
N A P K E L E T 

A KARÁCSONYFA TÖRTÉNETE. 

LÁTSZÓLAG elcsépelt témát teszek itt szóvá. A közönség unos-untig olvas-
hatott róla apróságokat az újságok karácsonyi számaiban. Mégis azt 
hiszem, a sok mozaik-törmelék, ami az olvasó emlékében a szokás-

ról megragadt, aligha alakult ki benne teljes kerek képpé s talán e képhez a 
szokáskutató folklore járulhat még néhány eddig ismeretlen vonással. 

Az az egy bizonyára már átszüremlett a köztudatba, hogy karácsony-
fánk, — ez az égő gyertyás, felcicomázott házi dísz, amely az ünnepestbe annyi 
hangulatot és elmélyedést visz bele s amely a gyermekeknek örökké felejthe-
tetlen élmény, a felnőttnek pedig az emlékezetbe merülés zavartalan pillanatait 
hozza meg, amikor láttára a régmultak emlékei, a már elköltözöttek alakja, 
hangja látomásszerűen felrajzik körötte, — hogy ennek a lángocskáktól ragyogó 
fának családi körben felállítása voltakép nem régi szokás, aminthogy nincs is 
mindenütt elterjedve. Az angol népnél pl. ma sem tudta kiszorítani az ott köz-
kedvelt ősi fagyöngy-kultuszt. A franciákról Sarcey írja, hogy amikor 1870 
telén a németek Páris ostromakor főhadiszállásukat Versaillesban tartották, 
ott voltak láthatók az első karácsonyfák. I. Vilmos császár lakosztályában két 
hatalmas fenyőfa gyertyalángjai égtek, Frigyes Vilmos trónörökös termében 
egy, Moltke szobájában is egy világított. «A francia lakájok bámulva mesélget-
ték másnap a különös látványt és valami barbár babonának tartották az egé-
szet.» A köznép t. i. itt is a fagyöngyöt (Krisztus-pálmát) tart ja szimbolikus 
szerencsehozó növénynek, de míg az angolok karácsonykor díszítik vele csillár-
jaikat és asztalaikat, a franciák újévkor szerepeltetik ; vidéki városaik utcáin 
állandó zsivajt okoz a folytonos kiáltásuk : Au gui l'an neuf ! miközben a piros-
bogyós ágakkal meg-megsuhintják a szembetalálkozót. Itáliában sem tudnak 
róla ; itt olaj- és babérlombokkal díszítik a lakást, míg a templomokban a 
betlehemezéssel kapcsolatos bambino-kultusz, a gyermek Jézus bábujának 
körülhordozása a karácsony fő látványossága. A skandináv-népek, valamint 
a délszlávok is nagy fatönköket cipelnek haza (Yule block, badnyák) s az ünnep-
estén szertartásosan meggyujtják ; a tönknek lassú parázslással égni kell Víz-
keresztig ; minden lámpát, fáklyát, gyertyát ennek tüzénél gyujtanak meg. 
Az észak-szlávnépek szintúgy nem ismerik a karácsonyfát. Ma, a távolságok 
megszüntével, megesik ugyan, hogy a nemzetközi viszonylatú előkelők család-
jaiban minde népeknél felbukkan itt-amott a szokás, de a köznép, a nagy álta-
lánosság körében nyomát sem találjuk. 

