
GYŰJTÉSI 
ÚTMUTATÓ 

A karácsonyi ünnepkör 
Ütmutatónk célja kettős. Segítséget kíván nyújtani az egy-egy faluban jellemző 

hagyományos karácsonyi szokások, hiedelmek összegyűjtéséhez, valamint annak kiderítéséhez, 
hogy a karácsony milyen szerepet töltött be az egész közösség és egy-egy család életében; 
annak vizsgálatához, hogy hogyan, milyen elemekből szerveződött, épült fel az egész ünnepi 
ciklus. A karácsony hagyományos megünneplésére vonatkozóan meglehetősen sok néprajzi 
adattal rendelkezünk, de az adatgyűj tés elég egyoldalú volt, mindig csak az ünnep valamelyik 
kiragadott vonására terjedt ki: pl. karácsonyi köszöntő szokások, folklórszövegek vagy 
dallamkincs, a karácsony vallásos mozzanatai, étkezés, hiedelmek stb. Nem rendelkezünk 
olyan átfogó áttekintésével a karácsonynak, amely az egész ünnepi ciklus minden elemét, 
ezeknek egymáshoz kapcsolódását, egymáshoz viszonyított jelentőségét, szerepét a család 
életében; a különböző társadalmi rétegekben, csoportokban betöltött funkcióját, gazdasági hát-
terét, ideológiáját, szimbolikus jelentéseit egyaránt vizsgálná. Ma még lehetséges egy ilyen 
összefoglaló áttekintést nyerni az 1920—1930-as évek falusi karácsonyi szokásairól is: ennek 
elérése az útmutató egyik fő célja. 

A karácsony és a köré szerveződő egyéb ünnepek, az Adventtől Vízkeresztig tartó időszak 
megünneplésében sok változás ment végbe a legidősebb adatközlők segítségével megtudható 
múlttól napjainkig, de a karácsony mai napig egyik legdominánsabb ünnepünk maradt, minden 
társadalmi, foglalkozási, vallási stb. réteg, csoport egyaránt megünnepli. Ezért a jelenkori 
karácsony vizsgálata akár az egyén vagy család, akár egy egész társadalmi réteg vonatkozá-
sában számos rajta kívülálló, nemcsak konkrétan a karácsonyra vonatkozó kérdésre is fényt 
deríthet, ha a jelenkori karácsony felmérését társadalmi rétegenként és csoportonként 
elvégeztük. Az alábbi útmutató sajátosan a falusi, ill. volt parasztlakosság karácsonyi 
szokásainak felderítését szolgálja, és különös súlyt helyez a hagyományos elemek összegyűj-
tése mellett az ünnep megszervezésében, lefolyásában, az egyes ünnepi szokásokban 
bekövetkezett változásokra, valamint a karácsonyi ünnepkör legfrissebb, 1982-es, 1983-as 
szokásainak megismerésére. 

A gyűjtés alapegysége a család, jóllehet majd minden témánál általánosabb, a nagyobb 
közösségre vonatkozó kérdések is helyet kaptak. A kérdéseket, ahol lehetséges, az egész 
család, ill. a háztartás feje válaszolja meg, ill. e szempontokat figyelembe véve tegye fel 
a gyűj tő a kérdéseket. Az egyes családok vagyoni-társadalmi helyzetéről adnak információt 
a személyi adatok. Ez alapvető segítség ahhoz, hogy az ünnep megjelenési formáit valamelyest 
társadalmi réteghez kötve szemlélhessük. Nem a konkrét jövedelem megtudakolása a cél, 
hanem egy életlormáé és a faluban elfoglalt társadalmi helyzeté. Nemcsak az itt feltüntetett 
kérdések szolgálhatnak ilyen jellegű információ szerzésére, különösen az esetben, ha az 
adatközlők a jövedelemforrásokra vonatkozó kérdéseket nem szívesen válaszolják meg, vagy 
gyanakodva hallgatják. Ilyenkor a gyűj tő egy-egy család megismerésekor néhány más adattal 
próbálhatja meg jellemezni az adott család vagyoni-társadalmi helyzetét (pl. a család 
kapcsolatai a faluban, házuk berendezése, felszereltsége stb.) 

Ha a gyűj tő kellő családi adatfelvétel birtokában összegezö-általánosító képet tud rajzolni 
a falu egészéről, rendkívül hasznos, ha ezt megteszi. De fontos, hogy az egy-egy család 
tagjaitól szerzett információkat (a rájuk vonatkozó személyi adatokkal együtt) külön-külön 
kezeljük, ne vonjunk össze, ne általánosítsunk az így nyert, egy-egy családra vonatkozó 
adatokon belül. A gyűjtő saját tapasztalatait, vagy gyűjtése alapján általánosítható megjegyzé-
seit — ha vannak ilyenek — külön, a gyűj tés összegzéseképpen tegye meg. Csak igy 
nyerhetünk világos képet a karácsony egy-egy családban betöltött szerepéről, amely sok 
mozzanatában családonként is különböző lehet. Már akkor is nagyon értékes anyagot nyerünk 
a karácsony ünneplésére vonatkozóan, ha egy közösségben összesen csak egy családtól szer-
zünk minden részletre ki ter jedő információkat. 

