
Karácsonyi szokások a Káli-medencében 
Z. SZABÓ ÁGNES 

A Káli-medence földrajzilag Révfülöptől északra 
elterülő zárt völgy, körös-körül dombok választják el a 
környező falvaktól. Első adat 1082-ben említi Kaál 
községet. A tihanyi apátság birtoka 1266-ban. Az 
eredetileg nyolc 'káli' faluból a török pusztítása után 
négy maradt épségben, és ez a négy falu — Kővágóörs, 
Köveskál, Szentbékkálla, Mindszentkálla — a XIII. 
század óta folytonosan lakott település. 

Területünk zárt völgy, mint neve is jelzi: medence. 
Teljes zártságról mégsem beszélhetünk, mert a körül
vevő dombok sohasem akadályozták meg a lakossá
got, hogy belátogasson Tapolcára, lemenjen a Bala
tonra, vagy eljárjon egészen Nagyvázsonyig. Ezt jelzi, 
hogy 'idevalósinak' tekinti magát az is, aki Nagyvá-
zsonyban született. A földrajzi zártság nem jelent 
etnikai elszigeteltséget, különbséget a Balaton-felvi
dék szomszédos területeitől. 

Dolgozatomban a Káli-medence három falujának 
(Köveskál, Szentbékkálla, Mindszentkálla) karácsonyi 
szokásaival foglalkozom. A falvak közül Szentbékkál
la, Mindszentkálla lakossága szinte teljesen katolikus, 
Köveskál lakói eredetileg reformátusok voltak, 
jelenleg a katolikus és református lakosság megoszlása 
50%-os. Az evangélikus vallású népesség elenyésző. 

Mivel kizárólag a karácsonyi szokások bemutatá
sára szorítkozom, az előkészületi időszakból csak 
azokat említem meg, amelyek az ünnephez hozzátar
toznak. Tehát nem a teljes Adventot öleli fel a 
dolgozat, hanem csak az Advent időszakából azokat a 
szokásokat, amelyek a karácsonyhoz tartozó szoká
sok körébe tartoznak. Ez az elkülönítés ugyan meg
lehetősen önkényes, mert nem lehet megtörni az 
esztendő folyását. A napok egymás utáni kapcsola
tukbanjelentik a szokások életét. A szokás folytatója, 
továbbvivője minden előzőnek. Valamiféle határt kell 
azonban szabnom, hiszen az egész év kalendáris 
szokásainak bemutatására nincs lehetőség. 

A karácsonyi szokások a Szentestét megelőző 
köszöntési időszaktól a Kiskarácsonyig, Vízkeresztig 
tartanak. Bálint Sándor erről a következőket írja: „A 
karácsony ünnepi rendjében különböző korú és 
célzatú hagyományok ötvöződnek, melyek jól fel

ismerhetők, de szétválasztani nehéz, talán nem is 
szükséges őket. Nem rögződnek egyetlen naphoz, 
koronként és vidékenként változnak, bár Luca és 
Karácsony estéjéhez, illetőleg Vízkereszt ünnepéhez 
tapadnak leginkább."1 

Nem foglalkozom a szokások elkülönítésével, 
szétválasztásával sem, mert úgy látom, ez önkényes 
lenne, hiszen az egyes szokáscsoportok között szinte 
minden esetben átfedések, kapcsolatok vannak. 
Dolgozatom célja csupán a karácsonyi ünnepkör 
ismertetése, bemutatása, természetesen a rendszeres
ség valamiféle igényével, ugyanakkor hangsúlyozom, 
hogy a karácsonyi ünnepkör az esztendő egyik 
jelentős rítus-tevékenységi időszaka. 

A szokások csoportosítási lehetőségének a szoká
sokban szereplő személyek egymáshoz való viszonyá
nak vizsgálatát, cselekvésviszonyuk alapján való 
elkülönítést tartom. Vizsgálati szempontom az, hogy 
az egyes cselekményekben hogyan vesznek részt a 
cselekvés végrehajtói, kik és milyen tárgyi dolgok a 
cselekvés résztvevői. Ezért ilyen elgondolás szerint 
különítettem el a szokásokat: egyrészt ember és 
ember közötti cselekvésre, illetve ember és tárgyi 
dolog közötti cselekvésre. 

Az ember és ember közötti cselekvésekben az 
előadó, illetve a befogadó között aktív-passzív vi
szonyt fedezhetünk fel az egyik oldalon, amikor 
a befogadó a cselekvés végighallgatója, nézője, alanya, 
a cselekvés rá irányul, de a cselekvés hatása érdekében 
nem tesz semmit. Az ember és ember közötti cselek
vések körébe tartozik a csak aktív viszonyt tartal
mazó, önmagára irányuló cselekvés, amilyen a jöven
dölés (pl. jóslás a jövendőbelire) és a Szenteste 
tevékenységeinek hosszú sora. 

Az ember és tárgyi dolog közötti cselekvések 
esetében természetesen csak aktív viszonyokról 
beszélhetünk, a szokásban részt vevő személy cselek
vő, s amire irányul a cselekvés (asztal, abrosz, kará
csonyfa), azt is aktívan funkcionáló jelenségnek 
képzelik el, mert a cselekvésben való hit nélkül nem 
lenne értelme a cselekvésnek. 

Ezeket az elméleti megállapításokat a következő
képpen tudom rendszerbe foglalni: 
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CSELEKVÉSVISZONYOK 

ember-ember közötti ember-tárgyi dolog 
cselekvés közötti cselekvés 

aktív-passzív aktív aktív viszony 
viszony viszony 
szálláskeresés jövendö állatok beszélgetése 
betlehemezés lés karácsonyfa állítása 
Bölcsőcske tevékeny asztal 
Háromkirály- ség Szent ételek 
járás este böjt 
pásztorköszöntés abrosz 
István-köszöntés szemét 
János-köszöntés 
regölés 
Új év 
Aprószentek 

A szokások egymás mellé állítása csupán a fenti 
fejtegetés rendje szerint lehetséges, és nem jelent 
egymás mellé rendelést a szokások egymáshoz való 
kapcsolatában. 

Elméleti fejtegetésünk után közöljük magukat a 
szokásokat. 

