
Ami még a karácsony

LOVÁSZ IRÉN
Az európai karácsony

Ez az írás azt a sokféleséget igyekszik érzékeltetni, ami az európai karácsony
ünnepi gyakorlatát jellemzi. A változással az időbeli, a váltomt szóval pedig az
időben egymás mellett kifejlődő variánsokra utalok. A valóságban azonban a tér
és az idő bonyolult és elválaszthatatlan kölcsönhatásban áll egymással, arról
nem is beszélve, hogy egy kultúrán belül létező különböző kulturális szintek
között is tapasztalható mozgás, például ha egy szokás az egyházi szférából
átkerül a népi vagy polgári gyakorlatba és fordítva. Mindezek figyelembevéte
lével az alternatíváknak valóban rendkívüli sokféleségét kísérhetjük figyelem-
mel egyetlen ünnepi gyakorlat kapcsán. .

A karácsonyi ünnep Keletről származik, ahol már a 2. században január 6-án
ünnepelték az Istenség emberi alakban való kinyilatkoztatását, ez az Epiphania
Domini. Az ünnepet hamarosan Róma is átvette, de ez már nemcsak egy teoló
giai gondolatnak szólt, mint Keleten, hanem egy történeti ténynek, Krisztus
születésének. A niceai zsinat (325) után e csodás születés Rómában külön ünne
pet kapott december 25-én. Ekkor ünnepelték a Mitras-kultusz hívei a Nap szü
letésnapját, a Natalis Solis invictit. Krisztus születését Eszak-Afrikában valószí
nűleg már a 4. század elején, de Rómában biztos, hogy a 4. század közepéri
december 25-én ünnepelték. A 4. század végére ez szinte az egész keresztény vi
lágban elterjedt. Az 5. század közepén a jeruzsálemi egyház is elfogadta december
25-ét, s ez felváltotta a születés ottani régebbi, január 6-i ünnepét. Az örmények
viszont soha nem ismerték el december 25-ét Krisztus születése ünnepének.

A 6. század elején Justiniánusz császár tette nyilvános ünneppé. A középkor
ban nagy népszerűségre tett szert, inspirálva a zenét és a liturgikus drámát.
Karácsony ünnepét jelentős új hatás érte a 13. században az Assisi Szent Ferenc
terjesztette jászoltisztelettel. 16. század után a legtöbb református egyházban is
elfogadták és megtartották karácsony ünnepét. Luther Márton prédikádóiban
is nagy figyelemmel adózott karácsony ünnepének. Az angol puritanizmus el
lenben igyekezett megszabadulni a karácsonyi ünnepléstől. Az ünnep az angol
királyság restaurádójávall660-ban éledt újjá, de sokkal szekularizáltabb formában.

Az ünnep hangulati változásai

A karácsony európai történetében megfigyelhető,hogyan változott annak érzel
mi, hangulati, és kisebb mértékben gondolati tartalma. Ennek az ünnepnek a
hangulata, amint arról a legrégebbi liturgikus szövegek és a szentatyák beszédei
tanúskodnak, még teljesen dogmatikus volt. Természetesen szóba kerül a törté
neti esemény, Jézus születése Betlehemben, de a régi római liturgia benne nem
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a kicsiny, segítségre szoruló gyermeket látta, hanem a hatalmas Istent, akinek
neve: "A csodálatos, a Béke Fejedelme, a Jövendő Atyja". A jászolról, amely
később a karácsonyi ünnep középpontjába kerül, az evangélium szövegén kívül
említés sem történik. Idővel a történeti motívum: Krisztus születése válik egyre
hangsúlyozottabbá. A történeti érdeklődés lassanként a születés körüli többi ese
ményre is irányul, azok is külön ünnepnapokat kapnak, és így alakul ki a ka
rácsonyi ünnepkör. A történeti jelleg a jászoltisztelettel még erősebbé válik. Ez
Betlehemből ered, ahol Nagy Konstantin anyja, Szent Ilona bazilikát építtetett
Krisztus születése helyén, ebben őrizték és tisztelték a jászolt. Allitólag a moha
medánok terjeszkedése elől Theodorusz pápa (642-M9) ezüstbe foglalt desz
kácskáit mint szent ereklyét mentette át Rómába, a Santa Maria Maggiore temp
lomba. Innen lassanként egész Nyugat-Európában elterjedt a jászol tisztelete,
ami a figyelmet a benne fekvő kisdedre, az pedig az anyára irányította.

Az ünnep kedvesebb, melegebb vonásai lassan alakulnak ki. Az érzelmek
hangsúlyozása állítólag északról került a keresztény liturgiába. A 19. század óta
egyre jobban bővül olyan új szövegekkel, amelyek témája már nemcsak dogmati
kus, hanem főként érzelmi. Uj liturgikus imaműfajok is keletkeznek. Ebben az
időben kezdenek a legendás elemek is kifejlődni a karácsony körül. Az apokrif
evangéliumok, amelyek legendás színezetben sokat foglalkoznak Jézus gyermek
ségével, a 11--1~. században Nyugaton is elterjed nek. Még tovább fejlődött az
ünnep érzelmi tartalma a 13-15. században. Nagyban hozzájárultak ehhez a
keresztes hadjáratok, amikor a Nyugat a Kelettel, a Szentfölddel ismét szorosabb
kapcsolatba került. Assisi Szent Ferenc szentföldi missziós útján valószínűlega
szent barlangot is látta. 1223-ban a grecciói erdő egyik barlangjában -- pápai
engedéllyel -- egy újfajta karácsonyi ünneplést vezetett be: eljátszotta a betle
hemi eseményeket. Maga a jászoltisztelet azonban valójában sokkal régebbi, mint
fentebb láttuk. 1130-001 már van adat annak népi formájáról, a bö1csőringatásról.

Szent Ferenc példája csak még népszerűbbé.elterjedtebbé tette ezt a szokást.
A 18. századtól a karácsonyi "népi" ünnep, "népi" játék egyre nagyobb teret

hódít a liturgikus ünneplés mellett. A középkor második felében felvirágzó szent
kultusz különösen tisztelte a bölcső körül álló szenteket, mindenekelőtt Szűz

Máriát, a három királyokat. Az ő ereklyéiket különös becsben tartották. Aachen
ban őrizték a kis Jézus pólyáit és Szűz Mária ruháit, amelyekben Jézust szülte.
A hárornkirály-kultusz központja Köln volt, ereklyéiket állítólag Rőtszakállú Fri
gyes vitte oda 1163-ban. Mivel ők voltak az utazók védőszentjei,a legtöbb ven
déglő és fogadó róluk és szimbólumaikról volt elnevezve.: zur Krone, zum Sierne,
zu den drei Mohren, zu den Königen stb.

A gyermek Jézusban már rég nem a hatalmas Istent látták, hanem a szegény,
kedves kisgyermeket, akinek hízelegni kell, és akit becézni lehet, mint bármely
más földi gyermeket. Bölcsődalokaténekeltek neki latinul éppúgy, mint "népi"
nyelven, s a lányok úgy tekintenek a kis Jézusra, mint egy helyi család újszü
lőttjére. Ez a középkor végi költészet és festészet anakronikus realizmusában is
megmutatkozik, például Vochner István A háromkirályok imádása című képén a
királyok egyikeként Zsigmond királyt festette meg magyar kíséretével együtt.
Előfordul, hogy Szent Józsefet szinte komikus alaknak állították be: öreg, ügye
fogyott ember, aki értetlenül áll a történtekkel szemben, ügyetlenül szorgosko
dik a kis Jézus körül, ringatja, kását vagy tejet főz neki. A magyar népköltészet
ben is számos példát találunk az efféle realizmusra: a kis Jézus .faríkcsal Szent
Józseffel" vagy: "Egykor a Szűz Mária, munka közt gondolkodva, amint varrt
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szent családjára, isteni szent magzatjára, a kis Jézusra" és "Gyorsan elszaladt a
dél, nem lesz az ebédje készen, jaj, most mit tegyen" vagy "Mosni kezde hiába,
mos könnyhullatáséba.az eget felhő borítja, nem süt ki a nap sugára a ruhájára"
de I'Szűz Mária kérésére szépen szárad öltözetje, Jézus köntöse..." stb.

Igy nő a karácsony népszerűségbenés jelentőségben a középkor végéig, s a nép
szemében lassan főünneppé vált húsvét helyett, amely eredetileg az ünnepek
ünnepe volt, nemcsak hivatalosan, hanem a keresztény hívek értékrendjében is.

A reneszánsz és humanizmus vallásossága sokkal inkább elvont és filozófikus
volt, semmint konkrét. A reneszánsz számtalan Madonna-képet tudott festeni,
amelyeken célzás sincs Jézus születésére, nem foglalkoznak történeti tényekkel,
hanem inkább azt az ideált mutatják be, amelyet a kor egyre inkább individu
alistává váló művésze az Isten Anyjáról, sőt nemegyszer a női szépségről álta
lánosan maga elé állított.

A reformáció sok téren szembehelyezkedik a humanisták vallásosságával.
Különösen a lutheranizmus kapcsolódik erősebbena középkor vallásosságához,
de azt igyekszik minden legendai vonásától megtisztítani, és ennek igen .sok
népszokás is áldozatul esett. A karácsony ugyanakkor sokkal több középkori
vonást őrzött meg, mint a húsvét, hisz a lutheranizmus nagyra értékelte a csa
ládot, a karácsony pedig ekkor már a család ünnepe volt. Itt is, mint a hitújí
tóknál általában, nem a dogmán, hanem a morálon volt a hangsúly. Karácsony
pedig jó alkalom az erkölcsi oktatásra, a jók jutalmazására.

A barokk is ellenségesen tekintett a középkori vallásos népszokásokra. A je
zsuiták, a barokk szellem megtestesítői például Luzernben és a svájci Fribourg
ban is küzdöttek a régi játékok, a passió és a háromkirályjáték ellen. A barokk
teátrális művészete ugyanakkor a templomból is színházat csinált, és ebben a
színházban a francia királyok udvari szertartásait utánozták. Karácsonyt mint
egy királyi herceg születésnapját ünnepelték. A gyermek Jézusban újra a "hősök

hősét" / az "örökkévalóság monarehiáját", a "béke fejedelmét" látták.
A felvilágosodással a felsőbb kötökben kihal karácsony ünnepének bensősé

ges hangulata. A felvilágosult uralkodók és kormányzatok iparkodnak azt min
denféle tilalommal leküzdeni. Karácsony körül tiltják a betlehemes játékokat, a
bölcsőringatást, a betlehemállitást a templomban. Figyelemreméltó a megokolás,
amellyel 1803-ban Bajorországban megtiltják a jáswlállítást a templomokban: az
ilyen "érzéki szemléltetés" csak alacsonyabb kultúrájú, iskolázatlan népeknek való.

A karácsonyfaállítási szokások

Nincs mód elidőznünka kereszténység előtti vagy nem keresztény kultúrák fa-,
termőág, és zöldágtiszteletének néprajzánál, ami pedig nyilván közelebb vinne
a karácsonyfa európai kultúrtörténetének megértéséhez. Tény, hogy sem a ~

rácsonyfa, sem őse nem egyházi, hanem házi szokás.
Salzburg erdeiben már 1525-ben szabályozni kellett a karácsonyi zöldág ki

vágását, és 1729-ben, majd 1775-ben meg kellett újítani a tilalmat, mert olyan
tQll}egben vágták ki az erdők !~it, hogy veszélyeztették a faállományt. A tilalom
babonás szokásnak minősíti a karácsonyi zöld kivágását. A német kultúra terű

letén, ahonnan a karácsonyfa modem kultusza elindult, tiszafát. téli magyalt,
majd fenyőféléket és borókát hordanak december 25-én a házba. Később örök
zöld és rozmaring védte a ház táját a Gonosz ellen. A bejárat fölé aggatták, a
szoba padozatára tűzték.cserépbe ültették.
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Új fejezetet jelentett a karácsonyfa kultuszában a Meien. Így nevezték Strass
bourg környékén (az alemannban) a karácsonyi bokrot, csokrot, amit már a 16.
században ismertek. 1561 karácsonya körül már szabályozni kellett a Meien-vá
gást, és akkor kimondták, hogy minden polgárnak csak egy Meienje lehet, az is
csak nyolc láb hosszú.