Honismeret, 1984. 3. sz. 



A kérdések feltevését mindenkor az adott beszélgetés-szituáció határozza meg. Sem az itt 
megfogalmazott kérdések formáját , sem azok sorrendjét ne érezze a gyűj tő kötelező elő-
írásnak. Lehetséges természetesen a felsorolt pontokat kérdőívként használva sorra kérdezni 
minden egyes kérdést az adatközlőtől; de általában pontosabb fény derül a szokások, 
szokáselemek, hiedelmek helyi jelentőségére, intenzitására, arányaira, ha egy-egy adatközlő 
a gyűjtő irányításával szabadon mondja el saját múltbeli vagy jelenbeli karácsonyi ünneplései-
nek egy-egy mozzanatát. Így számos új, a kérdőívben nem szereplő szempont is felmerülhet. 
Természetesen az az ideális, ha az útmutatóban felsorolt témák és szempontok mindegyikét 
figyelembe vesszük; de egy-egy résztéma alapos feldolgozása is nagyon hasznos lehet. 

A „régi" karácsonyra vonatkozó adatokat általában úgy nyerjük, hogy idős adatközlőink 
gyermekkori emlékeiket mondják el. Ilyenkor nagyon fontos körülbelüli évszámmal 
meghatározni ezt a korszakot, hiszen nagyon különböző lehet pl. egy 50 vagy egy 80 éves 
adatközlőnél. A „szokás volt-e" megfogalmazású kérdésekre adott válaszoknál meg kell ha-
tározni, hogy az adott családban volt-e szokásban, vagy a rokonságban, ill. az egész faluban. 
A karácsony megünneplésének sok mozzanatával kapcsolatban megkülönböztethető egyes 
magatartásformák helyesnek, kötelezőnek, az ünnepekhez illőnek vagy nem illőnek tartása, 
amelyhez azonban a gyakorlat nem igazodik tel jes mértékben, pl. karácsonyesti ételnek ta r t j ák 
a borlevest, általában igyekeznek is azt főzni. Ezekre a különbségekre igyekezzünk tekintettel 
lenni; kideríteni hogy mi a hagyományos, ill. mai norma és milyen mértékben ta r t ják ezt 
be. Amikor pl. konkrétan 1982 vagy 1983 karácsonyi étrendjét írjuk le, vigyázzunk, hogy azok 
a valóban főzött és elfogyasztott ételek legyenek, ne az, amit „általában" szoktak. Nagyon jó, 
ha emellett fel tüntet jük azonban azt is, amit szokásosnak, kötelezőnek tartanak. Ugyanez 
vonatkozhat a karácsonyfára, a jándékokra , a rokonok meglátogatására, a szegényeknek adott 
alamizsnára, az illendő viselkedésre, templomba járásra és a karácsonynak még sok egyéb 
elemére. 

A családonként végzett gyűj tés során lehetőség szerint az alábbi személyi adatokat vegyük 
fel; 

Az együttélö család minden tagjának neme, életkora, születési helye, iskolai végzettsége, 
vallása, foglalkozása: nem helyben dolgozóknál a munkavégzés helye. 

A család lakóhelye: családi ház; szobák száma, fürdőszobával, folyóvízzel vagy anélkül. 
Bérelt ház vagy lakrész; szobák száma, fürdőszobával, folyóvízzel vagy anélkül. Albérlet; 
szobák száma, hány személy lakja? Szülök háza; gyermekeikkel laknak együtt, hány szobás 
házban, közös háztartásban vagy nem? Hány fö él együtt? 

Föld és állatállomány mennyisége a tsz-szervezés előtt. Jelenlegi kiegészítő jövedelem: föld, 
háztáji föld, gyümölcsös, szerződéses állattartás, fóliás zöldségtermelés stb., ezek mennyisége, 
mértéke. 

L ADVENT 
1. Advent idején elkezdödtek-e már a karácsonyi ünnepi előkészületek? Ezek miből álltak 

(hajnali mise, esti vagy késő délutáni mise stb.). Napjainkban megemlékeztek-e valamilyen 
formában advent időszakáról? Milyen szokások voltak még? 2. Szerveztek-e családoknál 
adventi vallásos összejövetelt? Mindig ugyanannál a családnál tar tot ták-e ezeket, vagy 
esetenként másutt? Hogy hívták ezeket az esti alkalmakat? í r ja le röviden egy-egy ilyen este 
menetét! Körülbelül meddig voltak ezek szokásban? Ha napjainkban megváltozott formában 
fennmaradtak, milyen változások történtek? 3. Szokás volt-e az adventi koszorú állítása? 
Adták-e rokonok, barátok egymásnak ajándékba? Maguk készítették-e a koszorút és hogyan 
díszítették? Hol helyezték el? Énekeltek-e, imádkoztak-e közösen mellette alkalmanként? 
Napjainkban van-e adventi koszorú? Saját készítésű vagy vásárolt? 4. Az adventi időszakra 
vonatkozott-e valamilyen munka, vagy egyéb tilalom? (pl. nem tartottak lakodalmat stb. Ma 
betartják-e ezeket a tilalmakat, vannak-e újabbak?) 5. Az utóbbi években felelevenítettek-e va-
lamilyen adventi szokást a faluban vagy a családban? Mit, mikor kezdtek újra, és milyen 
formában? (Pl. a pap által kezdeményezett ú j ra szervezett adventi összejövetelek stb.). 

n . KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLETEK. 
1. Mikor kezdték régen a karácsonyi ünnepre készülést, és mikor kezdik napjainkban? 