Köveskálon emlékeznek a szálláskeresésre, de 
pontos elmesélőjére nem akadtam. így ennek csak a 
meglétéről tudok. A másik két faluban szokásként 
nem él. Valószínűleg azonban a betlehemi szokások
ban maradt fenn csupán, nem különálló szokásként él 
az emberek tudatában. 

A betlehemezésX mindhárom faluban megtaláltam. 
Adataim szerint egyidejűleg maradt el a szokás. 
Három-négy éve nem gyakorolják. Élő, gazdag szokás 
volt a különböző vallásúak körében. 

Köveskálon gyűjtésünk a református lakosság 
körében is meglehetősen teljes: az igen töredékes 
adatoktól kezdve teljesebb szövegeket is feljegyezhet
tem. 

„A koredók azok öten voltak. Különbözők voltak, volt 
köztük egy öreg pásztor. Szűr volt rajta, meg sapka. A 
többieknek meg mindnek külön különb öltözetje volt. Mert 
ugye egyik erre ó'rzött, a másik meg amoda ó'rizte a nyáját. 
Aztán mi aszerint ahogy betanultuk, aszerint csináltuk az 
egészet. Ezek a koredók, mikor bementek, elsősorban is így 
szóltak: - Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szabad-e karácsonyt 
köszönteni? Azt mondták, hogy: Szabad. Na, akkor az angyal 
aki vitte a kápolnát, tiszta fehér ingben volt, papi ingben. A 
kápolnát bevitte és föltette az asztalra. A kápolnában benne 
volt a kis jászol. Aztán egy kis csöngő volt fönn, meg aztán 
legtöbbször az angyal Jcezében is. Aztán amikor az első 
pásztor, amikor zörgetett, megkopogtatta az ajtót, azt 
mondja neki az angyal: 

- Jöhetsz! 
Aztán elmondja, hogy dicsértessék a Jézus neve, én innen 
ugye Betlehemből jöttem, én el vagyok fáradva. Szóval több 
mindenfélét összemondott. Azt is mondta, hogy egy kis éjjeli 
szállás köllene neki. Azt mondta neki az angyal: 

- Ha tisztességesen viseled magad, azt is megkapod. De 
előbb aludjál egyet! 
Akkor eldobta magát benn a szobában. A botja, a láncos bot 
meg mellette. Aztán utána jött a másik pásztor. Az is el

mondta, hogy ő meg innen jött , ő is el van fáradva, neki is 
pihenés kellene, meg aztán enni is kellene valamit, de nincsen 
mit ennivalója. Azt mondja neki az angyal: 

- Ha jól viselkedsz, itt kapsz ennivalót is. Kapsz, a gazda
asszony ád majd kolbászt. Aztán te is feküdj le! Oda kellett 
feküdni a másik mellé. így ment ez, míg csak a koredóig nem 
ment. Mind a három lefeküdt. Akkor ment a koredó és 
mondja: 

- Dicsértessék a Jézus neve! Úgy hallottam, hogy meg
született a világ Megváltója! 
Azt kérdezi tőle az angyal: 

- Hogy hol? 
Azt mondja: 

- Te angyal vagy és mégsem tudod, hogy hol? Én egy 
öreg pásztor vagyok és mégis tudom, hogv Betlehemben. Ezt 
mondta neki az öreg koredó. Akkor aztán azt mondja az 
angyal: 

- Legjobb lesz, talán te nem is jól tudod, nem is jól 
beszélsz, aludjál egyet! 
Mikor aztán ez megtörtént, amikor eldobta magát az öreg 
koredó, aki azt mondta, hogy hát úgy hallottam, hogy 
megszületett a világ Megváltója. Akkor megcsörgette az 
angyal a csörgőt a kápolnában, vagy ami a kezében volt és azt 
mondta: 

- Keljetek föl pásztorok, mert megszületett a világ 
Megváltója! 

Akkor aztán fölkeltek, és mondták, hogy mit álmodtak, hogy 
látták a Jézus Krisztust, itt és itt jászolban fekszik a Szűzanya 
meg mellette van. Aztán elkezdték: 

Bárcsak előbb fölébredtem volna, (ezek a pásztorok) 
Látod pajtás most állottam talpamra, 
Mert megcsendült a fülemben az angyal mondása,2 

Mikor az angyal azt mondta, hogy keljetek föl, mert meg
született a világ Megváltója. És folytatták tovább: 

Minthogy Jézus megszületett a rongyos istállóban. 
Oda menjünk vagyon bátorságunk, 
Reméljük a Kisjézust meglátjuk, 
Gyere pajtás, induljunk el, te is lehetsz társunk, 
Vélem vagyon a furulyám, s az öregbik bojtár.3 

Ezt a koredó mondta. Aztán tovább: 
Szűz Mária téged is köszöntünk, 
Angyalokkal üdvözletet teszünk, 
Mert a számtalan csillagok ragyognak fölöttünk, 
Bizonyítják, hogy jászolban fekszik üdvözítőnk.4 

Ez volt a koredónak a mondása, ezt el köllött neki énekülni. 
Aztán: 

János, Palkó, Vencel, Istók juhászok, juhászok 
Járjátok be csak szaporán az akolt, 
Mézes, mázos túrós lepényt siessetek sütni, 
Hogy az éjjel Betlehembe el akartok jutni. 
Itt vagy-e már első bojtár, 
Az a jó sajt csináló 
De János jó flótázó, 
De Pisti jó nótázó, 
Isti, Pisti furulyái, furulyái, 
Fúj nékem egy szép nótát. 
Engesztelje Máriát, Máriát, 
Szent Józsefet, Szent Fiát. 
Koredó örülhetsz, 
Hogy mivelünk itt lehetsz, 
Hogy kedvedet töltheted, töltheted 
Messiást lelheted. 
Mit vigyünk, mit adjunk, 
Mondd meg pajtás most it ten ! 
Én adok egy bárányt, 
És melléje sajtocskát, 
És egy pár galambocskát. 
Evvel ajándékozzunk 
Az áldott kis Jézusnak! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!s 
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Akkor ugye, mikor elvégeztek, akkor kimentek. Kaptak 
pénzt, kolbászt, szalonnát vagy amit tudtak adni nekik. 
Tarisznyájuk is volt nekik, a koredónál volt, ennél az öreg 
pásztornál. Néha úgy meg volt telve, hogy alig tudtak menni. 
Minden házba bementek, de nem Szenteste, hanem már egy 
héttel előtte megkezdték. Úgy tanították meg a régiek a 
fiatalokat. Úgy 10-8-12 éves fiúk jártak, attól függött, hogy 
melyiknek milyen volt a fejlődése. Aki ki volt már fejlődve, 
elmehetett már nyolcéves korában is." 

