli gríz
evésre, egyben megalapozzák a
karácsonyi hangulatot – elrejtenek egy szem mandulát. Amelyik gyerkőc rálel erre, annak egy,
a karácsonyi üzleti kínálatban
többféle méretben beszerezhető,
marcipánból készült malackát adnak jutalmul.
Maté tea • Az örökzöld matéfa szárított leveleiből készült ital.
Az uruguayi és paraguayi karácsonyest elmaradhatatlan itala. A
maté teát ez alkalommal nagyméretű közös teásbögréből kortyolgatják a családtagok oly módon,
hogy az ivókészség kézről kézre
(szájról-szájra) jár. Hagyományosan azonban kancsóban szolgálják fel, s közös szívószálat (szűrőszipkát) használnak. A szertartásszerű teafogyasztás az egymás
iránti szeretet és az összetartás
megerősítését szolgálja, amelyet
nemcsak karácsonykor, hanem
más családi eseményeken is megismételnek.
Mennyezetjóslás • A galíciai
görögkeleti vallású családoknál
a mákból, mézből és búzapépből készült „kutja” masszájából a
gazda egy kanálnyit szenteste a
mennyezetre csap. Ha megtapad,
akkor bő, ha visszapottyan, akkor
viszont szűk esztendő következik
– feltéve, hogy hitelt adunk ennek
a babonának.
Mikulás munkanapja • Pihent
agyú matematikusok kiszámolták, hogy Mikulásnak, Santa
Clausnak (vagy nevezzük őt bárhogy is) nem huszonnégy órája
van arra, hogy karácsonyra mindenhová eljusson. Ha nem csak
azt vesszük figyelembe, hogy
vannak népek, amelyek januárban karácsonyolnak, hanem a
különböző időzónákat is, akkor
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december 25-ére virradóan 31
órája van, hogy kihordja az ekkor ünneplők ajándékait. A számítások alapján (most tessenek
kapaszkodni!) 967,7 lakást kell
felkeresnie
másodpercenként.
Ha egy-egy lakás egymástól való
távolságát – meglehetősen alábecsülve – átlagosan legkevesebb
tíz méteresnek feltételezzük, ez
9679 m/sec, percenként 580,74 km,
vagyis 34 844 400 km/óra. (Összevetésként: a hangsebesség körülbelül 1224 km/óra.)

N

ématorta • Angliában, a
karácsonyvárás időszakában a leányok éppoly kíváncsiak
a jövendőbelijükre, mint bármely
más európai bakfis. Az ő „varázsszerük” azonban közös munkát, és kemény megpróbáltatást
követel tőlük. A legjobb barátnők
ilyenkor összeállnak, és együtt
gyúrják, formálják, sütik és csomagolják el azt a mi zsömlénknél
kb. kétszer nagyobb süteményt,
tortát, amelyre a karácsony első
perceiben vár fontos szerep. Aki
azt hiszi, hogy vidámsággal teli
egy ilyen közös tortagyártás, az
alaposan téved. Ez a torta ugyanis
csak akkor lesz beszédes, úgy fog
árulkodni a lányoknak majdani férjükről, ha készítése közben
egyetlen szó sem esik. Ha bárki,
bármi okból hangot ad – megszólal, felkacag, vagy akár csak tüs�szent egyet –, akkor megszűnik a
varázs, kezdhetik elölről az egészet. A „nématortát” a karácsony
előestéjén felvágják, s a hálószobába viszik. Amikor éjfélt üt az
óra, újfent minden hangadás nélkül, egy ültő helyben elfogyasztják, azután álomra szenderülnek.
Több nemzedék esküszik rá, hogy
álmában megjelent az illető férfiú,
vagy legalább a neve.
Nemzetségfa • A középkori karácsonyi liturgia különös része
volt, hogy az éjféli misén ünnepélyesen felolvasták Jézus leszármazást. A teljes nemzetségfa
(nemzetségtáblázat) részletezése
fölöttébb unalmas lehetett, hiszen
mindezt latin nyelven tették. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák
nemzette Jákobot, Jákob nemzette
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Júdát és testvéreit. Júdának született Perec és Szerach, Támártól.
Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot… és így
tovább negyvenkét nemzedéken
át. És még szerencse, hogy a Máté
evangéliuma szerinti ismertetést
írták elő, hiszen az „csak” Ábrahámig vezette vissza a rokonsági
szálakat. Lukács evangéliumában
mindez az Édenkert-beli Ádámig
történik. Már a XII. század elejétől vannak külhoni adatok arra,
hogy kísérletet tettek a felolvasások színesítésére. Nálunk például Budai Mihály dömés szerzetes
1309-ben azt írja, hogy dallamot
alkottak a szöveghez, s úgy adták
elő, énekelve.
November 28. • A mi kalendáriumunk szerint e napon kezdődik
és január 6-ig – az ottani ünnep
beköszöntéig – tart a görögkeleti
(ortodox) egyházak ónaptárhoz
ragaszkodó híveinek karácsonyi
böjtje. Ez egy héttel rövidebb,
mint a húsvéti, s néhol még le is
rövidítik, csak Szent Miklós napjáig tartják. A böjt idején a tengeri halak és rákok kivételével
tilos volt (és tilos maradt) a húsfogyasztás.

