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A karácsonyi ünnepkör szokásairól

Európa országaira még a mai, technicizálódó világban is a földművelő életmód az álta-
lánosan jellemző. A korábbi évszázadokban pedig nemcsak jellemző, hanem kizárólagos
is volt. Ebből következően ezeknek a földművelő népeknek valamennyi életmeg-
nyilvánulása termelő munkájuk ritmusa szerint alakult, ami azt jelentette, hogy életüket,
munkájukat és valamennyi szokásukat a mezőgazdasági munkák két nagy időszakára
lehetett osztani: a szántástól a termények betakarításáig és a viszonylagos munkaszünetre.
Ez egyben két természetes határt is jelöl: a szántás kezdetét, azaz: a tavaszt és a betakarítás
végét: az őszt. A földművelő népek már ősidőktől fogva ezt is, azt is megünnepelték. Eleinte
ebben a már említett, nagyjából félesztendős tagolásban, később — legalábbis az európai
országokban a nagy kultúrák (egyiptomi, görög, római) nyomán a két félből egy egészet
alakítva — esztendős periódusban. A naptári rendszerek e két fél részből összeforrott
időszakban aztán természetesen követték a tagolás alapját képező, Nap és Hold járásával
összefüggő csillagászati jelenségeket (napéjegy enlőség, napfogyatkozás, holdtölte), illetve
az említett nagy ókori kultúrákban kialakított ünnepek európai kultúrába átkerült sajátos
alkalmait.

Mindez a ma embere számára természetes egységgé, s naptárakban évszázadok óta
feltüntetett naptári ünnepek rendszerévé állt össze, amelynek egy része a legrégibb folya-
matos behatás, a kétezer esztendős keresztény vallás kanonizált szokásaival színeződött
át, illetve vált a köztudatban egyenesen és kifejezetten vallási, egyházi ünnepekké.

- A kutatás, a búvárlatok azonban a vázolt folyamatot és gyökereit még az olyan ünnepek
esetében is képesek kideríteni, mint a leginkább egyházinak tudott és vallott december
25-e, azaz a karácsony.

A karácsonyi ünnepekhez fűződő, sok esetben kifejezetten az egyház által népsze-
rűsített, az egyház tanításai nyomán kialakult szokások ugyanis ősi-régi pogány elemeket
is megőriztek. Olyanokat, amelyek jóval a keresztény egyház kialakulása előtt már
ismertek voltak és amelyek átszínezik és eredeti formájukban csillantják fel a legősibb, a
kulturálódásnak éppen csak a legalsó lépcsőfokára lépő népek által kialakított és gyakorolt
szokásokat.

Az egyház sokszor terrorisztikus módszerekkel is sulykolt és terjesztett tanításai
ellenére ugyanis az ősi, a természet rendjét követő szokások racionalizmusuk és szükség-
szerűségük miatt mindig, minden időben megmaradtak, és a cselekedetek, az emberi
közösségek tetteinek ésszerű alapú mozgatói voltak.
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A termény betakarítását követő hosszú, ősztől tavaszig tartó időszak ugyanis a természet
rendjének, változásainak kiszolgáltatott és az ahhoz alkalmazkodni kénytelen földművelő
ember számára a kényszerű pihenés, a viszonylagos semmittevés" időszaka. Nem azt
jelenti ez, hogy ebben a hosszú , fagyszabadság"-bax\ semmit sem csinálnak a mező-
gazdaságból élők, hiszen az állatokkal, jószággal, a tavaszi munkák előkészületeivel, a
betakarított nyári termények aprólékos, kézi feldolgozásával (szövés, fonás, kukorica-
morzsolás) kapcsolatosan rendszeres napi feladatok adódtak. Egy azonban bizonyos: a
tavaszi, nyári munkák dandárjához ezek a tevékenységek nem mérhetők. Ezért a késő őszi
és téli napokban több idő jut a pihenésre és a szórakozásra és az ünnepek megülésére. S
talán éppen ez magyarázza, hogy a decemberi, azaz az első, általában ,Jiideg és fagyos"
hónaptól kezdve megsűrűsödnek az ünnepek, s a december 13-i Luca nappal kezdődően
egymást érik: a több napos karácsony, a néhány nappal későbbi szilveszter éjszaka és az
újév, majd a közel egy hónapos farsang és a vízkereszti alkalmak.