Mindszentkállán is találkoztam olyan adatközlővel, 
aki viszonylag teljes betlehemezési szokást tudott 
elmesélni, elénekelni. S hozzá kell tenni, hogy ez az 
adatközlő pásztor volt egész életében, és a szokást 
meglehetősen sokáig gyakorolta. Szövege a követ
kező: 

Én tudom, hogy hogy volt. Karácsonyi hetekben, már 
karácsonyhoz közel volt: 

- Adjon Isten jó estét, adjon Isten! Szabad-e Kisjézuskát 
köszönteni? 
Azt mondja az illető: 

- Szabad. 
- Háziasszony terítse meg asztalát, mert nem tudja 

milyen ősz szakállas pásztorok lepik meg a házát! 
Azt mondja: 

- Gyere be szolgáló! 
Akkor ez a Kisjézus volt, a kápolna meg nála volt. Égett a 

gyertya a kápolnában. Karácsonyi ünnepekben volt. Felöltöz
tek miniszter ruhába. Amikor elmennek a gyerekek a pap 
mellé minisztrálni. Hát aztán öten voltak. A Kisjézus fehér
ben volt, a többiek meg cifit-cafat ruhában. Aztán láncos 
bot meg mellettük volt. Aztán azt mondja: 

- Gyere be pajtás! 
Azt mondja: 

- Adj Isten, jó estét. Kedves háziasszony, hol van az a 
szitykes-szutykos szolgáló, ha ki nem megyek a konyhába, 
elég a kétágú vella, meg a sütőlapát. 
Azt mondja az angyal: 

- Gyere be öreg koredó! — Bejön. 
- Hopp estét gazda! Hát tik meg itt vagytok?! Mennyit 

lótok-futok utánatok, majd megadom bőrötökből hatannyi 
szalonnát, bocskornyi szíját. 

Ez volt az öreg koredónak a mondása. Akkor ezek lefeküd
tek. A Kisjézus meg csöngetett, ugye. Hát aztán: 

- Hát te pajtás, mit álmodtál? 
- Én pajtásom, aszongya, azt álmodtam, hogy a házi

asszonynak sok csirkéje volt. 
- Hát te pajtás, mit álmodtál? 
- Én pajtásom azt álmodtam, hogy a háziasszonyomnak a 

bugyellárisa tele volt sok pénzzel. 
- Hát te pajtás? 
- Én meg azt álmodtam pajtás, hogy a háziasszony egy 

hosszú kolbászt akasztott a nyakamba, egyik végét én rágom, 
a másik végét meg a kutyák rágták Jeruzsálemben. 
Aztán fölkeltek és mondták: 

D i c s é r t e s s é k a Jézus n e v e . 

Ezt énekelték egyszerre, hangosan. És akkor kaptunk pénzt, 
vagy diót, vagy dió helyett apró krumplit, kenyeret, kolbászt, 
ilyesfélét. 15-16 éves gyerek voltam, mikor csináltam. Csak 
fiúk járták. Volt egy öreg, üyen nagy bajsza volt. Karácsony 
előtt való héten volt. Karácsony után nem volt. Minden házba 
bementek." 
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Szentbékkállán csupán olyan adatokkal találkoz
tam, melyek töredékesek voltak, és töredékeik 
beillenék a fenntebb közölt betlehemezési szövegek
be. 

A betlehemezés tehát e területen a liturgikus 
hagyományhoz úgy kötődik, hogy meglehetősen sok 
termékenységvarázslási motívumot (gazdagság az 
álomban, ételek vitele stb.) tartalmaz. A két betlehe
mes játékot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy azok a 
betlehemes játék és az ún. pásztorjáték Magyar 
Népzene Tára által megállapított típusait foglalják 
magukban6, nem külön-külön, hanem együttesen. 
Ami jelentheti azt, hogy gyűjtésünk hiányos, jelent
heti továbbá, hogy adatközlőink forrásai különbözők 
voltak, illetve hiányosan maradt meg emlékezetükben 
a játék. A szövegek figyelmeztetnek arra is, hogy 
mélyebb elemzést kíván a két betlehemezési szöveg, 
főleg azt kellene megállapítani, valóban van-e közöt
tük különbség, nem csupán töredékességük jelenti 
különbözőségüket. 

Nem csupán a fiúknak volt karácsonykor ezen a 
vidéken köszöntőjük, hanem a lányoknak is. Nagyon 
szép Bölcsőcske szokás élt Szentbékkállán és Mind-
szentkállán. A szokást Szentbékkállán a következő
képpen tudtam feljegyezni. 

„Karácsonykor szoktunk köszönteni, eljártunk, nagyon 
régen volt, még az én lánykoromban. Volt négy gyertyás, meg 
két koronafogó. Szoktunk ilyen nagy koronát vinni a falu
ban. Keresztesfenyó'ből csináltuk azt a koronát, ami hatalmas 
nagy volt. Elég volt elvinni kettőnek, olyan nagy volt, ró
zsákkal feldíszítettük, papírrózsát csináltunk. Alatta volt egy 
kisebb lány, aki Szűz Máriának volt felöltözve, egy kis bölcsó' 
volt a kézibe, egy kis baba volt benne, aztán áztat szokta 
ringatni, mikor így szoktunk menni köszönteni. Aztán 
ugyanígy a templomban is, addig míg a karácsonynak az 
ünnepei tartottak, meg aztán is, még januárban is, Vízkeresz
tig. Aztán ki szoktak állni a templomban, a két gyertyás elöl, 
akkor középen volt a korona, két angyal fogta. 15-18 éves 
lányok köszöntöttek. Csak fehér ruhában voltak, volt min
denkinek fehér kendője, így télen sem fázott senki. Amikor a 
házhoz mentünk énekeltünk először, hogy kirie eleiszon . . . 