Az egész karácsonyfa-kultusznak Elzász a szülőhazája. Egy 1605-ös útleírás
idézi, hogy "karácsonykor Strassbourgban a szobákban fenyőfákat (Dannenba
um) állítanak föl, színes papírból készült rózsákkal, almával, ostyéval. arannyal,
cukorral aggatják telé. Négyszögletes keretbe szokták állítani."

Ez fordulópont a karácsonyfa történetében. Ekkortájt lépett a gallyak helyébe
egész fa, amelyet beállítottak a szobákba. Ettől kezdve egyre szélesebb körben
terjedt el ez a szokás. Berlinben 1775-ben, Bécsben1816:ban, Prágában 182Q-ban,
Münchenben 1830-ban állították föl az első karácsonyfákatAnglíában Viktória
királynő férje, Albert szász-koburg-gothai herceg honosította meg 1835-ben.
Franciaországban Helén orleans-i hercegnő esküvője előtt állították föl az első

fát a Tuilleriákban. Rómába állítólag Andersen, a dán meseíró vitte 1833-ban, és
ő honosította meg az északi államokban is.

i\nschüt;z híres német színész emlékiratai tanúskodnak arról, hogy amikor 1821
ben Bécsben a karácsonyi bevásárlásra készült, meglepődve tapasztalta, milyen
kevéssé ismerik a császárvárosban ezt a szokást. Anschütz népszerűségeazonban
olyan gyQ.~~ diYé:ltba hozta a karácsonyfát, hogy a következő években már egész
erdőket hordtak Bécsbe. Anschütz első bécsi karácsonyfája alatt ott ült Schubert is.

Hogy hozzánk mikor kerülhetett. arról Podmaniczky Frigyes báró poliJikY~U~s

opera-intendáns Naplótöredékei így vallanak: "Midőn szüleim Pestre jöttek egy ízben
telelni, karácsonyfát (fenyőgallyat) még sehol nem árultak, és az első években ma
guk a szüleim is papírosból készítették. Az első karácsony, amelynek meg!innep
lésér~_yj~~~..§TIlékszem,az 1821-i volt. Híven emlékszem arra is, hogy az első

években rokonságunk tagjai, de sőt idegenek is számosan jöttek megtekinteni,
mi módon ünnepeljük mi azt meg." Podmaniczky szerint tehát Pest és Magyar
ország karácsonyfa-állítás szokásában megelőzteMünchent, Londont és Párizst.

A nálunk szokásos karácsonyfának több előzményeés variánsa van Európa
szerte. Németország nagy részében, különösen a fában szegény tájakon még az
1930-as években is piramis járta: élőfa helyett gúlaalakú faállványt eszkábáltak
össze. Ennek a faváznak vízszintes léceire illesztették a gyertyákat. Az Erehegy
ségben forgó piramis volt divatban: a gyertyák melege hajtja a gúla tetején el
helyezett szélvitorlát, amely azután forgásba hozza az egész alkotmányt. Az
angol ~_?-Jgetvilágbankarácsonyfa helyett elterjedt szokás volt fagyöngyöt aggat
ni a szobába. A templomban ez tilos volt, ott a téli magyal helyettesítette. A
franciák körében még a harmincas években is csak a tehetős családok állíottak
karácsonyfát. Egy 1953-as bunyevác adat szerint: "Karácsonyfa régen csak az
uraknál volt. En a lányomnak muskátlit díszítettem fel."

A karácsonyfa a modernizáció során egyre inkább kijjebb kerül a szoba kőr

nyezetéból. Megjelenik az udvarokban, ami talán a természetvédők aggodalmá
nak is köszönhető, de legfőbb oka mégis az egyre külsőségesebbéváló magán
élet, az anyagi javak státusszimbólum-értéke lehet.

A közös, nyilvános, köztéri karácsonyfa is meglehetósen új, Amerikából szár
mazó szokás. 1909-ben állítottak fel egy kivilágított L~:.lYQf~LKaliforniában a
pasadenai Mount Wilsonon. 1912-ben megjelent New Yorkban a Madison
Square-en, és a szokás rövidesen elterjedt az egész Egyesült Allamokban. Ang-
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liában is látható köztereken és templomokban is. Kettő áll a Szent Pál katedrális
nyugati ajtajánál, és a vele járó ajándékok a királynőtől származnak, a fák az ő

sandringhami birtokáról valók. Nagy Britannia leghíresebb karácsonyfája az, ami a
Trafalgar Square-en áll, amit Oslo polgárai ajándékoznak London városának 1947
óta minden évben - London második világháborús részvétele emlékére.

A modem karácsony

A karácsonyi ünnep nyilvános, de közösségi, és a nemzeti közösségi jellegét erősítik
az államfők. királyok rádióban és televízióban közvetített beszédei. Angliában elő

ször V. György király mondott rádión keresztül karácsonyi beszédet 1932-ben. Ezt
a szokást fia, VI. György, és lánya, Erzsébet királynő is folytatta, aki rádión és tévén
intéz karácsonyi beszédet népéhez. Finnországban nagy tisztelete van a Karácsonyi
Béke kikiáltásának, amit a régi főváros, Turku polgármestere végez karácsony első

napján, délben, és tévén néznek, de inkább rádión hallga tnak országszerte a finn
családok. A tévénézés ugyanis nem igen illendő karácsonykor Finnországban.

A családi közösség érzetét is erősítik és megújítják az évről évre ismétlődő

rituális cselekvések karácsonykor, ami egyre inkább és egyre egyetemesebben a
család és a szeretet ünnepévé vált. A társadalmi modernizáció és a szekularizá
ció során érezhető az a tendencia, hogya család erős, biztos és meghatározó
kíván maradni. Eppen ezért nemcsak Finnországban, de máshol is igyekeznek
a családok saját rítusokat, saját karácsonyi hangulatot teremteni. Sok családban úgy
gondolják, hogy bizonyos szokásokat csak ők találtak ki és csak ők tartanak fenn.

Az ajándékozás is a családi, rokoni, közösségi kapcsolatok rituális ellenőr

zésének, fenntartásának és megerősítésének eszköze. Az ajándékok értéke, az
ajándékozottak rokoni és társadalmi közelsége elég világosan körülhatárolja a
családi, társadalmi viszonyokat. Finnországban például nagy megbecsülés jele,
ha valaki saját erdejéből egy fenyőt ajánl fel karácsonyra hálából, vagy valami
lyen értékes munka ellenszolgáltatásaképpen.

A karácsonyi ajándékot anémeteknél Knecht Ruppercht, a szlávoknál Na
gyapó vagy Hóapó, a finneknék [oulupukki, az olaszoknál Befana anyó, a spa
nyoloknál a három királyok, máshol Santa Oaus hozza, akinek alakja Karácsonyapó
és Szent Miklós alakjából ötvöződött össze. Nálunk az aranyos csitkó, Jézuska vagy
az angyalok hozzák az ajándékot.

Az ajándékozásnak és a kapcsolatok szimbolikus fenntartásának sajátos méd
ja a karácsonyi képeslapok küldése. Bár vallásos témájú fametszeteket már a
középkori nyomdák is készítettek, az első karácsonyi képeslap valószínűleg

1843-ban készült. Ezer példányban nyomták és árulták Londonban.
A karácsonyi képeslap-küldés a modern mágia megnyilvánulásaként is értel

mezhető. A jókívánság, az áldás, a kimondott szó erejébe vetett hiten alapuló
szómágia írásos formája, aminek régi hagyományai vannak. A jókívánság 
mondás, a termés- és termékenység-varázslás volt többek között a szerepe a
regősöknek, koledálóknak, betlehemeseknek a téli ünnepkörben.

Szerb szokás szerint aki szenteste bejön a házba, így köszön: "Boldog szent
estét!" "Cestitam banji dan!" Attól fogva, hogy kijönnek a hajnali míséről (jut
renje), így köszöntik egymást két napig: "Kriszt}ls születik!" - "Valóban szüle
tik!" ("Hrístos se rodi! - Va istinu se rodi!") Aldásra és jókívánságra minden
léleknek szüksége van, ezért kívánunk boldog karácsonyt nemcsak az emberek
nek, hanem háziállatoknak és madaraknak is.

930



SZACSVAY ÉVA

A magyar karácsony

A 19. század közepén a magyarországi paraszti közösségek karácsonyi szoká
saiban középkorias ünnepi rendtartás tükröződött,amely részben szigorú egy
házi előírásokból, részben a kereszténységet megelőző kor mágikus elemeiből

tevődött össze. Tartalmazta a Gergely-féle naptárreformot megelőző karácsony
évzáró-évkezdő jellegét (Jézus születése - az új év kezdete) és a természeti év
napfordulójához kötődö korábbi és megtúrt vegetációs mágikus hiedelmeket és
praktikákat.

A középkori mísztérium-játékot a 18. századi egyházi megújulás száműzte a
templomokból. Maradványai a betlehemes-játék, a karácsonyi színjáték, ame
lyek megerősítették a városokban a karácsony-ünnep sokadalom-jellegét, a vá
sárifonnációt, a házalást-kéregetést stb. A 18-19. századra kifonnálódott a városok
karácsonyi ünnepi rendje, a hozzákapcsolódó ajándékozással, karácsonyfa-állítás
sal. A karácsonnyal kapcsolatban megjelenik a szociális, humanisztikus elem. A
krisztusi szeretet mellé a "felebaráti szeretet" gondolata társul.ramely Dickens
Karácsonyi ének című művéből népszerűvé vált Európában és Amerikában.

Az ünnep szerkezete

A hagyományos falusi karácsonyt előkészítő szakasz vezeti be, ami az ünnepre
való gazdasági előkészületekből (disznóvágás, borfejtés, takarítás stb.) és lelki
felkészülésből (kántálás, betlehemezés, szálláskeresés, rózsafüzéres összejövete
lek stb.) áll. Ezt követi az ünnep középső szakasza, középpontja. az éjféli és
elsőnapi mise, illetve a karácsonyi istentisztelet. A harmadik szakasz az ünnep
sort lezáró profán ünneplés: lakoma, vendégeskedés, bál, stb.

Napjaink karácsonyi szokásaiban megfigyelhető az egyes szakaszok össze
mosódása. Az eltolódás a profán ünneplési fonnák irányába ment végbe, külö
nösen ott, ahol kimaradt az ünnepből a templomlátogatás, mint az ünnep köz
ponti, szakrális mozzanata.

Az étkezési szokások ~áltozá~ is követi az ünnep szakaszainak elmosódását.
A régi falusi karácsony Adám-Eva napi böjtös étkezése (aszaltgyümölcs leves,
sóban-vízben főtt bableves, mákosguba és az alma, fokhagyma, szentelt ostya,
mágikus-misztikus fogyasztása) szemben áll az éjféli karácsonyi misét követő

gazdag disznótoros lakomával (hurka, kolbász, sültek, toros káposzta, kocsonya
stb.) és italozással. Az 1960-as évektől. városi hatásra az ünnepi fogásokban
újítások jelentek meg (rántott hús, fasírozott, torta, krémes sütemény, majonézes
saláta, beíglí), amelyek kiegészítették a hagyományos disznótoros étkezést.

Az 1980-as évek budapesti karácsonyi étkezési szokásai már 24-re előre hoz
ták a bőséges és tartalmas étkezést (a katolíkus családokban a fogások halból
készültek) és ezt megismételték 25-én, vagy leegyszerűsítvea dolgot "maradé
kot ebédeltek". Anarancs nem mint táplálék, hanem mint a gyermekek ajándéka
került díszítő elemként a karácsonyfa alá.
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Az ünnep helyét a lakásban az ünnepre utaló díszítő és szakrális tárgyak
jelezték. A falusi karácsony középpontjába az asztal került, amit egy díszes, csak
karácsonykor használt, piros-fekete takácsszőttes, ún karácsonyi abrosszal terítet
tek le. Ez alá rejtették mágikus céllal a termények maroknyt kupacát vagy a
szalmát; ezen tartották a karácsonyi búzát, a karácsonyi morzsát és a betlehemi
figurákat. Az abrosz a szakrális szféra része volt és a szakrális térré alakított
"tiszta-szobában" étkeztek.