Hazánkban több adat is szól arról, hogy az újdonságot kik és mikor hoz-
ták be hozzánk. Báró Podmaniczky Frigyes életírásában (Naplótöredékek I. k. 
Bpest, 1887. 80—84. 11.) ezeket írja : «Elmondom röviden, minő lefolyású volt 
családunkban az én gyermekéveim karácsonya. Német divat szerint ünnepeltük 
s e divatot, úgy látszik, édesanyám honosította meg hazánkban. (Anyja t i. 
gróf Noszticz-Jákendorf Elza volt, egy szász királyi miniszter leánya, Drezdá-
ból) . . .» Említettem, hogy magát a karácsonyfát édesanyám honosította meg 
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nálunk. S ezt joggal mondhatom. Midőn szüleim Pestre jöttek (1826 körül) első 
ízben telelni, még sehol karácsonyfa nem volt kapható s szüleim maguk papiros-
ból állították össze. Az első karácsony, amelyre emlékszem, az 1828-i volt. 
Rokonságunk tagjai, sőt idegenek is számosan eljöttek megtekinteni, mi módon 
ünnepeljük azt mi. E mód akkor szenzációt csinált s minden szemlélője sietett 
megismertetni barátaival, ismerőseivel, de általánosan csak a 40-es években 
tudott elterjedni.» — Ezzel szemben az Élet és Literatura folyóirat 1842-ből 
való cikke szerint Brunswick Teréz volt az, aki Pestre hozta Bécsből 1824-ben. 
Vay Sándor viszont azt állítja (Jövendő, 1905 dec.-i sz.) «A Christbaum divatját 
József nádor harmadik felesége, Mária Dorottya, hozta be nálunk.» A hiradások 
látszólag egymást cáfolják, de nem szabad felednünk, hogy szokásformával van 
dolgunk. Lehet hiteles esetleg mind a három értesülés ; egymásról nem tudva, 
hozhatták többen. Annyi kétségtelennek látszik, hogy a karácsonyfa nálunk 
körülbelül százéves fennállású s az idén némi joggal centennáriumot ülhetünk 
vele. Divatja, mint minden szokatlan valamié, csak lassan terjed a felső körök-
ből lefelé. Eötvös József 1836-ban egy hasonlatában él vele (Össz. Műv. XII. 
221.), de lehet, hogy külföldi emlék nyomán említi. Az irodalom egyébként még 
sokáig nem tud róla. Petőfinél nincs nyoma, pedig téli, karácsonyi emlékezései 
vannak. Tudtommal mint helyi hagyományt először Jókai írja le 1866-ban 
«A koldúsgyermek» c. közismert karácsonyi rajzában. («Apját leütötte a hajó-
kötél . . .»), «Annyi ablak ki volt világítva az utcákon, fényes hintók robogtak 
alá s fel ; ragyogó boltablakokban fenyőfák voltak kitéve, égő viaszgyertyákkal, 
cukorangyalkákkal, picike bölcsőkkel, azokban aludt a kis Jézus . . .» 