Akkor aztán a Szűzmária utána énekelte: 

A szép Szűz Mária szent Fiának 
így énekelt vala Jézuskának: 
Örömest ringatlak, szívemből óhajtlak. 
Aludj, aludj. 

Aludj el magzatom, napom fénye, 
Az én életemnek egy reménye. 
Örömest ringatlak, szívemből óhajtlak, 
Aludj, aludj. 

Nem tudom, mit mondjak örömömben, 
Hogy téged láthatlak ez életben. 
Örömest ringatlak, szivemből óhajtlak, 
Aludj, aludj. 

Aztán, mikor ennek vége lett, együtt énekeltük: 

K i - r i - e с — lei — s 

Kriszte Isten fia, 
Kit szült Szűz Mária, 
A barmoknak jászolában 
Született a kis Jézuska 
Kirie eleiszon. 

Glória dicsőség 
E földön békesség, 
Békesség a földi népnek, 
Kik Istenben örvendeznek, 
Kik örvendeznek. 

Hiszünk egy Istenben, 
Kegyes teremtőnkben, 
Aki mennyben elvégezte, 
Szent fiát hozzánk küldötte 
Emberii testben, emberii testben. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
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Aztán akkor megkaptuk az ajándékot. Volt egy nagyobb fiú 
velünk, aki vitte a táskát, meg a zsákot, aztán a Szűzanyának 
szoktuk adni a pénzt, a diót, az almát, meg a többit. A Szent 
József járt velünk házról házra mindenfelé. Mindenhol adtak 
ajándékot. Megkérdeztük először, hogy szabad-e köszönteni, 
de senki sem utasított ej bennünket. Nagyon szép volt, de ma 
már nincs. Szenteste eló'tt két nappal kezdték el ezt a köszön
tést, de már régen nincs. Karácsonyig abban a két napban 
jártuk végig a falut. A templomban karácsony este éjféli 
misekor álltak ki eló'ször. Aztán a napokban Vízkeresztig 
mindig. A templomban nem énekeltünk semmi üyet, hanem 
rendes templomos énekeket, mert rendes mise volt. Hát elég 
volt a templomban végig tartani azt a koronát. Mert ameddig 
a misé tartott, azt ott tartani kellett." 

A mindszentkállai Bölcsőcskét az elbeszélés szerint 
már tíz éve nem gyakorolják, de az emlékezetben még 
él, ha nem is annyira, hogy terjes szöveget sikerült vol
na feljegyezni. 

„Fölöltöztek lányok angyal ruhába, szárnyuk is volt. 
Karácsony este végigjárták a falut, de nem portyára jártak ám, 
mert akármilyen szegény is volt a család, jól megfizettek 
nekik. Hát aztán azt nem zsebre vágták, hanem a templom 
javára adták oda. Egy meg felöltözött, az meg Szűz Mária 
volt, meg egy baba volt az ölibe, aztán letette az asztalra és 
ringatta. Aztán szép énekeket mondott, míg ringatta. Voltak 
azok még nyolcan, tízen is. Tiszta fehér ingben voltak. Szűz 
Máriának meg hosszú haja volt. Szépen ki volt dekorálva, 
szépen a haja. Koszorút is vittek. Mindszentkálliak voltak. 
Zöldágakból csinálták ezt a koszorút, karácsony táján nincs 
más, csak zöldág, csak fenyó', fenyőből csinálták. Hát aztán 
úgy jó méter volt. Két lány fogta, az egyik innen, a másik 
meg onnan, de hát ezek angyaloknak voltak felöltözve, mert 
megvolt ám a szép szárnyuk is. Azt meg Tapolcán vették. 
Szebbnél szebb énekeket vettek elő. 

Itt fénylik, itt ragyog 
A kis karácsonyfa. 
Itt fénylik, itt ragyog 
A kis karácsonyfa. 
Kisjézuska küldte, 
Angyal keze hozta, 
Arannyal, ezüsttel 
Szépen telerakta. 

Ezt énekelték az angyalok, akik begyüttek köszönteni. 
Szenteste csinálták." 

A másik mindszentkállai adat szerint: 
„Betlehemeztünk lányok. Fehér ruhában voltunk Mária, 

meg angyalok. „Bólcsó'cskének hívták. 
Bölcsőcskével Mária 
Te mégy be előre! - de nem tudom tovább. 

Jobban Szenteste volt, de Karácsony előtt is. A Szenteste 
ünnepség alatt voltak ilyen különböző csoportok, pásztorok, 
akik köszöntöttek. Ilyen tette akkor hangulatossá éjfélig az 
időt. Ez a leány csoport ki szokott akkor állni a templomban 
éjféli misekor. Ilyen zöldbűi volt a koszorú csinálva. Aztán 
Uyen örökzöldből. Papírrózsák, meg gyertyák voltak rajta. 
Nagy volt, kettő vitte, egy meg állt alatta. Mária állt alatta, a 
két angyal meg fogta. Ha bementek egy házba, akkor így 
álltak és mondták a köszöntőjüket: 

Bölcsőcskével Mária 
Te menj be előre!. .. 
A lett dolgot lássátok, 
Isten fiát áldjátok, 
Kicsi jász о lkájá t, 
Rongyos pólyácskáját 
Csókkal tiszteljétek, Alleluja! 

Nem tudom végig. Csak a faluban tisztelték meg a családokat. 
A templomban is elmondták mindezt. Kizárólag karácsony 
este. Lassan elmúlik." 

A Bölcsőcske liturgikus jelentése nyilvánvaló. 
Valószínűleg az egyház kezdeményezésére alakulha
tott ki, s az egyház is tartotta fenn. Az emberek igen 
kedvesen emlékeznek vissza erre a szokásra. Hasonló 
szövegű szokás található a Dunántúl más részein is, de 
ezeket a gyűjtők (Barna Gábor, S. Kovács Ilona) még 
nem publikálták. A szokásnak nem is elsősorban a 
szöveges része érdekel bennünket, hanem inkább a 
'téli koszorú' motívuma. Az is érdekes, hogy mi 
indította el ezt a szokást. Talán a lányok karácsonyi 
köszöntésének hiánya, talán egyházi kezdeményezés, 
de a koszorú hordása mindenképpen összefügg a téli 
időszak sivárságával és a tavaszvárással. 