Mikor vol t /van disznóölés, takarítás, bevásárlás, sütés-főzés, a jándékok megvétele, elkészí-
tése, karácsonyfa megvétele, karácsonyi üdvözlőlapok írása? 2. A család mióta küld karácsonyi 
üdvözlőlapokat, általában hányat, kiknek (rokon, barát stb.)? 3. A család kap-e karácsonyi 
üdvözlőlapokat, általában hányat, kiktől (rokon, barát stb.)? 

III. KARÁCSONY ESTE 
1. Volt-e vagy van-e valamilyen elnevezése december 24-ének? (pl. karácsony vigiliája stb.). 

2. A családtagok december 24-i tevékenysége (családfő, háziasszony, a család többi tagja) . 
Kinek volt a feladata a következő munkák elvégzése: lakástakarítás, udvartakarítás, állatok 
ellátása, főzés, sütés, karácsonyfa díszítése, a lakás ünnepi feldíszítése. Napjainkban hogyan 
oszlanak meg a családtagok között e munkák? Füzödött-e bármelyik tevékenységhez 



valamilyen hiedelem? 3. Mikor mosakodnak és öltöznek ünneplőbe a családtagok? Fűzö-
dött-e/füződik-e ehhez valamilyen hiedelem? (pl. a karácsony esti mosdóvizet szótlanul hozták 
be a házba, almát tettek bele stb.). 4. Tartottak-e böjtöt december 24-én? Ez meddig tartott (az 
első csillag feljöveteléig, sötétedésig, teljes böjt volt az éjféli miséig, böjt a vacsoráig stb.). 
Napjainkban tar t ják-e még a böjtöt? A vacsorát leszámítva mire nem ter jedt ki a böjt 
(pl. szabad volt kenyeret enni és vizet inni). Ismert volt-e valamilyen hiedelem a karácsonyi 
böjtről (pl. gyerekeknek azt mondták, hogy ha megtartják a böjtöt, meglát ják az aranycsikót, 
vagy megnyílik az ég, a lányok megjósolhat ják jövendőbeli férjüket stb.). 5. Ahol nem 
tartottak teljes böjtöt, a vacsora előtt mit ettek ezen a napon és kb. hány órakor? (Pl. 10 óra 
tájban reggelit, délben ebédet stb ). A karácsonyi vacsora előtti napi étkezés (az étkezések 
idejével jelölve) napjainkban. 6. Hány órakor volt az ünnepi étkezés és mi volt a neve? (pl. du 
4 órakor ebéd) Hol étkeztek? (Konyhában, tisztaszobában) Mivel teri tet ték le az asztalt, 
volt-e külön karácsonyi abrosz? Használták-e azt az abroszt a karácsonyi étkezésen kívül és 
füződött-e hozzá valamilyen hiedelem? (Pl. vetöabrosznak, ezzel letakarva füstölték a beteg 
tehenet stb.) Volt-e külön szertartása az abrosz felteritésének? (Pl. a gazda és a gazdasszony 
együtt terítették fel az abroszt, közben a következő évi termésről folyt párbeszéd köztük.) 
Használtak-e több abroszt, egymásra terí tve a karácsonyi asztalra? Melyiket, mire, hogyan 
használták? Volt-e ünnepi étkészlet? Tettek-e az asztalra, köré vagy alá szalmát, szénát, gabo-
na- vagy egyéb magvakat, szerszámokat? Milyen hiedelmek fűződtek ezekhez? (szalma a Kisjé-
zusnak fekhelyül, kaszakö az asztalra a beteg tehén gyógyítására, a gabonamagvakból 
a tyúkokat etették Vízkeresztig, hogy jól tojjanak stb.). Előfordult-e, hogy teleszórták az egész 
szobát szalmával? Miért? Ki vitte be a terményeket vagy szerszámokat a szobába és mikor? 
Meddig voltak ott és milyen célból? Előfordult-e hogy ezen a szalmán aludt az egész család? 
Meddig maradtak a termények és szerszámok a szobában? Leszedéskor hová kerültek, mit 
csináltak velük? Él-e még ez a szokás a családban vagy a faluban, milyen formában? Volt-e 
hagyományos ülésrend a karácsonyi asztalnál? Eltért-e ez a közönséges vasárnapi ülésrendtől? 
(Pl. ilyenkor az asszonyok, gyerekek is az asztalnál ültek, egyébként nem.) Imádkoztak-e közö-
sen hangosan az étkezés megkezdése előtt? Hogyan szolgálták fel az ételeket? (Előre 
odakészítettek mindent, vagy külön-külön hozták be az egyes fogásokat, jókívánságokat 
mondtak minden ételhez stb.)? Írja le a régi karácsonyi étrendet (sülttésztákkal, italokkal 
együtt) körülbelüli időmeghatározással! Ha lehetséges, tüntesse fel, időben milyen változások 
következtek be az étrendben! Kérjük az ételekhez fűződő hiedelmeket, magyarázatokat is 