A városi munkások és kispolgárok a két háború között már fehér damaszt
abrosszal terítettek ünnepeken, olcsó fehér porcelán vagy gránit tányérokat, tá
laló edényeket használtak. A lakókonyha fehér festett kredencét, a hokedliket, a
mosdószekrényt ünnepre tiszta, egyszerű száröltéses, alakos terítőkkel terítették
le, amelyek a falvédőkkel "garnitúrát" alkottak. Az ünnepélyesség elsősorbana
látogatóknak, vendégeknek szólt; az étkezés helye á konyhában, a karácsonyfa
helye pedig a szobában volt.

A karácsonyfa

A korai ábrázolások kétféle karácsonyfát mutatnak: az egyik egy tövénél felfüg
gesztett fácska, amely gyertyáival a polgárok ünnepi csiUárfényeit idézte, a má
sik az álló fenyőfa, amelyen a gyertyák mellett díszek és ajándékok találhatók.

A karácsonyfa eredeti díszítményei az üvegból fújt alma, papírlánc-kígyó a
paradicsomkerthez csatolja a fát, míg a képes, alakos diszítmények általában a
betlehemi jelenetre utalnak.

A karácsonyfa szakrális teret jelöl ki a lakótérben, amit hangsúlyoz a gyertyák
és csillagszórók fénye és az ünnepi zene. A karácsonyfa a templom szakrális
szféráját vitte a családi körbe, az otthonokba. Ez lehetövé tette, hogy az otthoni
karácsonyi magánájtatosság kiemelkedjék a hétköznapokból. Szétválasztotta és
megerősítette a vallásos élet két terét, a közösségít és az egyénít. A karácsonyfa
széles körű elterjedése a vallási individualizmus, a protestáns teológiai raciona
lizmus, majd a múlt század végén bekövetkezőszektásodás, vallástalanodás és
a katolikus házi ájtatossági formák térhódításának idejére esik.

A karácsonyfa feldíszítésének módjair61 és a díszítményekről nálunk csak az
utóbbi évtizedben gyújtöttek adatokat. Budapest közelében egy vizsgálat alapján
tetten érhető volt a városi polgári hatás és az osztrák-bajor karácsonyfakultusz. A
tinnyeieket német származású földbirtokos asszony tanította századvégi német
kiadványok segítségével papírdíszek készítésére. A karácsonyfa-állítás iránti
igényt Tmnyén a Budapesten dolgozó és hazajáró háztartási cselédek, altisztek
és munkások terjesztették el.

Az ajándékozás szokása a múlt század első felében, a főúri kastélyokból
terjedt el, ahol megajándékozták a szolgákat és cselédeket. A századfordulón'
Tmnyén a birtokos, a tanító és a lelkész bevonásával karácsonyeste meghívta
és megajándékozta a szegénysorsúak gyermekeit. A városi ajándékozási szoká
sok csak a negyvenes évek végére váltak általánossá Magyarországon. A vizs
gálatok szerint úgy tűnik, hogy egy patriarchális családtípust erősített meg a
gyermekek megajándékozásának szokása. Az ajándékozás kölcsönösségére vo
natkozóan csak a legutóbbi évekból vannak adataink.
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Az ünneplés formái

A karácsonyfa múlt századból örökölt szerepei közül a legjelentősebb a szakrális
volt: a házi ájtatosság a fa körül történt. A katolikus családokban szokás volt a
meggyújtott gyertyák mellett állva vagy letérdelve imádkozni és énekelni, a
református családokban felolvastak a bibliából és énekeltek. A nem vallásos csa
ládokban is megmaradt a karácsonyi éneklés szokása, majd ezt követte az aján
dékok átadása.

Az ajándékok átadása a Krisztusi szeretet jegyében, a vallásos érzületnek
megfelelően vagyegyszerűena gyerekek örömére történt, de minden esetben
"meghitt", bensőségespillanatként élték meg. A régi karácsonyokra való visz
szaemlékezésekben felfedezhető volt bizonyos biedermeier ízű szentimentaliz
mus, amely a gyermekkor felidézésével függ össze és teljesen független a társa
dalmi, gazdasági és politikai körülményektől. Ebben tetten érhető az osztrák
bajor karácsonyi kultusz eredeti jellege, amely a gyermek Jézus kultuszához
kapcsolódva kiemelte a gyermek szerepét a karácsonyi ünnepben (Christkindel),

A paraszti viselet legdrágább ünneplős öltözete a karácsonyi templomi öltö
zet volt. A 18. századi egyházi előírások tartalmazzák, hogy az ünnepeken a
hívek tisztán és rendesen fölöltözve jelenjenek meg a templomban.

A városi karácsony ünnepi öltözködési szokásaiban az általános vasárnapi,
hétvégi öltözködési rend jelenik meg.

A képeslapok között már a század elején is sok a polgári karácsonyt idéző
ábrázolás (polgári enteriör karácsonyfával). Az ötvenes évekre a vallásos tárgyú
lapok helyett megjelentek a havas erdőrészletet.fenyőfát, télapót, szánkázó, kor
csolyázó gyerekeket, fenyőünnepet tartó úttörőketábrázoló lapok. A karácsonyi
képeslap-küldés ez időtől válik általánossá. Ezt talán magyarázza a határok mi
att elzárt rokonok, a szocialista bányák, városok rohammunkái, a kitelepítés és
az áttelepítés, amelyek miatt a családi találkozást a képeslap küldése helyette
sítette.

Felhasznált irodalom:
Barnett, J. H.: The American Christmas New York, 1954, I<renfold, E.M.: Der Weih
nachtsbaum. Botanic und Geschichte des Weihnachtsgrün ... Oldenburg, 1906; Marc
miller, E: Der Tag ist so freudenreich: Advent und Weihnachten Regensburg, 1981;
Weber-Kellerman, 1.: Das Weihnachtsfest. Eine Kuliur- und Sozialgeschichte der We
ihnachtszeit Luzern, 1978; Vossen, R.: Weihnachtsbrauche in aller Welt Hamburg,
1.~85; Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pün~ösd Budapest, 1973; Hernádi Miklós:
Unneplő társadalom Budapest, 1985; Pócs Eva; A karácsqnyi asztal és a karácsonyi
vacsora hiedelemköre Néprajzi Közlemények, 1965; PÓCS Eva: Városi karácsonyi szo
kások (kérdőíves gyűjtés) MTA Néprajzi Kutatócsoport, 1985.
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PÁLVÖLGYI MÁRTA

Betlehemi csillagok
(Karácsonyi sajtószemle 1987-91)

Lőcsei Gabriella a Magyar Nemzet 1988. évi karácsonyi számában készített egy
interjút. A címe semmitmondó: Tegnapi adventek, alcíme: Asszonysors az ötvenes
éoekben. A megszólaltatott: Donáth Ferencné, Bozóky Eva 1956-ről, Nagy Imré
ról, a snagovi fogságról beszél. Hofer Tamás szerint ezzel a riporttal kezdődött
meg a "történelem visszafoglalása", ami az 1989. június 16-i Nagy Temetésig
tartott. (Harc a rendszerváltásért szimbolikus mezéoen /1989. március 15-e Budapesteni
Politikatudományi Szemle 1992. 1. sz.)

1991-reaz 56-os elítélt Eörsi István számára az elmúlt négy évból ennyi maradt
"Karácsony közeleg, ilyenkor esik a legtöbb szó a szeretetről. Aranyszájú szónokok
és jártas tollú újságírók próbálják majd pár napra feledtetni velünk, hogy belátha
tatlan ideig várat még magára a szeretet országa." (Verseket idézek Magyar Hírlap
1991.)

Történelemformálás, vagy közhelyek a szeretet ünnepéről? Mit készítettek
elő, míről szóltak az újságok megnövelt terjedelmú karácsonyi számai?

Négy mértékadó napilapot néztem meg 1987-től 1991-ig: a Népszabadságot,
a Magyar Nemzetet, a Népszavát és a Magyar Hírlapot, 1990-ben az alig egy
esztendős Pesti Hírlappal, 1991-ben az Uj Magyarországgal egészítettem ki a
listát, hoztak-e újat a régiekhez képest.

Egy-egy karácsonyi szám összeállítása rutinfeladat, ez néha meg is látszik: a
Magyar Hírlap 1987-ben és 1990-ben ugyanazzal a karácsonyfadíszes gyertyás
képpel kíván kellemes ünnepeket, a Népszava 1990-es és 1991-es vezércikke
ugyanazt a Tamási Áron-gondolatot idézi: "Mindenkinek önmagát kell megval
tania." (Tamás Menyhért: Ünnepi szókeresés - párbeszéddell990; és DeákAndrás:
A Megváltó bennünk van 1991.)

A napi híreken túli írásoknak karácsonyhoz nem sok közük van, mindenről
szólnak: a Bali szigeti csodálatos kés nélküli operációtól (Népszava, 1988.), a
New York-i Szabadság-szobor szemének betakarásáig (ezt egy derék honfitár
sunk tette Hruscsov látogatásakor, Magyar Nemzet, 1991.). Magyar történelem
Anonymustól a közelmúltig (Magyar Nemzet), szovjet történelem - amit csak
mostanában tudhattunk meg (Népszabadság), magyar Szilicium-völgyról és utó
gondozó osztályról (Népszava). Három napos ünnephez sok olvasnivaló dukál.

Az eklektikus kínálatban mégis sikerült néhány határozottabban körvonalaz
ható típust találnom. A főszerkesztök így gondolkodhatnak: KeV a számba leg
alább egy "karácsonyi beszélgetés" fontos politikai vezető személyiséggel, mel
lette kiegészítésül kisebb rangú politikusok és más híres vagy érdekes emberek
is szóba jöhetnek. Egyházi ünnep közeleg. ezért legyen köztük pap is (lehetőleg

püspök). Adjunk áttekintést az elmúlt esztendőről,készítsünk körképet itthon
és a nagyvilágban, kérdezzünk meg sok embert ugyanarról (szellemes körkér
dés kell, ha nincs új, a tavalyi is jó!) Kell még bele politikai iránymutatás, jó ha
egy nagy ember nálunk közli tanulmányát.
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A karácsonyi számok tartalma a terjedelem százalékában

Magyar Magyar Népaza- Nép- Pesti Úl
Hlrlap Nemzet badság szava Hirlap Magyaror- ÖSSZesen
87---Q1 87-'-91 87---Q1 87-91 90-91 száa 91

1. Napihírek, sport
42 25 28 34 48 28 33stb.

2. Nem karácsonyi
11 25 36 20 3 28 22tartalmú írás:

3. Az elmúlt év:
22 16 9 23 5 7 16Körkép körkérdés

4.•Karácsonyi
15 12 12 4 7 19 12beszélaetés"

5. Publicisztika,
8 13 10 10 5 3 9IPOlitika

6. Kaá::sonyi
einéI<edés, l'lO.'eIa, 2 9 5 9 32 15 8
versstb.

Karácsonyi elmélkedést, verset, novellát nagyon keveset találtam. 1987-ben a
Népszabadság és a Magyar Hírlap egy-egy ilyen témájú cikket közölt. (Rege Sán
dor: Egymás ne1küI hol vagyunk? Kovács Imre: A ndzdreti). A Magyar Hírlap később

is vallásmentes marad, az 1988--89-es esztendőben a nyelvművelő rovat foglalko
zik az ünneppel. A Népszava karácsonyi írásai az irodalmi melléklet részeként
jelentekmeg, a Magyar Nemzet mindig egy kevéssel több ilyen írást jelentetett meg
társainál, a Népszabadság ünnepi tárgyú cikkeinek száma 1987 óta emelkedik.

