
KISIDA ERZSÉBET

A régi felvidéki karácsonyi ünnepkör

Az ország északi sarkában, a Bódva völgyében, a hegyeken települt apró falvacskák még a
század második felének elején is sajátos életet éltek. Sajátosságuk abból eredt, hogy a
világtól elzárva élték küzdelmes, önfenntartó életüket. A vidék másik sajátossága, hogy a
görög katolikus falvak, Viszló, Rakaca, s részben Rakacaszend, Debréte, Tornabarakony, a
keleti szertartásra épülő, népi elemekkel gazdagított hagyományokat őriztek. Hagyomá
nyokban gazdag ez a vidék: a múlt század utolsó harmadában élt szokások az utóbbi időkig
fennmaradtak, s jelentős részük ma is él.

Az itt élők részben a Kárpátokbóllefelé húzódó ukrán, részben a később betelepült tót
lakosság leszármaZottjai. Aszázad elején még ószlávul imádkoztak, az iskolában a gyerekek
tótul tanultak. Ezeknek a télen szunnyadó falvaknak a hangulata egészen különleges, és
mély érzelműkarácsonyvárást hozott.

Az ünnep vallási, lelki előkészülete a "SZállást keres a Szent Család" imakilenced. A
vigiliát megelőzőkilenc esten át szinte betlehemi játékotvégeztek az ájtatos asszonyok: az
esti harangszó után elhozták a Szent Család képét a templomból. A bibliai történettel
ellentétben ezek a családokvárták és szeretettel befogadtákjózsefet és Máriát. Azasztalon
kis házioltárt emeltek: díszes teritővelletakarták,szentképekkel, szobrocskákkal, gyer
tyákkal, zöld növényekkel ékesítették. A Szent Család képét középre helyezték. Körbe
térdepelték, elimádkozták az imakilenced megfelelőnapjára előírt imádságot. A fóimát a
háziasszony végezte. Utána a rózsafüzért mondták el, végül Mária-énekeket énekeltek.
Mielőtt hazamentek, megbeszélték, másnap hová, melyik családhoz viszik a Szent
Családot.
Következő este a Szent Család képe előtt a lányok és az asszonyok gyülekeztek.

Elimádkozták az elköszönö imát, aztán a Szerit Család ismét útra kelt. A képet az az asszony
vette magához, ahová vitték. Előreindult. Követte a csoport. Kettesével, hármasával,
gyertyával a kezükben, énekelve haladtak. Az új család is hasonlóképpen fogadta a Szent
Családot. A vigilia előtti estén a képet visszavitték a templomba.

Az utóbbi években annyit mödosult az imakilenced, hogy nem járnak házról házra a
szentképpel, hanem minden este, harangszó után a templomba mennek a lányok,
asszonyok, ott végZik el az imakilencedet és mondják el a rözsafüzért,

Hangulatában, lelkületében az év legnagyobb ünnepe a karácsony, ezért ehhez az
ünnephez kötődika legtöbb népi szokás.

A vigilia hajnalán a gazdaasszonyok éjfél után két-három óra körül keltek, hogy
bekovászolják a böjtös doboskatésztát. Mire felkelt a család, kisült a doboska. Az eladó
lányok szokása volt, hogy a kemencéból kivett első tepsi doboskából még forrón kikaptak
egy szálat, kiszaladtak vele az udvarra, s figyeltek. Ugy tartották, amilyen nevü legényt
láttak elsőként elmenni az úton, olyan nevú lesz a lány ura.

A doboskatésztából kohantot is sütöttek: a tésztát lángosnak nyújtották, s a kemence
alján kisütötték. A teknő faláróllekapart tésztát a gazdaasszony a gyerekeknek adta. Azok
kinyújtották, csombékot kötöttek rá, s megsütötték a pipist. A kohantot a család
vacsoránál, a gombaleveshez ette, a pipist pedig tarisznyába rakta a gazdaasszony, az ajtó
mögötti szögre akasztotta, s este nagyrészt a kántáló cigánygyerekeknek adta. A vízzel
dagasztott doboskatésztán kívül tejjel dagasztott kalácsot, lángost és mákos patkót is
sütöttek. A negyvenes évekig sütemény helyett tették az asztalra.
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Azünnep előttiidőszakbana gyerekek szalmaszálakból gyújtötték a jócselekedeteket. A
lányok selyempapír láncszemeket ragasztottak össze jócselekedeteikből,a hosszú lánc
sorokat a karácsonyfára akasztották. Egyéb díszeket is vágtak, sodortak. Az angyalkák a
karácsonyfát az asztal mögötti, fal melletti karosláda sarkába állították, vagy- ha szűkvolt
apitar - a mennyezetgerendába vert szögre akasztották.