leírni! (pl. mézbe mártott fokhagyma az első fogás, ezt torokfájás megelőzésére tartották 
jónak). (Ételek nevei, pl. Jézus kalácsa; italok, pl. bor, pálinka, mézespálinka). Volt-e olyan 
étel, amit különleges módon ettek vagy szolgáltak fel? (pl. az almát a gazda osztotta szét, azt 
azért ették, hogy egész évben összetartson a család). Vittek-e be olyan ételt az asztalra, amihez 
nem is nyúltak, sőt érintetlenül kellett hagyni? (pl. kenyér, amit Űjévig, Vízkeresztig nem 
szegtek meg) Különbözött-e ez az étel a szokrfostól? (pl. nem búza-, hanem rozslisztből ké-
szült.) Fűződött-e ehhez az ételhez valamilyen hiedelem? (pl. tűzbe kellett dobni?). Az asztali 
viselkedés szabályai (pl. tilos könyökölni, a gazdasszony sokáig ülve maradt az asztalnál, hogy 
jól ül jenek a tyúkjai stb.). Meddig ult a család az asztalnál este, mit csináltak vacsora után? 
(pl. diót törtek, jósoltak, dióba kártyáztak stb.). Az étkezés után együtt volt-e a család 
lefekvésig, mivel töltötték az időt? (pl. közös társasjátékok játszásával, Bibliát olvastak, vagy 
egyéb imakönyvet, szenttörténeteket meséltek, olvastak, a lányok és fiúk tréfás jóslással 
töltötték az időt). Mit hagytak az asztalon az étkezés befejezése után és meddig maradtak ezek 
ott? (pl. a magvakat és a szalmát szilveszterig, aznap éjszakára minden ételmaradékot a csalá-
dot meglátogató angyaloknak vagy halottaknak). Készítettek-e étkezés közben karácsonyi mor-
zsát, milyen célból és mit csináltak ezzel (pl. minden ételből egy kanállal az asztalra tettek és 
ezt a maradékot Vízkeresztkor zacskóba tették gyógyításhoz). Hagytak-e az asztalon vagy a la-
kás bármely más részében valamilyen ételt a Jézuskának vagy a halottaknak, és hogy nevezték 
ezt az ételt? (pl. angyal kolbászt hagytak a kemence nyakán). 7. Éjiéli mise. Hogyan mentek 
a misére? (csoportosan, asszonyok, férfiak, külön családonként stb.) Felöltöztek-e külön 
ünnepélyesen? Hány éves kortól vitték el a gyerekeket is? Ki maradt otthon? Volt-e a szoká-
sostól eltérő jelenség a karácsonyi éjféli misén? (pl. a szokásostól el térő ülésrend, másfaj ta 
szertartás stb.). Ettek-e az éjféli mise után és mit? (pl. az asztalon hagyott vacsoraételekből 
stb.). Volt-e külön erre az időre készült étel, sütemény vagy ital? (Volt-e neve? pl. angyalcsik). 
8. Mai étrend. Í r juk le a napjainkban szokásos karácsonyi étrendet (a család 1982-es és 83-as 
étrendjét). Mikor kezdték elhagyni a hagyományos régi ételeket? Kik kezdték az ú j éte-
lek bevezetését a családban, rokonságban (újabb ételek, sült hús, töltött pulyka, rántott hal, 
krumplisaláta, töltöttkáposzta stb.) Vesznek-e karácsonyra déligyümölcsöt, mit? Italokban 
van-e a régihez képest változás és ez kb. mikor következett be? (pl. feketekávé fogyasztása) 
Van-e mai karácsonyi ételek között olyan, amihez valamilyen hiedelem vagy jósló szokás 
fűződik? 9. ünnepi teríték. Milyen étkészlettel terítenek a karácsonyi vacsorához, van-e a csa-
ládnak ünnepi (karácsonyi) étkészlete? Miben különbözik a karácsonyi terítés a szokásos 
vasárnapi térítéstől? (szalvéta használata, külön tálba tálalás, asztaldísz, virág, boróka, 
fenyőág, gyertya, papirfigurák, agyagfigurák, betlehem, jászol stb.) (Írja le a terítés módját , 



asztal leszedése, karácsonyi ételmaradékok gyümölcsfa alá szórása, szalma kihordása, stb.) 
A Vízkereszt-napi vizszenteléshez milyen szokás fűződött a házban családi körben? Eljött-e a 
pap beszentelni a házat (ezen kívül még mit a gazdasági egységben), és hogyan zajlott le 
a szentelés? Adtak-e valamit ajándékba a papnak, megkínálták-e stb. Volt-e a faluban 
Háromkirály vagy Csillag járási í r ja le a szokást a karácsonyi köszöntöknél megadott 
szempontok szerint! Szokás-e még ma is? Az utóbbi években felelevenitették-e a már előzőleg 
csaknem feledésbe merült szokást? Ki szervezte és tanította be? 