Az ebbe a tárgykörbe tartozó cikkek háromnegyede az utolsó két évben jelent
meg, két új lapnak köszönhetően:1990-ben a Pesti Hírlap igazi karácsonyi mel
léklettellepte meg olvasóit, sajnos ezt a szerkesztési bravúrt 1991-ben már nem
ismétli meg, az Uj Magyarország terjedelmes mellékIete sok más érdekesség
mellett az ünnepről is szól.

A karácsonyról szóló cikkek terjedelme 1987-től'91-ig

1987 1988 1989 1990 1991 1987-91
an2 % cm2 % cm2 % cm2 % an2 % cm2 %

Maavar Hnap 396 6 210 5 240 3 1.754 7 805 3 3.405 5

Magyar Nemzet 2.678 39 1.430 34 3.378 37 4.572 18 4.678 20 16.736 24

NépSZabadsáa 462 7 1.488 36 1.162 13 3.496 14 3.276 14 9.884 14

Népszava 3.225 48 1.026 25 4.267 47 1.634 6 2.725 12 12.877 19
Pesti Hírlap - - - - - - 13.860 55 4.383 19 18.243 27

Új MagyarorszáQ - - - - - - - - 7.486 32 7.486 11

ÖSszesen: 6.761100 4.154100 9047100 25.316100 23.353100 68.731100

Az evangéliumi történet elemeit ott találjuk meg, ahol nem is keresnénk. Az
1987-es Népszabadságban Kereszty András így kezdi egész oldalas ünnepi ve
zércikkét: "Hogyha a világ egyszerű volna, akkor ezzel a karácsonyi cikkel nem
sokat bajlódnék. FeIírnám a címet: A Mir Washington felett. Aztán már csak
metaforák szálait bogozgatnám. Mivelhogy a Mir többértelmű. Nemcsak békét
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jelent oroszul, s ezáltal a közelmúlt csúcstalálkozójára utal, hanem egy űrállomás

neve is. Huszadik századi betlehemi csillagé. Szovjet űrhajósok lovagolják." (A béke
csillagmta alatt). Hogy ez a csodálatos csillag mire képes, bizonyítja, hogy Kaszparov
sakkvilágbajnok már majdnem kiszállt az utolsó előtti mérkőzésen, de ,a washing
toni csúcstalálkozó adta számára azt a többletet, amivel győzni tudott."

A Mir csillagzata alatt minden egyszeru: a nép megkapta a politika uraitól
évente kijáró ajándékát, a fegyverzetcsökkentési egyezményt, "amit 35 ország
küldöttei tesznek le idén mindnyájunk karácsonyfája alá" (Kanyó András: Uj
kezdet jelei Európában, Népszabadság). Igéretek is járnak mellé: az ezévi körkép
főcíme ugyan nem túl bíztató: Nehéz esztendő elé, de az alcímek vigasztalóak:
Biztató jelek, Előre léphetünk a képzésben, Tudományos vállalkozások a gazdaságért.
Különösen Békesi László pénzügyminiszterhelyettes ígérete megkapó: "A két
számjegyű infláció egyszeri jelenség, csak 1988-ra lesz jellemző, 1989-ben az
inflációnak 10%-nál kisebbnek kell lennie." (Következetes pénzügypolitikátf). 1989
ben a helyettesból miniszter lett, ezt (sem) látta előre...

1987-ben A jövőnemadomány (Németh Miklós, az MSZMP KB titkára, Magyar
Nemzet, főcím), de azért ne feledjük, hogy "Mindaz, ami napjainkban a Szov
jetunióban végbemegy, az elmúlt évtizedek legnagyobb társadalmi-politikai fej
leménye." (Horn Gyula, külügyi államtitkár: Változó világ és politikai megújulás,
Népszava), s ne aggódjunk, hiszen "A békés, boldog karácsonyhoz a szakszer
vezetek azzal kívánnak hozzájárulni, hogy erősítik az emberek, a dolgozók, a
tagság jövőbe vetett bizalmat." (Gáspár Sándor: Hatékonyabb érdekvédelmet! Nép
szava), s "Felcsillan a remény, hogya huszonnegyedik órában nekifeszülünk
mindannak, amelynek megoldása már a hetvenes évek közepén jelentkezett."
(Berend T. Iván: Reform és tudat Magyar Nemzet).

Volt, aki már akkor sem a Mirt kereste az égen: Fekete Gyula, a szeptember
végi lakiteleki sátor vitavezetőjeattól óv, hogy ne legyünk"Végtelen sivatagban
vaksin tévelygő Három királyok, akik fölött kihunyt a Betlehemi csillag fénye."
(Labirintus - csillagfényben, Népszava)

1988-ban a szovjet betlehemi csillagban már senki sem bízik. A Népszava
vezércikkének címe: ]ön-e a Megváltó? - .akis nemzet által hívható, szemelyes szolgá
latunkra rendelt külön Megváltó"? (Diósdi László) Uj égi jel tűnik föl, ám üzenetétól
félni is lehet. Heródes is megijedt a zsidók királya születéséről hallván.

Az 1988-as napisajtó két pólusú, üzenget is balról jobbra, és jobbról balra: A
Népszabadságban Grósz Károly, az MSZMP főtitkára két és fél oldalon nyilat
kozik (egy hónappal az emlékezetes sportcsarnoki fehér terrorral ijesztgető ki
jelentés után). A Magyar Nemzetben PozsgayImre válaszol: "En az olyan kife
jezésekkel, mint ellenforradalmi készülődés, nemigen tudok mit kezdeni C..) 
ez nagyon sokszor csak apologetikus szándékú riogatás." (Mi van a csomagban?
- Tóth Gábor interjúja).

AZ 1988-a5 karácsonyi Népszabadság a Grósz-beszéd alátámasztásának
szándékával készült. 1956-ban "mi lett volna, ha a demokrácia és jobb szocia
lizmus jelszavát hangoztató mozgalom nem csap át antikommunista terrorba és
a nemzetközi realitásoknak fittyet hányó irracionalizmusba?" (Koncz István: Mi
függ ma Magyarországtól?)

Meghökkentő helyeken bukkanunk rá a nagy mumusra: Lengyel József 1966
os (!) Naplójában III. 25-i bejegyzés: '56 tragikumá: "A helyes és haladó szándékú
felkelést egy értetlen tömeg és egy hozzáértő reakció + emberi értéktelenség
haladásellenes kalandba vitte." (Népszabadság, 1988.)
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Sükösd Mihály: Déry (viszonylag köze/ro?) - ismeretterjesztés: "Mint köztudo
mású, Déryt 1957-ben ellenforradalmi szervezkedésért letartóztatják C..) Később
országához hasonlóan konszolidálódott tehát" - üzenet a Mának?

Hajdú TIbor újraírja a történelmet, Lenin kiharcolta, hogy "pártja belenyu
godjon a burzsoá Finnország, Esztország, Litvánia, a munkásokat irtó lett és
lengyel polgári rendszer függetlenségébe." (Mit szólt volna ehhez '88-ban
Landsbergis?) Korának eseményeit is lényegre törően jellemzi: .Koszovo példája
azt mutatja, hogy az életviszonyok javulása ott is a nemzeti érzés reneszánszá
hoz fog vezetni." (A mai nacionalizmus és a gyökerek)

A Magyar Nemzet aktualizált történelme Berend T. Iván tollából: a nemesség
1848-ban gyökeresen megreformálta magát, amikor lemondott politikai előjogai
ról, 1956 oka: a régi vezetés merev ellenállása következtében a hatalom és a
tömegek között megszűnt a párbeszéd. Cikke végén ChurchiIlt idézi a többpárt
rendszerről.ami "nem jó,de még mindig a legjobb", Roosevelttel is üzen: "Sem
mitől nem kell félnünk, csak magától a félelemtől." (Szocializmusunk sorsa).

Egy hónap múlva, 1989. január 30-án Pozsgay Imre - Berend T. kutatásaira
támaszkodva - bejelenti a 168 órában, hogy 1956-ban "népfelkelés" volt. 1989
karácsonyán már Magyarország (akkor is) legolvasottabb napilapjában, a Népsza
badságban jelenik meg összegző cikke (igaz, nem az első, csak a 17. oldalon). A
címe ujabb karácsonyi metafora: A demokrácia adventjén. Nem boldog várakozástel
jes, hanem keserű ez az advent, félő, hogy Ifa harcias kisebbség a más hátán emel
kedik a történelembe", pedig ebben az országban "jussa csak a népnek van."

Még kétségbeesettebb egy másik politikus, Csengey Dénes a Magyar Hírlap
első oldalán: "Boldogabb európai városokban már meggyújtották az első gyertyát az
adventi koszorún, de mi még egymás torkát kerestük a népszavazás eredményeit
értelmező nyilatkozatokban (oo.) Lesz-e ünnep az idén ebben a düledező országban?"
Bibliai képek már nem a Megváltó születérésól: csodálatos kenyérszapotítás és az
Utolsó vacsora! Csengey Dénes már a boldog '89-es esztendő végén tudta: "Senki
követelései nem fognak teljesülni. Látjuk előre, hogy senki nem fog igazán jóllakni.

Deazért nem fogunk rárohanni Magyarországra. Nem fogjuk szétmarcangolni.
Ugye?" (Szegényen, szabadon, szereietben)
A két megcsalatott politikus intő szavára senki sem figyel, kint az utcán már

nem is a Megszületés Dicsősége, hanem a Feltámadás Hallelujája hallatszik.
1989. december 23-án a napilapok fő híre: Románia népe megdöntötte a Ceau
sescu-diktatúrát. A tudósító együtt zokog a néppel (Pilhál: Egtek a gyertyák, Ma
gyarHírlap), mert "Eljött a Népek karácsonya, vérrel, könnyel, fegyverdörgés
sel. Aldozatok és mártirok ezreivel elhozta a világ legősibb és legszebb részének
azt, ami az embert kezdettől fogva emberré tette, a szabadságot." (Bencsik And
rás: Népek karácsonya, Népszabadság).

"Európa fellélegezhet" - hirdeti a Népszava. Szabó Iréne vezércikkében öreg ci
gány rossz hegedűjén játssza az aluljáróban a Himnuszt, mert most "egy ország sze
retne hinni valamiben. Abban, hogy különb lesz mai önmagánál." (Karácsonyi Himnusz)

.Lélekcserélő idők" - mondta a kőszívű ember özvegye Baradlay Richárd
nak, s ez a címe Pethő TIbor vezércikkének is. A Magyar Nemzet főszerkesztője
belső állapotunkról ír, ezért józan tud maradni. A 2. oldalon a bukaresti csoda
elragadtatja Várkonyi TIbort, s már Jászi Oszkár Duna-völgyi álmát látja a kö
zeljövőben megvalósulni (Ajánde'k Európának). Bokor Pál szerint mindez csak egy
karnyújtásnyira van: "Ma nemcsak a Dunának és az Oltnak, de az Elbának és
az Oltnak is egy a hangja, s ez a hang lehet morajos és halk, ám semmiképpen
sem »halottí». Az új életé ez a hang." (Aranykor, Magyar Hírlap).
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Szabad volt-e, kellett-e ennyire hinni a történelem, a mindenkori politika vezérlő

csillagaiban?Egeket ostromló reményeket csak keserű kiábrándulás követhet, napsu
garas földi mennyek helyett sötét éjszakák jönnek,politikai megváltás a történelem
ben még sohasem valósult meg, a Megváltót máshol kell keresnünk. 19S9-ben kicsi
nyes belpolitikai küzdelmek és magasztos külpolitikai ellúvatottságok birkóznakegy
mássalaz újságok hasábjain Ne feledjük:választások előtt vagyunk három hónappal!

A Népszabadság szívvel-lélekkel az MSZP kortesének szegődik. Az új párt
tiszteletre méltó taggal szaporodik: sorai közé áll Demény Pál, a baloldal nagy
öregje, a lIpárt foglya". Demény tudja, az MSZP nem fogja megnyerni a válasz
tásokat. (Pór VIlmos: Demény Pál belép a szociaiista pártba). Hámori Csaba, az
MSZP frakcióvezetóje ugyanezt mondja (D.K.: Nem a sZJ5noklatokat, hanem a tet
teket tartjuk fontosnak!)