Vigília napja szigorú böjt. A falu népe szárazböjtöt tartott, csak kenyeret ettek és vizet
ittak. Voltak emberek, akik csak vacsoránál vettek táplálékot magukhoz. A vacsora is
böjtös, de ünnepi. Jézuska megérkezése után ült asztalhoz a család. A gazdasszony
feltálalta a vacsorát: mákos doboskát és gombalevest. A gazda elmondta a karácsonyesti,
asztaliimát:

Adjon az Úristen sok karácsonyestét,
Ne ilyen szomorüt, de öroendetesebbet,
Adjon bort, búzát, békességet,
Holtunk után örök üdvösséget!

Ámen! - mondta a család.
Az ima után koccintottak, majd vacsorához kezdtek. Tótosan ettek: előbb adoboskát,

utána a gombalevest. Mára már megfordították a sorrendet. A doboskát most is úgy
készítik el, rnint száz évvel ezelőtt: a hosszú, vékonyra sodort, megsütött úgynevezett
gúnárnyakat apróra vágják, kifózik, Ieszűrik, mákkal, cukorral .Jeöntík", elkeverik. A tállal
asztalra tett ételből mindenki a villájával vesz. Az ünnepen át a gazdasszony minden
étkezéshez kiteszi a tállal adoboskát.

Szenteste a gazda behozott e8}' marék "szemet": búzát, árpát, zabot. Tányérra rakta, az
asztalra tette a karácsonyfa alá. Ugy tartották, ha karácsonyeste termény van az asztalon, a
karácsonyfa alatt, a következő évben bőséges lesz a termés.

Még az első világháború után is élt a szokás, hogy a gazda zsüpot (kivert gabonakévét )
hozott be a pitar (pitvar, lakókonyha) földjére. Szétterítette. Ennek a szokásnak alapja
vallási eredetű: a Kisjézus istállóban született, szalmán feküdt. A család erre a szétterített
zsüpra feküdt le, ott töltötte az éjszakát. Korábban a szokások babonás elemekkel
keveredtek. Ilyen volt, hogy a földre terített zsúpba fejszét tettek. Még vacsora előtt kis
időre ide, a zsúpra ültek. Úgy telepedtek le, hogy a családfő, a gazda a fejsze fokára üljön. Az
a babona fűződikhozzá, hogy ezzel elhárítják a jövő évi villámot a gazdaságról.

Még régebben, a múlt század derekán vagy második felében az is megesett, hogy a
Kárpátokon túlról, Kamenkáról érkezett drötostötok, házalök itt rekedtek a mi falvaink
ban. Nem értek volna vissza otthonukba karácsonyra. Ezért kerestek és kaptak szállást
nálunk az ünnepekre. Itt, a zsúpon mesélték a gyerekeknek azokat a csodálatos meséket,
amelyekhez hasonlót senki nem tudott mesélni.

A fejszére ülésen kívül másik babonás karácsonyesti esemény, hogy a gazdasszony
szokásával ellentétben nem elsőként, hanem utolsóként állt fel az asztaltól. Gondosan
ügyelt arra, hogy amikor már mindenki felállt, még üldögéljen kicsit az asztalnál. Úgy
tartották, hogy akkor a kotlós is jól fog "ülni" a következő évben, azaz jól költi a csirkéket.
Míg a gazdasszony az asztalnál üldögélt, az eladó lánynak más forgott az eszében. Kiment a
disznöölba, és háromszor megrugdalta az anyakocát. Ahányat röffent a disznó, annyi év
múlva fog férjhez menni a lyány, úgy tartották.

A kántálást a cigánygyerekek már vacsora előtt megkezdték. A felnőtt cigányok kicsit
lassabban szedték a lábukat, vacsora alatt érkeztek. Nem a mi karácsonyi énekeinket
kántálták, hanem olyat, amelyik csak az ő ajkukról fakadt:
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Tél van, már nincs gyümölcstermés,
SZületett az Istenfia, a gyöny6rlJ Kisjézuska.
Gyerünk, gyerünk jászolához,
Boruljunk le szent lábához,
Égnekjöldnek szép csillaga,
A gyöny6rlJ Kisjézuska.