VIII. TILALMAK, HIEDELMEK, JÓSLÓ SZOKÁSOK 
1. Munkatilalmak. Milyen szokásos hétköznapi munkákat nem végeztek, milyen munkákat 

tiltottak a karácsony és szilveszter, vagy karácsony és Vízkereszt közti napokon? (Minden 
tilalomnál tüntessük fel, melyik nap vonatkoztatott és milyen magyarázat fűződött hozzá, ma is 
tartják-e?) Mezei munkák, állatok takarítása, rendben tartása, etetése; trágyahordás, udvar, 
ház rendben tartása; egyes munkák, pl. fonás, kenyérsütés, mosás, teregetés, börholmik 
felakasztása: egyéni tisztálkodással kapcsolatos tilalmak, pl. mosdóvízre vonatkozó, fésülkö-
dés stb. kölcsönadás a házból; nők látogatása, viselkedési szabályok pl. asztalnál könyöklés 
stb. A tilalmakat megszegőkre (minden tilalomnál külön) milyen büntetések várnak? (pl. ha 
valaki dec. 24-én kenyeret süt, leég a ház). 2. Allatokkal kapcsolatos hiedelmek. Allatok 
karácsonykor különleges ételeket kapnak (pl. lovakat, marhákat almáról itatják, nekik adják 
a karácsonyi, újévi ételek maradékát, a Vízkeresztkor leszedett morzsát stb.) Milyen 
magyarázat fűződik ehhez? Melyik állattal hogyan bánnak, milyen magyarázat fűződik 
a szokáshoz? Mikor szólalnak meg az állatok? 3. Növényekkel kapcsolatos hiedelmek 
A karácsonyi asztal köré vagy az asztalra szórt magokból, morzsákból, a vetőmag közé, 
a gyümölcsfák alá tesznek. Mit mondanak ilyenkor, és mikor van ez? 4. Szerelem, szépség, 
egészségvarázslás. Karácsonyi, szilveszteri ételekkel (pl. a mindenkinek egyformán elosztott 
karácsonyesti almával, hogy a család minden tagja hazataláljon, együtt maradjon stb.). 
5. Jóslatok. í r ja le az időszak egyes napjaihoz fűződő jósló szokásokat! Pl. Lucától karácsonyig 
evett almával, cédulára irt nevekkel, stb. lányok férjjóslása; az időszak napjainak időjárásából 
a jövő év időjárására jóslás stb. Karácsony este: jóslás karácsonyi ételekkel: a feltört karácsony 
esti dió gerezdjeinek állapotából jósolnak az egyes családtagok egészségére a jövő évben, 
ételekkel jóslás a kapuban, jóslás az első karácsonyi látogató neméből, kerítéskarók megszá-
molásával stb. Szilveszteri jóslás: ételekkel, ,.tollas" pogácsával, gombócfőzéssel, ólomöntés-
sel, hagymakalendáriummal stb. Üjévi jóslások: ételekkel evés közben, látogatók neméből stb. 
Jóslások az egyes napok időjárásából, csillagok állásából, harangszóból, állatok hangjából, ki-
virágoztatott ágból stb. 6. A karácsonyi éjiéli mise, harangozás hiedelmei, jósló szokások. Mit 
tartanak a karácsonykor született gyerekekről? Karácsonykor megnyílik az ég; ki látja meg és 
mikor? Jóslás a mise kezdetén a harangkötélböl levágott darabból. Ismert-e az a hiedelem, 
hogy karácsony éjfélén a keresztúton vagy a templomban ki lehet lesni a halottakat, vagy meg 
lehet látni a falu boszorkányát, boszorkányságot lehet tanulni, kincset lehet látni stb. A Luca 
napjától karácsonyig készült Luca-széken fel lehet ismerni a falu boszorkányait vagy meg lehet 
látni, ki hal meg a következő évben stb. A keresztúton kört húzva, abba beleállva boszorkány-
ságot tanul, aki nem ijed meg az ott megjelenő alakoktól. Az éjféli mise alatt a házat 
háromszor körüljárva és a házba betekintve megláthatok a boszorkányok vagy a halottak. 
Halottak miséje: ismert a halottak miséjével kapcsolatos monda? Kérjük a szövegek minden 
változatát szó szerint lejegyezni! Kérjük a Luca-székhez, boszorkánysághoz-tanulással, 
kincslátással, halottakkal kapcsolatos hiedelemmondákat is szó szerint lejegyezni! 