Mindezek nagy része a karácsonyhoz kötődik, s karácsonyi ünnepkör néven vált
ismeretessé a tudományos szakirodalomban.

Nem véletlen azonban ez sem!
A december 25-i dátum a kereszténység kialakulása idején az új esztendő kezdetének

időpontja volt. A pogány kultúrákban ugyanis a kereszténység kialakulásának idejére már
több helyen, így az ókori görög és római birodalmakban is, az új esztendő kezdő napja
január elseje volt. Ezt az ünnepi pillanatot a legtöbb helyen látványos külsőségek közepette
ünnepelték. A pogányság elleni harcában az egyház éppen ezért — hogy még a nyomát is
kitörölje az egykori istentelen szertartásoknak és népünnepélyeknek — az új esztendő első
napját megváltoztatta, december 25-re tette. „A pogány jellegű január 1-i évkezdettel az
egyház szemben állt — írja Haan István az Időszámítás története című munkájában — és
ennek hatására a kora középkorban elterjedt a december 25-i, a karácsonyi évkezdés. Az
egyházi és hivatalos életben a XII. századig ez az évkezdés volt használatban. Amikor a
középkori krónikák adatait követve mai történelmi művek is úgy írják, hogy Nagy Károlyt
a 800. év karácsonyán koronázták római császárrá, pontatlan adatot közölnek, mert akkor
az újév karácsony napján kezdődött." „A 800. év karácsonya valójában 799. december
25-re esett. Mivel a polgári életben ez a mesterkélt évkezdet nem tudott meghonosodni, az
egyház január elsejét Krisztus életével kapcsolatba hozta, mint a ciurcumcisio domini (az
Ur körülmetélésének) napját, s ezzel elfeledtették ennek az évezredekre visszanyúló
eredetét."

Az ünneppé emelt december 25-e helyett pedig ugyancsak a Krisztus életéből vett
dátum körüli aprócska csalással december 24-nek éjszakáját — tehát majdnem december
25-ét, azaz Krisztus születésének napját — tették meg ünneppé. A nép körében mind a két
dátum ünnepként terjedt el. A pogány elemek ezzel elhomályosodtak mind a január 1-i,
mind a december 25-i dátummal kapcsolatosan, azonban sohasem tűntek el végérvényesen.
Keveredve éltek és élnek tovább napjainkban is, s belőlük a kutatók — lehámozva egy-egy
alig észlelhető, alig kitapintható vékonyka réteget — felfedhetik az eredeti szokások
mibenlétét, igazi valóját.

Úgy, ahogy ezt az egykoron Szolnokon dolgozó Cs. Pócs Éva tette kötetnyi vastag
munkájában, mely a „Karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre" címmel
jelent meg [Néprajzi Közlemények (NK) X. évf. sz.] 1965-ben. A szerző kötetében a
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Szolnok megyében gyűjtött anyaga és a rendelkezésre álló európai szakirodalom alapján
ad összefoglalást, amelyből kiderül, annak ellenére, hogy a szentestével kapcsolatos
szokások (karácsonyfa-állítás, karácsony esti ajándékozás) ma általánosan ismertek,
gyakoroltak; korábban nem fordultak elő. S nem csak Magyarországon voltak ismeret-
lenek, de általában egyetlen kelet-európai országban sem dívott a karácsonyfa-állítás
szokása. Ezzel szemben a karácsony este mindig is egy alkalom volt a kultikus meg-
nyilatkozásokra: cselekedetekjóslások, varázslatok végrehajtására, s számtalan, sokszor
nagyon-nagyon távoli homályba vesző szokás kapcsolódik ehhez az időponthoz.

