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A december 6-i Mikulás, a karácsony és a 
hűsvét ünneplésében ma városon és falun egyaránt 
elterjedt, szinte homogenizálódott szokásformák 
alakultak ki. E szokásoknak egy-egy jellegzetes 
elemét a megkérdezettek ősinek, emberemlékezet 
óta meglévőnek tartják, holott esetleg még száz 
esztendőnyi időre sem tekintenek vissza. 

így van ez a Mikulás mai, jellegzetes ünnep-
lésével is. Az elnevezés legkorábbi előfordulása 
az Akadémiai Nagyszótár cédulaanyagában található 
1856-ból. Az irodalomban Jókai Mór használta elő-
ször. Családi szokás leírásaként a legkorábbi 
adat 1878-ból való. A múlt század 60-as, 70-es 
éveiben a Mikulás szó annyira nem volt elterjedt, 
hogy az akkor megjelent szótárakban még nem sze-
repelt. A szó maga cseh, a szokást azonban a 
kutatás osztrák eredetűnek tartja. Meghonosodá-
sa a városi polgárság körében kezdődött, a falu-
si értelmiségen keresztül jutott el a parasztság-
hoz. Népszerűsítésében az óvodáknak és az iskolák-
nak is nagy szerepet kell tulajdonítanunk. A 
télapó elnevezésére a századfordulótól vannak 
már adatok, mint a telet megszemélyesítő alak 
vagy bábu megnevezésére. Tudatos alkalmazása 
korunkban összefügg az orosz "ded moroz" tükör-
fordításával. A Mikulást kísérő ördögalak kram-
pusz megnevezését a nyelvészek bajor-osztrák 
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344 TÁTRAI ZSUZSANNA 
eredetűnek tartják. Az egyik értelmezés szerint 
a karom, horog, kampó jelentésű szónak a latinos 
"us" végződéssel kialakult formája; a másik ér-
telmezés szerint "Krumm Fu9" = görbe lábú, sátán-
ra utaló szó vált a magyar nyelvben krampusszá. 
Ez a szó, akárcsak a Mikulás, a múlt század kö-
zepe táján bukkant fel a magyar nyelvben. (1.) 

A láncot csörgető, ijesztő krampusz alakja 
nem volt ismeretlen a magyar Miklós-napi szoká-
sokban. A Dunántúlon a közelmúltig élt az a szo-
kás, hogy Miklós napján a legények, sőt nős fér-
fiak is bekormozott arccal, láncot csörgetve i-
jesztgették a gyerekeket és a nagyobb lányokat 
is. A szokás régi voltát igazolja a Csepreg váro-
sából, 1785-ből való tilalom: "Minekutána ősi 
időktől fogva tapasztaltatott, hogy némelyek a 
lakosok közül a szent Miklós püspök napja előtt 
való estvéli vagy éjszakai időben különféle öl-
tözetekben és álarcokban járnak házról-házra, 
s a gyenge gyermekeket is helyes elmével ellen-
kező ijesztő, csúfos figurákkal rettegettetik, 
keményen meghagyatik, hogy senki a lakosok közül 
úgy gyermekeinek, mint alattvalóinak ezentúl 
meg ne bátorkodjék engedni szent Miklós előtt 
este az ily színes öltözetekben való járást." 
( 2 . ) 