Bihari Anna—Pócs Éva 

I—PfllVflZflT 
A Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre pályázatot ir ki Széchenyi 

emlékhelyek felkutatására és ismertetésére. Olyan helyek, épületek, műszaki 
alkotások stb. leírásával lehet pályázni, amelyekhez Széchenyi Istvánnak va-
lami köze volt: ott járt vagy részt vett a létrehozásában. A pályamunka tartal-
mazza az illető épület, helység vagy más objektum történetét, részletesen írja 
le Széchenyi István ottani szerepét és feltétlenül tartalmazza az objektum 
ábrázolását — egykori és mai — fénykép vagy rajzos formában. Pályázni 
egyénileg és csoportosan is lehet. A pályázat elbírálásában azonos színvonal 
esetén előnyben részesülnek azok a munkák, amelyek kevésbé közismert 
témát dolgoznak fel. Pályadíjak: I. díj : 10 000 Ft, II. díj : 6000 Ft, I I I . díj: 
3000 Ft. A pályamunkát 1984. december 31-ig kell beküldeni a Baráti Kör cí-
mére: Nagycenk 9485. 



hoz egymás ajándékait megnézni 24-én este, 25-én, 26-án, karácsony után? 4. Szomszédság, 
társasélel, idegenek megajándékozása, jótékonyság. Régen meglátogatták-e egymást a 
szomszédok, 24-én este, 25-én, 26-án? Ma látogatják-e egymást? Régen meghivták-e ka-
rácsonyi vacsorára vagy a többi ünnepnap valamelyikén ebédre a magányosan élőket? Ma 
van-e ilyen szokás? Milyen ajándékot vagy a bérhez tartozó juttatást kaptak karácsonykor 
a cselédek, pásztorok, csőszök, bakter stb. Milyen módon adták oda járandóságukat? 
(pl. pásztorok végigjárták a gazdák házát). Mikor, melyik napon? Ma van-e olyan személy 
a faluban, akit hasonló módon ajándékoznak meg (postás)? Szokás volt-e a falusi elöljárók 
köszöntése, megajándékozása 24-én vagy 25-én (pl. disznótori kóstolóval, kaláccsal stb.). Kiket 
ajándékoztak meg (papot, tanitót, jegyzőt stb.) Ma szokás-e ez és kit a jándékoznak meg 
(pl. tanácselnök, tanitók, orvos). A falu koldusait, szegényeit megajándékozták-e és milyen 
formában? A faluban lakó cigányoknak adnak-e az ünnep tá ján élelmet, használt ruhát? 
5. Köszöntő szokások. Milyen karácsonyi köszöntő szokások voltak ismertek a faluban 
karácsony este vagy karácsony táján? Kérjük leírni a szokások nevét, milyen nemű, korú, 
társadalmi helyzetű és foglalkozású csoportok mentek együtt (pl. 10—14 éves iskolás fiúk, 
felnőtt legények, cigánygyerekek stb.). Írjuk le röviden a szokást a hozzátartozó köszöntő 
versekkel, énekekkel együtt! Mekkora körzetet járt be egy-egy csoport? Minden házhoz 
bementek-e a körzetben vagy csak rokonokhoz, ismerősökhöz? Bent a házban köszöntöttek 
vagy csak az ablak alatt? A család megvendégelte-e őket vagy csak ajándékot kaptak? Mit? 
Volt-e hangszerük és milyen? Ki szervezte, irányította, tanította be a csoportokat? Mit 
gyűjtöttek a köszöntés során és hogyan osztották szét? Volt-e különleges öltözetük? (pl. egy-
egy faluban a következő szokások lehetnek: Szentcsalád-járás, Betlehemezés, Paradicsom-
játék, Aprószent járás, vesszöhordozás, regölés, hejgetés, ostyahordozás, kántálás). Melyik 
szokás halt ki, él-e még valamelyik? Az utóbbi években felelevenitettek-e valamilyen köszöntő 
szokást? Kik csinálják és ki tanítja be? (pap, tanító, stb ). Van-e olyan régi köszöntő szokás, 
amely még ma is él, de más formában? (pl. a felnőtt férf iak betlehemes játéka helyett 
cigánygyerekek mondanak rövid köszöntő verset)? A karácsony körüli napokban volt-e névna-
pozás? (pl. István- és János-köszöntés) Ki kihez ment köszönteni? Milyen köszöntő versre vagy 
dalra emlékeznek? Volt-e ilyenkor családi vendégeskedés? (pl. összejöttek a rokonok az 
Istvánok házánál). Ma ismert-e hasonló szokás? Ha régen volt, és ma van, mióta? 6. Mulatsá-
gok, lársas összejövetelek. Volt-e régen a faluban karácsonyi bál vagy egyéb mulatság, melyik 
napon, hol, hogy nevezték és kik mentek el rá? Ma van-e valamilyen társas összejövetel 
a karácsony körüli napokban? Karácsony és szilveszter között mivel töltik az időt, és 
különösen az estéket az öregek, a felnőttek, a fiatalság? 