Ezekkel a szokásokkal, hiedelmekkel kapcsolatosan Cs. Pócs Éva egész kötetben teszi
közzé az adatokat és azok magyarázatait, s mégis kénytelen megjegyezni, hogy munkája
„a teljesség igénye nélkül készült". így mi, akik mindössze néhány oldalra sűríthetjük
mondanivalónkat, csupán példákat említhetünk.

Elmondhatjuk, hogy a karácsonyi főétkezés általában nem más, mint a vacsora, illetve
kétszeri étkezés esetén a délután fogyasztott ebéd. Mindez azonban nem tetszőleges módon
és sorrendben, és nem is ötletszerűen feltálalt ételek felszolgálásával történik. A
vacsorához ugyanis kötelező módon, s minden körülmények között hozzátartoznak
bizonyos étkek, amelyek feladásának régmúltba visszanyúló magyarázata van. Ha a
megyénkben gyűjtött emlékanyagból ragadunk ki néhány példát, feltétlenül meg kell
említeni az asztalra kerülő almával mint étekkel kapcsolatosan, hogy az az állatok
fejlődésének serkentését szolgálja és célozza. Mégpedig oly módon, hogyha az állatok
vályújába vagy a kútba karácsonyi almát tesznek és arról itatják a lovat, marhát, akkor
azok olyan gömbölyűek, egészségesek és szépek lesznek, mint az alma. (Jászapátiban
ebből a célból nem is egy, hanem három almát kellett a vályúba vagy a kútba tenni). A
karácsonyi asztalnál felszolgált ételek morzsáját viszont — legalábbis Jászalsószent-
györgyön úgy tudják —, ha összeseprik és a barom fik elé szórják, azzal megóvják őket az
elpusztulástól. Kőtelken viszont, ha a lány karácsony este kiáll a kapuba almát enni, vagy
az, vagy pedig olyan nevű lesz a férje, mint akit almaevés közben látott maga előtt elmenni.

Mindez persze csak a hagyományőrző, sőt a hagyományt nem tudatosan őrző falusi
lakosság körében gyűjthető fel ma már. Az ünnepet, a karácsonyt azonban mindenki
megüli. Olyanok is, akik Krisztus születésében sem hittek sohasem. A karácsony ugyanis
hazánkban ünnep, kikapcsolódás a megszokott hétköznapokból, s bevett hagyományaink-
nál fogva hivatalosan is többnapos pihenési alkalom. Olyan, amelyre már jó előre
készülnek. Ennek a legbiztosabb és legkézzelfoghatóbb jele az, hogy karácsonyra, a
karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó, velük majdnem egybeérő új esztendőre levágják az
egész éven át tartott, hizlalt disznót, ami már önmagában is jelentős eseménye az évnek,
s az év beosztása szerint élő családoknak is. Magyarán: igyekszik mindenki felkészülni az
ünnepekre, s nemcsak úgy, hogy megtervezi néhány napos kikapcsolódását, szórakozási
alkalmait, de úgy is, hogy gondoskodik az egész esztendőben megszokott étrendjének
ünnepélyesebbé, bőségesebbé tételéről. Ennek pedig legáltalánosabb módja a disznóölés.
Az egész éven át sok gonddal nevelt állatot országszerte leginkább karácsonyra szúrják
meg, s ebből kerül ki a megszokottnál ízletesebb, vendégek, ünnepköszöntők számára is
feladható ételféleségek sokasága.

A disznóölés önmagában is rendkívüli esemény. Az egész évi munka betakarítása,
learatása. Ezen kívül egy kellemes összejöveteli alkalom is. Olyan, amelyre összegyűlnek
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az ismerősök, jó barátok és elsősorban a rokonok, családtagok. Olyan, amely — amellett,
hogy fáradságos és komoly munkát jelent valamennyi egybegyűlt embernek — vidám
tréfálkozások kimeríthetetlen alkalma is. Ahol a vidámság: biztosítják ezt a már hajnalok
hajnalán „kötelező" érmelegítő kisüsti, és a kimeríthetetlenül sorjázó tréfás történetek, a
több generáció emlékezetében élő, harsány hahotát kiváltó vidám esetek is. Az egyiket a
karcagi Kovács Imre bácsi így jegyezte fel, hagyta ránk örökül.