At Osztrák Néprajzi Atlasz tanúsága sze-
rint a magyar nyelvterülettel határos részeken 
a Mikulás elnevezése igen hasonló a magyarhoz: 
Miglás, Miggelas, Migle. Ausztria más részein 
Santaklos, Klos, a Fehér, vagy a Püspök elneve-
zés él. A hazai un. láncos Miklóshoz hasonló 
szokásra is számos adat van. (3.) A láncos Mik-
lós és a mai Mikulás alak között átmeneti figu-
rát képvisel az a szegedi változat, amely 1867-
-ből való és így szól: "Szép azt a Mikulást lát-
ni hosszú fehér ruhában, széles szürke szakállal, 
fehér hajjal, lánccal, elül-hátul lelógó, mise-
mondó aranyos ruhában. A nyelve egy rőfnyire 
kilóg. Aki ettől meg nem ijed,megijed attól a 
sok nyírfavirgácstól, amit az ölében hord. Hogyne 
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INTERETNIKUS KAPCSOLATOK. 345 
félne tőle a rossz szófogadatlan fiú, mikor a 
jó gyermekek ugyancsak reszketve merik nézni, 
pedig az ő számukra is van egy garaboly a Miku-
lás karján tele mindenféle jó dolgokkal." Ez a 
Mikulás, miután verses párbeszédet folytatott 
a gazdával, megcsörgette a láncot, a gyerekeket 
pedig megimádkoz tatta. A kitisztított csizmákat 
is megszemlélte, melyek azután éjszakára az ab-
lakba kerültek.(4.) Dugonics András örökítette 
meg azt a szólást, hogy "Fél, mint a német gyer-
mekek szent Miklóstól" és a fentiekhez hasonló 
szokást is leírt, itt azonban a püspökruhás alako 
kodó mellett még az ördögöt megszemélyesítő ala-
koskodóról is tudósított. (5.) A jugoszláviai 
magyar falvakbői származó néhány adat is a szokás 
újabb voltát igazolja. Pl. Pénovátz Antal Pacsér-
ról írja: "Családon belüli ünnep. A reformátusok 
közt régen se volt, ma sincs különösebb jelentő-
sége, hacsak az nem,hogy az esztendő egyetlen 
napja, amikor nem kell a gyerekeket noszogatni a 
cipőpucolásra, mert Mikulás csak fényesre pucolt 

cipőbe rakja az ajándékokat." (6.) Borús Rózsa 
Topolyáról így ír: "Az idősebb 80-90 éves adat-
közlők nem emlegetik a gyerekek megajándékozását 
a Miklós napot megelőző estén. Valószínűleg az 
utolsó 60-70 évben vált általánossá. Egész éven 
át meg tudta a szülő váltani gyermekei csintalan-
ságát a fenyegetéssel: 

- Nem hoz semmit a Mikulás! 
- Nem hoz semmit a Jézuska! 
December 5-én estefelé a gyerekek hozzálát-

tak a cipő vagy a csizma megtisztításához. Verse-
nyeztek, hogy kinek lesz fényesebb a lábbelije.Mi 
kor elkészültek, kirakták sorjában az ajtó elé. 
Ha volt a közelben vállalkozó szellemű szomszéd, 
idősebb legény, sógor stb., beöltözött Mikulásnak 
Jelmezként szolgált a suba,a báránybőrsapka, ar-
cát kenderszakállal födte. Nagy zörgéssel, dör-
mögéssel érkezett. Zsákot emelt le a hátáról, 
melyből elsősorban a virgácsok kandikáltak ki. 
A gyerekek ijedt dicsértessék a Jézus Krisztussal 
köszöntötték, s igyekeztek eltűnni egymás mögött. 
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346 TÁTRAI ZSUZSANNA 
Az ajándék szétosztását némi vizsgáztatás előzte 
meg hittanból s az imádságokból. A csintalanabba-
kat megdorgálta, esetleg meg is suhintotta. Az 
ajándékok gazdagsága a család vagyoni állapotá-
tól függött. Még a szegényebb szülő is áldozott, 
hogy gyermeke ne maradjon le a többi mögött, mert 
a gyerekek másnap híven beszámoltak egymásnak 
arról, hogy ki mit kapott. Ha a szülők meg akar-
ták büntetni valamelyik szófogadatlant, a cipő-
be vereshagyma, krumpli, virgács került a cuk-
rok mellé." Ugyancsak Borús Rózsa a jegyzetben 
hozzáteszi, hogy az óvodában krampusszal ijeszt-
gették őket. (7.) 

A hazai délszláv lakosságnál Miklós nap-
ról általában mint kedvelt védszent ünnepéről 
számolnak be. Pl. a Muraközben a molnárok 
védszentünnepe volt. (8.) 
Horváth Iván a nyugat-magyarországi horvátok-
nál a Miklós-napi szokásoknak két jellegzetes 
típusáról beszél: Az álarcos, ún. krampuszokról 
vagy Mikulásokról, akik a falut végigjárva ijeszt-
getik a gyerkeket. A valamikori félelmetes álar-
cokat újabban a fejre húzott harisnya helyette-
síti. Láncaikat zörgetve megimádkoztatják a gye-
rekeket. Helyi változatok is vannak: pl. Horvát-
zsidányban, Peresznyén, Ólmodon még vörös szarva-
kat is visel, Kópházán szalmával kitömött ruhát 
vesz fel, Undon a kellékhez tartozik a hátikosár, 
amivel a rossz gyerekeket fenyegeik, hogy abban 
viszik el őket. Mind az öt faluban emellett lát-
hatatlanul is jár szent Miklós, így tudják a gye-
rekek, akik kifényesített cipőjüket teszik ki az 
ablakba. A felszabadulás előtt az ajándék aszalt-
szilva, néhány szem dió, egy-egy piros alma volt, 
gazdagabb helyen ezenkívül még füge és szentjá-
noskenyér . (9 . ) 