V. SZILVESZTER 
Mi volt a neve ennek a napnak (pl. óév este)? Unnepelték-e régen a szilveszterestét? (pl. a 

családi körben megvárták az éjfélt?) Mit csinált ilyenkor a család? Mit ettek, ittak vacsorára, 
volt-e az ételek közt olyan, amelyhez valamilyen hiedelem vagy jósló szokás fűződött? (Pl. len-
csét ettek, mert az szerencsét hoz az új évre, vagy pl. haláljósló „tollas" pogácsát sütöttek), 
összejöt tek-e ilyenkor a rokonok? Volt-e valamilyen zajkeltő vagy egyéb felvonulás? Mi volt 
ennek a neve, kik csinálták és miért? Volt-e bál vagy egyéb közös szórakozás? Ma hogy és hol 
tölti a család a szilveszterestét? Kik szerveznek közös mulatságot (pl. rokonok, barátok, fiata-
lok)? Kik mennek a kultúrházba, kocsmába stb. szervezett szilveszteri mulatságba? Mit csinál-
nak éjfélkor? Milyen italokat isznak? Melyik korosztály mit csinál, (tv-nézés, közös éneklés, 
tánc stb.)? Mit csinálnak a gyerekek? A mai szilveszteri szokások mikor kezdtek megjelenni a 
faluban? Kik rendeztek először a faluban otthon szilveszteri mulatságot? Az otthon mulatók 
mekkora csoportokban és milyen kor szerinti megoszlásban jönnek össze? Melyik korcsoport 
mit csinál? A szilveszteri mulatságot minden évben más háznál ta r t ja egy-egy együttmulató 
csoport vagy ugyanott? Hogyan, mivel, kik díszítik fel a lakást? Milyen ételeket készítenek? 
Honnan veszik az ötleteket az ünnepi étrend összeállításához, terítéséhez (családban hagyomá-
nyos ételeket szolgálnak fel, tv-böl, újságból tanult receptek alapján, faluban látott minták 
alapján)? Jegyezzen fel néhány régi szilveszteri ételt és egy-egy 1982-es szilveszteri étrendet! 

VI. ÜJÉV 
Hogy ünnepelték régen az újév napját? Az újév-napi ebéd étrendje. Milyen hiedelmek 

fűződtek az újévi ételekhez? (pl. disznóhúshoz, káposztához). Milyen étel fogyasztását til-
tották, nem tartották jónak újévkor? Hogyan nevezték újév napját? Milyen köszöntő szokások 
voltak a faluban e napon? Milyen ajándékozási szokások? Mit tartottak az első látogatóról? 
Ünnepi öltözetet viseltek-e ezen a napon? Templomba ment-e a család? Mai újévi, étrend, 
viselet, szokások, köszöntök. 

VII. VÍZKERESZT , w , , . . . .... 
Volt-e karácsony és Vízkereszt közti időszaknak valamilyen neve? Milyen karacsony koruli 

szokások zárultak le Vízkeresztkor? Hogyan nevezték január 6-át? Mi volt ezen a napon, ami 
a karácsonyi ünnepek lezárását jelentette? (pl. étel és egyéb tilalmak feloldasa, a karacsonyi 