„...disznótorra készült a Csőreg család. Módosabb helyen egyszerre nem egyet,
legalább kettőt engedtek kés alá. Itt háromra mondták ki egyszerre a halálos ítéletet. Sógor,
koma, szomszéd volt a böllér, hiszen télen, ráérő időben szórakozás volt az ilyesmi. Persze
úgy dukál, hogy a setéttel érintkezőket pálinkával várják és mire kivirrad, akkorára még
félig készen is legyenek a perzseléssel.

Hozzá is kezdtek idejében. Az állatokat üggyel-bajjal lefogták, »megszúrták« őket.
Odahúzgálták a tetthelyre, ahol perzselik. A négy lábat előre-hátra eligazgatták, az állatok
álla alá fél téglát tettek, a farkát úgy dugták »védett« helyre, hogy meg ne égjen, majd
szépen beterítették őket szalmával. A szomszédok Lacija (Vincze Laci) átszökött, az egyik
disznót félrehúzta, és helyébe tette az ólból előkerített talicskát. A hentesek alágyújtottak
a szalmának és bizony nagy volt a meglepetés, amikor az egyik disznó helyett a talicskát
perzselték meg! Az egész Fanzúg sokáig nevetett a jó tréfán."

A Jászságban is ünnep a disznótor. Itt azonban egy különös szokás, a disznótori kántálás
ugyancsak tréfás szokása kötődik hozzá. Jászárokszállásról 1970-ben a következőket
mesélték el annak illusztrálására, hogy hogyan szórakozott hajdanán elsősorban a fiatal
házas ember a községben a vele való korú és évjáratú barátaival, cimboráival.

„...úgy volt, hogy disznót vágtak a rokonságban. Én felöltöztem asszony létemre
férfinak, micisapka, nadrág, kabát, tarisznya a vállamra. Egy öreg bácsit, a sógoromat meg
felöltöztettem asszonynak, aztán elmentünk oda, ahol a párom a disznóvágásban volt.
Azzal az ürüggyel állítottunk be, hogy merre van a Csányi út? Kiüzentek, hogy menjünk
az urunkra. Mi azonban bementünk. A sógorom le is ült, egy kispárnával terhesnek volt
kitömve és én azt mondtam, nem megyünk sehová, mert baj van a feleségemmel. Akkor
azt mondták, hogy vegyenek már a kemencéből egy kis hurkát, meg valamit adjanak, oszt
hadd menjek tovább. Mink mondtuk, hogy nem megyünk. Hát akkor elkezdtem énekelni
a sógorommal, hogy:

Együttünk mi kántányi, kántányi,
Mink is fogtuk fúlit, farkát,
Adjanak egy darab hurkát!

Akkor kaptunk hurkát és hozzáfogtunk táncolni. Táncoltunk. Akkor — mert közben
tuskolgattak, hogy menjünk, ha a Csányi utat keressük — mondta a férjem, hogy ez az én
feleségem. Akkor kibontakoztam, mert álarc volt csinálva harisnyaszárbúi. Ekkor az egyik
megszólalt:

»Nem mehetnek sehová sem, mert azt mondta a férj, hogy mindjárt meg lesz a gyerek!«
A sógor meg rákezdte:
»Jaj, jaj, itt már ne legyen meg a gyerek!«
Meg volt ijedve mindenki. Akkor megszólalt az igazi férjem, hogy:
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0
»Ne ijedjetek meg, mert ez Amálka, a feleségem!« — és rám mutatott. Akkor aztán

volt nagy röhögés. Mi meg hozzáfogtunk vacsorázni."
Van a karácsonyi ünnepkörnek, pontosabban a karácsony estének egy nagyon szorosan