O

lrúgás • A férjre érett lányok a moldvai csángóknál
is belerúgnak a disznóólba az éjféli miséről hazatérvén. Ők azonban másként értelmezik a rúgás

után felzengő hangokat, mint az
anyaországban szokásos. Ahányat röffentett a disznó „annyi
év múlva vevődik el” a lány, azaz
viszik oltár elé a rugdosódó nőpalántát. Az idősebbek legalábbis
ezzel hitegetik, nyugtatják a jövőfirtatókat.
Óriásdísz • A világ eddigi legnagyobb
karácsonyfa-függőjét
két holland üvegfúvómester, Cees
van Olst és Matthias van Olst készítette. Közel 4 kg tömegű színes
üveggömbjeik átmérői nagyjából
egy méteresek. Az északkelet-hollandiai hoogeveni üvegmúzeum
kincsei közt tekinthetők meg.

Ö

tödik évszak • Németországban régi hagyomány
szerint a karácsonyi szezon november 11-én (a XI. hónap 11. napján) 11 óra 11 perckor kezdődik el.
Sok bevásárló helyen percre pontosan ekkor nyílnak meg a karácsonyi vásárok, illetve kezdődnek
el az árleszállításokat, kedvezményeket kínáló áruházi akciók. A
munkahelyeken is megáll néhol
a tevékenység néhány pillanatra.
Az óráik másodpercmutatóival
szemező emberek ezután vidáman köszöntik egymást, megállapítva, hogy beköszöntött az „ötödik évszak”. Tréfásan ugyanis így
nevezik az esztendőből ekkortól
hátralévő heteket. Sokan időznek
a szabadba szervett műsoros óraleséseken is. Ismerős és ismeretlen emberek ölelik át egymást a
megfelelő perc eljövetelekor. Forralt borral koccintanak, esznek,
táncolnak és nótázásba kezdenek.

P

án Péter kupa • 1864-től kezdődően karácsony másodnapján a legkeményebb britek útja
a londoni Hyde Parkban található
Serpentine tóhoz vezet. (E vízfelületet a magyar sporttörténet is
számon tartja. 2012-ben a londoni
olimpián itt rendezték a nyíltvízi
úszóversenyeket, ahol a 10 kmes számban Risztov Éva aranyérmet nyert. Igaz, neki nem kellett
jégtáblákat arrébb tologatnia. A
december 26-ai próbatevőket viszont éppen ez vonzza.) Ha jéggel
borított a 3-4 °C-os vízhőmérsék-