Városon, falun egyaránt a csokoládéipar ré-
vén jellegzetes Mikulás-figura terjedt el. Szem-
ben pl. az osztrák, jellegzetes, színes püspököl-
tözetű Mikulásokkal, a pirosköpenyes, fehérszakál-
las, jóságos figura számos változatban és nagyság-
ban már október végén elárasztotta az üzleteket. 
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Az aranyozott virgácsokról a városokban az utcai 
árusok gondoskodnak, ördög-, krampusz- és csizma-
alakú csokoládéfigurákkal is találkozunk. Szoká-
sos az iskolákban, óvódákban az adakozó, esetleg 
számonkétő, dicsérő Mikulás alak megszemélyesí-
tése, sőt reklámcéllal élelmiszerboltok, áruházak 
is beöltöztetnek Mikulást vagy más néven Télapót. 
A mi intézetünk is éveken keresztül megrendezte 
a szakszervezet közreműködésével a maga Mikulás-
-ünnepségét, ahonnan nem hiányzott a Mikulás-ala-
koskodó sem. Többnyire valamelyik kollégánk vál-
lalta ezt a szerepet. Egy mai, főként városi gye-
reknek legalább négy találkozása van a Mikulás— 
-alakoskodókkal: az óvodában vagy az iskolában, 
a szülők munkahelyén, esetleg otthon is. Az aján-
dékozás, akárcsak más alkalommal, egyre gazdagab-
bá válik és már nemcsak édességet, hanem játékot, 
ruhaneműt is kapnak a gyerekek. 

A Mikulásnak ez a ma ismert formája egyér-
telműen városi, polgári hatásra alakult. A Ma-
gyar Néprajzi Atlasz is azt bizonyítja, hogy 
még a nyugat-dunántúli falvakban is a városba 
járók kezdték elterjeszteni. (10.) A szokás rend-
kívüli népszerűségében nagy szerepet kell tulaj-
donítanunk az édesiparnak. Egyébként ijesztő, 
büntető és adományozó alakoskodók ezen a napon, 
sőt Borbála- és Luca-napkor is európa szerte is-
mertek. (11.) 

Ugyancsak a téli ünnepkörbe tartozó ma már 
igen népszerű szokáselem a karácsonyfa. Az eddigi 
kutatások a szokást protestáns eredetűnek tartják, 
mely hazánkban a bécsi udvar ösztönzésére terjedt 
el, először csak az arisztokrácia körében, ahol 
viszont a Németországból származó protestáns mű-
vészek és főúri családok honosították meg. Magyar-
országon a történeti adatok szerint Brunszvik Te-
réz 1824-ben, József nádor harmadik neje, Mária 
Dorottya, illetőleg a Podmaniczky család 1826 
táján, majd Fertoszentmiklóson a Bezerédi család 
állít karácsonyfát Flóra lányának 1834-ben, Jáky 

X Az MTA Néprajzi Kutatócsoportjáról van szó. 
(A szerk.megj.) ^ 



348 TÁTRAI ZSUZSANNA 
Ferenc osli pélbános a gróf Hunyady család egy-
kori házipapja 1855-ben a falu iskolás gyermekei 
számára rendez karácsonyfaünnepélyt. (12.) 
A karácsonyfa elterjedésével kapcsolatban az oszt-
rák kutatás fontos szerepet tulajdonít az I. vi-
lágháború idején állított katonai karácsonyfáknak. 
Részben ilyen módon is terjedhetett a szokás az 
Osztrák-Magyar Monarchia területén. Ausztriában 
egyébként a vasútvonalak mentén mutatható ki a 
szokás elterjedésének útja, amely az ország keleti 
feléről terjedt az ország belseje irányába de még 
az ötvenes években sem volt általános a karácsony-
faállítás. 