A Háromkirály-járás-пак egy nagyon szép köves
káli változatát írjuk le: 

„Háromkirályok közül egyik Indiából jött, a másik meg 
Kínából, mert sárga bőrű volt, az egyik meg Abesszínia 
területéről jött. A legelsőbe a sárga bőrűnek jelent meg a 
csillag fönt. Ezt mind arról tudom, hogy a Mester ahogy 
elmesélte. Akkor az a sárga bőrű elindult, megkereste az 
indián királyt. Az indián király, amikor megtalálta, mondta 
neki, hogy hát: Neked nem jelent meg a csillag fönt? De -
azt mondja - , hogy ő látta, de nem tudja, hogy mit jelent. 
Azt mondja: Nézd ez az a csülag, ami azt jelenti, hogy a 
Megváltónak itt valahol meg kellett születni. Akkor onnét 
elindultak és legyüttek Abesszínia területén keresztül. 
Abesszíniában meg akkor király volt, mint minden nagy 
helyen. Akkor ott hozzájuk csatlakozott ez a király, mert 
mondta, hogy ő látta a csülagot, de nem tudta, hogy mi az. 
Aztán azt mondja neki ez a sárga bőrű: Nézd én úgy tudom, 
hogy valahol a Messiás, a Megváltó megszületett. Gyertek -
azt mondja - , keressük föl és imádjuk! És így útnak indultak 
mind a hárman, aztán oda is érkeztek. Aztán erre volt az 
ének: 

Háromkirályok napján, 
Országunk egy istápján 
Dicsérjük énekekkel. 
Vigadozó versekkel. 
Szép jelen, szép csillag, 
Szép napunk támad, szép napunk támad. 

Régente, amikor a Háromkirály-köszöntés volt, akkor egynél 
volt a csillag. Két nyele volt neki, aztán a végén meg volt egy 
nagy csillag. Aztán rá volt rajzolva nem tudom micsoda. 
Békességet hoztam nektek! - ez volt ráírva. Aztán amint 
megnyomott valamit, kiugrott a csillag, kiment hosszan, 
körülbelül volt másfél méteres. Olyan részekből volt csinálva. 
Aztán meg is gyújtották a csillagot és égett a csillag, közben 
énekelték: 

Hol van zsidók királya, 
Mert megjelent csillaga. 
Betlehemben találják, 
Szép Jézust körülállják. 
Szép jelen, szép csillag, 
Szép napunk támad, szép napunk támad. 7 7 

Mikor ezt elénekelték, akkor eloltották a gyertyát, és vissza
húzták a csillagot. Újból megint kieresztette, akkor megint 
meggyújtotta és énekelte: 

Királyok ajándékát* 
Akkor elővették az ajándékot. 

Aranyat, tömjént és mirhát 
Vigyünk mi is urunknak, 
Áldott nagy Jézusunknak. 
Szép jelen, szép csillag, 
Szép napunk támad, szép napunk támad.9 
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Ez volt ez a három vers. Utóbb aztán úgy van, hogy: 
Kérjük Szűz már iát, 
Kérje az ő Szent Fiát, 
Hogy bennünket megtartson, 
Az ellenség ne ártson. 
Szép jelen, szép csillag, 
Szép napunk támad, szép napunk támad. ' ° 

Ez volt ez a négy vers. Iskolás gyerekek járták. Háromkirá
lyok napján, de már megkezdték csütörtöki napon. Csütörtö
kön akkor megkezdték és jártak a hegybe is. Adományoztak 
aztán az emberek. Egy csapat járta végig a falut. Pénzt, diót, 
madulát kaptak ajándékba. A sapkájuk meg kétágas volt» A 
csillagot papírból csinálták és mindegyik fején volt a csillag." 

A Háromkirály-járás már nem a szoros értelemben 
vett karácsonyhoz tartozik. Kiskarácsony, Vízkereszt 
a 'járás' ideje, de mint korábban említettem, a szokás 
bemutatásánál nem az időrendi sorrendet tartottuk 
fontosnak. A szokás ilyen vagy szerkezetében hason 
ló előfordulása a Dunántúlon általános. Magam is 
gyűjtöttem a Szigetközben szinte teljesen azonos 
szövegű Háromkirály-járást. 

A pásztorköszöntés szokása minden faluban 
ismert, mindegyik helyen a szokás lefolyása, célja 
azonos. A szokást a következőképpen mutatom be: 

Karácsony este a pásztor, a tehenes durrogatott, a 
kanász kürtölt, s boldog karácsonyt kívánt, majd 
pálinkát, bort, diót, gabonát kaptak. Egyetlen adat 
mutat arra, hogy zaj csapáson kívül valamilyen szöve
gük is volt a pásztoroknak Szentbékkállán: 

„Erre az a szokás, hogy pásztorkodás idején el szoktak 
menni Szenteste a pásztorok házakhoz köszönteni: 

Karácsonyfa, karácsonyfa 
Jövel, jövel, jól megrakva 
Jövel imád, jövem. 
Künn az éjjel úr morogva, 
Benn a gyermek, szűk a szoba. 
Az éjjelnek boldogsága 
Te vagy kedves karácsonyfa. 
Ágaidon csengő-lengő 
Égő szilva, arany bogyó, 
Mézes-mázos báb, pogácsa, 
Piros, aranyos almácska. . . 

Hogy tovább hogy volt azt most nem tudom." 

Ez a pásztorköszöntő, mint a köszöntők alábbi 
sora, arra utal, hogy régebben a „szerencsekívánat . . . 
a szó mágikus erejében vetett hitben gyökerezik, 
eredetileg nem volt udvariassági szólam, mint manap
ság."1 1 De ez vonatkozik az István, а János, illetve az 
Újévi köszöntőkre is. Ma már e névnapok köszönté
sére nem is találtam külön köszöntőt, csupán egy 
általános formulát, amit újévi köszöntőnek monda
nak. Nem véletlen - úgy gondolom — ez sem, hiszen 
e névnapok közel vannak az újév időszakához, jókí
vánságaikban már ugyanazokat a gazdagság—szerencse 
kívánságokat tartalmazzák, mint az újéviek. 