A két nyilatkozat biztosan véletlenül került Miklós Gábor: Ünneprontás című

cikke mellé. Mondanivalója: "TISZtességes, komoly politikai erő ma nem állhat elő

itt rózsaszínű, csábító programmal." A "Pártok karácsonyán" az újak egyvalamit
ígérnek csak: azt, hogy az MSZP-vel nem lépnek koalícióra, s ezt be is tartották.

1989 decemberében még senki sem tudta, ki fogja megnyerni a tavaszi vá
lasztásokat, ám a jobbolgali-keresztény erők győzelme a Népszabadság számára
veszélyesebbnek tűnt. Uj mumus világra jöttének lehetünk tanúi: a levitézlett
"fehér terror" helyett megszületik a "keresztény kurzus".

Nyíri Tamás egy teljes oldalon vigasztalja Hovanyecz Lászlót, ne féljen, hi
szen az egyház célja: Ellenségeinket barátainkkd kell tennünk (főcím). Fodor Gábor
újságíró ezen a beszélgetésen sajnos nem volt ott, ezért nagy izgatottságában
egyenesen Schöner Alfréd főrabbi mellének szegezi a kérdést: "Elképzelhetőnek
tartja-e, s ha igen, akkor hogyan érintené Ont személy szerint az, ha a kommu
nista után most egy keresztény kurzus következne nálunk?" A főrabbi úr na
gyon reméli, hogy pejoratív értelemben nem lesz... - ez persze nem elégíti ki
az újságírót és rákérdez: "Nem felelt arra, hogy Onnek egy kommunista vagy
keresztény ideológián alapuló berendezkedés felelne meg jobban?" (Milyen érzés
ma főrabbinak lenni? - Nagyon rossz érzés lehetett az interjú közben.)

A Szabad Demokraták Szövetségét csak Sükösd Mihály emlékezteti újbalel
dali gyökereire a tőle megszokott történelmi parabolában az utolsó előtti olda
lon. (Marat és Sade avagy az egypetéjű ikrek).

A Magyar Nemzet egyenlő esélyt biztosít minden pártnak: 1989. évi körkér
dése: Miként indulnak harcba? A legnagyobb pártok elnökei nyilatkoznak, min
denki azonos terjedelemben.

A Népszava az elszegényedéssal és a jótékony szervezetekkel foglalkozik a
szokásosnál bővebben.

A Magyar Hírlap végképp nem döntötte el, hová álljon, melyik pártot támo
gassa. Ha kinyitjuk az újságot, a 4. és az 5. oldalon szimmetrikusan helyezkedik
el két cikk: A negyediken Pogány Sára óvja-félti "Marosán Gyuri bácsit", akinek
föl kellett állnia, s akinek joga van arra, "mint a recskieknek", hogy végre éle
tében rehabilitálják. (Levél balról balra) A feleselő ötödik oldalon Zelei Míklós fújja
meg trombitáit: "Lázár kelj föl és számolj el!" Most csak Czinege Lajost és Ro
mány Pált hívja tetemre (nála az apostagi zsinagóga márványlépcsőjétkeresi),
de ami késik, nem múlik. (Nincsen rózsa paradicsom nélkül).

1990 és '91 karácsonyai csíllagtalanok lettek a sajtóban. Csak Kádár Béla kül
gazdasági miniszter igyekszik visszatérni az elmúlt időkhöz. (Bibliai üzenet kéne,
Népszabadság, 1991 főcím)
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Kereszty András 199O-es Népszabadság-beli vezércikke új, harcos keresztény
ünneptől tart, hiszen már az őskeresztények is ezzel küzdöttek a római biroda
lom ellen (Karácsonyi szokások). A felelős szerkesztő elfelejtette elolvasni, milyen
cikkek kerültek be az Egyházfárum című rovatba, Gáspár Csaba Lászlótól meg
tudhatta volna, hogy karácsony ünnepe csak a IV. század közepén született,
"pogány alkalmat, a sol invictus emléknapját foglalta le az üdvösségtörténet
eseményeinek fölidézésére." (Sugárnyi rés).

Hovanyecz László 1991-es vezércikke már tud erről, történelmi allegóriája
ezúttal nem újszövetségi, James Cook 1774. december 24-i felfedezését alkalmaz
za korunkra. Tudnivaló, a kapitányt később megölik a bennszülöttek Hawaii
szigetén (Karácsony szigete), ,

Emlékezzünk 1987-re! A Népszabadság akkori körképének fócíme. Uj kezdet
jelei Európában. (Nem erre a kezdetre gondolt.) 1991-ben a Magyar Hírlap így
tudósít a nagyvilágból: London: Pénztelen' ünnep tavalyi díszítéssel, Bukarest: Re
ményt nyújtó vigaszra lenne szükség, Berlin: Ha beköszönt a Nagy Magány, Belgrád:
Felforrósodnak a telefonvonalak, Moszkva: Sült parizer, fo1t krumpli.

Istentelen kamaszként vágyódunk vissza boldog paternalista. gyermekko
runkba? 1990. szépen hangzó körkérdése a Magyar Hírlapban: On mit tett az
orszdg karácsonyfája alá?

A régi szép időkben az ünnepen minden újságban odaült mellénk valamelyik
felelős politikus, s elmesélte, mi mindent értünk el az elmúlt, s milyen feladataink
lesznek a következő esztendőben. A Népszabadságban 1987-ben Lázár György,
1988-ban Grósz Károly volt a főmágus. A Magyar Hírlap két évi mérlege: egy
államtitkár (Stark Antal), egy miniszter (Kulcsár Kálmán), egy budapesti első titkár
(Havasi Ferenc),a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke (Gyenes Antal) és az Alkot
mányjogi Tanács elnöke (Kororn Mihály), A Népszavának akkor is, azóta is a SZOT
(később az MSZOSZ) elnöke jutott. A Magyar Nemzet politikacsinálással foglalko
zott akkoriban, igazi "nagy interjút" csak Pozsgay Imrével készített.

Németh Miklós nem kedvelte a "karácsonyi beszélgetés" műfaját, nem a
bölcs atya (nagyapa), hanem a sárkányokkal viaskodó legkisebb fiú szerepét
játszotta. Volt is nagy zavar 1989-ben, ki legyen a politikai télapó a rend
szerváltás hajnalán?

A feladatot maradéktalanul csak a Magyar Hírlapnak sikerült megoldania. A
nagy ötlet: Csehák Judit egészségügyi miniszter az újságíró kíséretében leszáll a
szegények közé, akár mennyből az angyal. (Franka TIbor: Kis karácsony). Három
megkapó fotó is készül az eseményről: mosolygó miniszterasszony kosztümben a
sokgyerekeseknél, majd. kabátban békásmegyeri ágyrajárók között, később ugyan
ebben a kabátban kezet fog egy csúnya kopasz emberrel a piszkos tányérok fölött.

Az új rendszer sajtója is szükségét érzi, hogy karácsonyi betevő politikusi
nyilatkozatainkról gondoskodjék. A három legfőbb közjogi méltóság fölosztása:
köztársasági elnök: Népszabadság (1990,1991), miniszterelnök: Magyar Nemzet
(1990), majd Uj Magyarország (1991), az Országgyűlés elnöke: Magyar Hírlap
(1990,1991) A Népszavának az MSZ05Z elnöke maradt. Szegénynek minisztert
sem sikerült mikrofonvégre kapnia, bezzeg a többieknek! A,verseny állása: Nép
szabadság: Balsai István (1990) és Kádár Béla (1990, '91), Uj Magyarország: Je
szenszky Géza és Surján László (1991), Magyar Hírlap: Kupa Mihály (1991),
Pesti Hírlap: [eszenszky Géza (1991).

..A Magyar Hírlap Kupa Mihály mosolygó fotója alá ezt a feliratot illesztette:
"Onmagában egyemberáldozat nem oszt, nem szoroz." Göncz Arpádot 1990
ben a mellékelt három fotón kockás ingben, családi környezetben látjuk. (A jó
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szó az eszköz, amivel hatni tudok). 1991-ben a sajtó megfosztja emberi vonásaitól.
Az első oldalon nyakkendős,fehér inges behunyt szemű portré, az ötödik olda
lon a háttérben elegáns hivatali faburkolat, hatalmas tárgyalóasztal közepéri ül,
oldalt a két mellékszereplő újságíró. (Az országnak most nyugalomra van szüksége.)

Antall József keserű éselhivatott, aki vállalta a bukás kockázatát, nem kíván
népszerűsködní,Kristóf Attilának a Magyar Nemzetben nagyon mély és nagyon
őszinte beszélgetést sikerült készítenie, a legszemélyesebb gondolatokra derül
fény.: "Nagyon jó egy ilyen betegség az embernek, mert elszánttá teszi, és ha a
legrosszabbra gondol, még elszántabb és elkötelezettebb lesz. Amúgy se vágy
tam hosszú életrahosszú élet helyett cselekvő életre vágytam."

Vódrös Attila (Uj Magyarország, 1991) felszínessége és kimódolt udvariassá
ga ezek után különösen feltűnő. Muszáj így kérdezni? "A sikerek mellett, me
lyek önmagukért beszélnek, vajon kudarcként ítélhetők-emeg azok a feszültsé
gek, amelyek egy-egy személycserével járnak együtt?"

Szabad György felelős politikus, a népszuverenitás eszköze, tisztában van fel
adata nagyságával, nem is lehet neki hízelegni. Pintér Dezső (1991) kiválóan kérdez.

Felekezettül függetlenül a megszólaltatott lelkészeknek, teológusoknak, püs
pököknek és rabbiknak politikai interjút kellett adniuk. 1987-ben és 88-ban a
"dialógus" áldásairól 1989 óta a keresztény kurzus létező vagy nem létező ve
szélyeiről kellett beszélniük.

A Népszabadságban és a Magyar Hírlapban az újságíró fontosnak tartja,
hogy világnézetileg elhatárolja magát beszélgetőpartnerétől.(Friss Róbert, Nép
szabadság, 1987. és 1988., Hegyi Gyula, Magyar Hírlap, 1990.) Ha ezt az interjú
készítése közben mégis elmulasztotta volna, a szerkesztő gondoskodik az ideo
lógiai többszólamúságról. A Népszabadság 1990-ben Paskai László nyilatkozata
mellett Bayer József: Monológ a dialógusról című opuszát szerepelteti. A tizenkét
éves kora óta "felvilágosult" szerzőtől megtudhatjuk, hogya vallásos emberek
száma ma azért növekszik, mert van, "ki élete elveszett bizonyosságai helyett
keres új-régi fogódzókat, ki pedig csak a szép új világhoz való tartozását kívánja
látványos fordulattal demonstrálni." Ez a merész megállapítás élet- és iroda-
lomismeretének fogyatékosségairól tanúskodik. ,

"Micsoda idők járnak! - mondta egykoron Szent Agoston, majd rögtön hoz
zá is tette: az emberek nem gondolnak arra, hogy az idők olyanok, mint az
emberek." (Kőszegi Ferenc: Kilrácsonyi beKe és háború, Pesti Hírlap, 1990'>

A "Népek karácsonyán" a Népszabadság megkeres tizennégy híres embert,
négyen is hálát adnak Istennek a zsarnok bukásáért (Kónyáné dr. Kutrucz Ka
talin, Független Jogász Fórum, Dr. Arató Ferenc, a debreceni református püspök
helyettese, Deutsch Tamás, a FIDESZ tagja. A legszebb köszönetet Tanay Bella
színművésznő mondja: "Imádkoztam, hogy édesanyám megélhesse ezt a napot."

Cserháti József így fogalmazza meg "Kilrácsony üzeneté"-t: "Legyünk elóbb
másoké, akkor önmagunké is lehetünk." Erről szól néhány nagyon szép hadi
fogoly- és börtöntörténet a Pesti Hírlapban (Bustya Dezső: Kilrácsony Dooruzsa
ban, 1990., Domokos Sándor: Kilrácsonyvárás a lágerben, 1991.),ésa Magyar Nem
zetben (Vídovícs Ferenc: Karácsonyeste 1951-ben).