Ha tovább csapázunk nyugat felé, itt is az a tapasztalatunk, hogy a 
karácsonyfa lassú tovaharapódzással terjed nyugatról kelet felé. Bécs is későn 
ismeri meg. Egy később híressé vált burgszínházi színész, Anschütz Henrik, 
aki 1821-ben Haliéból telepszik át Bécsbe, magának vindikálja az első honosító 
jogát. Emlékezéseiben (Erinnerungen, Wien, 1866. 264—611.) így ír róla : «Mikor 
1821-ben a karácsonyi napok előtt bevásárlásaimat végeztem, csodálkozva 
vettem észre, hogy annak legszebb ékességéről szinte teljes tájékozatlanságot 
kellett tapasztalnom. Legnagyobb fáradságomba került egy örökzöld fácskát 
szereznem. Mikor az embereknek magyarázni kezdtem : miről van szó, csodál-
kozó kérdéseket kaptam válaszul : «Karácsonyfa? Mi az? Talán Mikulást gon-
dolja? Persze katholikus országban voltam, ahol e szokásról sehogy sem akartak 
tudomást szerezni . . . Én már akkor ott ismert személyiség voltam, vásárlá-
saim feltüntek ; baráti köröm sietve követte példámat. Következő esztendők-
ben már egész erdőcskéket cipeltek be Bécsbe.» Anschütz unokája, Koberwein 
Emilia családi hagyományok nyomán kibővíti a híradást : «Mikor nagyapám 
Bécsbe telepedett (1821), itt még híre-hamva sem volt a kedves szokásnak. 
Nagyapának ki kellett kocsizni a szomszéd falukba, míg végre Mödling mellett 
Brühlben tudott egy parasztgazdától fácskát szerezni. Még később is, amely időkre 
már magam emlékszem, a régi mód szerint ültük meg nála a karácsony estét. 
Egy ily alkalommal említette, hogy a nevezetes első bemutató estén jelen volt 
Schubert Ferenc, a dalköltő is, aki annyira föllelkesedett a szép látványon, 
hogy ott nyomban megzenésített egy akkor keletkezett éneket a karácsony-
fáról.» — Bécsben azután megismétlődik ugyanaz az eset, amit nálunk láttunk. 
A meghonosítás dicsősége ott is több névhez fűződik. Rudolf von Alt, a neves 
aquarellista szerint az ő édesatyja hozta magával Majna melletti Frankfurtból 
1817-ben. Az a hagyomány is járja, hogy Albrecht főherceg édesanyja, Hen-
riette főhercegnő volt az első, aki Nassauból, Közép-Németországból telepítette 
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át a szokást Bécsbe, ugyancsak 1817-ben. Bármiként volt is, a híres bécsi 
Christkindlmarkt nem keletkezhetett előbb a 20-as évek elejénél. Egy dologban 
mindez adatok egybehangzanak, ami hitelességüket támogatja, t. i. valamennyi 
a középnémetség területéről származtatja a feldíszített fácskát. Kell benne 
valami igaznak lenni. Mert Schweizba pl. még később jut el az ismerete, mint 
Bécsbe. Brunner Károly entomológus feljegyzéseiben állítja, hogy ott 1830 
körül látta először, de nem karácsony estén, hanem Szilveszterkor gyujtották 
meg. A schweiziak különösképen ma is Szilveszter estén állítják a lakoma-
asztal közepére ünnepi fácskájukat. Az említett tudós a 40-es évek elején Ber-
linben járt egyetemre s meg volt egyik-másik professzorához olykor híva ; ezek 
még akkor mitsem tudtak róla s ő mesélte nekik, hogyan ünneplik a délnémetek 
karácsonyukat. Rogge a német nép hagyományos szokásairól szóló nagy gyüj-
teményében külön kiemeli, hogy a mult század első negyede előtt az északi 
tartományokban (Poroszország, Pomeránia, Mecklenburg, Holstein stb.) hírét 
sem hallották. Amint látható, nyomozásunk területe egyre szűkebbre szorul ; 
már csak a közép- és délnémet részek lesznek átkutatandók, ahol nemcsak 
fészkét, de bizonyára eredetét is meg kell találnunk. A németség egyik legpom-
pásabb életrajzi emlékműve, Kügelgen Vilmos festőművészé, említi, hogy 
Drezdában 1807-ben jelentek meg az első karácsonyfák az ünnepelőző piaci 
vásáron. Weimarban Schiller Frigyes levelezése szerint 1787 óta tudnak róla. 
Goethe 1774-ben írta «Az ifjú Werther keservei» című regényét, melyben pontos 
leírást ad róla, bár ahol a regény színhelye van : Wetzlarban még akkor nem 
ismerték. Werther titkolt szerelme tárgyánál, Lotte asszonynál van látogató-
ban, már a halál gondolatával lelkében s közömbös dolgokról beszélgetnek. 
Lotte készíti a karácsony estére szánt ajándékokat a család számára :» . . . s ő 
(Werther) arról beszélt, micsoda örömük lesz benne a gyerekeknek ; majd amaz 
időkre emlékezett, mikor még ők is várták az ajtó megnyíltát és gyermeki 
szemük felragyogott a feldíszített fa, az égő gyertyák, az almák és lógó cukor-
sütemények paradicsomi látványára». Viszont az is bizonyos, hogy 1765 előtt 
Goethe maga sem ismerte még. Egyik levelében részletes utasítást ad a kará-
csonyi ajándékok beszerzésére, a fát és díszeit azonban szóval sem említi. 

Az eddig aránylag bő források, melyek a visszafelé nyomozást mind-
ekkoráig eléggé megkönnyítették, a XVIII. század közepétől mintha egy 
csapásra kiapadnának. Homályos célzások, bizonytalan kijelentések akadnak 
ugyan még itt-amott, különösen evangélikus teológusok irataiban ; egyikük 
dícséri, másikuk korholja a karácsonnyal összefüggő szokásokat. De az időközök 
mind nagyobbak lesznek, a leírások puszta ráutalások biztos ismertetőjel nél-
kül ; mintha az előfordulása is egyre szórványosabb lenne. Ami még kiemelhető 
a hiradások közül, megemlítjük itt néhány szóval. A straszburgi Münster híres 
prédikátora, Dannhauser például 1657-ben arról beszél, hogy «egyesek» nem 
átallják holmi pogány ritusra emlékeztető fákat behozni a házba s azt fel-
cicomázni. Néhány évvel korábbi a Straszburg közelében levő Schlettstadt 
krónikája (Becksche Chronik) ; ez arról értesít, hogy : «az úri szobában (?) 
karácsony estén májusfát állítottak fel s azt papírrózsákkal, aranyfüsttel 
almákkal és ostyákkal díszítették ; innen, ez ünnepi összejövetelről indultak 
azután a «szoba tagjai», kik között papok is voltak, az éjféli misére». Itt a 
«Stube» alatt nyilván társas összejövő helyet, kaszinó-félét kell értenünk. Saját-
szerűen ugyancsak Straszburgról szól az eddig ismert legrégibb emlékezés is. 
1605-ben egy névtelen följegyző, aki máshonnan vetődött az elzasziak fővárosába 
s a sok különösség feltünvén neki, mások okulására leírja ott tett tapasztalatait 
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(Memorabilia quaedam Argentorati observata), egyebek közt ezeket mondja : 
«Karácsonykor a város lakásaiban fenyőfákat állítanak fel, rá almát, ostyát, 
cukrot akasztanak. Négyszögletes rámát csinálnak neki, amibe beleállítják). — 
Ez utóbbi értesülésekből az az egy nyilván megállapítható, hogy szokásunk 
bölcsőjét, kiinduló pontját valahol Elzaszban, alighanem fővárosában : Strasz-
burgban, vagy akörül kell feltennünk. Sajnos azonban, hogy minden továbbira 
nézve cserbenhagynak a följegyzések. Hogyan jöttek rá? Kik találták ki? 
Egyelőre úgylátszik, mintha örökre homályban maradna. 