Az István köszöntésnek, vagy a regölésnek egyet
len töredékes változatát találtam meg Mindszentkál-
lán: 

Szép fejős tehenet, 
PiCi csörgős tehenet 
Adjon a nagy Úristen 
E házigazdának! 

Hej rege rajta, 
Azt is megadhatja 
Ennek a házigazdának!" 
Azt hiszem, e rövid kis verstöredék is jelzi a bő 

ség-kívánást', valamint azt a hitet igazolja, hogy a 
„régiekben, primitív népi rétegekben . . . kisebb-na
gyobb mértékben él a szó mágikus erejébe vetett hit. 
A szóval kifejezett kívánság egyúttal a teljesedést is 
jelenti, előkészíti. A regösök az eredeti felfogás 
szerint tehát nem közönséges köszöntők, hanem 
varázslók is."12 

Az Újévi köszöntők beletartoznak a névnapi 
köszöntés, a regölés sorozatába, ezt a felsorakoztatott 
szövegek is igazolják Szentbékkállán: 

Engedje az Úristen, 
Hogy számos boldog újesztendőt megérhessen 
Erőben, egészségben, 
Lelki üdvösséggel. 
Nem búbánattal, 
Hanem sok-sok örvendeztető napokkal! 
Újév után Újévet! 
Újév hozzon jó termést! 
Bort, búzát, tököt, babot! 
Kövér disznót, ötöt, hatot! 
Ez újesztendőben. 
Hogy a legnagyobbik sunkát vághassák a nyakam

ba 
Jövőre! 
Úgy engedje az Úristen! 

Egy köveskáli változat meg a következő: 
Itt az újév, íme itt van, 
Beköszöntött reggele. 
Új remény száll millióknak keblébe. 
Milliókkal, hű kebellel 
Én is mondok szent imát: 
Adjon Isten minden jót ez éven át! 
Az Aprószentek! egészségvarázslás szintén olyan 

szokás, amely megtalálható mindhárom általunk 
vizsgált faluban. Bálint Sándor szerint ez a szokás sem 
más, mint köszöntés, és összefügg az újévi szerencse
kívánással: „az újesztendei szerencsekívánásnak 
archaikus formája. A zöld ág az élet ősi szimbóluma. 
Egyfelől a betegség szellemét akarják vele távol 
tartani, távozásra kényszeríteni, másrészt pedig nem 
más, mint analógiás varázslat. Célja a nőknél a termé
kenység, a gyerekeknél a növekedés elősegítése . . ."'3 

„Aprószentekkor szoktak korbácsolni erre. Vesszó'vel 
jártak. 

Kelé se s ne légy! 
Keléses ne légy! - mondták. A szomszédok egyik a 

másikát, meg a gyerekek szoktak korbácsolni erre. 
Az ilyen szerencsekívánás véleményem szerint 

jelentésében annyival több, hogy a zöld ággal, vessző
vel közvetlen kapcsolatot is létesítenek, Az átvitel 
már nem csupán képletes, hanem fizikai közeliéiről is 
beszélhetünk, ami a varázslás erejét növelheti. 

Az ember és ember közötti cselekvésekhez tartozik 
egyrészt a jövendölés (-jóslás) és a Szenteste tevé
kenységeinek sora. Mindkét esetben a cselekvés 
önmagára irányuló, tehát a cselekvők a maguk érde
kében tesznek valamit. 

Jövendölésre főként Mindszentkálláról tudok ada
tokat felsorakoztatni: 
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Egy vejlingba, amibe mosogatni szoktak, vizet köll tenni. 
Annyi félbevágott dióhéjat beletettünk. Abba tettünk egy kis 
gyertyát, meggyújtottuk őket. Aztán aki lány fiúra gondolt, 
azt fölirta egy papírra és beleragasztotta a vajling oldalába. 
Aztán meggyújtották a gyertyákat és mentek a dióhéjak, 
mentek körbe, egyik erre, másik arra. És ahol elég a gyertya, 
olyan nevű férje lesz, hogy melyik kié gyertya. Karácsony 
másnapján volt." 

„Amelyik utcában a kutyák ugattak, mikor jöttek éjféli 
miséről, azt mondták, hogy ott lesz menyasszony, vőlegény. 
Ha csendes volt az utca, mondták, hogy nem lesz meny
asszony, vőlegény a farsangban." 

A Szentestét együtt töltötte a család. 
A „vacsora utáni órák meghitt együttlétében 

teljesedik ki az Advent minden várakozása"14. 
Sötétedéstől, gyertyagyújtástól az éjféli miséig a 
játék, éneklés, a kártya foglalja le az emberek idejét. 
És ilyenkor járnak köszönteni lányok házakhoz, 
családokhoz. Semmittevéssel telik idejük, várják az 
éjféli misét, amelynek, mint az éjféli időszaknak 
általában, mágikus ereje van, a kísértetek járásának 
ideje, ,jelet látnak mindenben"15, másrészt a litur
gikus hagyomány is erre a különös időpontra teszi 
Jézus születését. Ennek a kettősségében telik el az 
este : várakozással, a munka utáni semmittevéssel. 

Az ember és tárgyi dolog közötti szokások sora 
lényegesen rövidebb, tárgyhoz kötött cselekvési 
formák. Életszükséglethez való fűződésük erősebb. 
Természetesen a cselekvések nem mindig racionális 
tartalmúak, illetve éppen különböznek a teljesen 
racionalizált hétköznapoktól az ünnep varázsa, 
jelentése miatt. 

A karácsonyfa állítás falvainkban is általános, mint 
az egész országban mindenütt. (Jelentéséről, elterje
déséről, a paraszti kultúrába való bekerüléséről nem 
kívánunk szólni.). A karácsonyfa állítás a magyar 
ember számára nem csak a szokástartalmat jelenti, de 
fontos a fakultusz miatt is. Elsősorban nem a fenyő
fában látják a karácsonyfaállítás fontosságát, hanem a 
zöld növény (borovicska) házba történő bevitelében. 
Bizonyítja ezt gyűjtésünk is. 