"Kegyetlenül józan korok babonává alázzák a legendát és kiutasítják az égről
a betlehemi csillagot" - írta Vidor Miklós (Kilrácsonyi vendég, Pesti Hírlap, 1991.)
Láttuk, nem csak kiutasítani, hanem kisajátítani is lehetett. Tehát ne képzeljük
magunkat mindent tudó három királyoknak, legyünk csordaőrző pásztorok, s
talán megjelenik nekünk az Angyal.
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KEZDI BALAZS

Karácsonyi identitás-zavarok

Karácsony ünnepének jelképrendszere sajátosan összetett. Felfedezhetjük benne
a pogány hiedelemvilágnak a téli napfordulóval kapcsolatos töredékeit és a ke
resztény egyházi év első nagy Krisztus-ünnepének szakrális jegyeit egyaránt. Az
európai történelem újkorától kezdődően pedig fokozatosan, de mind kifejezet
tebb, sajátos családi ünneppé is vált, amely ismét lehet szakrális és profán.1

A hármas tagozódású karácsonyi szimbólumrendszer nem alkot homogén
kulturális szerkezetet. Ez a struktúra egybevág korunk emberének nem homo
gén identitás-rendszerével. Paradox módon ez a szerkezeti megfelelés súlyos
funkdonális zavarokban jelenik meg mind a kultúrában, mind a személyekben
és a csoportokban. Nevezzük el ezeket a működési anomáliákat "karácsonyi
zavaroknak".

Így nem csoda, ha a karácsonyi ünnepi"viselkedés" maga is összetett, haa
szakrális és a profán nem válik benne teljesen szét} jóllehet legritkább esetben
tudatos.

A zsidó-keresztény világban az ünnep visszatérő, ún. periodikus ünnep. Ez
mindig kihívást is jelent az adott kultúrában élő egy~n és családja, baráti köre
számára. Az ünnep (szímbölum) ugyanis az identitást veti próbára, vagy annak
egészét, vagy bizonyos összetevőit.

Az identitás "ünnepi próbatétele" különös erővel nyilvánul meg olyan ese
tekben, amikor az ünnep egykor uralkodó szakrális jelentése elhalványul vagy
esetleg mödosul, illetve - sokszor ezzel egyidejűleg - más, elsősorbanprofán
jelentés és értelmezés társul a korábbihoz, nem egyszer kifejezetten tagadva azt.
Az identitás-zavarban lévő embert így maga a karácsonyi ünnep döbbentheti rá
elidegenültségére, vagy sodorhatja lélektani válságba.

I.

A modern identitás-elméletek személyes és szociális ént különböztetnek meg
egymástól. A személyes én, amely egyúttal a személyes identitást is jelenti,4 az
egyedi létezésnek és e lét folyamatosságánakpszichikus reflexiója. Ennek tapasz
talati alapja az egyéni életrajz, illetve annak folyamatos szubjektív megszerkesz
tése vagy átszerkesztése. A személyes én működési elve így az elbeszélésen
alapul: az én az önmagára vonatkozó tapasztalatait, a személyes életrajz esemé
nyeit a történetszerkesztés logikája szerint dolgozza fel.

A szodális én identitása viszont egészen más módon: meghatározó, besoroló,
vagyis definitív kategóriákkal ragadható meg, a hozzájuk kapcsolódó értékelé
sekkel, érzelmi, indulati jellemzókkel és viselkedési késztetésekkel együtt. A szo
dális identitás e felfogása sokat merít a szociológia klasszikus és modernizált
szerepelméleteiból, az empirikus szociológia területéről.

A klasszikus felfogás szerint a szerepek mindig valamilyen társadalmi hely
zethez kötött viselkedéskomplexek; és a társadalmi helyzetváltás mindig a sze-
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repkészlet megváltozását is magával vonja, ami az én szubjektív átélése szem
pontjából gyakran identitás-válság formájában jelentkezik.

A szerepek beépülése a személyiségbe, a szociális énbe különböző mértékű.

Minél korábbi és minél erősebb identifikációs folyamatban sajátította el a sze
mélyiség a szerepet, annál szervesebb része ez az identitásnak, a viselkedésnek.
A szerepek tehát e1rendezhetőkaz identifikáció mértéke szerint.

De egy másik elrendezés is képezhető, aszerint, hogy az egyes szerepek meny
nyire kötelező erejűek az adott kultúrában.

Elidegenedés akkor alakul ki, ha aszerepelvárások merevek, a viselkedést
szabályozó normák túlságosan nagy nyomást gyakorolnak a személyiségre és
ezzel csökkentik az én-teljesítményt, a szerepviselkedésben mintegy automati
kussá teszik azt.

Az anómiára viszont az én-teljesítmény túlterhelése a jellemző, mivel a nor
mák bizonytalansága nem engedi, hogya viselkedésben érvényesüljenek a be
gyakorolt sémák.

Az identitás "ünnepi próbatétele" lélektani értelemben tehát a dolgok termé
szetéből következő határhelyzet, amely akkor alakul ki, amikor vagy a gyenge
identifikáció vagy a gyenge én-teljesítmény súlyos zavarok, többnyire krízisek
lépnek fel a szimbólum-felismerés és értelmezés tökéletlensége, ellentmondásos
sága miatt. Különösen jelentős ez a nemi, illetve a családi szerepek identifikációs
problémái esetén, lévén a karácsony családi ünnep.

II.

A kultúra "karácsonyi zavarának" egyik jellegzetes tünete - nemcsak városban
(lakótelepen), hanem falvakban is -, a minden szakrális jellegét elveszített "bet
lehemezésnek" a tizenéves vagy kisebb gyermekek kizárólagosan a pénzkere
sésre irányuló programja. Nyilvánvaló, hogy ez a jelenség csak mint tünet érté
kelhető, de tünetként kiválóan alkalmas a kultúra elidegenítő és anómiát fenn
tartó működésének érzékeltetésére. Hasonló, de nagyobb léptékű, gazdasági
hasznát tekintve semmi mással össze nem vethető, és a karácsony eredeti jelen
tésének mindenben ellentmondó zavar a "profán ádvent": az "ezüst" és az
"arany" vasárnapok képében jelentkező törvényes fosztogatás. Az ezredfordu
lóra a karácsonya keresztény világban a legnagyobb fogyasztási ünnep lett. Jól
mutatja ezt a folyamatot a karácsonyfa átváltozása, melynek során a szelíd gyer
tyafényt a "tűzbiztos", kezdetben csak folyamatosan világító, majd villódzásba
átcsapó villanyégők váltották fel, a felaggatott díszek metamorfózisáról nem is
szólva - s végül megjelentek a lila és kék színű fák is.

Míg a kultúra - fogyasztási kultúra köpenyébe bújva - általános elidege
nedést sugall a szimbolizációs folyamatokon keresztül a karácsony eredeti jelen
tésére vonatkozóan, addig eme kultúra "lenyomata", az egyén vagy azonosul
ezzel az elidegenedéssel - karácsonyi presztizs-fogyasztás, szellemileg, gondo
latilag, érzelmileg kiürült szimbólumok halmozása -, vagy az ünnep örvén
fokozódik anómiája annak minden következményével.

S minthogy a karácsony elsősorban a családi szerepek identifikációs problé
máira irányítja a figyelmet, a "karácsonyi zavar" ezért leggyakrabban mint "csa
ládi zavar" jelenik meg, ahol és amikor - az átélés szintjén - maguk a részt
vevők is tudják, hogy a karácsony, mint ünnep, csak kiváltó mozzanatként ér-
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tékélendő. S mivel ez a zavar ismétlődő jelenség és az egyre mélyülő válságra
utal, létrejön egy tipikus jelenség - az anómia egyéni és csoportos meglétének
jeleként -, az ünneptől, a karácsonytól való félelem képében.

Az ünneppel kapcsolatos félelem tipikus "karácsonyi zavar". A szülői - kü
lön apai és anyai'-, a (felnőtt) gyermeki - külön fiú és leány -, (felnőtt)

testvéri, nagyszülői, unokai, - mindezeket megalapozóan pedig a férfi és nő

szerepek identifikációs hibái, zavarai, az ebből eredő szorongás, a személyek
közti kommunikációs nehézségek és hibák okozzák a félelmet az együttléttől.

amely karácsonykor mintegy kötelező. Ráadásul az ünnep legalább két és fél
napos - sőt, vallási szempontból vízkeresztig tart. Ez a tény megsokszorozza
és időben elnyújtja a kötelező érintkezések számát és tartalmát. (Tapasztalati
tény, hogya nagy családi veszekedések többnyire az ünnep másodnapján kelet
keznek vagy kulminálnak). Az ünneptől való félelem egyik formája tehát az
interakcióktól való félelem.

A másik típus az interakció hiányától való félelem, azaz félelem a karácsonyi
magánytól. ilyenkor az ünnep a veszteségek és a hiányok szimbólumává válik.
Lélektanilag a hiány állapota a kínzóbb, mert ez bűntudattal is jár, amely fokoz
za a szorongást, a félelmet és az ünnep elkerülésének elementáris vágyát. (Szin
tén általános tapasztalat, hogy az özvegyi magány lélektanilag kevésbé kínzó,
mint azé az emberé, akinek soha nem volt - és valószínűsíthetőleg - nem is
lesz társa.) Ez a típusú ünneppel kapcsolatos félelem a közvélemény által is
ismertebb, elfogadottabb tény, a karácsonyi magány gyakori toposza az elmúlt
évszázadok irodalmi alkotásainak is.

A "karácsonyi zavar" képében jelentkezőegyéni és csoportos (elsősorbancsa
ládi) identitás-problémák elhárítására különböző lehetőségeket kínál maga a
kultúra, de az egyének lelki eszköztára is.

A feszültség és szorongás elhárítására leggyakrabban felhasznált eszköz és
módszer a kompenziciá, a fogyasztásban, az ajándékozásban megnyilvánuló
egyensúlyra való törekvés. A másik módszer, amely bizonyos szubkultúrák 53

jáija szokott lenni: az ünnep és szimbólum rendszerének elhanyagolása, tagadá
sa. Ez történhet tisztán lélektani eszközökkel, de ideológiai segítséggel is. Talán
a leggyakoribb elhárítási mód a racionalizaciá vagy intellektualizáció, amidőn
észérvekkel és logikával felvértezett szokás-véltoztatásokat "mint terveket" dol
goznak ki, ezekből azonban ritkán valósul meg bármi is a következő karácsony
alkalmával, aktuálisan viszont szerongast csökkentőmanőverként.beszédaktus
ként értékelhetőa megoldás maga. Ugyancsak ide tartozik még az a mód, ami
kor akár az intimitástól való félelem, akár az "elcsaládiasulás" elkerülésére ba
rátok, ismerősök kerülnek be az interakciós térbe, az intimitás lehetetlenné téte
lével, mintegy semlegesítve a veszélyes helyzeteket. Az ünneppel kapcsolatos
félelem kifejezetten rossz megoldásai - mert circulus vitiosust vagy a lélektani
helyzet más típusú romlását hozzák létre - a következők:

1. Az ünneptől való félelem az ünnep gyu1öletébe, ennek következményekép
pen pedig általános gyűlölködésbecsap át - projektív elhárítás révén. Bizonyos
személyiségi adottságok alapján elsősorban az eleve magányos emberek hajla
mosak erre az elhárítási formára.

2. Vannak emberek és csoportok, akik illetve amelyek hilsításos elhárítással
küzdenek az ünneptől való félelem ellen. Ekkor a karácsony nem homogén
szimbolikája csaknem önálló részekre hullik, s egy részletbőlaz egészre, adekvát
módon reflektál az ünnepre - irracionális cselekvések, viselkedések formájá-
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ban. Ez aztán gyakran nyer másodlagos racionalizációt, például fanatikus szek
ták formájában.