Gondolkodóba ejt mindenekelőtt az a körülmény, hogy a díszben csillogó 
fának nincs kapcsolata Krisztus születése történetével. Amit a hivatalos evan-
géliumok és a bővebb beszédű apokrif iratok a Megváltó születéséről elmon-
danak (József Betlehembe menetele, a szálláskeresés, kényszerű meghúzódás 
az istállóban, az angyali hiradás a pásztoroknak, a napkeleti csillag után jövő 
bölcsek imádása stb.), mindebben egyetlen célzás sincs valamelyes fára. Az 
egyház tehát ilyen minőségben szokásunkat nem iktathatta be ünnepi kiegé-
szítőnek ; aminthogy valóban az egész középkoron át nem is történik említés 
róla a karácsonnyal kapcsolatban. Vagyis ez oldalról nincs mit keresnünk ! — 
Még pogánykori hagyomány lenne talán? Ám akkor az egyház vagy kiirtja már 
korábban s így nem maradhatott volna fenn, vagy átformálja ideológiája 
szerint, de utóbbi esetben az egész középkor ismerné s nem bukkanna fel várat-
lanul a XVII. század elején. Egy német etnografus, aki a karácsonyfa legrégibb 
nyomait összeállította (Whn. jellel, alkalmasint a jónevű Paul Werhan a Franf. 
Zeitung 1910 dec. 25-i számában), igen termékeny gondolatot vetett fel a rejtély 
megoldására. Szerinte díszfa felállítása a családok asztalán nem lehetett 1605 
körül sem merőben új kezdeményezés. Egyáltalán, aki szokástörténettel foglal-
kozik, annak tanulmányai során arra a meggyőződésre kellett jutnia, hogy 
minden újnak tetsző eljárásmód, szokás, divat, amely később gyökeret ereszt 
és utánzókra talál, voltakép sosem merőben új találmány ; valami meglévő 
magból kell kisarjadnia ; igazában csak a köntös más, a lényeg rendszerint régi, 
bár más, esetleg nagyon eltérő alakban, néha alig fölfedezhetően. Ő úgy véli, 
hogy : «talán szoros kapcsolatban állott a csillogó örökzöldfa a középkorban 
annyira kedvelt Betlehemes és Paradicsomi játékokkal és pedig olyképen, hogy 
az égő gyertyák a Paradicsom ragyogó fényét törekedtek emlékbe idézni». 
Szerzőnk szemmel láthatóan jó nyomon indul, de aztán, bár közel jár, mégis 
elmegy a probléma megfejtése mellett. Úgy sejti, a kivilágított fa a Paradicsom 
jelképe. Csakhogy ép a legrégibb közlések mitsem szólnak a fa kivilágított voltá-
ról, csupán gyümölcs- és papírdíszt emlegetnek rajta. Az úgynevezett «Para-
dicsomi»- vagy «Ádám és Éva»-játékokban sehol sem volt a fa kivilágítva, 
számos karácsonyesti ma is élő kántáló szokás tanuskodik a gyertyák hiánya 
mellett. A rejtély nyitja, úgy hiszem, ebben a hagyománykörben ugyan, de 
némileg más irányban keresendő. 