„Énnekem mindig lógott. Nem keresztes fenyő, hanem 
lucfenyő, borovicska. A keresztesfenyőnek már akkor lement 
a levele, mikor megvette az asszony. Aztán itt mindig söpörni 
költött. Aztán én meg hoztam a múlt esztendőben ilyen 
magasat e. Aztán üyen tűje volt e. Az Újévig megvolt, még
sem hullt le a levele. A keresztesfenyőt, meg már kidobták 
sokhelyen. Ennyit ér a borovicska. A gerendára lógattam föl 
mindig, de láttam, hogy asztalon is volt, meg sublóton. 
Énnálam mindig lógott a karácsonyfa." 

A 'fellógatott' karácsonyfa ismét bizonyítéka 
annak, hogy ebben a szokásban a zöldág a fontos, 
nem a polgári hagyományból bekerült karácsonyfa. 

A karácsonyi időszaknak nem csak rituális, cselek
vő szokásokban volt meg a rendje. A mindennapi és 
szükséges cselekedeteknek is pontosan meghatározott 
élő szokása volt, melytől eltérni nem nagyon lehetett, 
nem is nagyon szoktak. 

A 'böjt, a várás jelképe, valaminek még exponál
tabban való átélését eredményezi az idő felosztásával, 
az ünnep előtti időszaknak megkülönböztetésével. A 

böjt másik jelentése véleményem szerint a karácsonyi 
ételek hangsúlyozása, kötött rendjüknek még szigo
rúbban való betartása. 

Természetesen az étkezésre vonatkozó adatokat 
mindhárom faluban bőségesen tudtam gyűjteni. A 
böjti időszakhoz tartozik dec. 24-én a déli ebéd, 
mikor tejmártást, aszalékot, sóba-borsba bablevest 
ettek. Karácsony este aztán a 'paraszti finomságok' 
kerültek az asztalra. Disznóölésből maradt húsleves, 
töltött káposzta, édes káposzta, kocsonya, kalácsféle. 
Az étkezés rendjéhez tartozik az asztal megtérítése is. 
„Máskor nem szoktunk fehér abroszt teríteni, csak 
karácsonykor." 

Köveskálon ezt már másképpen mondják el: 
„Csak ünnepélyesen, szépen megterítettek. Nem raktak rá 

semmi különösen szokatlant. Itt nem voltak babonás szoká
sok, mert ez vegyes község, régebben meg több volt a refor
mátus." 

A katolikus Mindszentkállán az asztal már olyan 
gazdagon terített, hogy szinte elemzést kíván az 
asztalra tett 'mágikus' termés és termékenységvarázsló 
dolgok sorozata. 

„Karácsony este, Szenteste tettek az asztal alá búzát. Azt 
mondták, hogy a csirkék, amik kelnek, abból adjanak nekik 
elsőbe a búzából. Tettek kis szénát, meg káposztalevelet az 
állatoknak. Meg a csontbetegeknek kicsírázta to tt búzát. Ahol 
meg volt marha, ott szénát tettek. A szénát, azt mondták a 
régi öregasszonyok, hogy a Jézuska szamarának teszik, ezt 
szokták mondani a gyerekeknek. Marhákkal etették meg, de 
hogy mi volt benne a jó, nem tudom, de ilyen szokás volt 
itt." 

„Fehér abrosz volt az asztalon, meg az angyalok bora volt 
ott. Elmentünk éjféli misére, akkor a házigazda egy üveg bort 
tett a karácsonyfa alá és mikor éjféli miséről hazajött a 
család, akkor megitták az angyalok borát. A fehér abroszt 
meg csak karácsonykor használták." 

„Fehér abrosszal terítették meg az asztalt. Ott volt a 
karácsonyfa, meg az alma. Szénát raktak alája, hogy a marhák 
jó evők legyenek. Ez olyan régi babona volt. Karácsony éjjel, 
mikor a miséről meggyüttünk, akkor vittük ki a marhák 
elejbe, hogy jó evők legyenek." 

De nem csupán a megtérítéshez fűződtek meghatá
rozott mozdulatok, szokások, tárgyak. Az asztalbon
tás is jelentéssel bír. 

„A karácsonyi abroszról, mikor leráztuk a morzsát, arra 
kellett rázni, amerre akartuk, hogy a csirkéink vigye." 

„A karácsonyi abroszt nem az utca felé ráztuk, hanem az 
udvar fele. Mindig a kert fele hajtottuk, úgyhogy a baromfiak 
hátrának legyenek, ne az utcára. Úgy szoktuk: háromszor 
meglebbentettük a kert fele, aztán úgy tettük fel a karácsonyi 
abroszt, úgy rá a karácsonyfát." 

Cs. Pócs Éva rendszerezte munkájában a karácsony 
ételeinek, terítési rendjének európai, magyar hagyo
mányait. Gyűjtésünk alapján elfogadjuk, hogy a 
karácsony rendjében a növényi eredetű ételek voltak 
jellemzőek, és ez a vegetációval mindenféleképpen 
kapcsolatban van. A vegetációval való kapcsolatot 
jelenti az abrosz is, mert például átveszi a zöld ág 
(karácsonyfa) mágikus tartalmát, funkcióját. 

Az egész esztendő kalendáris szokásait vizsgálva 
megállapíthattam, hogy a karácsonyi ünnepkör a 
leggazdagabb ezen a területen, és az időjósló tevé
kenységeken kívül a karácsonyi szokásokat gyakorol-
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ták a káli falvakban legtovább. A szokások időbeli 
megszűnéséről egyelőre csak általánosan fogalmazha
tom meg: a Káli-medencében az utóbbi 10—15 évben 
maradtak el a dramatikus és nem dramatikus karácso
nyi szokások, időjósló és termékenységvarázsló 
cselekedetek. 
Adatközlőim voltak, akiknek ezúton mondok köszönetet tá
mogatásukért és segítségükért: 

KÖVESKÁL 
Ács József 1897. 
Bó'csy Károlyné 1933. 
Gyó'rffy Károly 1902. 
Győrffy Károlyné 1908. 
Leopold Ferenc 1908. 
Leopold Ferencné 1917. 
Sebestyén Gyuláné 1910. 
Sebestyén Zsigmondné 1899. 
Szabó Ferencné 1899. 