letű tó, akkor léket ütnek rajta, s
beérik a pancsolással, ha azonban
nincs ilyen akadály (többnyire
nincs) hosszában átússzák a tavat.
A győztes a Serpentine Úszóklub
versenyének vándordíjával térhet
haza, melyet 1904-ben a skót Sir
James Matthew Barrie, a kupa névadó meselényéről írt történetek
szerzője alapított. Az első években még a díj átadását is személyesen intézte.
Panunuluyan • A Fülöp-szigeteken a szentestét oly módon is
ünneplik, hogy településenként,
templomközösségenként eljáts�szák Mária és József betlehemi
szálláskeresését. Hosszú, kanyargós utat járnak be, hogy a számos elutasítást átérezvén, őszinte
örömmel éljék meg a pillanatot,
amikor végre meglelik a helyet,
ahol Jézus megszülethet. (Ezt a
helyszínt a templomokban rendezik be, így vándorlásuk – a „Panunuluyan” – afféle misére hívó
játéknak is felfogható.)
Pásztorkenyér • A legtöbb
muravidéki szlovén család ünnepi asztalán az édesszájú otthoniakra és a látogatókra egyaránt
a jellegzetes helyi karácsonyi
gyümölcskenyér mosolyog. Tésztája tobzódik a sárgabarackban,
körtében, szilvában, dióban, mogyoróban, mandulában, de füge
és mazsola is bőven van benne.

Másutt a rokon-édességeket püspökkenyérnek nevezik, mert az
efféle gazdagságot igazán csak a
magas rangú egyházi méltóságok
étkei közt gondolják hétköznap
is honosnak. A szlovének bezzeg
másként gondolkodnak! Ők pásztorkenyérnek (pastirski kruh)
nevezik a maguk édességét. No
persze nem azért, mintha azt feltételeznék: a juhászok ilyeneket
esznek untig, hanem az egykori
betlehemi csordapásztorok iránti
tiszteletből, megemlékezésül.
Penitenciás hét • Bakonszegen
rögzítették azt a református szokást, mely szerint, aki úrvacsorát
kívánt venni, annak a karácsony
előtti héten minden délután három és négy óra között istentiszteleten kellett részt vennie. Azon
a héten tilos volt a legkisebb káromkodás is, és összeveszni sem
volt tanácsos, mert a közösség
mindkét cselekedetet nagyon súlyos bűnnek tartotta. Így aztán,
aki mégsem tudott féket vetni az
indulatainak, maga is úgy ítélte
meg, nem méltó a részvételre, távol maradt a templomtól. Ez alkalommal ezért senki sem rótta meg
őket. Ezt tartották az egyetlen becsületes eljárásnak.
Petőfi karácsonya • Érdekes,
hogy egykori nagyjaink karácsonyi szokásait senki nem tartotta
még fontosnak számba venni.
Levelek, emlékiratok ezreit kell
megforgatni egy-egy morzsányi
információért. Petőfi Sándorról
Vachott Sándorné mesélte el 1877ben („Rajzok a múltból”), hogy
1844 karácsonyán a fiatal költő, a
férje barátjaként, náluk töltötte az
ünnepet és rész vett a család karácsonyfájának feldíszítésében is.

sok, boszorkányok) garázdálkodását. Ilyenkor nem szabad
például farkast emlegetni, mert
a piszkos napok idején az kutyaés emberhúsra vadászik, de legalább ádáz küzdelmet folytat a
vámpírokkal is.
Potyavonat • A belga polgárok
aligha ismerik budai kutyavásár
egyszeri voltát emlegető magyar
szólást, de a belga államvasutakkal kapcsolatosan valami hasonló
gondolat foroghat fejükben. 1998ban a vasúti dolgozók bérkövetelései miatti sorozatos sztrájkok
nehezítették meg a vonattal közlekedők életét. A vasút vezetői
ezért olyan meglepetéssel igyekeztek bocsánatot kérni, amilyenre sem előtte, sem utána nem volt
példa. Kihirdették, hogy belföldi
vonalaikon az az évi karácsony
első napján akármely távon és
komfortfokozaton, bárhány átszállással, teljeséggel ingyenesen
utazhatnak az emberek. Sokan
át is szervezték a programjaikat,
hogy kihasználják ezt a csak egyszer adódó lehetőséget…

R

ekordkórus • 2004. december 3-án az Egyesült Államokban, egy dél-karolinai protestáns magániskolában, a Bob
Jones Egyetemen különös világcsúcs felállítására gyülekeztek a
közreműködők. Minden idők legnagyobb karácsonyi kórusaként