illeszkedő része, egy országosan ismert szokás: a betlehemezés. Ez egy tipikusan
keresztény témát elevenít meg: Krisztus születését. A karácsonyban ugyanis egész Európa
egészen a legutóbbi időkig Krisztus születését ünnepli. A betlehemezés tulajdonképpen
ennek abibliai történetnek a dramatikus feldolgozása. Magyarországon ősidők ótajátsszák,
s épp ezért nem véletlen, hogy a legkiforrottabb népi színjátékunk. Olyan, amely az idők
folyamán egészen határozott formát öltött, és teljesen színpadszerűvé vált. Régebben
legények mutatták be, ma — ha még fellelhető — gyerekek. A betlehemezés sohasem volt
mentes az irodalmi hatásoktól. Maga a Biblia volt első elindítója és ösztönzője, ennek a
Bibliában leírt történetnek az alapján játszották el ezt a karácsonyi misztériumot. De hatott
az alakulására a templom és a templomban dívó egyéb dramatikus játékok is. (Húsvéti
feltámadás, Krisztus jeruzsálemi bevonulása stb.) Ezenkívül az irodalmi hatás úgy is
érvényesült a betlehemes játékokban, hogy sok esetben a helyi kántorok, írástudó emberek,
tanítók is részt vettek egy-egy változat megszövegezésében vagy betanításában. Sőt, ahol
a mai napig él, ilyen embereknek köszönhető a fennmaradása is. Ennek ellenére egy
meglehetősen profán betlehemes játékot közlünk az alábbiakban. Ebben pásztorok
szerepelnek, a szereplők azonosan a bibliabeliekkel, ők hozzák a betlehemet, benne a
gyertyafénynél látható kis Jézust. Ugyanakkor egy teljesen naturálisán ható jelenetet
játszanak el a bibliai történet keretjátékaként, amelyik tele van viccekkel, vaskos ki-
szólásokkal, népi tréfákkal. Ezután, hogy az egyház által követelt egyensúly helyre-
billenjen: szent énekekkel zárul a jelenet, illetve az ezt követő adománygyűjtéssel.
A Jászjákóhalmán lejegyzett változatot a fehér ruhába öltözött angyal irányítja, s rajta kívül
egy kenderszakállú és -bajuszú, kifordított bundás öreg, valamint ugyancsak kifordított
bundájú csörgős juhászbottal felszerelt bojtárok vesznek részt a játékban.

„Angyal: Gyere be. Első bojtár!
Első bojtár (bejön, botját a földhöz ütögeti):

Én első bojtár vagyok.
Amit tudom, igen megtanultam!
Isten veled pásztor pajtás,
Én evvel odébb állok!

Angyal: Gyere be második bojtár!
Második bojtár (bejön, megáll az ajtóban, botját a földhöz ütögeti:)
Angyal: Mit láttál?
Második bojtár: Bakszusztes főpajtás!

Álmomban azt láttam,
Láttam egy ökröt, (vagy ördögöt!)
Bújt vóna a lyukba,
Majd seggre estem csudálkozásomba!

(Félreáll a betlehem mellé.)
Angyal: Gyere be, öreg!

55



TÁRSADALOM

Öreg (A nyitott ajtón, amennyire csak tud, bevágódik a szoba közepére, és elnyúlik a
földön hason. Úgy tesz, mintha belépéskor a küszöbön botlott volna
meg. A földön fekve kezdi.):
Hé, ti kurva anyátokat!
Ti csak isztok, esztek,
Szegény öregapátokról
Meg se emlékeztek! (Feltápászkodik.)

Ángya: Hunnan gyüssz öreg?
Öreg: Hegy alól!
Angyal: Hát a nyáj hol maradt?
Öreg: Domb alatt!
Angyal: Mit hattál mellette?
Öreg: Fejsze nyelet!
Angyal: Afegörzi-e?
Öreg: Jobban, mint öregapád!
Angyal (nagyot kiáltva az öregre, szinte ordítva):

Keresztet öreg!
Öreg (mint aki süket):

Nem ettem még márna sós perecet!
Angyal: Keresztet öreg, keresztet!
Öreg (mintha nem tudná):

Hogy van az?
Angyal:Atya, Fiú, Szentlélek! (Megmutatja, keresztet vet.)
Öreg (hadonászva):

Atya, Szentlélek!
Angyal: Hát a Fiú hun maradt?
Öreg: Kamrába! (Zsákot tartja a kolbásznak.)
(Felállnak a földön fekvő bojtárok a betlehem mellől és együtt.)