3. .Actíng out": elmenekülés, kimenekülés a "karácsonyi helyzetból", fizikai és
szimbolikus értelemben egyaránt: ünnepre időzített utazások, üdülések, "elvo
nulások" a csendbe, magányba, menekülés az alkoholba, gyógyszerbe, öngyil
kossági fantáziálások, kísérletek, tettek megjelenése.

4. Betegségbe való menekülés: nem tudatos akció, nem azonos a szimulációval,
mégis, az ünnepek után gyors felépülés várható a "karácsonyi betegségekből".

Látható tehát, hogy az ünnep és az arra adott válasz messze túlmutat mind a
személyen, mind pedig az ünnepen magán. Látható továbbá, hogy a szakrális és
profán jelentések mellett és azokkal együtt a karácsony elsősorban családi ünnep. A
családi intimitás határai azonban kulturálisan kialakulatlanok, változóak, a csa
ládnak mint intézménynek a válságjeleként is felfogható a "karácsonyi zavar".

III.

Az elmúlt években némely újság és a rádió is hirdetett szentestei telefonszolgá
latot a magányosok számára, és se szeri, se száma a szegényeket támogató
akcióknak ezekben a napokban. A nyomor és a szegénység enyhítésének nem
szabad csak karácsonyi kampány-feladatnak lennie; a magányosok telefonos
segítése egy napon pedig szintén az "ad hoc" megoldások öncélúságát példázza.

Mindezek illusztrálására adatokat kerestem a Pécsett tizennyolc éve működő
5.0.5. Elet Telefonszolgálat archfvumában."

Először is arra voltam kíváncsi, hogya karácsonyi ünnepkörben többször
élnek-e a szolgálat lehetőségeivel az emberek vagy sem. Tizennyolc év (1975-től

1991-ig terjedő időszak) december 24-i, 25-i és 26-i adatait hasonlítottam össze
ugyanezen időszak véletlenül kiválasztott, egymást követő napjainak adataival
(július 17., 18., 19.).

TIzennyolc év alatt a karácsonyi ünnepek idején összesen 243 hívást, a nyári
napokban pedig 246 hívást regisztrált a szolgálat. A két időszak gyakorlatilag
tehát nem tér el egymástól a hívások számában.

Lényeges különbséget jelent a két időszak között viszont a hívások tartalmi meg
oszlása: A karácsonyi ünnepekben majdnem kétszer annyi (31 %) volt a kifejezetlen
magányból származó hívások száma, mint a nyári napokban (16%).Talán ennél
is fontosabb, hogya vizsgált három napos periódusokat közvetlenül megelőző
illetve követő két napon (december 23-án és 27-én) a tizennyolc év során 22
személyes behívásra került sor, míg a nyári napokban egyre sem. (Az életet
közvetlenül veszélyeztetőválságállapot esetén lehetőségnyílik az addig anonim
hívó személyes megismerésére, s a vele történő megállapodás eredményeként
például kórházi beutalásra.) A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a december 23-i
behívásokat az ünneptől való pánikszerű félelem és szorongás, válság, a decem
ber 27-i behívásokat pedig az ünnep totális kudarca tette szükségessé.

S végül egy jegyzőkönyvmásolata, véletlen kiválasztás a 243 közül:
Sorszám: XV1/1875.
Dátum: 1990. december 25.
A hívó neme: férfi (33 éves)
Probléma jellege: "Cry for help"
A beszélgetés kezdete: 21 óra 25 perc. Vége: 22 óra 18 perc.
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A 113-as szdmü ügyelőfeljegyzése: "Tanácsot szeretne kémi végső elkeseredésé
ben egy ehhez képest nyugodt, jól fogalmazó férfi. Az állomásról telefonál, nincs
hová mennie. Tegnap jött le Budapestről ide, szülővárosába, ahol felnőtt. Kide
rült, hogy itt élt 20 éves koráig, aztán volt egy év alatt válással végződött há
zassága. Közben szülei meghaltak, itt csak egy mostohatestvére maradt. Buda
pestrement elfelejteni mindent. Ez sikerült is nagyjából. 10 éve ismerkedett meg
második feleségével, két gyermekük született. Sok helyen dolgozott. Ivott. Sok
veszekedés után, ezelőtt egy hónappal ittasan pofonvágta feleségét, aki ezért
ismeretlen helyre költözött a két gyerekkel. Anyósa nem árulja el, hol vannak.
Mivel csak albérletük volt, s nem tudta fizetni, leszámolt a munkahelyén is.
Azóta csak van. Most a karácsonyra lejött Pécsre, hét éve járt itt utoljára. Egy
osztálytársánál volt tegnap este, de nem érezte, hogy hiányoznék ott a négy
gyermek mellett. Most már fogytán a pénze, nem tudja, mihez kezdjen. Eddig
utazgatott. A munkától nem fél. Az elmúlt hetekben volt Bécsben és Jugoszlá
viában. El akart jutni a légióba (?!), de nem vették fel, s nem is érzi jól magát
idegen környezetben".

Az ügyeletes véleménye: Kétségtelenül igen nehéz élethelyzetben lévő, szuicid
fantáziákról is beszámoló, erősen veszélyeztetett ember, de nem éreztem beszű

kültnek. A végén egy szállást is nyújtó állással a kiút is megcsillant a számára.
Behívni nem akartam, nem lett volna jó - mást pedig nem tudtam neki mit
mondani.

Eddig a jegyzőkönyv.

E szükségszerűen vázlatos, elnagyolt, az emlékezet alapján írt feljegyzésből

is világosakká válnak a "karácsonyi zavar" pszichológiai tényei, szabályszerű

ségei, mindaz, amit fentebb már bemutattam. Világosakká válnak a segítés kor
látai is. Mégis azt hiszem, míg nincs jobb vagy más, addig is törekedni kell a
karácsonyi diaIógusokra, hiszen ezek az identitás- és szerepvá1ságok mind a
keresztény világban alakulnak ki, jelennek meg.

Vagyis a karácsonyi mentálhygiéne legígéretesebb vonulata mégiscsak a szak
rális értelmezés kultúrájának megerősítése és további terjesztése lehet. A kará
csonyi szimbolika összetettsége ellenére a szakrális tartalom az, amely a legtöbb
identitás-elemre és komponensre erősítően hat. Ez egyenesen következik a Szü
letés óta eltelt közel kétezer évből, mint tényből, a keresztény világ vonatkozó
tapasztalásából.

Jegyzetek: 1. Philippe Aries: Gyermek, család, halál Gondolat, Budapest 1987. 246-307. o. 2.
Mircea Eliade: A szent és a profán Európa, Budapest, 1987. 191-202. o. 3. Megbízható, minden
igényt kielégítő identitás-definícióval a tudomány sem rendelkezik. Arisztotelész meghatáro
zása - "Lehetetlen, hogy egy és ugyanazon állítmány egy és ugyanazon alanyhoz egyszerre
és ugyanazon vonatkozásban hozzá is tartozzék meg ne is." - máig érvényes az általánosí
tás filozófiai szintjén. Hegel ehhez képest bevezette a konkrét azonosság fogalmát: az azonos
ság és különbség elválaszthatatlan egymástól. Magyar nyelven összefoglalóan: Pataki Ferenc:
Identitás, személyiség, társadalom Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.4. Erik H. Erikson: A fiatal
Luther és más írások. Gondolat, Budapest, 1991. 5. E szolgálat szervezeti felépítéséről, működé

si elveiről. "filozófiájáról" ld.: Balikó Márta: Telepszichofon. (Öngyilkosságmegelózés lehetóségei
telefonon át) Animula, Budapest, 1990.

945



LENGYEL LÁSZLÓ
,

Allamfogoly

Az óriás karácsonyfávallassan fordul a teherautó a parlament elé. Katonák
cipelik fel a vörös szőnyegen a csillogó nagy terembe. Másnap már feldíszítve
vár néhány száz kiválasztott úttörőt, Az állam szereti a karácsonyt. Az állam
lehajol a kisdedekhez, megsimogatja kis szőke, fekete fejüket. A pirosnyakken
dős gyerekek boldogan viszik haza az ajándékokat Vásárosnaményba és a Te
rézvárosba. A karácsony államfogoly. Kényszerből?

Az óriás karácsonyfával lassan fordul a teherautó a parlament elé. Katonák
cipelik fel a vörös szőnyegen a csillogó nagy terembe. Másnap már feldíszítve
vár néhány száz kiválasztott cserkészt. Az állam szereti a karácsonyt. Az állam
lehajol a kisdedekhez, megsimogatja kis szőke, fekete fejüket. A közös ima után
a gyerekek boldogan viszik haza az ajándékokat liszaújvárosba és Lentibe. A
karácsony államfogoly. Onként?

Valamikor a hatvanas évek elején lassan-lassan megkezdődötta közélet és a
magánélet kettéválása. A Kádár-rendszer kényszerből, önként feladta, hogya
társadalmat állandó közéletre kényszerítse, hogy minden nap ellenőrizzepolgá
rait, jó párttagok, jó közéleti emberek, jó szocialista hazafiak-e.

Először jóváhagyta, hogy legyen személyes, individuális életünk. Legyenek sze
mélyes tárgyaink, először ruhánk, ennivalónk, azután már mosógépünk és fri
dzsiderünk, Trabantunk és lakótelepi negyvenkét négyzetméterünk. Jóváhagyta,
hogy legyen személyes viszonyunk, nem szólt bele a házasságunkba. gyerekf"
ink otthoni nevelésébe, a balatoni nyaralásunkba, a hétvégi házépítésünkbe. Es
elismerte személyes hitünket. Ha valaki hinni akart, az állam engedte, csak ne
zavarja vele a közéletet. De miközben engedett személyes életet, fenntartotta
állami intézményként az állam foglyaként az iskolát, a munkahelyet, a kaszár
nyát, a kórházat, és az egyházi intézményeket. A nevelés, a munka, a betegség,
a hit kettébomlott: a hivatalosra, a számontartottra, a fórumokon folytatottra, és
a személyesre, a megengedettre, a négy fal között éltre.A rendszer tiltott minden
más nyilvános hitet, nevelést, gondolatot, de megtűrte.ha valaki otthon másként
hitt, másként nevelt, másként dolgozott, gondolkodott. Es támogatta, ha a száz
ezrek és milliók magukat a nem-hívő, nem-gondolkodó, nem-nevelő fogyasz
tásba vetették. Addig se politizálnak, addig se zavarják a mi köreinket. Az állam
nem zavartatta magát, ha valaki otthon meggyújtotta a gyertyákat a kará
csonyfán. Az ő dolga.

A második menetben, valamikor már a nyolcvanas években, a kádári állam
léttel szemben kifejlődött a magánélet viszonylagos szabadsága, autonómiája. A
magánélet már nagyobb falatokat harapott le a közlétből a maga számára. Pri
vatizálta a munkahelyek egy részét, illetve megteremtette a magánmunka, a
nem-függő munka szabadságát. A "szabadság kis körei" külön-külön élni kezd
tek a családokban, a házat építő baráti brigádokban, kaláka-munkákban, egy
egy egyetemi klubban, szakkollégiumban, a szamizdat sajtóban, és egy falusi
vagy városi templom kis közösségében, esetleg bázisközösségben. A nagy intéz
mények továbbra is statusfoglyok maradtak, de alattuk, mellettük, vagy éppen
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ezeken a nagy intézményeken belül már feltámadt egy magán, egy privát zóna.
Ebbe nem fért bele az iskolarendszer, de belefért egy-két iskola, ebben nem talált
helyet egy püspökség, de megbújt egy falusi plébánia. A püspökség akarva-aka
ratlan az állam szolgája maradt, a plébánia viszont része lehetett a magán1ét
felszabadító háborújának.