Piszkos napok • Bulgáriában
az ősi néphit maradványai és a
keresztény hagyományok együtt
vannak jelen december végén.
Még a pogány korból származik
az a szemlélet, ami a december
24-től január 7-éig tartó időszakot piszkos napoknak tekinti és
nevezi. A karácsonykor megnyíló ég lehetővé teszi mindenféle
szörnyek (vámpírok, vérfarka-
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kívántak bekerülni a rekordok
könyvébe. Maguk sem tudták,
hogy végül hányan fogadják el a
hirdetésekben is közzé tett meghívásukat. Öt-hatezres tömeggel
számoltak, végül azonban a hivatalos lajstromozás 7514 közösen
éneklő személy jelenlétét igazolta. Karácsonyi dalárdájuk létszámának meghaladására attól fogva
senki sem tett kísérletet.
Rosszullét • Vidéki református
körökben a XIX. század vége felé
összevont szemöldökkel figyelték
a karácsonyfa állítás szokását.
Sokáig úgy tekintettek rá, mint
a katolikus megtévelyedések
egyikére. A fővárosban viszont
már akkor is általános, össz-keresztényi volt a szokás. (Az itteni
protestánsok azt is tudni vélték,
hogy a karácsonyfa első őse, hazavitt fenyőágak formájában éppen Luther Márton személyéhez
kötődik.) Ezt az érdekes kettőséget Móricz Zsigmond is megörökítette Életem regénye című
munkájában. Anyai nagyapja beregújfalusi református pap volt,
aki leányát – az író anyját – is a
„nyakas kálomista” hitre nevelte.
Ezért is szörnyülködött szegény
annyira az egyik, Pesten töltött
karácsonyán. „A Nagyalföldön
nem volt fenyőfa: mikor a feleségem karácsonyfát állított a legelső karácsonyon, édesanyám azt
hitte, meg kell halnia. Elszédült;
rohamot kapott, és ecetes vízzel
kellett a szívét s a homlokát mosogatni. Hogy az ő fia behódolt a
bálványimádó pogányoknak…”

S

ernik • Századokkal ezelőtt
a híres lengyel túrótortát – a
serniket – csakis karácsonyi tortaként készítették. Azóta a népszerűsége oly mértékben megnövekedett, hogy bármely családi eseményre szívesen kisütik. Különlegessége már abban is megmutatkozik, hogy világszerte a túró
alapanyagú sütemények közé sorolják, noha alapanyaga a twaróg
legalább annyira sajt (vagy még
inkább az), mint amennyire túró.
Ugyanakkor sokkal inkább kilóg
a sajttorták családjából, mint a
mostani mondvacsinált famíli-
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ájából. „Fehér sajt” – mondják a
lengyelek – ha valamely idegen
a túróságát, „tejszínes túró”, ha
a sajtságát firtatja. Mint említettük, más alkalmakkor is asztalra
kerül, de egy 2002-ben készített
reprezentatív felmérés szerint karácsonykor a lengyel háztartások
csaknem 71 százalékánál szerepel a desszertek között.
Sorozat • 1962. december 1-jén
a dán DRTV olyan újdonsággal
állt elő, ami alig néhány év alatt
a többi skandináv országban is
követőkre talált. Egy huszonnégy
részes tévé show közvetítésébe
kezdtek. Karácsonyig minden
nap sugároztak egy-egy epizódot, amelyet teleszőttek az ünnepi
készülődéssel kapcsolatos szálakkal. A képernyő így különleges
adventi naptárként üzemelt. Kezdetben mindenütt a show-elemek
voltak többségben, de mára már
a huszonnégy epizódos, karácsonyba simuló tévéjátékok sem
ritkák. A közönség – a nézettségi
statisztikák szerint – azokat is,
ezeket is szívesen fogadta. Népszerűségük töretlen.
Sorstál • Olaszországban a családi ünneplést régi hagyományként az úgynevezett „szerencsetál” (régiesen „sorstál”) programja
is gazdagítja. Minden családtagnak húznia kell a tálból egy-egy
nagyjából ugyanakkora, ízlésesen
becsomagolt dobozkát. Ezekben
kisebb ajándékok, meglepetések
lapulnak, de akadnak közöttük
üresek is. Amikor már mindenkire sor került, kibontják, derülnek
vagy bosszankodnak, majd kezdik elölről. A tálat úgy választják,
hogy három-négy húzássorozatra
is alkalmas legyen. Náluk ennyivel be is fejeződik a karácsonyi
ajándékozás. Az igazi, nagy meglepetéseket Itália nagy részén Vízkeresztkor, a Háromkirályok napján adják át egymásnak.