Magyarországon évről-évre szaporodnak a köz-
területeken is a hatalmas karácsonyfák, többnyire 
reklámcéllal, mint pl. a Vörösmarty-téren a Hun-
garoton Hanglemezgyár fenyője az ágain lemeztasa-
kokkal. A történeti adatok szerint az első kará-
csonyfákat sem a családok állították, hanem vala-
milyen központi helyen felállított fán lógó gyü-
mölcsöket a gyerekeknek és a szegényeknek szánták 
a 18. századi Németország protestáns vidékein. 
(13.) Egyes kutatók szerint ezek a fák voltak a 
családi karácsonyfák elődei. Mindenesetre elképzel-
hető, hogy az I. világháborúban elesetteknek a 
temetőbe állított közös karácsonyfák hozták létre 
azt a szokást, hogy a sírokra egyre gyakrabban 
visznek feldíszített kis fákat, főként a fővá-
rosban. Ugyancsak egyre terjed a kertes házakban 
az élőfák feldíszítése villanygyertyákkal, illet-
ve színes villanygömbökkel. Sőt a panelházak er-
kélyén is feltűnnek kisebb kivilágított fenyők. 
Az autókban is látunk karácsony táján fenyőalakú 
kivilágított díszeket. Nem feledkezhetünk meg a 
parlamenti fenyőfaünnepélyről sem, melynek az 
ifjúsági mozgalom ad meghatározó jelleget azontúl, 
hogy a fenyőt a szokásos módon díszítik. 

A karácsonyfa hazánkban nyugatról kelet 
felé terjed mint családi szokás. Az ország keleti 
felében a 20-as 30-as években jelent meg. Egy 
olyan nagyvárosban, mint Szeged, már a század 
elején ismerték, mint olvashatjuk: "A karácsonyfa 
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INTERETNIKUS KAPCSOLATOK. 349 
szereplése nem régi a szegedi népnél, s általános-
sá még nem is vált, csak a karácsonyesti vacsora 
a szokásos, mely alkalommal számos babonaságot 
gyakorol a nép, ma is híven megőrizvén azokban 
és azok által a természeti fordulati időhöz kö-
tött pogány vallásgyakorlatnak eltorzult emlékét." 
(14.) 

A Magyar Néprajzi Atlasz gyűjtőfüzetei 22 
jugoszláviai magyar községet érintettek. A kará-
csonyfával kapcsolatos válaszok legtöbbje arra 
utal, hogy a karácsonyfát emberemlékezet óta is-
merik. Kiderül azonban, hogy nem ezt a formáját, 
hanem a lakodalmi életfához hasonlót, vagy vala-
miféle függesztett zöld ágat. Itt kell megjegyez-
nünk, hogy Burgenland falvaiban is szokás volt 
még a karácsonyfa elterjedése előtt is a geren-
dára függesztett kis fa vagy ágak, melyeket L. 
Schmidt reformáció előtti szokásnak tart. (15.) 

Visszatérve az Atlasz gyűjtőfüzeteire,a 
következő adatokat kapjuk a fenyőkarácsonyfa 
előtti típusokra: Bácskertesen (Kupusina) a tüs-
ke karácsonyfának nevezett karácsonyfa papírral 
betekert bürök volt; Piroson, Tordán a század-
fordulóig zöld papírral betekert gyümölcságról 
emlékeznek meg; Ittebén kökényágra, Csantavéren 
papírral betekert száraz ágra emlékeznek a 20-
-as évekig; Bácstopolyán az 1890-es években 3 
faágat szegeztek össze, ezt bevonták piros papír-
ral. Ebbe szegeket vertek a dió, alma, mézes-
kalács díszeknek. 1900 körül töviskoronafa volt 
a karácsonyfa, és csak 1910 körül jelentek meg a 
fenyőfák, de csak a gazdagabb házakban; Pacsé-
ron tüskés ágakat zöld papírszalaggal tekertek 
be; hasonlóan Moholon; Doroszlón galagonyaág 
volt szokásban a 10-es évekig. (16.) 