A keresztény dráma, mint ismeretes, a középkorban az egyház szertartá-
saiból indult ki. Á két legnagyobb ünnep : a húsvét és a karácsony a rendesnél 
sokkal gazdagabb kiképzésű miseszolgáltatással járt kezdettől fogva. Ezek 
egyes epizódjaiba idővel párbeszédes (antifonás) énekek iktatódtak ; a párbeszé-
dek később áttétettek a latint nem értő hívők miatt azok profán nyelvére. 
Ebből páros jelenetek alakultak ki még benn a templomokban. Ez az így létre-
jött egyházi dráma vagy «misztérium», mint legnépszerűbb elem, évszázadok 
folyamán egyre bővülő tendenciát vett, külön jelenetekre tagolódott és függet-
lenítette magát a szertartások kereteitől. Húsvétkor a «nagy hét», a «passio» 
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minden mozzanata külön jelenetekben került bemutatásra, karácsonykor 
eleinte az oltár mellé kitett jászolbölcső körül történő jelenetek (pásztorok 
imádása a hirdető angyallal, napkeleti bölcsek hódolata a csillaggal) nyertek 
dramatikus alakot, majd bekapcsolódtak a szent történet egyéb mozzanatai 
(Heródes és udvara, az írástudók, a gyermekgyilkolás), végre a «nagy misz-
tériumok» korában sorra felléptek a Krisztus eljövetelét megjósoló ószövetségi 
próféták ; a jelenetsor legelejére pedig az első emberpár bűnbeesése került, 
amelyből az emberiséget az ótestamentomi jövendölés szerint Isten fiának földi 
megjelenése fogja megszabadítani. A nagy misztériumok a XV. század termékei, 
előadásuk napokat vett igénybe húsvétkor kint a templom előtti téren, kará-
csonykor bent a hajókban és a mellékoltárok előtt. A húsvéti a kedvezőbb idő-
járás miatt egyre nőhetett, a karácsonyi csak nagy bazilikákban, dómokban 
volt bemutatható. Kisebb helyeken térszűke miatt a hosszú jelenetsornak csak 
főbb mozzanatait lehetett előadni, a nehézkes részletek kiselejteződtek, végül 
a jászolbölcső előtt lejátszódókon kívül csupán Ádám és Éva bűnbeesése, vagy 
a «Paradicsomi játék» rögzött meg még a legkisebb helyeken is. 

A középkorban kevés és távoli helyeken állott egy-egy templom, vagy 
kolostori kápolna a hívők rendelkezésére. A nép nagy tömegei nem juthattak 
hozzá, hogy lelküket a templom vallásos hangulata megihlesse. Kivált télvíz 
idején, karácsonykor, maradtak volna lelki gondozás nélkül, ha az egyház nem 
gondoskodik vallásos épülésükről. Ez vitte rá az egyházat arra, hogy központ-
jaiból kiküldje sekrestyéseit, egyéb alkalmazottjait, iskolás gyerekeit a fal-
vakba ; velük adott kis templomot, vagy a betlehemi jászolbölcső miniatür-
példányát s ezek ott kint házról-házra járva, a hívők asztalára helyezett Bet-
lehemük mellett eljátszották nekik azokat a szentírásbeli jeleneteket, amiket 
a városi lakosság a templomokban láthatott. Később könnyítésül a falubeliek 
közül választották ki az alkalmasokat, betanították nekik mondókájukat, 
énekeiket, tennivalóikat. E falubeli játékosok utódai a mi betlehemes gyere-
keink, előadásuk pedig szánalmas roncsa az egykori nagyobb és változatosabb 
játékoknak. Nálunk magyar földön e kiszármazásnak igen korán kellett végbe-
mennie, mert karácsonyi kántálóink ma is azt a jelenetsort adják elő, amely 
fokon az egyházi dráma karácsonyi része a XIII. és XIV. századokban állott. 
Míg a németeknél a «nagy misztérium» fejlett alakját vette át a vidéki nép, 
lecsökkentve egyszerű helyi viszonyai szerint a legkönnyebben előadható jele-
netekre. Igy náluk a Christigeburtspiel előtt eljátszották az Ádám és Éva 
bűnbeeséséről szóló darabot is. Ez a paradicsomi jelenet a tartalmi összefüggé-
sen kívül azért is mutatkozott alkalmasnak a jászoljelenetet megelőző bemuta-
tásra, mert Ádám és Éva napja a naptár szerint dec. 24-ére, az ünnepest nap-
jára esik. Kellék se kellett hozzá sok. Az Úr öreg királynak volt öltözve, Ádámon 
hosszú sárga köntös (mert agyagból teremtette Isten), Éván bokáig érő fehér 
ing (ártatlansága jele ; szerepét eleinte fiú játszotta) és ami bennünket köze-
lebbről érdekel : a tudás fája ! Ezt közepes nagyságú fenyűfa alakjában maguk-
kal hozták s mindenütt feltették az asztalra, vagy ha nagyobb volt, oldalt 
állították s a mögé bujt Éva, mielőtt meg lett volna teremtve. Dísz alig volt 
rajta, legfeljebb egy rákötött alma s az ágakon körülfonódva, egy posztószélből 
vagy egyéb szövetből csavart, hurkaszerű kötél kígyófejjel (amit később, hogy 
a gyerekek ne féljenek tőle, aranyos papírból raggatott lánc helyettesített). 
Kivilágítva a fa nem volt ; az későbbi, más hagyományból hozzácsatolt járulék-
nak látszik. Ilyennek mutatkozik az a XVII. századi népi misztérium, amelynek 
nemcsak szövegei maradtak fenn, hanem hű mását máig megőrizték egyes 
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félreeső alpesi falvak lakói, sőt érdekes módon azok a német bevándorlók is, 
akik hazájukból nem sokkal azután elszármazva, nálunk telepedtek meg. Tolna-
és Baranya megyék svábjainál még megleljük a mai karácsonyfa ősét a maga 
primitív egyszerűségében. Előadásaik töredékesek, néhány főbb mozzanatra 
szorulók csupán, de a kellék : a tudás fája azonos a régivel. Ezt legjobban iga-
zolja az az ugyancsak hazainak tekintendő előadásmód, amely a Pozsony 
melletti Főrév (Oberufer) község népénél nevezetes unikumként fennmaradt. 
A főréviek valami régi fogadalmukat teljesítik azzal, hogy öt évenként előadják 
magukkal hozott kéziratuk szerint azt a 300 év előtti teljes trilógiás miszté-
riumot (Ádám és Éva-játék, Jézus születése, Három királyok), amelyet még 
otthon játszottak. Náluk is ugyanaz a cicomátlan fenyűfa szerepel, amelyen 
csak egyetlen alma lóg. 