SZ

almahúzás • Litvániában
a vidéki gazda karácsony
hajnalán az istállóban egy ös�szemaroknyi szalmát szed az állatoknak félretett készletből, majd
az ünnepi asztalterítő alá rejti. A

reggeli végeztével minden családtag húz egyet belőlük. Midőn ez
megtörtént, izgatottan méricskélnek, hiszen aki a leghosszabbat
húzza, az él szerintük legtovább.
Aki a legrövidebbet, az távozik
majd elsőként (bár remélhetően
így is csak évtizedek múlva) az
élők sorából. A házasságon még
inneniek esetében a megaraszolt
szalmaszál terjedelme ellenben
arra is utalhat, hogy hosszú vagy
rövid idő múlva lesz-e az illetők
esküvője. A legvastagabb szárrész
birtokosa is boldog, mert amit húzott, azt hivatott jelezni, hogy a
jelen lévők közül ő lesz a leggazdagabb. Persze ilyenkor azok is
megnyugodnak, akiknek nem a
legsoványabb változat került a kezükbe. A repedések a születendő
gyermekek számát jelzik, aki pedig már túl idős a gyermekáldáshoz, annak a nagyobb betegségeket, amelyekből hátralévő élete
során felgyógyul még. A valahol
a közepén összelapult, megtört
szalmát, váratlan szerencse hírhozójaként értelmezik. Ha a mátkapárok vagy a házastársak azonos hosszúságút húznak, boldog
életet élnek együtt. Az viszont, ki
a hosszabbikat markolja közülük,
igazolást nyer arra nézvést, hogy
ő szereti igazabban a másikat.
Szamárszalma • December 24én a bakonycsernyei evangélikus
szlovák családok – a karácsonyi
abrosszal megterített asztal alá
egy szakajtókosárba kenyeret,
kukoricát, búzát és vöröses fokhagymát raktak. Szilveszterig ott
tartották, aztán az új év első napjaiban megetették tartalmát az állatokkal, főként a tyúkokkal. Szénát és szalmát is tettek az asztal
alá „Jézus szamarának”. Ez utóbbi szokást tőlük távol, a Rábaközben is feljegyezték. Ott is almoznak szalmát a legendás csacsinak.
Szarvashiba • Ha valaki járatos az élővilágban, kényelmetlen
igazságokra juthat. Például arra,
hogy Santa Claus rossz nevet
adott a vezérszarvasának. A rének ugyanis különös jószágok,
és nem csak annak okán, hogy
a szélesebb atyafiságtól eltérően