Katona Imra írja Észak-Bánátban végzett 
felderítő gyűjtési beszámolójában: "A karácsony-
fa főként e század elején kezdett terjedni, ma 
már eléggé általánosnak vehető, holott maga a kará-
csony Jugoszláviában nem olyan nagy ünnep, mint 
Magyarországon" (17.) 
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350 TÁTRAI ZSUZSANNA 
A fenyőkarácsonyfa behozatalára és elter-

jesztésére vonatkozóan is találunk néhány konk-
rét adatot az atlasz füzetekben. Pl. Bácskertesen 
Tordán, Urményházán, Hertelendyfalván, Csantavéren, 
Pacséron, Martonoson és Moholon is a nagygazdák 
kezdeményezték; Torontálvásárhelyen (Debeljaöa) 
az elterjedését a beköltöző katolikusoknak tulaj-
donítják; ürményházán az is elképzelhető, hogy 
a szokás a szomszédos német falvaktól ered, a 
"krisztkindli" elnevezés is ezt bizonyíthatja. 
A parasztlányok ebből a faluból férjhezmenetelük 
előtt a szomszédos német falvakban szolgáltak. 
Ittebén a hagyomány szerint a 900-as években az 
iskolai fenyőkarácsonyfa volt az első, de még 
a 60-as években sem vált ez a szokás általánossá. 
Bácsfeketehegyen (Feketiá) az emlékezet szerint 
az óvoda kezdeményezte a fenyőkarácsonyfát. Kó-
ton a tanítótól látták. Bácstopolyán a bárónő, 
majd a helyi értelmiség kezdeményezésére terjedt 
el. (18.) 

A karácsonyfa díszítése is változott az idők 
folyamán. Míg korábban az alma, a dió, a papír-
lánc voltak a jellegzetes díszek, az 1880-as évek 
óta ismertek az üvegdíszek és 1890 óta a lametta. 
Borús Rózsa a topolyai monográfiában részletesen 
ír a karácsonyfa díszítéséről: A fenyőfát még 
a jobbmódú gazdák sem díszítették. A tehető-
sebbek vettek a piacon toronyszerű fából készí-
tett alkotmányt, melyet kreppapírral bevontak, 
erre aggatták a fügét, aszalt szilvát, almát, 
diót, guráblit, szentjánost és különböző cukrokat, 
szaloncukrot, medvecukrot, bocskorszíjat, sárga-
cukrot, krumplicukrot stb. A szegényebb családok-
ban a karácsonyfát a hosszútüskéjű koronafaággal 
oldották meg, vágtak néhány ágat, meghajlították 
alul, fölül összekötötték, esetleg befestették 
vagy bevonták papírral. A vastagabb rész lett az 
alja, amit egy nagy fonott kalácsba beleszúrtak. 
A tüskére aggatták a cukrokat stb. A Karácsonyfának 
újévig kellett állnia. (19.) 

A hazai délszlávoknál pl. a sokácoknál és 
bosnyákoknál Baranya megyében tésztából sütött 
hold, csillag, nap és más formájú figurákkal, 
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a s áalt meggyel, cseresznyével és szilvával, 
valamint mézeskaláccsal díszítették. (20.) A 
nyugat-magyarországi horvátokról Horváth Iván 
írja: "A díszítés az almákkal kezdődött. A ka-
rácsonyfa törzse mellé akasztották fel az al-
mákat. Lejjebb kerültek a sütemények és a be-
festett diók, majd a habsütemény és legkívül 
volt a szaloncukor. Nagy gondot fordítottak a 
díszítésre, hogy az a kevés anyag is jól mutas-
son. A karácsonyfát végül az asztal fölé a geren-
dára erősítették. Felöltöztettek valakit Jézusnak, 
Máriának vagy angyalnak fehér ruhába és az arcát 
fehér fátyollal fedték. "A gyűjtő arról is be-
számol, hogy a karácsonyfa díszítése a 40-es 
évek óta ment át nagy változásokon, amikor a fa-
lusi asszonyok a szakácstanfolyamokon sok új 
süteményt ismertek meg, pl. a habsüteményt, a 
szaloncukor készítését. Édes tésztából formával 
csillag, nap, hold alakú tésztát is ekkor kezdtek 
sütni. A díszeket a gyerekekkel együtt készí-
tették, de a díszítés már titokban történt. (21.) 