Ezek után még az van hátra, hogy tisztázzuk, miként került a karácsonyi 
házaló betlehemesek paradicsom-jelenetéből ez az igénytelen kellék a családok 
asztalára, hogyan vált el a misztériumtól és önállósult házi szokássá? Anélkül, 
hogy messze menő történeti bizonyítékokkal igazolnók az átalakulás lefolyását, 
megelégedhetünk a történteknek önmagukban is bizonyító elmondásával. 
A fent közölt Auschütz-féle emlékezésnek van egy nevezetes mondata, mikor 
Bécsről azt mondja : «Persze katholikus országban voltam, ahol nem akartak 
a szokásról tudomást venni». Valóban minden tanuskodó adat a karácsonyfáról, 
mint házi díszről, eleinte protestáns, azaz németekről lévén szó, evangelikus for-
rásból ered. Annak idején Luther maga nem volt az ünneplés betlehemes for-
májának ellensége ; de már utódai, felháborodva a népjátékok naivan profán, 
sőt olykor durva tréfáin, áhitatrontónak és lebecsmérlőnek találták a suhancok 
házaló szokását. Ellene szószéken és a közigazgatásban irtó háborút indítottak ; 
sikerült is a betlehemjárást s vele az Ádám-Éva játékot evangelikus helyeken 
elfojtaniok. Ám a köznép hozzá volt a látványossághoz, az esti különös látoga-
tókhoz szokva, az estet e nélkül nem találták elég mozgalmasnak, ünnepélyes-
nek. Mi volt egyszerűbb annál, mint az elmaradt paradicsomjáték fáját külön, 
önmaguknak ráállítaniok asztalukra s előtte végigénekelniök szokásos egyházi 
énekeiket. 

Ami végül a fa feldíszítését és kivilágítását illeti, abban az ünnepi han-
gulattal együttjáró ösztönös pompaszereteten kívül alighanem valami lappangó 
babonás hagyomány is vezette az egyes családokat. Karácsony estéjéről tudva-
lévő, mennyi babonás szokás van vele a köznép hiedelmében egybekapcsolva. 
Még középkori hagyomány, hogy a szent estén csodák történnek ; az állatok 
éjfélkor megszólalnak, kint az erdőben valahol egyszer csak kivilágosodik az 
egyik fa és csodás fényözön áramlik róla. Ez a közkeletű legendás monda csinál-
hatott a szerény fenyűfácskából gyertyák lángjában misztikus fénnyel sugárzó, 
szinte földöntúli jelenséget. Solymossy Sándor. 
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