végig szerencse kíséri a lépteiket.
A kelta hagyományra hivatkozó
skótok azt mesélik, hogy csakis a
karácsonyi újdedek láthatják meg
a tündéreket és manókat, a walesiek viszont arra esküsznek, hogy
az ilyen csecsemők nagy hírnévre
jutnak, s nem mellesleg komoly
vagyont szereznek.
Néhány csakugyan híres karácsonyi újszülöttet – a mérlegelést
könnyítendő – ideírunk: Isaac
Newton, Déryné Széppataki Róza,
Humphrey Bogart, Little Richard,
Erzsébet királyné (Sissy), Cosima
Liszt, Olteanu János (a román születésű nagyváradi görögkatolikus
püspök), Feszty Árpád, Conrad
Hilton, Louis Chevrolet, Charles
Pathé (a francia mozi megteremtője), Henry Miller, Elton Mayo, Váci
Mihály, Kass János, Domján Edit.
náluk a nőstény is szarvat visel.
(Legyünk pontosak: agancsot!).
Azért is furák, mert ráadásul
nem is azonos időben intézik el
fejékeik lecserélését. A hímek
télen vesztik el ágbogas bökőszervüket, általában november
utolsó heteiben, a nőstények viszont tavasszal, amikor világra
ellik a legújabb nemzedéket. Az
a rénszarvas tehát, amelyik december vége felé agancsot visel,
csakis nőstény lehet. Rudolf helyett tehát legfeljebb Rudolfina…
Rénséges tévedés hímnek hinni.
Szaturnusz • Naprendszerünk
második legnagyobb – gyűrűvel
övezett – bolygója is karácsonyi
jelképpé vált. Méghozzá a karácsonytagadóké! Amerikai ateista
szervezetek egyre gyakrabban
helyezik ki a maguk Szaturnusz-jelképét is a közterületre
kitett Hanuka-gyertyák és közösségi karácsonyfák mellé. Órás
plakátjaikon és hirdetéseikben is
rendszeresen szerepeltetik. Azért
esett pont erre az emblémára a
választásuk, mert képzettársítással az ókori római szaturnáliákra
utal. Azokra az éppen december
25-én záruló pogány ünnepekre,
melyeket évente a téli napforduló idején kezdtek meg. Az utolsó
nap jelentette a Szaturnusz – az
aranykor ősistene, a szántás, ve-

tés, földművelés égi felügyelője
– tiszteletére rendezett evéssel,
ivással, féktelen mulatságokkal
járó események tetőpontját.
Színes kőnyomat • Hajdanán,
ha színes képeket akart nagy példányban kiadni valaki, kénytelen
volt olyan embereket alkalmazni, akik egyesével kifestették az
ábrákat. A képeslapokkal, térképekkel, sőt sokáig még a fényképekkel is ezt tették. Louis Prang,
a bajor származású amerikai
litográfus az 1870-as évek első
felében – angol minta alapján –
kezdte meg a karácsonyi üdvözlőlapok nyomtatását, árusítását.
Új hazájában máig a karácsonyi
lapok atyjaként tartják számon.
Ő találta fel a színes kőnyomatos
technikát is, szükségtelenné téve
a kézi festést. Első színes nyomatai is „Merry Christmas!” feliratú
üdvözlőkártyák voltak.
Születés • Aki karácsony napján
jön a világra – úgy tartja a magyar
néphit – annak útját sosem fogják
szellemek keresztezni. A norvégok mindvégig boldog, a portugálok pedig hosszú életet tulajdonítanak a december 25-26-án
születetteknek. A franciák szerint
az ilyen személyeknek nem kell
tartaniuk a fulladásos halálnemektől, és földi létük alatt mind-