A kántálás befejeztével köszöntek: Krisztus született! A házbeliek fogadták: Dicsőít

sétek! Majd kiszóltak: Hányanvagytok? Ök megmondták. A gazdasszony annyi pipist vett
elő, ahányan az ablak alatt varakóztak. Kivitte, szétosztotta közöttük. A gyerekek a
nyakukba akasztott tarisznyába gyújtötték. A cigányasszonyokbatyut kötöttek a hátukra, az
emberek (férfiak) zsákot vettek a hátukra, így járták a falvakat.

A falubeli gyerekek vacsora után indultak kántálni, körbejárták a falut. A lányok meg a
legények kicsit később indultak, végül az idősebbek is útra keltek. A gazdasszony maradt
csak otthon, hogy fogadja a kántálókat. Szenteste senki sem feküdt le. Amikor körbe
kántálta a falut az ifjúság, a parókiára mentek. Ott kántáltak leghosszabban. Utána a falun
végighaladva, ba volt idejök. többször is végigkántáltak mindenkit. Megszólalt az éjféli
istentiszteletre hívó harang, s a falu népe a templomba indult. Indulás előtt a
gazdasszonyok a sütőbe tették a disznótorost, és úgy megrakták a tüzet, hogy reggelig ki
ne aludjon. Karácsony éjszakáján nem aludt ki sehol a tűz; az öregek vigyázták

Annak idején az éjféli harangszó nemcsak a falu apraját-nagyját hívta a templomba, a
betlehemes játékosok beöltözve mentek az éjféli misére. Magukkal vitték kápolnájukat, a
Kisded jászola mellé állitották, maguk. pedig körbeállták. Elöl az angyalok, mögöttük a
pásztorok. A játék tréfás figurái, az öregek a templomajtóban álltak, ott tréfálkoztak a
bemenökkel.

A falu népének ajkáról tiszta áhítattal szállt fel a karácsonyi ének: Velünk az Isten ... A
templomból hazatérve "törték meg a böjtöt", s vettek magukhoz hűsételt.

A karácsony háromnapos ünnep: az első napja a legnagyobb ünnep. Az ünneplő falvak
lakói legszebb ruhájokba öltöztek: a lányok, gyermeklánykák fehér ruhában, fehér
pántlikával a bajokban indultak a mísere, A fiatal asszonyok fehér szövetkendöt kötöttek
fejükre. Ezen a napon az emberek önzkedtek minden "szolgai munkától". Annyira nagy
ünnepet tartottak, hogy nem is főztek. Sülteket. hideg ételeket tálaltak, előző nap
megfőzött káposztát ebédeltek. Olyan bőségesen, családiasan ünnepeltek, hogy még
látogatóba sem mentek el ezen a napon. A délutáni vecsernye után - nem korábban 
indultak a betlehemesek. Házról házra jártak: Szabad a Betlehem? - kérdezték.
Bementek, hogy bemutassák játékukat Isten dicsőségére.Még az ünnep másodnapján is
folytatták a játékot. Amikor a falut körbejárták, elmentek a szomszéd falvak valamelyikébe,
ahol helyben nem játszottak betlehemes játékot. Az ünnep másodnapja volt a vendéges
kedések, látogatások, a vidámság napja.

Karácsony harmadnapján is az előző napi ünneplést, vidámságot folytatták. A karácsony
harmadnapja utáni nap az egyházi naptár szerint az aprószentek napja. Nem ünnep. Egy
szokás azonban fűződikhozzá: az asszonyok nem fontak ezen a napon. E szokás eredete
homályba veszett. Valahol ott kapcsolódik a bibliai eseményekhez, hogy a Heródes által
meggyilkolt gyermekeket gyászolják az anyák, az asszonyok.