MINDSZENTKÁLLA 
Demeteri Károly 1896. 
Fischer József 1904. 
Illés Ferenc 1919. 
Illés Ferencné 1916. 
Kiss Gyuláné 1928. 
Koncz József né 1895. 
Mészáros Vilmos 1905. 
Pék Ferencné 1911. 
Perger Ferenc 1898. 
Szalay József 1901. 
Taschner József 1923. 
Taschner József né 1927. 
Tölli Joachimné 1902. 

SZENTBÉKKÁLLA 
Horváth Imre 1941. 
Kovács Lajosné 1919. 
Marton Kornélia 1892. 
OláhDezsőné 1898. 
Rédei Sándorné 1917. 
Rompos Györgyné 1915. 
Vajai Istvánné 1894. 
Varga Jánosné 1922. 

JEGYZETEK 

1. BÁLINT S.: Karácsony, Húsvét,Pünkösd. (1973) 21. 
2. Énekes szöveg, de az adatközlő éneklése alapján a dallamot nem tudtuk le

kottázni. 
3. Énekes szöveg, de az adatközlő éneklése alapján a dallamot nem tudtuk le

kottázni. 
4. Énekes szöveg, de az adatközlő éneklése alapján a dallamot nem tudtuk le

kottázni. 
5. Énekes szöveg, de az adatközlő éneklése alapján a dallamot nem tudtuk le

kottázni. 
6. Pásztorjáték: A játékcselekmény gerince a pásztorok álma, ébredése, az öreg

pás/torral való évődés, valamint ajándékaiknak átadása a jászolnál. Magyar 
Népzene Tára. (1952)398. 
Pásztorjárás: A csoport legtisztább típusa. Szereplői rendszerint csak pásztorok. 
Szerkezete: beköszöntő, az öreg pásztor mókázása, a pásztorok álmának elme
sélése, adománygyűjtés. Magyar Népzene Tára (1952) 399. 

7. Énekes szöveg, de az adatközlő éneklése alapján a dallamot nem tudtuk le
kottázni. 

8. Énekes szöveg, de az adatközlő éneklése alapján a dallamot nem tudtuk le
kottázni. 

9. Énekes szöveg, de az adatközlő éneklése alapján a dallamot nem tudtuk le
kottázni. 

10. Énekes szöveg, de az adatközlő éneklése alapján a dallamot nem tudtuk le
kottázni. 

11. BÁLINT S.: i. m. 132. 
12. Uo. 123.Hasonlógondolatokat találunkDlÓSZEGIVILMOSésPAIS DEZSŐ 

különböző tanulmányaiban. 
13. BÁLINT S.: i. m. 128. 
14. Uo. 91. 
15. Uo. 94 

WEIHNACHTSGEBRÄUCHE IM KALER BECKEN 

Im Aufsatz werden die Weihnachtgebräuche von drei 
Dörfern (Köveskál, Szentbékkálla, Mind szén tkálla) des sog. 
Kaier Beckens auf dem westlichen Rand des Komitats Veszp
rém behandelt. 

Das Kaier Becken ist zwar geographisch geschlossen, aber 
in ethnischer Hinsicht stellt es keine Isoliertheit von den 
Nachbargebieten des Balatonhochlandes dar. 

Die Verfasserin wählte als Gruppierungsmöglichkeit der 
Gebräuche die Untersuchung der Beziehung der einzelnen 
Personen und die Absonderung auf grund ihres Tätigungsver-
hältnisses. Es wird untersucht, wie die Durchführer der Tä
tigung an den einzelnen Taten teilnehmen, und welche 
Personen und Gegenstände die Teilnehmer einer Tätigung 
sind. Nach diesem Gesichtspunkt gruppiert die Autorin die 
Gebräuche: Handlungen zwischen Menschen und Menschen, 
bzw. Handlungen zwischen Menschen und Gegenstand. 

Sie entdeckt in den Handlungen zwischen Menschen und 
Menschen ein aktiv-passives Verhältnis von Seite des Aus
führers und Empfängers, indem der Empfänger bloss Zuhö-
ser, Zuschauer, Subjekt der Handlung ist, die Handlung 
richtet sich auf ihn, er macht aber nichts im Interesse deren 
Wirkung. Zum Kreis der Handlungen zwischen Menschen und 
Menschen gehört die Handlungsart, die nur aktives Verhältnis 
enthält und sich auf selbst richtet, wie z.B. die Wahrsagung 
und eine ganze Reihe der Handlungen des heiligen Abends. 

Die Autorin behandelt im Falle der Handlungen zwischen 
Menschen und Gegendstand natürlich nur die aktiven Ver
hältnisse. Die an dem Gebrauch teilnehmende Person ist der 
Ausführer, und der Gegenstand (Tisch, Tischdecke, Weih
nachtsbaum), auf den sich die Handlung richtet, wird auch 
aktiv funktionierender Faktor betrachtet, denn die Handlung 
hätte ohne den Glauben an der Handlung keinen Sinn. 

Diese theoretischen Feststellungen konnten auf grund der 
Angaben und Gebräuche der Sammelarbeit folgenderweise 
systematisiert werden: 

Hand lu ngsver h alt nisse 

Handlung zwischen 
Menschen und Menschen 

Handlung 
zwischen 
Menschen und 
Gegenstand 

-passives aktives Verhältnis 
Verhältnis 

aktives Verhältnis 

Suche nach Herberge Wahrsagung 
Bethlehemspiel Tätigung am hei-
Krippenspiel ligen Abend 
Dreikönigsgang 
Gruss der Hirten 
Stephan-Gruss 
Joharmes-Gruss 
Fabeln 
Neujahr 
Unschuldige Kinder 

Gespräch der Tiere 
Aufstellung des 
Weihnachts
baumes 
Speisen 
Fasten 
Tischdecke 
Abfall 

Diese Tabelle folgt der theoretischen Gruppierung des 
Aufsatzes, es bedeutet aber nicht, dass die Gebräuche in der 
Praxis nach dieser Gruppierung nebeneindergeordnet sind. 

Nach der theoretischen Auseinandersetzung kommt die 
Beschreibung der Gebräuche, wie sie von den einzelnen 
Personen, die die Daten mitteilten, erzählt wurden. 

Anschrift der Verfasserin: Z. Szabó Ágnes 
Bakonyi Múzeum 

H-8200 Veszprém 
Lenin liget 5, 
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