T

oronyzene • Az egykori bécsi kórház parkjában (Altes
AKH) tartott nagy múltú karácsonyi vásárok egyik fontos közönségcsalogató eleme a zeneszeretetre épít. A nyitva tartás során
időről időre zeneművészek vonulnak az épület tornyába, hogy középkori fúvós muzsikával szórakoztassák az egybegyűlteket.
Tölgyfaág • Bosznia-Hercegovinában az ortodox karácsony leglátványosabb eseménye a száraz
tölgyfaágak meggyújtása. Az ősi
hagyományok szerint ezt családi
körben illet megejteni, a saját udvar egyik szegletében. Manapság
inkább a falvak, városok főterén
gyűlnek össze az emberek, ahol
ki-ki a magával vitt száraz ágat
veti a nagy közös tűz lángjaiba.
A családi összetartás jelképéből
így a szokás a közösségvállalás,
egymásra utaltság és az együttműködés fontosságának lett szép
példázatává.
Trombitaszó • Míg Európában a
karácsony hangjairól leginkább a
kis csengettyűk halk csilingelése
jut eszünkbe, addig a Fülöp-szigeteken élőknek a harsány trombitaszó. Évről évre a karácsonyt
megelőző kilenc nap kora reggelén trombitások járják csapatostul
az utcákat (városon és falun egya-
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ránt). Mindent megtesznek, hogy
nemes céljukat elérjék: álmaikból
felverjék az alvókat. Fontos küldetést teljesítenek (ezért ússzák
meg az agyoncsapkodást), hisz
így figyelmeztetik polgártársaikat arra, hogy készüljenek, s rövidesen induljanak az aznapi ünnepélyes szentmisére.
Tündérrevű • Nagy-Britanniában a karácsonyi időszakban a
színházak gyerekelőadásai között
rendre megjelenik a legkisebbeknek szánt rövid zenés-énekes
színpadi műfaj, melynek lényege,
hogy a nézőtéri gyerekeket is részesévé tegye a színpadi eseményeknek. Általában egy e célra írt
(átírt) tündérmesét kínálnak fel,
ami bármikor körtánccá, a gyerekek megtornáztatásává, énekeltetésévé, szerepeltetésévé válhat. E
képlékeny darabokat a köznyelv
tündérrevüként emlegeti. Batta
Orsolya ismertetésében (Az angol
karácsony) megemlíti, hogy „a
főhős általában egy fiatal és szép
lány, aki a darab végére megtalálja hercegét. Van általában két gonosz hölgy, akik a lány ellen vannak, és akiket rendre férfiak alakítanak nevetséges kosztümben.
A narrátor tréfamester legfontosabb szerepe, hogy mulattassa a
közönséget és bevonja őket a darabba. Aki ilyen előadást látogat,
attól elvárják, hogy gyakran bekiabálással segítse a főhősöket.”
Tüzes kerék • Gyerekkori olvasmányélményünk alapján sokan emlékezhetünk Bornemis�sza Gergely egri tüzes kerekére,
amellyel szörnyű pusztítást tett
az ostromló törökök között. Er-
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dély szerte ma is sokszor gurítanak alá ilyeneket, persze ágyúgolyók, gránátok, puskapor és más
effélék nélkül. Pusztán szalmával
szokták alaposan betekerni, majd
sötétedés után, lángra gyújtva útjukra engedni a maguk tüzes kerekeit. Óesztendő estéjén, farsang
végén, húsvétkor a szászok és a
románok, karácsonykor esősorban a székelyek szállják meg ez
okból a környező dombokat. Eleven hagyományként mostanában
leginkább a Kis-Küküllő menti
falvakra jellemző.

Ú

jvilág • Amerika felfedezése, pontosabban meghódítása történetében is fontos szerepet
kapott egy karácsony. Kolumbusz
vezérhajója – a nevezetes Santa Maria – Haiti közelében 1492.
december 24-én zátonyra futott.
Annyira tönkrement, hogy esély
sem maradt a megjavítására. Hazaútján a maradék két vitorlás
képtelen lett volna a teljes legénységet magával vinni, így alkalmas
helyet kerestek, hogy arra az időre letelepedjenek, amíg egy második expedíció értük nem jön. 1492.
december 26-án Haiti észak-nyugati partvidékén, amely mellett
december 6-án egyszer már elhaladtak (épp ezért Santa Nicolasnak, Szent Miklós-partnak
neveztek el), kieveztek. A javíthatatlanná lett vezérhajó deszkáiból
itt építettek erődöt és házakat. Az
Újvilág telepesei így hozták létre
az első spanyol falvat, amelyet La
Navidadként jegyeztek a térképre, amely spanyolul a karácsony
megnevezése. Lakóit a következő
év novemberében értük küldött
hajósok már nem találták életben.