A magyarországi szerbeknél a korábbi iro-
dalmi adatokban nem szerepel karácsonyfa; a tus-
kó, badnjak égetése állott a karácsonyi szokások 
középpontjában. (22.) 1913-ban Juga Velimir a 
magyarországi szerbekkel kapcsolatosan az aláb-
biakat írta: "A gyermekek karácsony előestéjét 
a legjobban várják, ez pótolja náluk a karácsony-
fa örömét. A szerb parasztembereknél a karácsony-
fa ismeretlen, ott a gyerekeknek más örömük van." 
(23.) 

Újkeletű szokás a karácsonyi ajándékozás. 
Korábban általában csak a gyermekek kaptak valami 
csekélységet, többnyire a fán lévő nyalánkságokat. 

Az atlaszfüzetek adatai is ezt bizonyítják: 
Székelykevén még a 60-as években sem ismerték az 
ajándékozás szokását, csak a kántáló gyerekek 
kaptak diót, cukrot, kalácsot, pénzt; Bácsfekete-
hegyen, Pacséron a karácsonyfán levő díszek vol-
tak az ajándék. A leggyakoribb ajándék a dió, 
alma, cukorka, kalács volt a század elején Bács-
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kertesen, Martonoson, Moholon, Doroszlón is. A 
ruhaféleségek ajándékozása mindenütt újabb keletű 
szokás, korábban csak elvétve a jobbmódúaknái for-
dult elő, pl. Ittebén. 

Temerinben a gyerekek cipőjébe tettékaz al-
mát, diót a század elején, csak a 20-as, 30-as 
években kezdtek játékot és ruhaféleséget ajándé-
kozni. Kóton a 30-as, 40-es években, Martonoson 
a 60-as években is ritkaságszámba ment, ha almán, 
aszalt szilván túl más ajándékot adtak. Mindenütt 
csak a szülők ajándékozzák meg a gyermekeiket, 
legfeljebb a keresztszülők adtak még ajándékot. 
(24.) A karácsonyi ajándékozás szokása tehát még 
újabb fejlemény, mint a fenyőkarácsonyfa állí-
tása . 

A karácsonyfa gyors térhódításának és rendkí-
vüli közkedveltségének fő oka az, hogy nem volt 
idegen elem a téli napforduló ünnepén a tavasz, 
termékenységet jelképező ág, akárcsak liturgikus 
vonatkozásban az Ádám-Éva-napi paradicsomjáték 
életfája. A karácsonyfában találkozott a keresz-
ténység előtti és a liturgikus hagyomány. A kará-
csonyfa díszítő elemei is származásának a kettős-
ségét mutatják: a termékenységet szimbolizáló 
dió és alma és a feltévések szerint a paradicsomi 
életfáról kígyót szimbolizáló láncok. 

Ugyancsak messzire /ezet a gyertyák kérdé-
se is. Ujváry Zoltán így ír erről: "A téli napfor-
duló idején gyújtott tüzek tulajdonképpen az élet 
fényei. Az élet fénye később gyertyákra egysze-
rűsödött, s abban őrződött tovább együtt a kará-
csonyfával, többszörösen átértékelődve." (25.) 

A karácsonyi szokások újabban népszerűsödő 
eleme az ádventi koszorú. Az Osztrák Néprajzi At-
lasz ezt is német eredetűnek tartja. Ausztriában 
a 30-as években még ritka jelenségnek számított, 
az 50-es évekre azonban megsokszorozódott az 
előfordulása. Az ádventi koszorú hazánkban is 
egyre népszerűbb, talán a színes, különféle for-
májú gyertyák népszerűségével is összefüggésben, 
mindenesetre a virágkereskedelem jóvoltából ter-
jed. (26.) 
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egyszerűsödtek, hiedelemtartamukat javarészt elve-
szítve homogenizálodtak a húsvéti szokások is. 
Jellegzetes központi figurává vált a húsvéti nyúl, 
melynek képzete ugyancsak német nyelvterületről 
származik. Fontos szerepe van az ajándékozásnak, 
ez azonban a karácsonyi szokással szemben nem új 
keletű. A vödörrel való öntözködés már mindenütt 
kölnivizes locsolássá szelídült. A hímes tojás-
nak újabb és meglehetősen ízléstelen kínálata 
alakult ki pl. a főváros piacain, zöldségüzletei-
ben, trafikjaiban. Emellett a népművészeti boltok 
a népművészek különféle eljárással készült, helyi 
hagyományokon alapuló hímes tojásait is eladásra 
kínálják. Húsvétkor, akárcsak Mikuláskor, az or-
szág minden részébe eljutnak a csokoládéipar erre 
az alkalomra készített nyúl, bárány- és tojásfigu-
rái . 