a díszítés módját* az ülésrendet!) Hány órakor ül asztalhoz a család, hol terítenek, együtt 
étkezik-e az egész család? Mikor szedik le a 24-i asztalt? (pl. rögtön a vacsora után, é j fé lkor , 
vagy másnap)? Ma elöfordul-e hogy valamilyen ételt szándékosan az asztalon hagynak? 
(pl. a sütemény—gyümölcsöstálat stb.) Meddig? Ebből állandóan szabad-e venni? 10. 
Karácsonyta. Van-e ma minden háznál karácsonyfa, vagy csak fiatal házasoknál, gyerekes 
családoknál? Akinél nincs, van-e helyette valamilyen más disz (pl. vázába tett fenyőág, 
gallyak, stb.) Régen állítottak-e valamit karácsonyfa helyett? (pl. felfüggesztett fenyőágat, 
cserepes fát, kivirágzott gyümölcsfaágat, cserepet stb.) Fűzödött-e ehhez a gyümölcsfaághoz 
valamilyen hiedelem? Mikor vágták le és tették vízbe? (pl. Katalin napján és ekkor Katalin-ág 
a neve és a lány fér jhezmenetelére jósolnak belőle.) Mikor szerzik be a karácsonyfát és 
mekkorát? Ki díszíti? Mivel díszítették régen és mivel napjainkban? Mióta használnak vásárolt 
díszeket? Régen állí tottak-e díszitetlenül fát? Kb. mióta vásárolnak bolti habdiszeket, 
szalonfcukrot, csokoládédíszeket? Aggatnak-e a fára vallásos díszeket, almát, diót stb. házilag 
készített díszeket? Milyenek az utóbhiak? Meglepetés-e a gyerekeknek a karácsonyfa? Mit 
mondának, ki hozza a fát és az ajándékot? (Jézuska, Télapó stb.) Mivel világítják a fát; 
kb. mióta vannak villanyégők a faluban, ifi. a családban? Mikcrr szokták leszedni a ka-
rácsonyfát? 11. Ajándékozás. Ki kitől kapott karácsonyi a jándékot régen és mit? Emlékezetből 
kérjük megemlíteni a család egy-egy tagjának lehetőleg évhez köthető karácsonyi a jándékát 
(pl. köszöntő gyerekek pénzt, vagy a keresztszülőtől almát, diót, ruhaneműt kaptak). Mióta 
szokás, hogy a családtagok megajándékozzák egymást? Ki kit a jándékoz meg a családban? 
Meglef>etés-e az a jándék? (csak a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek is?) A családon kivül 
távolabbi rokonokat, keresztszülőket, tanítót, papot, óvónőt, orvost megajándékoznak-e? Kinek 
milyen ajándékot szoktak venni az alábbiak közül: Gyerek, házastárs, nagyszülő, rokon, nem 
együttélö gyerek, elvált házastárs, barát, idegen. Ajándékok fajtái: ruhanemű, háztartási 
eszköz, lakberendezési tárgy, dísztárgy, könyv, lemez, rádió, televízió, magnetofon, sportfelsze-
relés, kerékpár, motorkerékpár , hobbyfelszerelés, ékszer, kozmetikai cikk, játék, virág, ital, 
édesség, kávé, cigaretta, pénz, ill. takarékbetétkönyv, maga készítette a jándék (pl. kézimunka). 
Hol szerzik be az a jándékokat (helynév . . .) Megkérdezik-e a gyerekektől és a családtagok 
egymástól, hogy mit szeretnének? A karácsonyi . a jándékokra költött és az ünnepre szánt 
összeget előre megtervezi-e a család? A család havi jövedelmének kb. mekkora részét fordí t ják 
az ünnepre? 12. Karácsonyeste megünneplése. A következő katácsohyi tevékenységek közül 
számokkal jelölve időrendben jelezze, hogy zajlik le a karácsonyeste a családban. Altalános 
tisztálkodás (fürdés, hajmosás, borotválkozás), átöltözés; ajándékok elhelyezése; ünnepélyes 
jeladás; villany eloltása, gyer tyagyúj tás ; bevonulás a feldíszített szobába; lemez, magnószalag 
lejátszása; éneklés; imádkozás; bibliaolvasás; kölcsönös jóvánságok, csók; gyertyák eloltása; 
villánygyújtás; a j á n d é k o k kibontása; asztal megterítése, feldíszítése; vacsora; asztali 
beszélgetés, eszegetés, iszogatás; köszöntök, kántálok megjelenése; szenttörténetek mesélése; 
játék a gyerekekkel; gyerekek szerepeltetése; közös társasjáték (pl. kártyázás); tv-nézés; 
rádióhallgatás; lemezhallgatás; családi fényképezés; egyéb (mi)? Szokás-e, hogy pl. a szülőknél 
vagy. gyerekeknél rendezik még a közös karácsonyestét? Milyen zenét hallgatnak vagy 
énekelnek karácsony este? (pl. egyházi dalokat, milyeneket?), egyéb énekeket énekelnek, 
lemezen vagy magnetofonon hallgatnak egyházi zenét, (ugyanolyat, mint máskor, vagy külön 
karácsonyi zenét) (ez mi)? Van-e olyan zene, amit nem tartanak a karácsonyhoz illőnek, ezért 
tartózkodnak tőié vagy tiltják? (pl. magyarnóta, beat- rockzene stb.) Miről beszélgetnek 
karáCsony este? Megemlékeznek-e a család halottairól a kővetkező módon vagy másképp 
(sírjára kis karácsonyfát helyeznéd vagy ágat tesznek, fényképe előtt gyertyát gyúj tanak 
emlékeket idéznek fel róla, jelképes ajándékot adnak neki, misét mondanak érte)? 

IV. KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER KÖZTI IDŐSZAK 
1. Templomba járás. December 24. és 26. között milyen alkalmakkor ment a család 

templomba régen és ma? Általában is járnak-e templomba vagy csak karácsonykor és egyéb 
nagy ünnepeken? 2. December 25—26-/ étrend. Kérjük jegyezze fel a család hagyományos 
étrendjét e napokon (teljes napi étrendet!). Napjainkban fogyasztott ételek (a fö étkezés 
fogásai) megegyeznek-e a család előző generációjának ételeivel vagy a faluban hagyományos-
nak tartott ételekkel? Kérjük az 1982-es étrendet feljegyezni! December 25. és 26-hoz 
füzőtíik-e valamilyen különleges tevékenység? (pl. a reggeli mosdóvizet szótlanul hozzák be, 
stb.). ünnepi öltözetet visel-e a család minden tagja, vagy csak a gyerekek stb.? Monda-
nak-e egymásnak jókívánságokat 25-én reggel vagy az ünnep egyéb idején? 3. Rokonság, 
keresztszülök köszöntése, ajándékozása. A rokonság köázöntötte-e egymást karácsonykor 
24-én vagy 25-én, milyen formában (egymás megajándékozásával, látogatással) (pl. ke-
resztgyerek keresztszülőt, unokák hagyszülöt stb.) a jándékoztak meg. Kaptak-e, adtak-e aján-
dékot és mit? Ma a rokonság milyen fokáig vesznek-egymásnak ajándékot és általában mit? 
Kérjük jegyezzen', fel néhány, 1982-ben rokonoknak vett és tőlük kapott a jándékot! Kérjük 
jegyezze fel a gyermekek keresztszüleitől kapott a jándékát általában és 1982-ben, valamint 
a keresztgyerekeknek vett ajándékot hasonlóképpen! Gyerekek jár'tak-e és járnak-e egymás-