V

acsonna • A grapefruit hajdani, citrancsként történt
(citrom+narancs) megmagyarítási
kísérletét hívtuk segítségül, hogy
a vacsora szinte uzsonnaidőben
történő elfogyasztásának valamiféle nevet adjunk. Norvégiában
a karácsonyi vacsorát már délután fél öt körül kezdik feltálalni.
Fertályóra múlva a családtagok
már az asztalnál gyülekeznek.
Pontban, amikor a templomi harangok a 17 órát kezdik kongani,
hangzanak el a köszöntések, és
mindenütt kezdetét veszi az ünnepi falatozás.
Vér • A Bánát romániai részén
élő cigányok karácsonykor egy
tűvel megbökik az ujjukat, és pár
csepp vérükkel csíkot (csíkokat)
húznak az arcukra, illetve gyemekeik homlokára. Ezzel vélik
távol tartani a következő évben
rájuk leselkedő betegséget. Úgy
hiszik, hogy ez a varázseljárás
egészséges arcszínük megtartásában is segít, sőt az ártó szellemeket is elriasztja.
Viejito Pascuero • Ezt a dallamos nevet viseli a helyi télapó
Chilében, az egyetlen latin-amerikai országban, ahol nem Papa
Noelként van jelen. Ő is kéményen, vagy ablakon át érkezik,
hogy karácsonyfa alá hordja ajándékait, mint Santa Claus s Papa
Noel – mégis dacol velük. Nyelvtörténészek ezt azzal magyarázzák, hogy az Andok mentén fekvő ország legjelesebb játékgyártói
az 1800-as évek végétől a Németországból odatelepült Krauss
fivérek voltak. 1903-tól ők színészeket alkalmaztak a szikár, ma-

gas, pásztorbotos alak megszemélyesítésére. Képes hirdetéseiken és katalógusaikban is ilyen
ábrákat közöltek. Ekként rögzült
a kép és a név annyira, hogy az
nem olvadt be se a spanyol, se az
amerikai Mikulás alakba.
Vízkorlátozás • Oroszországban a hagyományos karácsonyi
reggelihez nem szolgálnak fel
vizet, és vízzel készített italokat:
teát, feketekávét. Ilyenkor még az
esedékes gyógyszereket is tejjel,
tejeskávéval (na, jó: esetleg vodkával) veszik be. Arra hivatkoznak, hogy eljárásukkal a nyári
csapadékhiányt hárítják el. „Ha
vizet iszik karácsonykor a gazda, az aszályt bizony távol nem
marasztja” – ültethetjük ekképp
át magyarra az egyik orosz népi
szokásmondást.

Z

abkása • A ma elmaradhatatlan karácsonyi puding
fogalma a középkori Angliában
még egy fűszeres zabkását takart,
amit „frumenty” néven emlegettek. Ennek fogyasztását tekintették az igazi ünnepi élvezetnek.
Úgy készült, hogy a szokásos sűrű
zabkását (néhol főtt búzaszeme-

ket) az ünnep tiszteletére mazsolával és szárított gyümölcsökkel
keverték össze, majd belekevertek
néhány tojássárgáját is. Fahéjjal,
cukorral és szerecsendióval ízesítették. Szegényebb házaknál ez
volt az egyetlen fényűző, a hétköznapiaktól eltérő fogás.
Zöldág • Sok évszázaddal ezelőtt Ádám és Éva napján, az emberek különféle örökzöld ágakat
(„zöldág”) vittek templomaikba,
hogy azokkal segítsék felidézni
az Édenkertben történteket. Később ez a szokás a családi otthonokra is átterjedt. Falvainkban
még akkor is ragaszkodtak hozzá,
amikor másfelé már a feldíszített
fenyőfa került a középpontba.
Zöld termőágat rögzítettek a mestergerendára, amelyet arany- és
ezüstszínre festett diókkal, almával és mézesbábokkal díszítettek.

világhírre jutott White Christmas
és a Happy Holiday zenéjét Irving Berlin, a Winter Wonderland
című slágerét Felix Bernard szülte. A The Christmas Songot Mel
Torme, a Silver Bells-t pedig Jay
Livingston (eredeti nevén Jacob
Levinson). A piros orrú Rudolf
rénszarvasról szóló legendás Rudolph, the Red-Nosed Reindeer
és a Holly Jolly Christmas Johnny
Marks, az It’s The Most Wonderful
Time Of The Year kezdetű sláger
George Wyle (eredetileg Bernard
Weissman), a Let It Snow! Let It
Snow! zenéje pedig Sammy Cahn
(született Samuel Cohen) műve.
Hegedűs Sándor összeállítása

ZS

idó zeneszerzők • Amerikai
zenetörténészek
hívták fel a figyelmet arra a tényre, hogy a listavezető angol nyelvű (amerikai) karácsonyi slágerek többségét zsidók szerezték.
A minden idők legnagyobb példányszámban eladott lemezein
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