Első és második bojtár: Vedd fel Erzsók ködmönkédet!
Kösd be bolyhos fejecskédet!
Maradj kinn a nyáj körül,
Visszajövünk nem soká!

/4rtgya/.-Feküdjetek pásztorok!
(Első és második pásztor lefekszik, úgy tesznek, mintha aludnának. Velük fekszik az

Öreg is. A közönség megnézi még egyszer a betlehemet. Valamennyi
szereplő felkel, körbejárják ők is a betlehemet, minden lépésnél
csörgetik a földhöz vert botot és énekelnek.):
Pásztorok, keljünk fel,
Hamar induljunk el,
Betlehem városába,
Rongyos istállócskába!
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még azon éjjelen odaérkezzünk!

(Megállnak.)
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Szabó István: A karácsonyi ünnepkör szokásairól

Első bojtár (felkiáltva):
Látom a gazdát,
Fényi a bicskát!
Szalad a pallásra,
Hoz nekünk szalonnát!

Második bojtár (folytatva, kissé előrelépve):
Látom a gazdasszonyt,
Csörgeti a pénzes zacskót,
Ad nekünk egy pár krajcárt!

Öreg (nagyot kurjantva):
Hát te csipás szemű szolgáló!
Bújj ki a suckó hátujjábul!
Töltsd meg a kulacsomat
AMátraborábul!
Annak is a javábul! (Előveszi a kulacsot.)"

A gazda és a gazdasszony megkínálja őket borral, hússal, kaláccsal és mindennel, ami
van. Pénzt vagy ennivalót is ad nekik. A gyerekeket kicsit ijesztgetik, majd felvéve az
angyal a betlehemet, elindulnak. Elöl az angyal, utána a két bojtár, hátul az öreg. Csörgetik
a botokat, az öreg pedig botladozik, nevetteti a közönséget.

Az ilyen betlehemes játékok — egyébként szerves részei a karácsony estéknek —
nemcsak azt bizonyítják, hogy ősidők óta megvannak, de azt is, hogy jóval a kereszténység
kialakulása előtt rakódtak, kristályosodtak ki máig fennmaradt elemei. Még a kétezer
esztendős keresztény vallás is csak motiválni tudta, éppen csak meglegy intette ezt az ősi
dramatikus játékot, s valami olyan hatás mutatható ki rajta mindössze, mint amilyen a
vallásos tárgyú festmények falusi templomokban található népi változatain, ahol sokkal
inkább népéletbeli ábrázolásoknak tekinthetők az alkotások, mint Biblia-illusztrációknak.
Olyanok ezek, mint amikor Szent Vendelt, a pásztorok védőszentjét subás, nagy karimájú
kalapos, pásztorbotos alakként ábrázolják és állítják az útkereszthez életnagyságú
méretben, lábánál birkával és pulikutyával.

A kereszténység ezt a szokást is megérintette, mint fentebbi példánkból láthattuk. De
átszínezte az egész karácsonyi estét is. S nemcsak azzal, hogy elemeket módosított,
változtatott meg az ősi pogány szertartásokon, hanem szellemében — a keresztény
tanítások szegényeket, elesetteket segítő, istápoló jellege alapján — közvetlenül
kapcsolódott ahhoz a szokáshoz, amely már az ókorban is dívott: ilyenkor
megajándékozták, etették, itatták egymást, s még a haragosok is igyekeztek félretenni
egymás iránti ellenszenvüket. Ez a vonás azonban nem vallásoktól függő, hanem örök
emberi szándék és tulajdonság, amely fenntartja és éltetni is fogja mindenkoron ezt a
kinyomozhatatlan korú és oly sok változást, vallást, háborúkat túlélő nagyszerű emberi
érzést.
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