Ekkor már állóháború, partizánharc folyt az államélet és a magánélet között,
Bonyolult árokrendszerek, titkos ösvények húzódtak, alakultak ki, amelyeken
keresztül a társadalom a magánéletébe igyekezett átmenteni nemcsak fogyasz
tását, hanem munkaidejét, gondolatait, hitét, gyermekeivel való szándékait. Es
azokat az intézményeket szállta meg, amelyeket képesnek tartott arra, hogy ezt
a kialkudott, kimentett magánlétet védelmezni, bújtatni, folytatni képesek. El
hagyta azokat a szervezeteket és intézményeket, amelyek önként vagy kény
szerből az állam csápjai, foglyai és fogolytartói maradtak. Ez a magánélet, ez a
privát zóna állandóan veszélyeztetve érezte magát. Nem voltak összefüggő ál
lásai, a "szabadság kis körei" nem kapcsolódhattak össze.

Az állam újra meg újra támadásokat indított, elítélve az emberek közélet
iránti közömbösségét, megszólva az individualizálódást és a privatizálódást.
Ezekben a támadásokban rendre szerep jutott az egyházaknak is, akik különbö
ző fórumokon harcoltak azért, hogya társadalom legyen aktívabb a békeharc
ban, tegyen meg mindent a közösségí értékekért, s adja meg a szocialista hazá
nak, ami a szocialista hazáé, miként az egyháznak, ami az egyházé. Kitaszították
az egyházi máskéntgondolkodókat, megbélyegezték a szolgálatmegtagadókat.
Az egyházak is felléptek az individualizáció, aszemélyesbe, amagánba bújás
ellen, mert azt érezték. hogya társadalom előlük is elbúvik. Es minél inkább
ostorozták az emberi önzést, a szerzésvágyat, annál közelebb tapadtak az állam
hoz, s annál messzebb kerültek a társadalomtól. Ahelyett, hogy megértést tanú
sítottak volna a személyes iránt, azok iránt, akik önmagukba menekülnek, akik
csak önmagukra számítanak, elítélték őket egy olyan közösség és közösségíség
nevében, amely már nem létezett. A társadalom szemében azonban csak az a
pap számíthatott becsülésre, aki el tudta kis közösségét igazítani személyes élet
viszonyaikban is, aki a prédikáció mellett azt is pontosan tudta, hogy mit jelent
egy házépítő kaláka, mit jelent a faluban a legjobb fametsző, borcsináló hírében
lenni. Es az a tisztelendő vagy tiszteletes, aki megértette, hogy mi vezet tizen
éveseket a felnőtt társadalmak által el nem viselhető kisebb-nagyobb közössé
gekbe, és segíteni próbált rajtuk. Az, aki templomát, kicsiny szobáját, sátorát, a
fa koronája alatti helyét nem a közlétbe. a hivatalosságba, hanem a magánlétbe,
a nem-hivatalosba képzelte. Aki Istenével a szegények és nyomorultak mellé
állt, aki a társadalom, a kis közösségek lelkiismeretét nem (csak) szavakkal,
hanem tettekkel ébresztgette. Aki nem volt hajlandó belemenni egy "kényszer
állam-vallás" bújócskáiba.

Az 199O-es fordulat után látszatra minden megváltozott. A társadalom egy
része kétségtelenül szerette volna hinni, hogy immár az eddigi Rossz Allama, a
rossz állam helyett a Jó Allama, egy jó állam következik. Igy azután a közélet
és magánélet újabb, most már nem kommunista, hanem más típusú egybesza
kításával megteremtódik egy szabadabb, nemzetibb és közösségibb világ. Ezek
nek a politikusoknak és mozgalmaknak az volt a feltevésük, hogy az államra
vár a szétesett, magánéletbe, privatizálódásba csúszott társadalom közösségbe.
közösségekbe szervezése, átalakítása, felemelése, értékeinek visszahozatala,
megteremtése. Ennek a nemes állami feladatnak nincs és nem is lehetnek más
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segítői, mint értékeikkel, szervezeteikkel, tapasztalt embereikkel a különböző

egyházak, elsősorban a többségi katolikus egyház intézményrendszere. Az ál
lam a nemzeti és a keresztény értékek összefonásával végre behatolhat a ma
gánélet sáncai mögé, amire a kommunista állam nem lehetett képes, ésa közélet
mellett a magánéletet is a közjó, az egyetemes emberi, a magyar nemzeti célok
szolgálatába állíthatja.

Az egyházak, a katolikus egyház nemcsak elfogadta az új állam, az új kor
mány kinyújtott kezét, de szinte rohant a karjaiba. Előbb támadt keresztény poli
tika, mint keresztény etika, keresztény kultúra. Nem véletlenül. Már 1949-ben vi
lágosan látta ennek hagyományait Rónay György:

"Nálunk, úgy sejtem, a keresztény politika voltaképpen megelőztea keresz
tény kultúrát (nem keresztény hagyományt, hanem a modem kultúrát> a szó
valódi, mély, egzisztenciális értelmében. Noha a tizenkilencedik század végén,
a huszadik század elején a Szentszék ismételten fölemelte szavát a katolikus
mozgalom és valaminő katolikus politika összekapcsolása ellen, - jól látva,
hogy az előbbinek át kell hatnia az egész társadalmat, míg az utóbbi szükség
szerűen pártot, tehát elkülönülést is jelent, részt az egésszel szemben, az értékek
rendjében pedig a résznél mindig előbbrevalóaz egész, s a részlegesnél az egye
temleges -; noha, nálunk a keresztény jelleget lefoglalta a maga számára egy
közéleti és politikai frakció, mely azután a maga politikai és közéleti céljai és a
hatalom érdekében igénybe vett egyrészt olyan eszközöket, melyek a szereteten
alapuló keresztényi etikával és a társadalmi igazságosság elvével ellenkeztek,
másrészt meg olyanokat, amelyek lényegükben vallási, kultikus jellegűek s ép
pen ezért sosem köthetőkegyvalamely politikai-közéleti irányzathoz; nem már
csak azért sem, mert a vallás javaira egyaránt igényt tarthat minden politikai,
közéleti, társadalmi különbség nélkül minden egyes hívő, sót, elvben minden
egyes teremtett ember; és nem helyes az egyetemes hivatású, a katolikus vallást
olyan részlegességi látszatokba kavarni, aminek folytán elidegenednek tőle olya
nok, akik a részlegességi tényezőkkel szembenállnak... Igy lesz a keresztény
politika keresztényellenessé, illetve kereszténységellenessé." (Napló I. 215-216.)

Amikor az egyházak, és ezek közül a katolikus egyház amellett döntött, hogy
az állam karjai közé veti magát, vagyis önkéntes államfogollyá lesz, egyszerre
több döntést is hozott.

Mindenekelőtt azt a döntést, hogy elfogadja a közéleti, a részleges vagy teljes
közintézményi szerepet, a magánéleti, a magánintézményi szereppel szemben.
Elfogadja az állam támogatását, és megadja az államot támogató egyházi áldást.
Csakhogy itt ugyanannak a tévedésnek esett áldozatul, mint aminek az állam
új urai. A társadalom többsége, s megkockáztatom a modern gazdasági, politi
kai, sót, keresztény kultúra keretei között élő társadalmak, immár nem az ál
lamtól várják, hogy vezérelje, a jó útra térítse őket, hogy életüket megváltsa.
Ellenkezőleg. Az államot annak a szükséges rossznak tekintik, amely a civil
társadalom, a polgári lét keretfeltételeit bíztosítia, de nem többet. (Es erről egya
ránt meg van győződve liberális éskereszténydemokrata, nem-hívő és hívő.) A
civil társadalmak hálózata, az iskola, az egészségügy, a nyilvánosság, az auto
nóm gazdasági szereplők és az egyházak, a hitélet szervezetei határolják el ma
gukat az államélet szereplőitől. Es attól, hogy valamely szervezet nem az állam
élet, a közhatalom szereplője, hanem a civil társadalomé, nemhogy veszítene
erejéből, hanem éppen növeli azt. Amikor a magyar egyházak az állami man-
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k6kat veszik hónuk alá, ezzel egyszerre döntenek egy hosszútávú gyámkodás,
nyomorék-lét mellett, és kötik magukat egy kihaló hagyományhoz.

Az ~ igaz, hogy Kelet-Európában ma éppen a nyugati folyamatok ellentéte
zajlik. Allamok és egyházak bújnak össze, védelmezik egymást. Legyen ez a
lengyel, vagy a horvát katolicizmus, a szerb, a román, az orosz ortodoxia. A
párttitkárok pártideológiáját nélkülöző államok kapva kapnak az egyházak te
kintélyelvű pótlékai után. Szívesen veszik, ha az eddigi kommunista rítusokat
katolikus vagy pravoszláv rítusok váltják fel. A gazdasági és társadalmi kilátás
talanságban örülnek, ha az új típusú tekintélyelvű államot a nagytekintélyű

egyházak papjai védik, óvják. Es ezen egyházak ugyanazzal a könyörtelenséggel
lépnek be az emberek otthonaiba, mint korábban az agitátorok tették. Folyik a
pogányok térítése, a barbárok átnevelése. Az állam nemhogy visszavonulna, de
az egyházakkal együtt még jobban elterpeszkedik. Nem tudom, hogy milyen
következményekkel fog jámi ezekre az egyházakra nézve, amikor az általuk támo
gatott kormányok véres háborúkba, népírtásokba bocsátkoznak, saját népük kö
nyörtelen elnyomására vállalkoznak, lejáratva ezzel minden keresztény értéket

De bízzunk abban, hogy Magyarország nem ez a Kelet-Európa. A különböző

államközpontú rendszerek nálunk rossz nyomokat hagytak. Itt előbb vagy
utóbb valóban hozzákezdünk az állam körülhatárolásához, hatalmának korlá
tozásához. Ez nem a Szent István-i trónt és oltárt összekapcsoló, térítő állam.
Ezen már régen túl vagyunk. Mint ahogy azon is, hogya katolikus egyház 
a lengyel mintára - átvállalja a nemzeti államegyház szerepét. A katolidzmus
meg-megújuló modernsége egyetemességében van. A nemzeti állam-egyház
provindalizmusánál nincs fenyegetőbb a magyar egyházak számára. Az egye
temes értékek nem (csak) a múlt, hanem a jövő értékei.

J\z egyházak nem csak az állam, a status foglyai, hanern a status quo túszai
is. Ugy jelennek meg, mint a mindenkori fennálló őrzői. Am karácsonykor ér
demes felidézni, hogya kereszténység éppen nem a mindenkori fennálló, a
társadalmilag igazságtalan, az emberileg elfogadhatatlan védelmére hivatott. Bi
zonya magyar társadalom jelentős része szégyenkezik az egyházak türelmet
lenségén, néha megnyilvánuló mohóságán, ahogy egy szegényedő, nehezen élő

társadalmon elégtételt vesznek. Mintha az egyházak, attól félve, hogy csak át
menetileg élvezik az állami támogatást, mindent igyekeznének megszerezni, sé
relmeikért elégtételt venni. Azonban e sérelmeket nem azok okozták, akiken
most elégtételt vesznek, a türelmetlenséget nem azok viselik el, akik korábban
türelmetlenek voltak. A türelmetlenség türelmetlenséget ébreszt, a hatalommal
való élés, a hatalommal való elveszést hozhatja.

Az egyházak méltóságát a marakodásoktól való távolság, a bosszúkból, a
visszavágásokból való kimaradás adja. A szembenézés önmagunkkal. Hol és
hogyan hibáztak kényszerű államfogságuk alatt? Akkor talán avasbilincseket
nem kívánnák aranybilincsekre cserélni. Akkor esetleg a renversement des allian
ces, a pártváltás helyett ráébrednek arra, hogy gondolkodásukban, felfogásuk
ban be kell következnie a renversement des interets-nek, az értékrendi, az érdek
beli helycserének. Akkor elhajítják az állami mankókat, kikelnek a hatalom to
löszékéből. s vállalják a civil társadalom közösségeiben helyüket. Vállalják az
újrakezdés kockázatát. Tudják, hogy nem egy-két évre, hanem sokkal többre kell
berendezkedniük. Elhiszik végre Pilinszky gondolatát: a madárnál nem az számít,
rogy hányat verdes a szárnyával, hanem, hogy milyen magas, s mily távolia röpte.
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