A karácsonytólvízkeresztig terjedőidőszakotkarácsonyi ünnepkörként ülték meg ezek
a csendes élem téli falvak Szilveszterhez, az újévhez nem kötődnekszokások. Annál ín
kább vízkereszthez. A felvidéki görög katolikus falvakban orosz karácsonynak, a nép nyel
vén: kiskarácsonynak is nevezik Az öregek azt tartották, ha a két karácsony között züzma
rásaka fák, bő gyümölcstermés lesz a következő évben. Azt is mondták: ba karácsony és
vízkereszt vigiliáján ködös az idő, jövőre nem lesz szerencse az aprólékra, a baromfira.
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Vízkereszt vigiliáján is úgy készültek az ünnepre, mint karácsony előtt. Szintén szigorú
böjtöt tartottak, doboskát meg gombalevest vacsoráztak A kántálás eltért a karacsonyítöl,
Az ötvenes évekig vesszővel mentek kántálni. Utána még rövid ideig jártak, de márvessző
nélkül, úgy, mint karicsonykor. A vesszővel valö kántálás sajátossága, hogy amikor a
kántáló belépett a kapun, megállt az udvar közepen és a magával hozott vesszővela négy
égtáj felé suhintva mondókát mondott:

Kiskarácsony, nagykarácsony,
Gazdag újesztend6t,
IM búzát, bort, békességet,
Atyafias szetetetet.

Vízkereszt napján is "nagy végzést", ünnepélyes istentiszteletet és misét tartottak a
templomban, akár karácsonykor; A parókia udvarán a kurátor a kúthoz rakott kádakat
meghúzta VÍZZel. A falu népe, minden családban a gazda vagya gazdasszony, misére menet
korsót vagyvedret vitt magával. Mise végén a pap processzióval érkezett kúthoz. Köréje
csoportosultak a szertartás résztvevőiés a nép. Imájában a pap kérte Istent, áldja meg a
kutak, folyók, patakok vizét; s aki ebből iszik, óvja meg minden bajtól, veszedelemtől. A
könyörgés alatt a legények távolabbról nagyot lőttek puskából. E szokás a második
világháború idején maradt el. Eredetét ma már senki sem ismeri, babona sem fűződik

hoZZá.A vízszentelés végén mindenki merített edényébe a kádak megszentelt vizéből, s
hazavitte. Manapság a templomban tartják a vízszentelési szertartást.

Vízkereszt délutánján a házszentelést végezte el a gazda. Szenteltvízzel kereszt alakot
formálva, "Az Atyának és Fiúnak: és Szentléleknek nevében!" imaszóval, meghintette a
házat, udvart, a kertet, az istállót, a gazdasági épületeket. Ahogy haladt végig a portán, a
körülötte lépegető gyerekek azt mondták rá: "Ámen!" Az 1950-es szentév alkalmából a
paróchus szentelte a házakat, azóta ez a szokás maradt meg.

A karácsonyi ünnepkört. a karácsonytól vízkeresztig terjedő időszakot,e vidéken olyan
mély ábítattal ünnepeltek, hogy "földi hívságnak" nem adtak helyt. Nem volt lakodalom,
nem rendeztek bált - csak vízkereszt után.

A hagyomány szerint a VÍZszentelésáltal minden VÍZ megszentelódik: a folyók, a patakok,
a kutak vize. Ezért vízkereszt után kilenc napig nem mostak, nem szapultak. Természete
sen ez alól a szokás alól kivételt képeztek a kisgyermekes családok

-A hazavitt szenteltvizet üvegekbe töltötték, lezárták, leginkább a vakablakba tették A
legtöbb házban szenteltvíztartöt akasztottak a falra. Reggel, amikor felkelt a család,
mindenki először a szenteltvíztartöhoz lépett, belemártotta ujját, keresztet vetett s úgy
kezdte a napot. A szenteltvizet rendszeresen használták, gyakran kóstoltak belőle, mert a
lélek és a test egészségére válik, úgy tartották. Az újszülött bölcsőjét, mielőttbeletették a
csecsemőt, meghintették szenteltvízzel, Tavasszal, ha a gazda a határba indult, szerszámait
meghintette szemeltvízzel. Aratás kezdetén a kaszát meg a sarlót megszentelték Csak
ennek utána indult el a gazda aratni. Amikor aratás után hazahordták a termést, előbb
megszentelték a kazal helyét, utána rakták le az első kévét. Ha beteg lett valaki a családban,
szenteltvizet itattak vele, s megszentelték az ágyát. A beteg állatot is meghintették
szenteltvízzel, hogy meggyógyuljon.

A hagyományokban, népi szokásokban gazdag vidék életét az értékeli igazán, aki részese
volt ezeknek a karácsonyoknak VtsZlói szülöí házunk ablaka alatt, az 1950-es években mi is
gyermeki szívvel kántáltuk:

Krisztus született, Isten ember lett,
Angyalok éneklik, királyok üdvözlik,
Pásztorok örülnek, térdeikre esnek,
Csodát, csodát birjesztelnek.
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