A karácsony mai ünneplésének megragadására 
intézetünkben folynak vizsgálatok. Kriza Ildikó 
és Pócs Éva is más-más szempontú kérdőívet készí-
tett, melyet városi és falusi környezetben élő, 
különféle korosztályhoz tartozó személyekkel töl-
tettek ki. Mikulás és húsvét vonatkozásában tud-
tommal még nem indultak meg ehhez hasonló vizs-
gálatok. 

Előadásomban arra szerettem volna felhívni 
a figyelmet, hogy szinte a szemünk láttára megy 
végbe a jeles napi szokások átalakulása, melyek 
országhatárokat nem ismerve igen kis eltérésekkel 
mutatják az ünneplés homogenizálódott formáit. 
Ehhez nem kis mértékben járul az ipar, a kereske-
delem, a reklám és a tömegkommunikációs eszközök. 
Úgy tűnik, hogy a folyamatot nem a vallás, sőt a 
felekezeti hovatartozás sem befolyásolja. 

Úgy vélem, mind a Mikulás-napi, mind a ka-
rácsonyi és a húsvéti szokások mai állapotának 
rögzítése fontos feladat az országhatárainkon 
belül élő magyarságnál és a nemzetiségi lakosok-
nál éppen úgy, mint a határainkon kívül élő ma-
gyarságnál és a környező országok falusi és városi 
lakosságánál. 
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Tátrai Zsuzsanna: 
INTERETNIČKI KONTAKTI U KALENDARSKIM OBIČAJIMA 

Autorka, naučni saradnik Instituta za etnog 
rafiju MAN iz Budimpešte u svom radu daje pregled 
naikarakterističnijih zimskih narodnih običaja 
madjarskog naroda, sa posebnih osvrtom na podat-
ke koje se odnose na iste običaje kod jugosloven-
skih Madjara. Analizom kruga običaja i verovanja 
vezanih za dan Svetog Nikole, Svete Lucije, Bo-
žića, kao i božične jelke. Autorka ukazuje na in-
teretničke kontakte u procesu formiranja pojedi-
nih motiva u tim običajima i verovanj ima. Kompa-
racijom podataka iz madjarske, austrijske i deli-
mično južnoslovenske etnografske literature, 
zaključuje da je običaj božične jelke dosta je 
kasnog porekla i potiče sa nemačkog jezičkog 
područja, a običaji koji su vezani za Svetog Ni-
kolu u Madjara imaju dosta zajedničkog sa iden-
tičnom slavenskom tradicijom. Na kraju analizira 
u zadnje vreme dosta raširen običaj božičnog dari 
vanja za koju smatra da je takodjer relativno 
kasnog porekla. 

Zusammenfassung 
Zsuzsanna Tátrai 
Interethnische Kontakte in den Kalenderbrauchen 

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin des Instituts für Etnographie MAN in Buda-
pest und in ihrer Arbeit stellt sie die charak-
teristischsten Winterbrauche der Ungarn dar, mit 
einem besonderen Hinblick auf die gleichen 
Bräuche der in Jugoslawien lebenden Ungarn. 

Durch die Analyse einer ganzen Reihe von 
Bräuchen, die am Hl. Nicolaus, am Tag der Hl. 
Luzia, zu Weihnachten usw. üblich sind, weist 
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die Autorin auf interethnische Kontakte hin, die 
im Prozess der Entstehung bestimmter Motive bei 
diesen Bräuchen eine bedeutende Rolle spielten. 
Durch einen Vergleich der ungarischen, österrei-
chischen und teilweise auch südslawischen ethnog-
raphischen Literatur geleng sie zu der Schlußfol-
gerung, daó die sitte, einen Weihnachtsbaum zu 
haben, ziemlich spät eningeführt wurde und aus 
dem deutschsprachigen Gebiet übernommen wurde, 
während die Bräuche, die am Hl. Nicolaustag ein-
gehalten werden, gro'je Ähnlichkeiten mit der 
slawischen Tradition aufweisen. Zum Schlu3 wird 
die Sitte der Weihnachtsbescherung analysiert, 
welche in der letzten Zeit sehr verbreitet ist 
und welche auch erst seit relativ kurzer Zeit 
esistiert. 
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